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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δυνατότητα δημιουργίας ενός σταθερού παγκόσμιου νομίσματος, ήταν
πάντα μια πρόκληση, ένα όραμα, για όσους ασχολούνται με τα διεθνή οικονομικά, τη
διεθνή τραπεζική και χρηματοδοτική. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση της
Ευρώπης, Ο.Ν.Ε., η οποία ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου του 1999, αποτελεί την πιο
τολμηρή και ριψοκίνδυνη κίνηση στην ιστορία της Ευρώπης, αν αναλογιστεί κανείς
ότι η Ε.Ε. απαρτίζεται από χώρες, οι οποίες στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν,
είχαν αντιπαρατεθεί μεταξύ τους στα πεδία μαχών τόσο του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου, όσο και του Δεύτερου. Η σημερινή λοιπόν, κυρίαρχη θέση της Ε.Ε., δεν
είναι αποτέλεσμα μόνο της πολιτικής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, αλλά
και της υιοθέτησης ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Μάλιστα, κανείς δεν θα
μπορούσε να φανταστεί ότι, η Ε.Ε. θα μπορούσε να κατέχει ένα νόμισμα, ισοδύναμο
με το δολάριο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι αυτή τη χρονική στιγμή, οι δυο
μεγαλύτεροι παίχτες στην παγκόσμια πολιτικοοικονομική σκακιέρα. Αν θα θέλαμε να
μιλήσουμε με σκακιστικούς όρους, οι Η.Π.Α. είναι ο βασιλιάς το πιο σημαντικό
πούλι στην σκακιέρα που ουσιαστικά «διατάζει» ή υποσυνείδητα αναγκάζει τα άλλα
πούλια να κινηθούν για να το προστατέψουν. Τα άλλα πούλια (κράτη) κινούνται στην
σφαίρα επιρροής του βασιλιά και στην ουσία καθοδηγούνται από αυτόν. Πράγματι η
επιρροή των Η.Π.Α. σε μικρότερα κράτη που σε σκακιστικούς όρους λέγονται πιόνια
είναι τεράστια. Η Ε.Ε. (σε σκακιστικούς όρους) μάλλον είναι η βασίλισσα, το
σκακιστικό πούλι που έχει τις στενότερες σχέσεις με τον βασιλιά. Η Ε.Ε. είναι
ουσιαστικά παιδί των Η.Π.Α. και ιστορική σύμμαχός τους. Άλλωστε δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι οι Η.Π.Α. ήταν αυτές που χρηματοδότησαν και βοήθησαν στην ανάπτυξη
της Ευρώπης. Η βασίλισσα, Ε.Ε., έχει συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με τον
βασιλιά στην σκακιέρα, υπόκειται σε αυτόν και θεωρείται ιεραρχικά κατώτερη του.
Έτσι λοιπόν η Ε.Ε. είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίχτης στον κόσμο και σε ένα
μεγάλο βαθμό (πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά) εξαρτημένη από τις Η.Π.Α.
Στην παρούσα εργασία λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και
Η.Π.Α. και τη συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων που αντιπροσωπεύουν. Στο
Πρώτο Κεφάλαιο θα αναλύσουμε τη διατλαντική σχέση και την πορεία της στο
χρόνο.

Θα ασχοληθούμε

με τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα δύο
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συμβαλλόμενα μέρη,

τους κανόνες που τις απαρτίζουν και

τους Διεθνείς

Οργανισμούς, που τις εποπτεύουν. Θα αναφερθούμε στο διατλαντικό εμπόριο και τις
διατλαντικές επενδυτικές σχέσεις και θα σχολιάσουμε τα στατιστικά στοιχεία που
απαρτίζουν τα οικονομικά μεγέθη των δύο επικρατέστερων παγκοσμίων δυνάμεων.
Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύουμε τη θεωρία της Ισοδυναμίας των Αγοραστικών
Δυνάμεων (Purchasing Power Parity) και τα πλεονεκτήματα διαχείρισης μιας
συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση αυτή τη θεωρία. Θα αναφερθούμε στα δύο
υποδείγματα προσδιορισμού μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας, το Κεϋνσιανό και το
Μονεταριστικό, θα αναλύσουμε την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου και θα σχολιάσουμε
την πορεία της μέχρι σήμερα. Τέλος θα αναπτύξουμε οικονομετρικούς μεθόδους για
να ελέγξουμε αν η Ρ.Ρ.Ρ. θεωρία ισχύει μακροχρόνια, στην περίπτωση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1. Οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι οι δύο
μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο και έχουν τη μεγαλύτερη εμπορική και
επενδυτική σχέση που μπορεί να υπάρχει. Όταν συνεργάζονται μπορούν να
προωθήσουν

τα

κοινά

συμφέροντα

και

τους

κοινούς

στόχους

πολύ

πιο

αποτελεσματικά από ότι χώρια. Τόσο η Ε.Ε. όσο και οι Η.Π.Α. ενδιαφέρονται να
αναπτύσσουν συνδεόμενες στρατηγικές, για να προωθούν ειρήνη και σταθερότητα,
να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την
υφήλιο, να προάγουν σταθερότητα στο διεθνές εμπόριο, στα δημοσιονομικά και τα
νομισματικά συστήματα, όπως επίσης και στην οικονομική ενοποίηση των κρατών σε
μετάβαση και των αναπτυσσόμενων χωρών.
Η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. συνδέονται με όμοιες αρχές. Έχουν κοινές ιδέες ως προς την
δημοκρατική διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις οικονομικές αγορές και
περιορίζονται από στενούς δεσμούς ασφάλειας. Και οι δυο πλευρές ενδιαφέρονται να
μεταχειρίζονται πολιτικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας που αφορούν όλη την
οικουμένη. Συγκεκριμένα, προσπαθούν να βρούν μέτρα για την καταπολέμηση των
τρομοκρατικών επιθέσεων, των απειλών κατά της ασφάλειας και της σταθερότητας,
της εξάπλωσης των όπλων και των ναρκωτικών, του οργανωμένου εγκλήματος και
πολλών άλλων σημαντικών θεμάτων.
Οι περισσότεροι Αμερικανοί έχουν αντιληφθεί ότι ο πιο σημαντικός οικονομικός
συνέταιρος της χώρας τους είναι η Ε.Ε. Η δημιουργία μιας μοναδικής Ευρωπαϊκής
αγοράς, η οποία επεκτάθηκε με ακόμη 10 κράτη (Τ1 Μαΐου 2004), έδωσε ώθηση στις
συναλλαγές και στο εμπόριο, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, αυξάνοντας την
ανταγωνιστικότητα
προσφέροντας νέες

της

Ευρώπης

ευκαιρίες

και

στους

την

ισχύ

της

στις

Αμερικανούς επενδυτές

διεθνείς

αγορές,

και εξαγωγείς.

Επιπρόσθετα η εισαγωγή του ευρώ οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των κόστων και
αύξηση της αποδοτικότητας όχι μόνο για τους Ευρωπαίους, αλλά και για τους
Αμερικανούς επιχειρηματίες που κινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά.
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2. Μια μεγάλη και διαρκής σχέση
Η αφθονία και η ποικιλία της Αμερικάνικης κοινωνίας οφείλει πολλά στα διαδοχικά
κύματα μεταναστευόντων από κάθε Ευρωπαϊκή χώρα κατά τη διάρκεια των
περασμένων 500 ετών. Γι’ αυτό το λόγο, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι μοιράζονται
κοινές αξίες και διατηρούν στενούς πολιτισμικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και
πολιτικούς δεσμούς. Αυτό φυσικά αντανακλάται στις στενές διατλαντικές σχέσεις.
Επιπρόσθετα, οι Η.Π.Α. υπήρξαν ο πιο δυνατός υποστηρικτής της ενοποίησης των
εθνών της Ευρώπης και των προσπαθειών που κατέβαλε για να διαμορφώσει το δικό
της προορισμό.
Οι Η.Π.Α. διατηρούν διπλωματικές σχέσεις με την Ε.Ε. και τους προκατόχους της
από το 1953, όταν οι πρώτοι Αμερικάνοι παρατηρητές διορίστηκαν στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άμυνας και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Το 1961,
ιδρύθηκε η Αμερικάνικη αποστολή στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (σήμερα Ε.Ε.).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιπροσωπεύεται στις Η.Π.Α. και συγκεκριμένα στην
Ουάσινγκτον μέσω μιας αποστολής, η οποία ιδρύθηκε το 1954 χάρη στη βοήθεια του
τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, Jean Monet. To
1971 το γραφείο στην Ουάσινγκτον έγινε μια πλήρης διπλωματική αντιπροσωπία. Η
αποστολή αντιπροσωπεύει την Επιτροπή σε όλες τις εμπορικές σχέσεις με τις Η.Π.Α.
Επίσης, γνωστοποιεί όλες τις εξελίξεις των Η.Π.Α. στην έδρα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, στις Βρυξέλλες και ενεργεί ως σύνδεσμος με διάφορους διεθνείς
οργανισμούς στην Ουάσινγκτον.
Για να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η διατλαντική συνεργασία μεταξύ Η.Π.Α. και
Ε.Ε., διεξάγονται τακτικές σύνοδοι κορυφής. Σε αυτές συνέρχονται, ο πρόεδρος των
Η.Π.Α. και της Ε.Ε. (ο οποίος αλλάζει κάθε 6 μήνες), ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και ο αντιπρόσωπος για εξωτερική πολιτική ασφαλείας του συμβουλίου
της Ε.Ε. Οι σύνοδοι κορυφής ξεκίνησαν ως αποτέλεσμα της Διατλαντικής
Διακήρυξης, “Transatlantic Declaration” το Νοέμβριο του 1990, η οποία έκανε τις
σχέσεις Ε.Ε. και Η.Π.Α. επίσημες. Η Διατλαντική Διακήρυξη αναγνωρίζει το
θεμελιώδη ρόλο της Ε.Ε. τόσο για την πολιτική σταθερότητα, όσο και την οικονομική
ανοικοδόμηση των πρώην Κομουνιστικών κρατών της κεντρικής και ανατολικής
Ευρώπης. Οκτώ από αυτές τις χώρες, (καθώς και η Μάλτα και η Κύπρος),
προσχώρησαν στην Ε.Ε. στις 01/05/2004, ενώ η Βουλγαρία και η Ρουμανία πρόκειται
να ενταχθούν το 2007.
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Σύντομα έγινε ξεκάθαρο ότι οι συσκέψεις αυτές, αν και αποτελούν ένα σημαντικό
βήμα για τις μεταξύ τους σχέσεις, δεν ήταν αρκετές για να μπορέσουν οι δύο πλευρές
να δράσουν αποφασιστικά και να βοηθήσουν αρκετές περιοχές. Έτσι με τη συνθήκη
του Μάαστριχ το 1992, ενδυναμώθηκε στο εσωτερικό της η Ευρώπη, με τη
δημιουργία της Ε.Ε., αλλά και δημιούργησε νέες προοπτικές για μια περισσότερη
στενή και ισότιμη σχέση μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. Το γεγονός ότι η Ευρώπη είχε πλέον
μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, αυτό σήμαινε ότι οι Η.Π.Α. θα
είχαν έναν ακόμη πιο σταθερό συνέταιρο σε όλα τα επίπεδα σχέσεων, πέραν των
εμπορικών. Τόσο η Ε.Ε. όσο και οι Η.Π.Α. έπρεπε να βρουν τρόπους να
συνεργαστούν μαζί, για την καταπολέμηση της εξάπλωσης των όπλων μαζικής
καταστροφής, της διεθνούς τρομοκρατίας, τη διατήρηση της εύθραυστης ειρήνης στη
Μέση Ανατολή, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Η επίτευξη όλων αυτών έγινε πιο εύκολη, όταν το Δεκέμβριο του 1995 στη Μαδρίτη,
Ε.Ε. και Η.Π.Α. προσήλθαν σε σύνοδο κορυφής. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
επιτροπής Santer, ο Ισπανός πρωθυπουργός Gonzalez ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
συμβουλίου και ο τότε πρόεδρος της Αμερικής Clinton υπέγραψαν την “Νέα
Διατλαντική Ημερήσια Διάταξη” (New Transatlantic Agenda). Και οι δυο πλευρές
δεσμεύτηκαν να εργάζονται μαζί για τη προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και
της σταθερότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και του παγκόσμιου φιλελευθερισμού,
της μείωσης της περιβαλλοντικής καταστροφής από ανθρωπογενή αίτια, καθώς και
της ανάπτυξης μη κυβερνητικών δεσμών μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε. και των
Η.Π.Α. Από τη στιγμή που υιοθετήθηκε η Νέα Διατλαντική Ημερήσια Διάταξη, Ε.Ε.
και Η.Π.Α. άρχισαν να βάζουν σε εφαρμογή κάθε σχέδιο με το οποίο συμφωνούσαν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είχε άμεσα και ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο
για τους κατοίκους όσο και για τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η Νέα Διατλαντική
Ημερήσια Διάταξη λάνσαρε μια εποχή, πρωτοφανούς συνεργασίας σε πλήθος
πολικών, κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων.
Η συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. ενισχύθηκε από τακτικούς διαλόγους μεταξύ
των δύο εξουσιών. Η σημασία των συσκέψεων μεταξύ των βουλευτών του
Αμερικάνικου Κογκρέσου και του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου αυξήθηκε, από τη
στιγμή που το τελευταίο απέκτησε πιο ισχυρό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν
ολόκληρη την Ε.Ε. Αυτός ο διάλογος φανερώνει και τη μεγάλη σημασία που δίνουν
οι αντιπρόσωποι των δύο πλευρών στις διατλαντικές σχέσεις.
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3. Οι συμφωνίες μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α.
Στα μέσα του 1990, Ε.Ε. και Η.Π.Α. υπέγραψαν τη “Διατλαντική Διακήρυξη του
1990” (Transatlantic Declaration), η οποία αποτελεί κοινή βούληση για την
υιοθέτηση ενός ισότιμου πλαισίου διαλόγου και διαβουλεύσεων για σημαντικά
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πεπεισμένοι ότι οι μεταξύ τους σχέσεις αποτελούν
σημαντικό παράγοντα πολιτικής σταθερότητας μέσα σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο
κόσμο.
Αργότερα, Ε.Ε. και Η.Π.Α. εμφάνισαν την ανάγκη να τοποθετήσουν τις σχέσεις τους
σε μια ευρύτερη βάση από αυτή της “Διατλαντικής Διακήρυξης” (Transatlantic
Declaration). Αμερικανοί και Ευρωπαίοι που καθόριζαν τις μέχρι τότε πολιτικές,
είδαν την ενδυνάμωση των σχέσεων σαν ένα τρόπο να έρθουν πιο κοντά οι δυο
πλευρές, καθώς η σχέση ασφάλειας είχε γίνει λιγότερο σημαντικός παράγοντας μετά
τις μέρες του Ψυχρού πολέμου. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή της “Νέας
Διατλαντικής ημερήσιας Διάταξης” (New Transatlantic Agenda1) το Δεκέμβριο
του 1995 στη Μαδρίτη, η οποία συνοδεύτηκε από ένα λεπτομερές “Κοινό Σχέδιο
Δράσης” (Joint EU-US Action Plan). Η συμφωνία αυτή προβλέπει ένα σχέδιο
συνεργασίας πάνω σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες: δηλαδή, την προώθηση της
ειρήνης, της σταθερότητας της δημοκρατίας και της ανάπτυξης σε παγκόσμιο
επίπεδο, την αντιμετώπιση των παγκοσμίων προκλήσεων, τη συμβολή στην ανάπτυξη
του παγκοσμίου εμπορίου και τη σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων και τη
δημιουργία διατλαντικών γεφυρών. Με το πρόγραμμα δράσης αποφασίσθηκε επίσης
η δημιουργία μιας νέας διατλαντικής αγοράς με στόχο την αξιοποίηση όλων των
ευκαιριών του εμπορίου και των επενδύσεων, την τελωνειακή συνεργασία καθώς
επίσης την επιστήμη και την τεχνολογία. Έτσι εξασφαλίστηκε μια συνεργασία
παγκόσμιας σημασίας.
Παρ’ όλα αυτά, ένας αριθμός φραγμών συνέχισε να υφίσταται στην διατλαντική
αγορά, αποδεικνύοντας την ανάγκη για αύξηση του βαθμού και της ποιότητας της
μεταξύ τους συνεργασίας. Έτσι παρακινήθηκαν οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. και υπέγραψαν
τη

“Διατλαντική

Οικονομική

Εταιρική

Σχέση”

(Transatlantic

Economic

Partnership) στις 18/05/1998 στο Λονδίνο. Έκτοτε, αρκετές συμφωνίες πήραν
πραγματική μορφή. Συγκεκριμένα, υπογράφθηκαν συμφωνίες για την άρση των
δασμών στο εμπόριο, ενώ τον Ιούλιο του 1999 υπογράφθηκε η “Veterinary
1 “Reinforcing the transatlantic relationship: Focusing on strategy and delivering results” Commission
of the European Communities, 2001, page 9.
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Equivalence Agreement” και ακολούθησε η συμφωνία στο πεδίο της μετρολογίας
όσον αφορά το εμπόριο, το Δεκέμβριο του 2000.
Άλλο ένα σχέδιο, του οποίου οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 1999 στα πλαίσια της
“Διατλαντικής Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης”, είναι η Mutual Recognition
Agreement για πιστοποίηση θαλάσσιων εξοπλισμών, η οποία εγκρίθηκε από το
συμβούλιο τον Ιούνιο του 2003 και υπογράφθηκε το Φεβρουάριο του 2004. Αυτή η
συμφωνία καλύπτει 30 είδη θαλάσσιων εξοπλισμών και θα διευκολύνει αρκετά το
υπερατλαντικό εμπόριο σε αυτό τον τομέα, ο οποίος έχει κοστίσει μέχρι στιγμή 1 δις
ευρώ ετησίως. Εξοπλισμός ο οποίος πιστοποιηθεί στη μία αγορά, γίνεται αποδεκτός
από την άλλη χωρίς επιπρόσθετα τεστ και πιστοποιήσεις.
Στη διάσκεψη κορυφής στις 21 Ιουνίου 1999 στη Βόννη, Ε.Ε. και Η.Π.Α. υπέγραψαν
τη “Διακήρυξη της Βόννης”, με την οποία τα δύο μέρη αποφάσισαν την
“ολοκληρωτική και ισότιμη εταιρική σχέση” σε θέματα οικονομίας, πολιτικής και
ασφάλειας. Η διακήρυξη της Βόννης αποτελεί συμπλήρωμα και επέκταση των
προηγούμενων διακηρύξεων και πρόπλασμα των σχέσεων Ε.Ε. - Η.Π.Α. για τις
επόμενες δεκαετίες.
Το Μάιο του 2002, Ε.Ε.

και Η.Π.Α. πραγματοποίησαν σύνοδο, όπου και

λανσαρίστηκε η “Positive Economic Agenda”. Σχεδιάστηκε για να προωθήσει τη
συνεργασία μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., έτσι ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση σε περιοχές,
όπου αξιοσημείωτα κέρδη μπορούν να προκύψουν. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό
σε μια περίοδο με αυξημένη αβεβαιότητα στη διεθνή σκηνή. Ωστόσο ένας οδηγός για
την Positive Economic Agenda είχε σχεδιασθεί και το Δεκέμβριο του 2002
καθορίστηκε και επίσημα. Ο οδηγός αυτός δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για
συνεργασία με κανόνες και πλήρη διαφάνεια, αναφέρεται στην συνέχιση εισαγωγών
Ισπανικών μανταρινιών στις Η.Π.Α. και εισαγωγών Αμερικάνικων πουλερικών στην
Ε.Ε. Επίσης κάνει λόγο για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων, τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες,

τους

δασμούς

στο

ηλεκτρονικό

εμπόριο,

τις

σχέσεις

των

χρηματοοικονομικών αγορών και τις ρυθμιστικές λειτουργίες του ασφαλιστικού
τομέα. Την άνοιξη του 2004, η Επιτροπή και το Αμερικάνικο υπουργείο εμπορίου
έκαναν την αρχή για την ανταλλαγή πληροφοριών, έχοντας υπόψη τη μελλοντική
χρήση της τεχνολογίας στην πληροφόρηση και την επικοινωνία. Το θέμα είναι να
ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα προστριβών και να επιτευχθούν οι στόχοι τόσο της
Ε.Ε. όσο και των Η.Π.Α.
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4. Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α.
Οι δυο διατλαντικές οικονομίες διακατέχονται από πρωτοφανή βαθμό οικονομικής
ολοκλήρωσης. Το μεταξύ τους εμπόριο και η μεταξύ τους επενδυτική σχέση
ελαχιστοποιεί την αξία όλων των άλλων και είναι ο μοναδικός συνέταιρος για τον
καθένα. Παρολ’ αυτά, η μεταξύ τους σχέση δεν παύει να είναι ανταγωνιστική ως
προς το εγχώριο εμπόριο, αλλά και το εμπόριο προς τρίτες χώρες.
Ως προς τη μεταξύ τους σχέση, έχουν αναπτύξει διάλογο στα περισσότερα θέματα,
ακολουθώντας το πρόγραμμα δράσης “Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση”
(Transatlantic Economic Partnership). Παρά την ύπαρξη διαφόρων προβλημάτων, το
αποτέλεσμα των εργασιών είναι μέχρι τώρα ικανοποιητικό. Αισθητή πρόοδος έχει
γίνει όσον αφορά τους δασμούς, την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, την
ασφάλεια των τροφίμων, τη βιοτεχνολογία, κ.λ,π.
Σε θέματα που έχουν να κάνουν με το παγκόσμιο προσκήνιο, οι δυο πλευρές
συνδιαλέγονται για τη μορφή των κανόνων, όσον αφορά το διεθνές σύστημα
εμπορίου. Καθώς μέχρι στιγμή καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί, συζητήσεις μέσω
του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου (World Trade Organization) προωθούνται, για
να επιτευχθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
Όσον αφορά τις διενέξεις μεταξύ των Ε.Ε. και Η.Π.Α., πάντα θα υπάρχουν επίμαχα
θέματα που θα διαχωρίζουν τις δυο μεγάλες δυνάμεις σε δύο παρατάξεις και θα
επισκιάζουν τη μεταξύ τους σχέση. Το “κλειδί” για να διευθετούνται οι ρήξεις, είναι
να κρατούν αυτά τα θέματα με προοπτική επίλυσης, ενώ σεβασμός και τήρηση των
διεθνών κανόνων μπορούν να τις αποτρέψουν. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί
και ο μηχανισμός προειδοποίησης για εμπορικά και επενδυτικά θέματα, ο οποίος
λειτουργεί προς το παρόν ικανοποιητικά, μέσα στο πλαίσιο της Διατλαντικής
Οικονομικής Συνεργασίας. Ενέργειες γίνονται για την βελτίωση όλου αυτού του
συστήματος, συμπεριλαμβανομένου μια συνεχούς παρακολούθησης, αλλά και το
καλύτερο ακόμη σύστημα προειδοποίησης δεν μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις
περιπτώσεις, καθώς θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτιωμένη συνεργασία των
εμπλεκόμενων μερών και ομαδικότητα.
Η διατλαντική οικονομική σχέση έχει εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια., τόσο
ώστε να έχουν και οι δυο οικονομίες πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Η Ε.Ε. έχει ως
μεγαλύτερο εμπορικό συνέταιρο τις Η.Π.Α., και το αντίστροφο. Συγκεκριμένα
καθορίζουν το μέγεθος και τη μορφή της παγκόσμιας οικονομίας. Το μεταξύ τους
μεγάλο ποσοστό επενδύσεων και εμπορικών συναλλαγών επεξηγεί το μεγάλο βαθμό
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αλληλεξάρτησης των δύο οικονομιών. Περίπου το ένα τέταρτο εμπορίου ανάμεσα
στις Η.Π.Α. και Ε.Ε., αποτελεί τις συναλλαγές μεταξύ εταιριών, οι οποίες έχουν
επενδύσει ο ένας στον άλλον. Μάλιστα, η εμπορική σχέση μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α.
πρέπει να τοποθετηθεί στο ευρύτερο περιβάλλον, καθώς αποτέλεσε το “κλειδί” στις
διαπραγματεύσεις της Doha Development Agenda, το Νοέμβριο του 2001. Βέβαια η
δέσμευση μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. είχε την καθαρή της μορφή με την “Νέα
Διατλαντική Ημερήσια Διάταξη” και το “Κοινό Σχέδιο Δράσης” το 1995 και τη
“Διατλαντική Οικονομική Εταιρική Σχέση” το 1998. Ενώ το πνεύμα συνεργασίας
επαναβεβαιώθηκε στις 2 Μαΐου 2002 με την “Positive Economic Agenda”. Τέλος,
νέοι παράγοντες προστέθηκαν, με την εμφάνιση των τρομοκρατικών απειλών, όπως
αυτοί των θεμάτων ασφαλείας , οι οποίοι έχουν αναμφισβήτητα αντίκτυπο στις
οικονομικές σχέσεις.
Η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. είναι οι αρχηγοί στο διεθνές εμπόριο, αφού τους αναλογεί πάνω
από το 40% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών. Το 2002, οι εξαγωγές
ευρωπαϊκών προϊόντων στις Η.Π.Α. ισοδυναμούσε με 242 δις ευρώ (24,3% του
συνόλου των ευρωπαϊκών εξαγωγών), και οι εισαγωγές της Ε.Ε. από τις Η.Π.Α.
αντιστοιχούσαν σε 175 δις ευρώ (17,7% του συνόλου των εισαγωγών στην Ε.Ε.). Ως
προς τις υπηρεσίες, οι εισαγωγές της Ε.Ε. από τις Η.Π.Α. ήταν 108,53 δις ευρώ και
οι εξαγωγές ευρωπαϊκών υπηρεσιών στις Η.Π.Α. ήταν 114,89 δις ευρώ (35,08% των
παγκόσμιων ροών υπηρεσιών). Από την άλλη, οι επενδυτικοί δεσμοί είναι ακόμη πιο
τρανταχτοί. Η Ε.Ε. είναι η πιο σημαντική πηγή ξένης άμεσης επένδυσης για τις
Η.Π.Α. και το αντίστροφο. Το συνολικό ποσό που επενδύθηκε το 2002 και από τις
δύο πλευρές αντιστοιχεί σε 1,5 τρις ευρώ. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις Η.Π.Α.
ήταν 889 δις ευρώ και οι αμερικάνικες επενδύσεις στις Ε.Ε. ήταν 650 δις ευρώ.
Παρόλο την τόσο εντυπωσιακή οικονομική ολοκλήρωση, ένα σημαντικό ποσό
εμπορικών διαμαχών μεταξύ των δύο υπερατλαντικών συνεργατών, καταστρέφει την
λαμπερή εικόνα των μεταξύ τους σχέσεων. Η διαμάχη της μπανάνας και η διαμάχη
του χάλυβα οι οποίες λύθηκαν, η αυξανόμενη διαμάχη για τη μη συμμόρφωση των
Η.Π.Α. στους κανόνες του Οργανισμού Διεθνούς Εμπορίου και η επιβολή κυρώσεων,
είναι μερικές από αυτές.
Επίσης πολλά προβλήματα προκύπτουν, καθώς Ε.Ε. και Η.Π.Α. δεν είναι μόνο
συνεργάτες αλλά και ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά, ή λόγω του ότι έχουν
διαφορετικά κανονιστικά συστήματα και ρυθμίσεις. Παραδείγματα αυτών αποτελούν,
η ευρωπαϊκή απαγόρευση στο μεγάλωμα των μοσχαριών με ορμόνες, όπου ο
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Οργανισμός Διεθνούς Εμπορίου εξουσιοδότησε τις Η.Π.Α. να λάβουν μέτρα κατά της
Ε.Ε., και οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού.
Ακόμα και αν η επίδραση αυτών των ρήξεων στην οικονομία αποτελούν ένα μικρό
ποσοστό, μικρότερο του 2% από το σύνολο του ποσοστού του εμπορίου, χρειάζεται
να χειρισθούν κατάλληλα. Και οι δυο πλευρές είναι δεσμευμένες να αντιμετωπίσουν
τα εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις στην υπερατλαντική αγορά, μέσω του
μηχανισμού συμφωνιών του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Η συμμόρφωση με
αυτούς τους κανόνες είναι υψίστης σημασίας για την αξιοπιστία του συστήματος
εμπορίου.

5. Ευρώ - δολάριο
Στις

1

Ιανουάριου

2002,

το

ευρωπαϊκό

νόμισμα

έγινε

πραγματικότητα.

Χαρτονομίσματα και κέρματα του νέου νομίσματος (το οποίο ονομάζεται ευρώ),
αντικατέστησαν αυτά των 12 χωρών που συμμετέχουν στην Ο.Ν.Ε. Η νέα
νομισματική ζώνη καλύπτει περίπου 300 δις Ευρωπαίους. Από τη στιγμή που
ξεκίνησε η κυκλοφορία του ευρώ, υπολογίζεται ότι αναλογεί στο 19,4% του
παγκόσμιου Α.Ε.Π. σε σύγκριση με 19,6% των Η.Π.Α. Το ευρώ ισχυροποιεί τη
σημαντικότητα της Ε.Ε. ως μια εμπορική δύναμη, καθώς το εμπόριό της αντιστοιχεί
σε 18,2% του παγκόσμιου, ποσοστό σχεδόν ίσο με αυτό των Η.Π.Α. Λίγο μετά την
εγκαθίδρυση του ευρώ, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25%, ποσοστό
μεγαλύτερο από αυτό των Η.Π.Α. και διπλάσιο της Ιαπωνίας.
Τα θετικά αποτελέσματα από την έλευση του ευρώ δεν άργησαν να έρθουν. Μερικά
από αυτά είναι, η αύξηση σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, τα κόστη των
επιχειρήσεων λόγω των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών έπαψαν να
υφίστανται και γενικότερα προωθήθηκε η οικονομική ανάπτυξη. Όλα αυτά βέβαια
ευεργέτησαν και τις Η.Π.Α., καθώς η παγκόσμια οικονομική σταθερότητα εντάθηκε.
Το ευρωπαϊκό νόμισμα δεν είναι ανταγωνιστής του δολαρίου, αλλά συμπλήρωμά του,
οδηγώντας τις χώρες σε μείωση του ρίσκου που πρωτύτερα αντιμετώπιζαν λόγω των
αυξομειώσεων των ισοτιμιών. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή του ευρώ υπήρξε μια
ιστορική στιγμή ιδιαίτερα για τις Η.Π.Α., καθώς μέχρι τότε είχαν την ευθύνη της
κυριαρχίας του δολαρίου στις χρηματοοικονομικές αγορές.
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6. Μελλοντικές προοπτικές Διατλαντικών οικονομικών σχέσεων.
Η οικονομική πολυπολικότητα θα αυξηθεί δραματικά μετά την επόμενη δεκαετία.
Μέχρι το 2015 η Κινέζικη οικονομία θα υπολείπεται μόνο 15% της Αμερικανικής,
ενώ θα έχει περίπου το ίδιο μέγεθος με την Ευρωπαϊκή οικονομία. Η μελλοντική
οικονομική σπουδαιότητα των Ασιατικών χωρών αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι,
κατά το έτος 2015, οι συνδυασμένες οικονομίες της Κίνας, Ινδίας και Ιαπωνίας θα
ξεπερνούν την Αμερικάνικη οικονομία κατά 50% και την Ευρωπαϊκή οικονομία κατά
90%2.
Ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσει τις μελλοντικές οικονομικές
πορείες, είναι οι δημογραφικές τάσεις. Ο πληθυσμός των Η.Π.Α. αυξάνεται κατά 1%
ανά έτος καθώς ο ρυθμός αύξησης στην Ινδία είναι 1,5% και στην Κίνα 0,75%.
Αντίθετα ο πληθυσμός της Ευρώπης αυξάνεται μόνο κατά 0,2% ανά έτος και της
Ιαπωνίας είναι ουσιαστικά στάσιμος επί του παρόντος. Εκτός της επίδρασης επί του
συνόλου των οικονομικών μεγεθών και της οικονομικής ανάπτυξης, η στασιμότητα
του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού σε Ευρώπη και Ιαπωνία έχει σοβαρές
επιπτώσεις στην οικονομική διαχείριση, καθώς οι γηράσκοντες πληθυσμοί θα
επιφέρουν αυξανόμενα βάρη στα συστήματα υγείας και ασφάλισης, προκαλώντας
σημαντικές

δημοσιονομικές,

θεσμικές

και πολιτικές

πιέσεις

στις παραπάνω

οικονομίες.
Σημαντικές επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις ενδέχεται να έχει και μία άλλη
πτυχή των δημογραφικών αλλαγών. Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις του US
Census Bureau θα υπάρχει μία ουσιαστική μεταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού
των Η.Π.Α. Μεταξύ του 2000 και του 2050, ο “μη ισπανόφωνος λευκός” πληθυσμός
θα μειωθεί από σχεδόν 70% του πληθυσμού των Η.Π.Α. σε μόλις 50%, καθώς τα
ποσοστά άλλων πληθυσμιακών ομάδων ειδικότερα των ασιατικών και των
ισπανόφωνων και σε μικρότερη έκταση της μαύρης φυλής ή προέλευσης θα
αυξηθούν3 σημαντικά.

Εάν τα παραπάνω συνδυαστούν με τη δημογραφική

μετακίνηση στις νότιες, νοτιοδυτικές και δυτικές περιοχές των Η.Π.Α., δεν θα πρέπει
να αποτελεί έκπληξη το γεγονός της χαλάρωσης των δεσμών ταύτισης με την
Ευρώπη στην πλειοψηφία του πληθυσμού των Η.Π.Α., καθώς η Ευρώπη ως
2 Αυτές οι προβλέψεις βασίζονται σε εκτιμήσεις της CIA (Central Intelligence Agency), “Global
Trends 2015: A dialogue about the future with non government experts”, NIC 2000-02, December
2000. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα η Ασία δεν θα εξελιχθεί σε συνεκτικό εταίρο στις παγκόσμιες,
διηπειρωτικές ή διατλαντικές σχέσεις, και δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις και στις
αποφάσεις.
’ The Financial Times, March 18 2004, page 4.
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γεωγραφικός τόπος και προέλευση θα σημαίνει όλο και λιγότερα για πολλούς
Αμερικανούς4.
Στην Ε.Ε. η δημογραφική σύνθεση θα συνεχίσει να μεταβάλλεται εξαιτίας των
διευρύνσεων και της επίδρασης των μεταναστεύσεων. Η διεύρυνση προς ανατολάς,
θα φέρει μέσα στην Ε.Ε. πληθυσμούς με μεγαλύτερη προδιάθεση προς τις Η.Π.Α.
από ότι τα μέχρι τώρα μέλη-κράτη της Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν θα
έπρεπε να υπερεκτιμηθεί, καθώς σύμφωνα με δημοσκοπήσεις στα νέο ενταγμένα
κράτη-μέλη της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι πληθυσμοί τους
προσδοκούν περισσότερο σε βοήθεια από την Ε.Ε. παρά από τις Η.Π.Α., για την
εκπλήρωση των οικονομικών και προσωπικών τους προσδοκιών. Επίσης δεν θα
έπρεπε

να

αγνοηθεί

το

γεγονός

της

ύπαρξης

ενός

πληθυσμού

15

εκατ.

Μουσουλμάνων στην Ε.Ε. Το ποσοστό των πολιτικά ενεργών Μουσουλμάνων στην
Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, εξαιτίας του τριπλάσιου ρυθμού γεννήσεων
που παρουσιάζει σε σύγκριση με τους μη Μουσουλμανικούς πληθυσμούς, της
συνεχιζόμενης

μετανάστευσης,

της παραχώρησης πολιτικών δικαιωμάτων σε

Μουσουλμάνους Ευρωπαίους και της πιθανής ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. Στο
βαθμό που οι Ευρωπαίοι Μουσουλμάνοι θα μοιράζονται στο μέλλον μερικά από τα
κοινά αντιαμερικανικά αισθήματα, σχετιζόμενα με την κατάσταση στη Μέση
Ανατολή,

υπάρχει

πιθανότητα

ύπαρξης

ενός

σημαντικού

και

αυξανόμενου

αντιαμερικανικού λόμπι στην Ευρώπη5.
Για

τους παραπάνω

λόγους,

οι

οικονομικοί

και

δημογραφικοί

παράγοντες

προμηνύουν αυξανόμενες και ποικίλες πιέσεις στους διατλαντικούς εταίρους που
μπορούν να τους οδηγήσουν σε διαφορετικές και πιθανώς αντίθετες κατευθύνσεις
πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Όπως σωστά τόνισε και η πρόσφατη
ανεξάρτητη ομάδα εργασίας διατλαντικής συνεργασίας, οι συμμαχίες και οι
συνεργασίες διατηρούνται μέσω κοινών συμφερόντων. Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν
θα διατηρηθούν κοινά τα ισχυρά διατλαντικά συμφέροντα στην σφαίρα της
οικονομίας.

7. Εσωτερικές πολιτικές προκλήσεις
Οι εσωτερικές προκλήσεις στην οικονομική πολιτική αναμένονται πολύ σοβαρές στα

4 Τα τελευταία 30 χρόνια, Αμερικανοί με γερμανική καταγωγή έχουν μειωθεί από 10% σε 2%.
5 “A year after the Iraq War: Mistrust of America in Europe ever higher, Muslim anger persists”,
March 16 2004.
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επόμενα χρόνια και στις δύο πλευρές του ατλαντικού. Για την Ευρώπη, μέγιστα και
πολιτικώς δύσκολα θέματα αποτελούν, η ανάγκη διαχείρισης των επιπτώσεων στην
οικονομία της διεύρυνσης, προώθησης θεμελιωδών και δομικών μεταρρυθμίσεων
ειδικά σε μερικές από τις μεγάλες στάσιμες ευρωπαϊκές οικονομίες, αντιμετώπισης
των αυξανόμενων δημοσιονομικών πιέσεων εξαιτίας του γηράσκοντος πληθυσμού
και των κοινωνικά γενναιόδωρων συστημάτων ασφάλισης. Ένας οικονομολόγος θα
μπορούσε να πει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη λειτουργεί μέσα στα
σύνορα παραγωγής της. Για τις Η.Π.Α. η βασική εσωτερική οικονομική πρόκληση
στο μέλλον, έγκειται στην εξασφάλιση σταθερής και βιώσιμης δημοσιονομικής και
μακροοικονομικής ρύθμισης. Ο συνδυασμός μεγάλων φοροαπαλλαγών και το
αυξανόμενο βάρος της κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων των υπερηλίκων
στον προϋπολογισμό δημιουργούν πιέσεις στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για τις
επόμενες δεκαετίες6. Ακόμα περισσότερο, υπάρχουν κίνδυνοι για την οικονομία των
Η.Π.Α. που πηγάζουν από τα μακροχρόνια χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, το υψηλό
έλλειμμα και κατά συνέπεια την εξάρτηση της οικονομίας από την πρόθεση
δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτών να υποστηρίξουν αμερικανικά κεφάλαια. Αυτή η
ανισορροπία ενισχύει την ανάγκη προσεκτικής μακροοικονομικής διαχείρισης για να
αποφευχθεί μία απότομη προσγείωση της οικονομίας, με μεταβολές των ισοτιμιών,
και προσαρμογές των επιτοκίων και κατά συνέπεια πληθωριστικές πιέσεις.
Είναι κατανοητό ότι οι εσωτερικές αυτές πολιτικές προκλήσεις τείνουν να γίνουν η
κύρια απασχόληση της οικονομικής ηγεσίας και στις δυο πλευρές του ατλαντικού.
Δεδομένου της σημαντικής οικονομικής αλληλεξάρτησης είτε στις ξένες ισοτιμίες και
κεφαλαιαγορές, είτε στο επίπεδο επιχειρήσεων, οι εσωτερικές ανησυχίες της μιας
πλευράς, αποτελούν διατλαντικές ανησυχίες και της άλλης πλευράς. Η επιτυχημένη
διαχείριση των στόχων της εσωτερικής οικονομικής πολιτικής έχει σημαντικά οφέλη
για τον διατλαντικό εταίρο. Ενώ τυχόν αποτυχία της εσωτερικής πολιτικής έχει
ουσιαστικές αρνητικές επιπτώσεις. Ακριβώς αυτές οι επιπτώσεις των επιλογών της
βασικής εσωτερικής πολιτικής είναι και θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο των
διατλαντικών διαβουλεύσεων αν και όπως η ιστορία έχει δείξει, συγκεκριμένα στο
πλαίσιο των συζητήσεων των G-7 υπάρχει σχετικά ελάχιστη πρόθεση διεξαγωγής

6 Από το 1955, η εθνική ασφάλεια και το σύστημα υγείας αυξήθηκε ως ποσοστό του Α.Ε.ΓΊ. από 1% σε
8% το 2002, ενώ αυτή η αύξηση οδήγησε σε μείωση των στρατιωτικών δαπανών από 11% σε 4%, την
ίδια περίοδο.
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ενός τέτοιου διαλόγου σε επίπεδο σοβαρού, ισότιμου και εποικοδομητικού
απολογισμού.

8. Διατλαντικές προκλήσεις.
Αντιθέτως, δεν αναμένονται εμπορικοί πόλεμοι ή σοβαρές εμπορικές διαμάχες να
κυριαρχούν στις διατλαντικές σχέσεις και να διαλύουν τη συνεργασία. Υπάρχουν
αρκετά κοινά συμφέροντα μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και στις δύο
πλευρές του ατλαντικού για να το επιτρέψουν, ακόμα περισσότερο καθώς πολλά από
τα τρέχοντα εμπορικά ζητήματα και διαμάχες δεν αφορούν τις βιομηχανικές χώρες,
αλλά αφορούν διαμάχες μεταξύ των βιομηχανικών και των αναπτυσσόμενων χωρών,
όπως έδειξε η σύνοδος στη Doha και ειδικότερα η αποτυχία συμφωνίας της συνόδου
του Cancun. Αν και είναι πιθανό να σημειωθούν συγκρούσεις και σε άλλους τομείς
των εμπορικών διατλαντικών σχέσεων, δεν υπάρχουν λόγοι να περιμένει κανείς ότι
θα είναι περισσότερο διασπαστικές από ότι ανάλογες συγκρούσεις στο παρελθόν.
Υπάρχει βέβαια πάντα ο κίνδυνος απρόσεκτων χειρισμών της εκάστοτε ηγεσίας στο
μέλλον, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απρόσμενα σοβαρές και δυσεπίλυτες
διαμάχες. Επίσης, υπάρχει ο κίνδυνος ότι μια σοβαρή οικονομική ύφεση σε κάποια
από τις δύο πλευρές, πιθανότερα εξαιτίας κακής μακροοικονομικής διαχείρισης θα
μπορούσε να οδηγήσει σε πολιτικές σπασμωδικές αντιδράσεις και προστατευτισμό.
Συγκεκριμένα στις Η.Π.Α., όπου οι μεταρρυθμίσεις του κοινωνικού συστήματος
πρόνοιας τα τελευταία χρόνια έχουν μειώσει σημαντικά το δίκτυο κοινωνικής
ασφάλισης και έχει αυξήσει την εξάρτηση των αμερικανών πολιτών από την εργασία,
κάθε σοβαρή και παρατεταμένη κορύφωση του ρυθμού ανεργίας μπορεί να
προκαλέσει πολιτική αναταραχή, με αποτέλεσμα την αναζήτηση από την πολιτική
ηγεσία λύσεων προστατευτισμού.
Εκτός

από

την

ανάγκη

διαχείρισης

κινδύνων

όπως,

πιθανών

εμπορικών

συγκρούσεων, υπάρχει μια σημαντική σειρά θεμάτων για τις δύο πλευρές που
διασφαλίζουν την πρόοδο στην πλήρη ολοκλήρωση του διατλαντικού εμπορίου, τις
μεταρρυθμίσεις στο υπάρχον καθεστώς εμπορίου και την εναρμόνιση των ισχύοντων
ρυθμίσεων μεταξύ των διατλαντικών συνεταίρων. Οι Hufbauer και Neuman και ο
Jeffrey A. Frankel7 αντίστοιχα συνόψισαν τις εκτιμήσεις των ενδεχόμενων ωφελειών
του εμπορίου και της επέκτασης των επενδύσεων σχετιζόμενων με παραπέρα
7 Hufbauer and Neuman, Jeffrey A. Frankel, “Assessing
liberalization”, June 2000, Brookings Institution Press.

the efficiency gains from further

16

συμφωνίες του Οργανισμό Διεθνούς Εμπορίου. Το αμοιβαίο εμπόριο και οι
επενδύσεις μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., θα διευρύνονταν σημαντικά μεταξύ 10% και
20% και το κατά κεφαλήν εισόδημα στις Η.Π.Α. θα αυξάνονταν, περίπου κατά 4%
για 30 χρόνια. Βεβαίως η πλήρης ενσωμάτωση της αγοράς θα διαρκούσε μεγάλο
χρονικό διάστημα και θα απαιτούσε διαρκείς τεχνικούς και διπλωματικούς χειρισμούς
και διαπραγματεύσεις, πάνω σε διαρκείς και καινούργιες διατλαντικές θεσμικές,
νομικές και πολιτικές διαφορές. Ένα καινούργιο πεδίο, στο οποίο απαιτείται
προσεκτική διαχείριση των διατλαντικών οικονομικών σχέσεων σε σχέση με τα
μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, κυρίως από τις Η.Π.Α., είναι η καταπολέμηση της
διασυνοριακής τρομοκρατίας. Τα νέα πρότυπα φωτογράφησης και αποτυπωμάτων, η
διαχείριση προσωπικών δεδομένων των επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες, και
οι

παρατεταμένες

καθυστερήσεις

στη

διακίνηση

εμπορευμάτων,

αποτελούν

παραδείγματα πιθανών διαφωνιών, τόσο σε όρους ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων
και αγαθών, όσο και σε όρους αρμονικών διατλαντικών σχέσεων8.

9. Παγκόσμιες προκλήσεις.
Οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. μοιράζονται κοινά συμφέροντα στη παγκόσμια σκηνή. Σε
γενικότερο επίπεδο η εξασφάλιση ενός ακμάζοντος και ειρηνικού κόσμου για όλους,
αποτελεί ένα σημαντικό στόχο. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η εποικοδομητική και
γόνιμη ολοκλήρωση των μεγαλυτέρων αναδυόμενων οικονομικών αγορών στο
διεθνές οικονομικό σύστημα. Η επιτυχής ένταξη της Κίνας στο Οργανισμό Διεθνούς
Εμπορίου αποτέλεσε ένα μεγάλο βήμα στην κατεύθυνση αυτή, ενώ άλλες χώρες όπως
η Ρωσία και η Ουκρανία αναμένουν την ένταξή τους. Η επιτυχής και ειρηνική
κατάληξη της συνόδου της Doha, είναι ένας άλλος στόχος καθώς θα μπορούσε να
αποφέρει ουσιαστικά παγκόσμια οφέλη (κατ’ εκτίμηση 400-500 δις δολάρια ανά
έτος) και στους διατλαντικούς εταίρους. Τα κύρια θέματα που δίχασαν στη σύνοδο
της Doha συμπεριλαμβάνουν τις συγκρούσεις βορρά νότου (ειδικότερα τις αγροτικές
επιδοτήσεις, τους δασμούς εισαγωγών-εξαγωγών κ.ά.) και όχι κύριες διατλαντικές
υποθέσεις. Πρόσφατα, η εξωτερίκευση των αγορών προστέθηκε σε μια σειρά διεθνών
αμφιλεγόμενων οικονομικών ζητημάτων στις Η.Π.Α. και στην Ε.Ε., περιλαμβάνοντας
g

Πιθανή διασπαστική ενέργεια ίσως αποτελεί και η απόφαση της αμερικανικής διοίκησης να

περιορίσει τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση του Ιράκ εκείνες τις χώρες που υποστήριξαν τις Η.Π.Α.
στη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράκ.
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κυρίως τη σχέση βορρά-νότου, δεδομένου ότι σωστά ή λανθασμένα, η κοινή γνώμη
και οι πολιτικοί έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην αναμενόμενη απώλεια θέσεων
εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες9 με χαμηλά ημερομίσθια.
Εκτός από τις αναδυόμενες οικονομικές αγορές, οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. μοιράζονται
κοινά συμφέροντα όσον αφορά την πρόοδο των φτωχότερων αναπτυσσομένων
χωρών εφαρμόζοντας τις συμφωνίες Monterrey και Johannesburg. Σε αυτές τις
διεθνείς συνόδους το 2002 συμφωνήθηκε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα
προωθήσουν οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ οι βιομηχανικές χώρες
θα αυξήσουν τις οικονομικές παροχές βοήθειας σε έναν κοινό αγώνα για την επίτευξη
των Στόχων Ανάπτυξης Χιλιετίας10 (Millennium Development Goals) μέχρι το 2015.
Η εφαρμογή της παραπάνω συμφωνίας προφανώς δεν ήταν εύκολη στην πρακτική,
αλλά παραμένει απαραίτητη παρ’ όλα αυτά, για τη μακροχρόνια παγκόσμια
ανάπτυξη, ειρήνη και σταθερότητα. Εκτός από την αύξηση των ποσών και της
χορήγησης των παροχών βοήθειας, οι βιομηχανικές χώρες αντιμετωπίζουν και άλλα
σοβαρά θέματα συμπεριλαμβανομένου της εξασφάλισης μιας αποτελεσματικής
διεθνούς αρχής για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας που να συμπεριλαμβάνει τον
Ο.Η.Ε., τα διεθνή οικονομικά ιδρύματα και τους διεθνείς οργανισμούς και
προγράμματα παροχής βοήθειας.
Οι καθιερωμένοι αυτοί προβληματισμοί αφορούν νεώτερα ζητήματα κοινού
ενδιαφέροντος της διατλαντικής συνεργασίας, όπως την αποφυγή συγκρούσεων
διαλυμένων κρατών, εμπορίου ναρκωτικών, ξεπλύματος χρήματος και τρομοκρατία,
την αντιμετώπιση παγκόσμιων οικολογικών προβλημάτων, τη διαχείριση της
παγκόσμιας παροχής και ζήτησης ενέργειας με υπεύθυνο τρόπο, ο οποίος να
εξισορροπεί τα συμφέροντα των καταναλωτών και των παραγωγών του παρόντος και
του μέλλοντος. Σε κάποια από αυτά τα πεδία έχει σημειωθεί πρόοδος. Για
παράδειγμα, η στενή συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και γαλλικών αρχών στη
σύσταση ομάδας οικονομικής δράσης εναντίον του ξεπλύματος χρήματος απέφερε
αξιοσημείωτες επιτυχίες. Στο περιβαλλοντικό τομέα τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα.
Στα θετικά αποτελέσματα σημειώνεται η ίδρυση και χρηματοδότηση της παγκόσμιας

9 Λόγω της εξοικονόμησης των κόστων, τα 100 μεγαλύτερα οικονομικά ιδρύματα αποκομίζουν
τεράστια κέρδη, περίπου 138 εκατ. δολάρια ανά έτος.
10 Αυτοί περιλαμβάνουν ποσοτικούς στόχους σε 8 σημαντικούς τομείς που έχουν να κάνουν με την
εξέλιξη και βελτίωση της ανθρώπινης ζωής των κατοίκων των αναπτυσσομένων χωρών. Αυτοί είναι:
ελάττωση της φτώχειας, παγκόσμια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων,
παιδική θνησιμότητα, HIV και AIDS, άλλες μεταδοτικές ασθένειες, περιβάλλον και παγκόσμια
συνεργασία, (www.un.milleniumgoals/.-)
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περιβαλλοντικής υπηρεσίας από αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές, ενώ στα
αρνητικά χρεώνεται η αναβολή ή μη πλήρης υλοποίηση άλλων σοβαρών παγκόσμιων
περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, όπως το πρωτόκολλο του Κιότο στο πλαίσιο της
συνόδου για τις κλιματικές αλλαγές, το οποίο έχει μείνει στάσιμο προς το παρόν
εξαιτίας της άρνησης των Η.Π.Α. να το υποστηρίξουν καθώς και της μη συμμετοχής
της Ρωσίας. Απομένουν πολλά να γίνουν και σε άλλους τομείς, όπου μεγάλες
παγκόσμιες προκλήσεις εκκρεμούν και απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ Η.Π.Α.
και Ε.Ε.
Συμπερασματικά, η αύξηση της παγκόσμιας πολυπολικότητας και οι δημογραφικές
τάσεις ίσως οδηγήσουν τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. σε συγκρούσεις συμφερόντων και
διαφωνίες στο μέλλον στους τομείς της εσωτερικής πολιτικής των διατλαντικών
οικονομικών σχέσεων και της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά τα
κοινά συμφέροντα και η συνεργασία στην αντιμέτωπη προβλημάτων ίσως αποδειχτεί
ισχυρότερη των συγκρουόμενων συμφερόντων σε άλλους τομείς.

Ιδιαίτερης

σημασίας στην παραπάνω συνεργασία ίσως αποδειχθούν τα κατάλληλα θεσμικά ή
κυβερνητικά πλαίσια συνεργασίας, μέσα από τα οποία θα αποκομίσουν τα μέγιστα
οφέλη οι διατλαντικοί εταίροι και ο υπόλοιπος κόσμος.

10. Επιπτώσεις στη διατλαντική και παγκόσμια διακυβέρνηση.
Σήμερα

υφίσταται

μεγάλος

αριθμός

παγκόσμιων

και

διατλαντικών

δομών

διακυβέρνησης. Ο Ο.Η.Ε. και οι πολλές εξειδικευμένες του αντιπροσωπίες, τα
ιδρύματα Bretton-Woods (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα),
συνοδευόμενα από πολλές τοπικές αναπτυξιακές τράπεζες, και βέβαια ο Οργανισμός
Διεθνούς Εμπορίου για το διεθνές εμπόριο και ανάλογα ζητήματα. Σε επίπεδο
ηγεσίας κράτους, η σύνοδος G-7/811 η οποία αποτελείται από τις 7 κύριες
βιομηχανικές χώρες και την προεδρία της Ε.Ε. (G-7) η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε
περιλαμβάνοντας τη Ρωσία για τις συνόδους G-8, ενώ διατηρήθηκε η G-7 για
τακτικές συσκέψεις των υπουργών οικονομίας. Η νεοϊδρυθείσα G-20 , η οποία
περιλαμβάνει τους υπουργούς οικονομίας και τους διοικητικές των κεντρικών
τραπεζών των 20 οικονομιών του κόσμου, περιλαμβάνοντας έναν αριθμό σημαντικών
αναδυόμενων

οικονομικών

αγορών.

Σε

διατλαντικό

επίπεδο

υπάρχουν11 12

11 Η σύνοδος G-8 περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ρωσία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., καθώς και την προεδρία της Ε.Ε.
12 Η G-20 αποτελείται από τις χώρες που απαρτίζουν τη G-8 και τις: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία,
Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική και Τουρκία.
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συμβουλευτικές διαδικασίες που τέθηκαν σε ισχύ από τη Διατλαντική Διακήρυξη του
1990 και από την Νέα Διατλαντική Ημερήσια Διάταξη του 1995, όπως επίσης οι
διατλαντικές σκέψεις που αναφέρθηκαν παραπάνω και οι εξαμηνιαίες σύνοδοι
Η.Π.Α. Ε.Ε., καθώς και ένας αριθμός εξειδικευμένων συσκέψεων όπως η ανεπίσημη
σύσκεψη οικονομικών αγορών. Η σύνοδος G-7/8 λειτουργεί επίσης και ως
διατλαντική σύσκεψη, δεδομένου ότι η Ιαπωνία αποτελεί διακριτή πλειοψηφία ως το
μόνο μη ατλαντικό μέλος της συνόδου. Πρόσφατα, οι Bergsten και Koch-Weser13
πρότειναν τη δημιουργία της G-2 αποτελούμενη από τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. για μία
αναβαθμισμένη διαχείριση των δ ιατλαντικών οικονομικών σχέσεων.
Ο Ο.Η.Ε. έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και κατά συνέπεια δυσκίνητες συμβουλευτικές
λειτουργίες, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και οι διεθνείς οικονομικοί
οργανισμοί έχουν εξειδικευμένες λειτουργίες. Η σύνοδος των G-7/8, των G-2 και των
G-20 είναι τρεις δομές διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
ασχολούνται με διατλαντικές στρατηγικές και παγκόσμιες σχέσεις με επικεντρωμένο
αλλά περιεκτικό τρόπο. Οι δομές αυτές έχουν κυρίως σκοπό να παρέχουν
συμβουλευτική βάση στα υψηλότερα επίπεδα εξουσίας, για τα αλληλοκαλυπτόμενα
διατλαντικά και διεθνή στρατηγικά ζητήματα.
Η G-7/8 έχει δεχθεί πρόσφατα δικαιολογημένες κριτικές. Η αποκαλούμενη σκιώδης
G-8 κατέληξε το 2003 στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα της G-5/7/8
μειώθηκε σημαντικά από την δημιουργία του ομίλου. Η παραπάνω διαπίστωση
έγκειται στο γεγονός ότι τα μέλη του ομίλου έχουν σταματήσει να παρέχουν
σοβαρούς και ισότιμους απολογισμούς των στόχων της οικονομικής πολιτικής τους,
αλλά αντίθετα επιδίδονται σε διδαχές στα άλλα μέλη για τα ελλείμματα και τις
αδυναμίες τους. Σύμφωνα με τη G-8 ο όμιλος έχει χάσει την αποτελεσματικότητα και
την αξιοπιστία του, ενώ σύμφωνα με τους Bergsten και Koch-Weser “οι συνοδοί G7/8 συχνά στερούνται ουσίας, έχοντας καταλήξει περισσότερο σε πολιτικές παρά
οικονομικές διαβουλεύσεις”. Επιπλέον, η G-7/8 αποκλείει όλες τις αναδυόμενες
οικονομικές αγορές, οι οποίες παίζουν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στη διαχείριση
της

παγκόσμιας

οικονομίας.

Η

έλλειψη

αποτελεσματικότητας

και

πολυσυλλεκτικότητας αποτελούν σοβαρά μειονεκτήματα για τη G-7/8, ως κορυφαίο
ίδρυμα για τη λήψη αποφάσεων στην παγκόσμια οικονομία.

13 C. Fred Bergsten και Caio Koch-Weser, “The G-2: A new conceptual basis and operating modality
for transatlantic economic relations”.
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Οι Bergsten και Koch-Weser προτείνουν την ίδρυση ενός κλειστού ανεπίσημου αλλά
με μεγάλη επίδραση ομίλου, ο οποίος θα λειτουργεί ως ανεπίσημο διευθυντήριο για
τη διαχείριση των οικονομικών τους σχέσεων, αλλά και την καθοδήγηση της
παγκόσμιας οικονομίας. Αυτή η πρόταση είναι χρήσιμη για την αναζωογόνηση των
συμβουλευτικών

διαδικασιών

και

των

διαδικασιών

λήψης

αποφάσεων

για

βελτιωμένες διατλαντικές σχέσεις. Πολλές από τις προτάσεις των Bergsten και KochWeser έχουν ουσιώδη σημασία. Είναι σημαντικό, για την προώθηση αυτής της ιδέας
η απάντηση σε μια σειρά ερωτημάτων όπως:
•

Πως θα μπορούσε να διαφέρει η G-2 από τις εξαμηνιαίες συνόδους Ε.Ε.
Η.Π.Α. του παρελθόντος και πως θα μπορούσε να αποφύγει τις φανερές
αδυναμίες των συνόδων αυτών, καθώς και αυτών τις G-7/8.

•

Πως θα μπορούσαν οι υπάρχουσες διατλαντικές διαβουλεύσεις και
άλλες

επίσημες

και ανεπίσημες

συμβουλευτικές

διαδικασίες να

συνδεθούν με την G-2 και πως η G-2 θα αναδείξει τις απόψεις μη
κυβερνητικών συμμέτοχων όπως κατόρθωσε μία από τις προόδους που
επιτεύχθηκαν στη Νέα Διατλαντική Ημερήσια Διάταξη του 1995.
•

Πως θα μπορούσε να αναδυθεί μία ενοποιημένη φωνή για την Ευρώπη,
καθώς μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκφράζει ομόφωνες
απόψεις σε πολλά από τα ζητήματα τα οποία προτείνουν οι Bergsten και
Koch-Weser. Στην πραγματικότητα διαφαίνεται ότι πρόσφατα πολλά
κράτη μέλη εκφράζουν δικές τους απόψεις, παρ’ όλες τις προσπάθειες
ενδυνάμωσης του επίσημου ρόλου της Ε.Ε. στο διεθνές προσκήνιο
μέσω θεσμικών μεταρρυθμίσεων14.

•

Πως

θα

μπορούσε

να

διασφαλιστεί

ότι

οι

σύνοδοι

G-2

θα

επικεντρωθούν περισσότερο σε εποικοδομητικές προσπάθειες άρσης
των εναπομείναντων φραγμών στο διατλαντικό εμπόριο, στην εξεύρεση
λύσεων σε δύσκολες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις αναγκαίες και για τις
δύο πλευρές, στην προώθηση παγκοσμίων οικονομικών ζητημάτων και
όχι σε διαμάχες και διαφωνίες.

14 Η πρόσφατη διαφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. εξαιτίας της πρότασης του καγκελάριου
Brown, για τον διπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι άλλο ένα
παράδειγμα για τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει η σύνοδος G-2. The Economist, April
10, 2004, page 44.
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•

Πως θα μπορούσε η G-2 να ασκήσει τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο, τον
οποίο οι Bergsten και Koch-Weser οραματίζονται.

Το τελευταίο των παραπάνω ζητημάτων είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Μία από τις
αδυναμίες της

G-7/8

είναι το γεγονός

ότι δεν περιλαμβάνει τις γρήγορα

αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομικές αγορές. Η πρόταση των Bergsten και
Koch-Weser μπορεί να ερμηνευθεί ως πρόταση αποκλεισμού παρά ως πρόταση
πολυσυλλεκτικότητας. Αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της G-7/8 και της ολοένα
αυξανόμενης πολυπολικότητας, ολοκλήρωσης και διαπολιτισμικής ποικιλότητας στη
παγκόσμια οικονομία οι Bradford και Linn πρότειναν πρόσφατα την αντικατάσταση
της G-7/8 από μια ενδυναμωμένη και αναβαθμισμένη, σε επίπεδο ηγετών κράτους,
G-20. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα στη νέα G-2, καθώς θα
μπορούσε να περιλαμβάνει τις πολυσυλλεκτικές εκείνες συσκέψεις, που θα παρέχουν
τη δυνατότητα συνεννόησης στους μεγάλους παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες,
και να μετατρέψουν τις αντιδράσεις τους σε ιδέες και προτάσεις που θα προκύψουν
από τη G-2 και άλλες συνόδους. Όπως και στην περίπτωση των προτάσεων που
αφορούν την G-2, οι μορφές της G-20 θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική τους λειτουργία προνοώντας για μια ενδεχόμενη
μελλοντική κατάργηση της G-7/8.
Ο συνδυασμός αποτελεσματικών δομών της G-2 και της G-20 θα ενδυναμώσει όχι
μόνο τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις, αλλά θα έχει τη δυναμική σύνδεσης των
ατλαντικών εταίρων με τις αναδυόμενες οικονομικές αγορές, με τους νέους
παγκόσμιους ηγέτες σε μια δημιουργική παγκόσμια συνεργασία. Αναγκαία είναι η
αποτελεσματική πολιτική καθοδήγηση εκ μέρους των ηγετών και των δύο πλευρών
του ατλαντικού, για να εξασφαλίσουν την πλήρη πραγματοποίηση των κοινών
οικονομικών στόχων μέσω της εφαρμογής πολιτικών αποφάσεων με σύμφωνη πάντα
την κοινή γνώμη σε Αμερική και Ευρώπη.
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11. Βασικά στατιστικά στοιχεία διατλαντικής οικονομίας και εμπορίου
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα γενικά στατιστικά στοιχεία και οι οικονομικοί
δείκτες της Ευρωζώνης, της Ε.Ε. των 15 κρατών μελών και των Η.Π.Α., ενώ
παρακάτω ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση των σημαντικότερων στοιχείων
του πίνακα.

Πίνακας 1: Γενικά στατιστικά στοιχεία και οικονομικοί δείκτες για το 2001
EU15

EUROZONE

US

3154

2456

9167

380

305

279

119

124

30

Ανεργία 2001

7,6%

8,3%

4,8%

Ανεργία 2002

7,5%

8,2%

5,6%

8,7

6,7

11,2

1,5%

1,6%

1,2%

20700

19900

36500

1,6%

1,8%

1,1%

Έκταση
(χιλιάδες km2)
Πληθυσμός
(Ιανουάριος 2002, εκατομ.)
Πληθυσμιακή Πυκνότητα
(ανά τετραγωνικό μίλι)

Α.Ε.Π.
Αύξηση Α.Ε.Π., 2000-2001
Α.Ε.Π. ανά Κεφάλαιο
Ρυθμός Πληθωρισμού
(06/2002)
Συνολικές Εισαγωγές

914

1180,5

872,5

730,9

(2001, δις δολάρια)
Συνολικές Εξαγωγές
(2001, δις δολάρια)
Ποσοστό παγκόσμιων εισαγωγών

18,9%

-

18,3%

Ποσοστό παγκόσμιων εξαγωγών

19,4%

-

11,9%

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union trade for years 2001 and
2002,(2002)
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Τα στοιχεία της Ε.Ε. 15 και της Ευρωζώνης εμφανίζουν μικρές έως μηδαμινές
αποκλίσεις. Η ουσιαστική σύγκριση γίνεται με τις Η.Π.Α. Η γεωγραφική έκταση των
Η.Π.Α. είναι τριπλάσια από αυτή της Ε.Ε. 15, ενώ παράλληλα η Ιαπωνία είναι οκτώ
φορές μικρότερη από την Ε.Ε. 15. (διάγραμμα 1).
Διάγραμμα 1: Η γεωγραφική έκταση της Ε.Ε. 15,
της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. το έτος 2001

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union
trade for years 2001 and 2002, (2002)

Ο πληθυσμός της Ε.Ε. 15 είναι μεγαλύτερος από αυτόν των Η.Π.Α. και η Ιαπωνία
αποτελείται από το λιγότερο πληθυσμό, αλλά αρκετά μεγάλο για το μέγεθος της
(διάγραμμα 2).
Διάγραμμα 2: Ο πληθυσμός της Ε.Ε.15,
της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. το έτος 2001

Πληθυσμός

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union
trade for years 2001 and 2002, (2002)
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Το Α.Ε.ΓΊ. για το 2000 διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα για τις Η.Π.Α. από ότι
για την Ευρώπη, παρ’ όλα αυτά ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. για την περίοδο 20002001 είναι μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ της Ιαπωνίας είναι μεγάλο σε σύγκριση με
τον πληθυσμό της (127 εκατ.) και την έκτασή της (395 χιλιάδες χλμ2) (διάγραμμα 3).
Διάγραμμα 3: Το Α.Ε.Π. της Ε.Ε.15,
της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. το έτος 2001

Α.Ε.Π. 2001

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union
trade for years 2001 and 2002, (2002)

Ο πληθωρισμός, ο οποίος κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα τόσο για τις Η.Π.Α.
όσο και για την Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο στο 3,8% για την Ε.Ε.
Ωστόσο αναμένεται η αποκλιμάκωσή του το 2005 στο 3,3% (διάγραμμα 4).
Διάγραμμα 4: Ο πληθωρισμός της Ε.Ε.15,
της Ιαπωνίας και των Η.Π.Α. το έτος 2001

Πληθωρισμός
2 -ι
£
ο"

1.6

1.1
1 -

e ο
Ε.Ε.15
-ι

Η.Π.Α.

Ιο rcon ία.

-0.7

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union
trade for years 2001 and 2002, (2002)
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Οι εξαγωγές το 2001 για τις Η.Π.Α. κινήθηκαν στα 730,9 δις δολάρια, ενώ για την
Ε.Ε. 15 κυμάνθηκαν υψηλότερα, στα 872,5 δις δολάρια. Οσο για τις εισαγωγές, οι
Η.Π.Α. βρίσκονται στην πρώτη θέση, αγγίζοντας τα 1180,5 δις δολάρια, ενώ για την
Ε.Ε. 15 οι εισαγωγές κυμαίνονται στα 914 δις δολάρια. Για την Ιαπωνία τόσο οι
εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των
Ε.Ε. 15 και Η.Π.Α. (διάγραμμα 5).
Διάγραμμα 5: Το εξωτερικό εμπόριο των Η.Π.Α., Ε.Ε.15 και Ιαπωνίας το 2001
Εξωτερικό εμπόριο
a

£
I

1181

873

914

-

350

-

[ Ε.Ε.15

731

□ Η .Π.Α.

405

□ Ιαπωνία

ί
Ποσοστό παγκόσμιων εισαγωγών

Ποσοστό παγκόσμιων εξαγωγών

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union trade for years 2001 and
2002, (2002)

Καθώς η Ε.Ε.15 εξάγει τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες, έχει το μεγαλύτερο
ποσοστό εξαγωγών. Από την άλλη οι Η.Π.Α. έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό
εισαγωγών. Όσο για την Ιαπωνία, ακολουθεί με μικρότερα ποσοστά τις δύο
παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις (διάγραμμα 6).
Διάγραμμα 6: Μερίδιο παγκόσμιου εμπορίου των Η.Π.Α., Ε.Ε.15 και Ιαπωνίας
το 2001
Ποσοστό παγκόσμιου εμπορίου
19.4

18.9

■ Ε.Ε.15

18.3

11.9

5.4

6 6

□ Η.Π.Α.
□Ιαπωνία

______ 1_________
Ποσοστό παγκόσμιων εισαγωγών

Ποσοστό παγκόσμιων εξαγωγών

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union trade for years 2001 and
2002, (2002)
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Όπως παρατηρούμε και στον πίνακα 2, αυτά που εξάγει η Ε.Ε. στις Η.Π.Α. είναι
περισσότερα από αυτά που εισάγει από αυτήν. Βέβαια ο ρυθμός εισαγωγών και
εξαγωγών μειώθηκε αισθητά μεταξύ 2001 και 2002, ιδιαίτερα όσον αφορά τις
υπηρεσίες. Επίσης ο πίνακας 2 παρουσιάζει τα προϊόντα που εξάγουν οι Η.Π.Α. και
Ε.Ε. σε περισσότερες ποσότητες η μία στην άλλη.

Πίνακας 2: Διατλαντικό Εμπόριο μεταξύ Ε.Ε. - Η.Π.Α. για το 2001-2002
δις

Μεταβολή

δολάρια

2001-2000

Αμερικανικές εξαγωγές προϊόντων στην Ε.Ε.

156

- 4,2%

Αμερικανικές εισαγωγές προϊόντων από την Ε.Ε.

220

- 0,3%

Αμερικανικές εξαγωγές υπηρεσιών στην Ε.Ε.

88,7

- 6,2%

Αμερικανικές εισαγωγές υπηρεσιών από την Ε.Ε.

73,7

- 10,2%

Σύνολο Αμερικάνικων εξαγωγών στην Ε.Ε.

244

- 4,9%

Σύνολο Αμερικανικών εισαγωγών από την Ε.Ε.

293

- 3,0%

5 κορυφαία Αμερικανικά προϊόντα που εξάγονται
στην Ε.Ε.
Μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών

95,7

Χημικά

25,5

Βιομηχανικά εμπορεύματα

23,8

Βασικά βιομηχανικά προϊόντα

12,2

Πρώτες ύλες, εκτός από καύσιμα

6,3

5 κορυφαία προϊόντα από Ε.Ε. που εξάγονται στις
Η.Π.Α.
Μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών

105,4

Χημικά

34,7

Βιομηχανικά εμπορεύματα

28,5

Βασικά βιομηχανικά προϊόντα

23,8

Αναψυκτικά και καπνός

4,9

Πηγή: Harma Skytta, Basic statistics on European union trade for years 2001 and
2002,(2002)
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Το διάγραμμα 7, παρουσιάζει τις εισαγωγές της Ε.Ε. των 25 κρατών- μελών από τις
Η.Π.Α. και τις εξαγωγές της Ε.Ε.25 προς τις Η.Π.Α., για τα έτη 1999, 2001 και 2003.
Κατά τη διάρκεια των ετών 1999-2001, αυξήθηκαν τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι
εξαγωγές. Όσο για το 2003, η Ε.Ε.25 διατήρησε περίπου στα ίδια επίπεδα τις
εξαγωγές της, ενώ κατάφερε να μειώσει αισθητά το ποσοστό των εισαγόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών από τις Η.Π.Α. Οικονομολόγοι της Εθνικής Τράπεζας15
επισημαίνουν ότι η άνοδος των εξαγωγών της Ευρωζώνης στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό στη μείωση των εισαγωγών, γεγονός που αντανακλά περισσότερο την
αδυναμία της εγχώριας ζήτησης, παρά την αύξηση των εξαγωγών. Οι εξαγωγές
μάλιστα εξαρτώνται και από την πορεία του ευρώ.

Διάγραμμα 7: Εμπόριο της Ε.Ε.25 με τις Η.Π.Α. για τα έτη 1999, 2001,2003
(σε δις ευρώ)
Εισαγωγές

□

Εξαγωγές

□

Ισοζύγιο

□

Πηγή: “The European Union and the United States: Global partners, global
responsibilities”, European Commission.
To διάγραμμα 8 παρουσιάζει τα προϊόντα του διατλαντικού εμπορίου, μεταξύ Ε.Ε.25
και Η.Π.Α. Το κυριότερο εισαγόμενο προϊόν της Ε.Ε.25 είναι η ενέργεια, ενώ για τις
Η.Π.Α. είναι τα μηχανήματα. Η Ε.Ε.25 εξάγει στις Η.Π.Α. υφάσματα, ενδύματα και
γεωργικά προϊόντα, τα οποία η Ε.Ε.25 τα εισάγει σε ακόμη μικρότερες ποσότητες
από αυτές που τα εξάγει.

15 Το Βήμα, Ανάπτυξη, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2003, σελ. 18-19.
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Διάγραμμα 8: Διατλαντικό εμπόριο Ε.Ε.25 - Η.Π.Α. ανά κατηγορία προϊόντων,
το έτος 2003 (σε δις ευρώ)
Εισαγωγές η
1Q0
SO

Εξαγωγές ρ

®4

30 2,8
02 1—1—1

1,7

0,2

-SO
100
ISC

Ισοζύγιο □

Γεωργία Προϊόντα

Ενέργεια

•1335

Μηχανήματα

0,9 I

55
|

I

Μεταφορικά προϊόντα

1,3 fCl— 24

Χημικά Προϊόντα

03

080

Υφάσματα, Ενδύματα

Πηγή: “The European Union and the United States: Global partners, global
responsibilities”, European Commission.
E.E. και Η.Π.Α. έχουν κατά πολύ τη σημαντικότερη παγκοσμίως αμφίπλευρη
επενδυτική σχέση, και αποτελεί ο ένας στον άλλον τη σημαντικότερη πηγή και
προορισμό ξένων άμεσων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, οι ευρωπαϊκές και οι
αμερικάνικες εταιρείες επενδύουν περισσότερο ο ένας στην οικονομία του άλλου,
παρά σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Για το έτος 2001, οι Η.Π.Α. αποτέλεσαν τον προορισμό του 61% των ευρωπαϊκών
Ξ.Α.Ε., και η πηγή του 46% των Ξ.Α.Ε. στην Ε.Ε. Μάλιστα στα τέλη του 1990, τα 3Λ
των Ξ.Α.Ε. στις Η.Π.Α. προέρχονταν από την Ε.Ε. (659 δις δολάρια). 16(διάγραμμα 9,
10, 11)

Διάγραμμα 9: Ξ.Α.Ε. στις Η.Π.Α. το έτος 2001

Πηγή: “The European Union and the United States: Global partners, global
responsibilities”, European Commission

16 European Union Fact sheet: EU-US Bilateral Economic Relations. 2002.
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Διάγραμμα 10: Αμερικανικές Ξ.Α.Ε. το έτος 2001
Α με ρικανικέ ς ξένε ς άμε σες επεν οΰ σεις
στο εξωτερικό

Άλλες

49%

Πηγή: “The European Union and the United States: Global partners, global
responsibilities”, European Commission
Διάγραμμα 11: Ξένες Άμεσες Επενδύσεις μεταξύ Ε.Ε.25 και Η.Π.Α. το έτος 2003
(σε δις ευρώ)

Πηγή: “The European Union and the United States: Global partners, global
responsibilities”, European Commission.
Η σπουδαιότητα της επενδυτικής σχέσης μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. αποδεικνύεται από
το επίπεδο των F.D.I. stocks. Κατά το 2001, οι σταυροειδείς investment stocks
μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. άγγιξαν τα 1500 δις ευρώ17.
Διάγραμμα 12: Ξένες Αμεσες Επενδύσεις μεταξύ Ε.Ε.25 και Η.Π.Α. το έτος 2003
(σε δις ευρώ)

Πηγή: “The European Union and the United States: Global partners, global
responsibilities”, European Commission.
17 Ιστορικό ποσό, το οποίο αποόεικνύει ότι Ε.Ε. και Η.Π.Α. διατηρούν τη μεγαλύτερη επενδυτική
σχέση παγκοσμίως.
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Ο πίνακας 5 παρουσιάζει ποσοτικά στοιχεία όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ
διαφόρων κρατών και περιφερειών.
Πίνακας 3: Περιφερειακό εμπόριο το έτος 2001

Έκταση

EU15

EFTA18

NAFTA

APEC(21)19

3154

468

21726

62695

380

11,9

401

2528

8,7

0,4

14,4

21

“

92,2

248

443,6

-

97,1

198

502,9

191,3

11,9

265,2

460,8

234,6

15,2

365,1

812,3

880

143,8

1119,9

2685,6

920,7

133

1537,6

2899,5

(χιλιάδες km2)
Πληθυσμός
(εκατομ.)
Α.Ε.Π.
(τρις σε δολάρια)
Εξαγωγές στην περιοχή από EU15
(δις δολάρια)
Εισαγωγές στην EU15 από την περιοχή
Αμερικανικές εξαγωγές στην περιοχή
(δις δολάρια)
Αμερικανικές εισαγωγές από την
περιοχή
(δις δολάρια)
Συνολικές εξαγωγές
(δις δολάρια)
Συνολικές εισαγωγές
(δις δολάρια)
Πηγή: European Commission, Trade directorate general, October 2002
Τα παραπάνω δεδομένα, όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ των περιφερειών,
παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα 13, 14.

18 European Free Trade Association: Ευρωπαϊκή ζώνη ελευθέρων συναλλαγών. Ιδρύθηκε το 1960 με
αντικείμενο την άρση των εμπορικών φραγμών (εισαγωγικών δασμών κ.λ.π.) μεταξύ των κρατών
μελών: Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Λιχνενστάιν.
19 Asia-Pacific Economic Cooperation: Οικονομική συνεργασία μεταξύ Ασίας και κρατών μεταξύ του
Ειρηνικού: Αυστραλία, Μπρούνεϊ, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Χονγκ-Κονγκ, Ινδονησία, Ιαπωνία,
Μαλαισία, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ταϊβάν,
Ταϊλάνδη, Η.Π.Α., Ρωσία, Βιετνάμ.
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Διάγραμμα 13: Εισαγωγές στις διάφορες περιοχές, το έτος 2001
Εισαγωγές

Η EU εξαγωγές οτην περιοχή

□

IJS εξαγωγΕς στην περιοχή

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union trade for years 2001 and
2002, (2002)

Διάγραμμα 14: Εξαγωγές των διάφορων περιοχών το έτος 2001
Εισαγωγές

■ EU εξαγωγές στην περιοχή

Π

US εξαγωγές στην περιοχή

Πηγή: Hanna Skytta, Basic statistics on European union trade for years 2001 and
2002, (2002)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (Purchasing Power Parity).
Η θεωρία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων πρωτοεμφανίστηκε στη σχολή
Salamanca της Ισπανίας κατά τον 16° αιώνα. Στην αρχική της μορφή αποτέλεσε μια
απλή πρόταση σύμφωνα με την οποία όταν μετατραπούν σε ένα ενιαίο νόμισμα οι
εθνικές τιμές διαφόρων χωρών, θα πρέπει να είναι ίσες. Η μεγάλη σημασία του Ρ.Ρ.Ρ.
στη σύγχρονη οικονομική θεωρία, οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκε προκειμένου
να επαναφέρει σε λειτουργία το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα μετά το τέλος
του 1ου Παγκοσμίου πολέμου.
Με αυτό τον όρο είναι γνωστή η σχέση που συνδέει το επίπεδο του πληθωρισμού των
διαφόρων χωρών με τη συναλλαγματική ισοτιμία των νομισμάτων τους. Η σχέση
αυτή αναλύθηκε και εκλαϊκεύτηκε από τον Gustav Cassel ήδη από τη δεκαετία του
1920. Η εξαγωγή της σχέσης αυτής στηρίζεται στην αντίληψη ότι η τιμή ενός
εμπορεύματος σε διαφορετικές χώρες πρέπει να είναι ίδια για όλες τις χώρες. Και
αυτό ισχύει όχι μόνο για λόγους arbitrage20, αλλά και γιατί ένας εξωτερικός
αγοραστής θα επέλεγε πάντα να αγοράσει το εμπόρευμα στη χώρα που το διαθέτει
στη χαμηλότερη τιμή. Αποτέλεσμα αυτού θα ήταν, οι τιμές των διάφορων χωρών προμηθευτών να εξομοιώνονταν αργά ή γρήγορα. Έτσι οδηγούμαστε στη σχέση
Ρ.Ρ.Ρ. με την απόλυτη (absolute) και στατική (static) μορφή της. Σύμφωνα με αυτή, η
τιμή ενός αγαθού παραμένει η ίδια σε δύο χώρες και αντανακλά τη συναλλαγματική
ισοτιμία των νομισμάτων τους. Η σχέση αυτή αποκαλείται και νόμος της μιας τιμής
(law of one price). Από την απόλυτη ή στατική μορφής της σχέσης Ρ.Ρ.Ρ.
οδηγούμαστε στη σχετική (relative) και δυναμική (dynamic) μορφή της σχέσης
Ρ.Ρ.Ρ., η οποία είναι η ακόλουθη: η ποσοστιαία διαφορά στη συναλλαγματική
ισοτιμία των νομισμάτων δύο χωρών είναι ανάλογη με τη διαφορά στο επίπεδο των
πληθωρισμών τους. Αν και από πολλούς αμφισβητείται η προβλεπτική της ικανότητα,
η ερμηνευτική της ικανότητα δεν αμφισβητείται. Έτσι, αυτό που είναι σίγουρο είναι
ότι η σχέση Ρ.Ρ.Ρ. είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της μακροχρόνιας τάσης
εξέλιξης των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων τόσο κάτω από καθεστώς
ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών (flexible exchange rates) όσο ακόμη και κάτω
από καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών (fixed exchange rates).
20 Η ταυτόχρονη αγορά ενός νομίσματος σε μια αγορά και η πώληση του σε μια άλλη, σε υψηλότερη
τιμή με σκοπό το κέρδος. Αποτελεί τακτική των κερδοσκόπων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται παροδικές
ανισορροπίες μεταξύ των τιμών ή των επιτοκίων που επικρατούν σε δυο χώρες.
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Έστω ότι Pus είναι η τιμή σε δολάρια ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού προϊόντων
που πωλείται στις Η.ΓΊ.Α. και Ρε η τιμή σε ευρώ του ίδιου καλαθιού στην Ευρώπη.
Σύμφωνα

με

τη

θεωρία

της

ισοτιμίας

των

αγοραστικών

δυνάμεων21,

η

συναλλαγματική ισοτιμία, με βάση την οποία εκφράζεται η τιμή ενός νομίσματος σε
όρους ενός άλλου νομίσματος είναι η εξής:
E$/e“ Pus/Pe

Αναδιατάσσοντας την εξίσωση (1) σε:

(1)

Pus - (E$/e) * Ρε

(2)

Έχουμε μια εναλλακτική ερμηνεία της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων. Η
αριστερή πλευρά της εξίσωσης (2) είναι η τιμή σε δολάρια του καλαθιού, όταν
αγοράζεται στην Ευρώπη. Όταν ισχύει η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων, τότε
οι δύο τιμές είναι ίδιες. Ε[ δεξιά πλευρά της εξίσωσης (2) μετράει την αγοραστική
δύναμη ενός δολαρίου που ανταλλάσσεται με ευρώ και δαπανάται στην Ευρώπη.
Επομένως, η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων ισχύει όταν, με τις τρέχουσες
συναλλαγματικές ισοτιμίες, η εγχώρια αγοραστική δύναμη κάθε νομίσματος είναι
πάντα η ίδια με την αγοραστική του δύναμη στο εξωτερικό.
Η

θεωρία αυτή

οδηγεί σε

μια χρήσιμη

θεωρία της αλληλεπίδρασης των

συναλλαγματικών ισοτιμιών και των νομισματικών παραγόντων, μακροπρόθεσμα.
Στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας, οι παράγοντες που δεν επηρεάζουν την προσφορά ή
τη ζήτηση χρήματος δεν παίζουν κάποιο εμφανή ρόλο, γι’ αυτό η θεωρία αυτή είναι
γνωστή

ως

νομισματική

προσέγγιση

της

συναλλαγματικής

ισοτιμίας.

Η

νομισματική προσέγγιση προσδιορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας πρεσβεύει
ότι, επειδή η συναλλαγματική ισοτιμία είναι η σχετική τιμή δύο νομισμάτων, το
επίπεδο ισορροπίας της επιτυγχάνεται όταν τα υπάρχοντα αποθέματα των δύο
νομισμάτων ικανοποιούν τη ζήτησή τους.
Η νομισματική προσέγγιση περιλαμβάνει δύο εκδοχές: Πρώτον τη μονεταριστική
άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι στην αγορά αγαθών επικρατεί πλήρης ευκαμψία του
επιπέδου των τιμών, ενώ υπάρχει ελεύθερη διασυνοριακή διακίνηση των προϊόντων,
χωρίς εμπορικούς περιορισμούς και κόστη συναλλαγών, οπότε η Ρ.Ρ.Ρ. ισχύει κάθε
χρονική στιγμή. Δεύτερον, την κεϋνσιανή άποψη, η οποία πρεσβεύει ότι σε σύντομες

21 Η ισοτιμία των αγοραστικών δυνάμεων δεν ισχύει για τα ατομικά προϊόντα, αλλά για το γενικό
επίπεδο τιμών, που αποτελεί σύνθεση των τιμών όλων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο
καλάθι αναφοράς. Paul Krugman, Maurice Obstfeld “Διεθνή Οικονομική: Θεωρία και πολιτική”εκδ.
Κριτική. Τόμος Β, σελ. 147
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χρονικές

περιόδους,

λόγω

της

ύπαρξης

εργατικών

συμβολαίων,

ατελούς

πληροφόρησης και αδράνειας στις προτιμήσεις των ατόμων, το επίπεδο των τιμών
προσαρμόζεται βαθμιαία. Αυτό σημαίνει ότι η Ρ.Ρ.Ρ. ικανοποιείται μόνο στη
μακροχρόνια περίοδο, ενώ σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται στη βραχυχρόνια
περίοδο.

2. Μοντέλο Νομισματικής Προσέγγισης
Το

πρότυπο

μοντέλο

νομισματικής

προσέγγισης

με

εύκαμπτες

τις

τιμές,

πρωτοπαρουσιάστηκε από τον Frenkel (1976). Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε τρεις
μακροπρόθεσμες σχέσεις: 1) τη ζήτηση χρήματος της ημεδαπής χώρας, 2) τη ζήτηση
χρήματος της ξένης χώρας και 3) της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων (Ρ.Ρ.Ρ.):
m - ρ = ay + δΐ +ecm

(3)

m* - ρ* = a*y* + δ*ϊ* +ecm*

s = ρ - ρ* + ecppp

(4)

(5)

Όπου, m και ρ αποτελούν λογάριθμους της προσφοράς χρήματος και του επιπέδου
τιμών αντίστοιχα, s είναι ο λογάριθμος της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας
μεταξύ της ημεδαπής και της αλλοδαπής χώρας και ϊ είναι το επιτόκιο. Οι αστερίσκοι
δηλώνουν τα μεγέθη της ξένης χώρας, ενώ το ec δηλώνει τη σταθερή απόκλιση από
τις τρεις μακροχρόνιες ισορροπίες. Βέβαια η εμπειρική σχέση της νομισματικής
προσέγγισης του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι ακόμη υπό
αμφισβήτηση.

Μετά

όμως

από την εξέλιξη

των οικονομετρικών

μεθόδων,

ξαναγεννήθηκε το ενδιαφέρον για το μοντέλο αυτό. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των
μεθόδων συνολοκλήρωσης πρόσφεραν εμπειρική υποστήριξη στο μοντέλο.
Η βιβλιογραφία πάνω στη νομισματική προσέγγιση του μοντέλου, αναφέρεται για τον
προσδιορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, στην μειωμένη μορφή της εξίσωσης:

st = βο + βιΠΊι + β2Πΐ(* + β3γ( + β4γ(* + β5Ϊΐ + β6ή* + ut

(6)

Όπου, το επίπεδο των τιμών εξαλείφεται λύνοντας τη σχέση (5) ως προς ρ-ρ*, και
αντικαθιστώντας την στην (3) - (4). Η σχέση (6) είναι η γνωστή θεμελιώδης σχέση
της συναλλαγματικής ισοτιμίας, η οποία συνδέει τη συναλλαγματική ισοτιμία σε
κατάσταση ισορροπίας με τα βασικά οικονομικά. Θεωρητικά, δεχόμαστε ότι:
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βι = -β2= 1, β3 = α, β4 = -α*, β5 = δ και β6 = -δ*.
Οι μακροχρόνιες σχέσεις (3)Λ(5) υποδηλώνουν ότι, η θεμελιώδη εξίσωση (6) είναι
μια συνολοκληρωμένη σχέση της μειωμένης μεθόδου ζ = (s, m, m*, y, y*, i, i*), από
τη στιγμή που η σχέση u = ecppp - ecm + ecm* είναι σταθερή.
Εν τούτοις, το ισχυρό πρόβλημα στη βιβλιογραφία είναι ο προσδιορισμός του ζ. Από
την μια πλευρά, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από ένα διανύσματα, τα οποία να
οδηγούν τη μακροχρόνια σχέση σε ισορροπία. Σε αυτή την περίπτωση, είναι στην
κρίση του καθενός ο προσδιορισμός του διανύσματος το οποίο είναι συνεπές και
λογικά ακόλουθο με τη νομισματική προσέγγιση του μοντέλου.
Από

την

άλλη,

έρευνες

αποδεικνύουν

ότι

η

ύπαρξη

οποιασδήποτε

συνολοκληρωμένης σχέσης είναι φτωχή. Πρόσφατη μάλιστα έρευνα στο μοντέλο από
τον Groen (2002), εξηγεί την απουσία συνολοκλήρωσης, λόγω της μικρής ισχύς του
τεστ της συνολοκλήρωσης σε μικρά δείγματα. Κατά συνέπεια, προτείνεται η χρήση
των “panel data” για να λυθεί το πρόβλημα του χρόνου. Στην πραγματικότητα, η
αξιοποίηση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος οδήγησε κατά τον Groen, στην
υποστήριξη της ύπαρξης μιας και μόνο συνολοκληρώσιμης σχέσης σύμφωνη με το
μοντέλο. Εναλλακτικά, οι Rapach και Wohar (2002), υποστηρίζουν πως αποκλίσεις
από το μοντέλο είναι έντονα εμφανείς με τα τεστ για μοναδιαία ρίζα (Unit Root test).
Επιπρόσθετα, πολλές εμπειρικές μελέτες πάνω στη νομισματική προσέγγιση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφέρονται στους περιορισμούς. Πρώτον, η υπόθεση
ενός μοναδιαίου συντελεστή του αλγορίθμου της προσφοράς χρήματος (βι = -β2 = 1),
στη θεμελιώδη εξίσωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεν είναι συμβατή με τα
δεδομένα . Δεύτερον, κάποιες πρόσφατες συνεισφορές περιορίζουν την προσοχή στη
σχετική προσφορά χρήματος, στο εισόδημα και σε άλλες μεταβλητές. Αυτό
υποδηλώνει ίσους περιορισμούς στις ελαστικότητες εισοδήματος και επιτοκίου της
ημεδαπής και της ξένης χώρας. Επιπρόσθετα, οι Rapach και Wohar (2002), δεν
ερμηνεύουν τις επιδράσεις των επιτοκίων, έτσι ώστε η θεμελιώδης εξίσωση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας να καταλήγει στην παρακάτω μορφή:

st = βο + β!(πι,-ιη,*) + β3(γι — yt*)

(7)22

22 Mac Donald, R. and Taylor , M. (1994). The Monetary Model of the Exchange Rate: Long-Run
Relationships, Short Run Dynamics and How to Beat a Random Walk. Journal ofInternational Money
and Finance, p. 276-290.
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Τελικά, οι Mark και Sul (2001), περιορίζουν τις ελαστικότητες εισοδήματος της
ζήτησης χρήματος της ημεδαπής και της ξένης χώρας, σε μία:
st = β0 + (mt - m,*) + (yt - yt*)

(8)

Βέβαια, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι, πολλές από αυτές τις περιοριστικές
παραμέτρους έχουν ουσιαστικά απορριφθεί, καθώς αυτοί οι περιορισμοί συχνά
αντικρούουν τα εμπειρικά αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών.

3. Διαχείριση συναλλαγματικής ισοτιμίας υπό έναν Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα
3.1. Επιχειρήματα υπέρ της διαχείρισης της συναλλαγιιατικής ισοτιμίας
Γενικά η ανάγκη διαχείρισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας είτε μέσω σταθερών
συναλλαγματικών ισοτιμιών, είτε μέσω ενός κανόνα (π.χ. Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα) οφείλεται
σε δύο λόγους:
Πρώτον, στο ότι υπό το καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών
υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση και άρα αστάθεια στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Δεύτερον, αυτή η διαχείριση με βάση ένα ανακοινώσιμο επίπεδο θα δημιουργήσει
ένα σημείο αναφοράς για τις προβλέψεις που κάνουν οι παίκτες στη διεθνή αγορά.
Άρα, μια τέτοια πολιτική σύμφωνα με την οποία η συναλλαγματική ισοτιμία
ακολουθεί τον αντίστοιχο Ρ.Ρ.Ρ. δείκτη, θα λειτουργεί σταθεροποιητικά για την
οικονομία.
Με βάση τα παραπάνω, το Ρ.Ρ.Ρ. αποτελεί τον περισσότερα αποδεκτό τρόπο, μέσω
του

οποίου

μπορούμε

να

προσδιορίσουμε

τη

μακροχρόνια

πορεία

των

συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών, διαχειρίζονται τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαττώσουν ένα μεγάλο μέρος
των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων που υπάρχουν γύρω από το Ρ.Ρ.Ρ. Ένα
συγκεκριμένο

είδος

πολιτικής

που

υιοθετείται,

είναι

η

διαχείριση

της

συναλλαγματικής ισοτιμίας με γνώμονα τις εκτιμήσεις του Ρ.Ρ.Ρ., οπότε ο ρυθμός
μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθορίζεται μέσω του Ρ.Ρ.Ρ. Για να
ασκηθεί όμως κριτική σε αυτού του είδους την πολιτική, θα πρέπει πρώτα να
επικεντρωθούμε στη σχέση ανάμεσα στη συγκεκριμένη πολιτική και τις ονομαστικές
ή πραγματικές διαταραχές της οικονομίας.
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Οι υποθέσεις είναι οι εξής: Οι μεταβολές στο στόχο της ισοτιμίας αποκλείονται, η
διαχείριση σύμφωνα με τον προηγούμενο κανόνα θεωρείται ότι γίνεται στις ξένες
αγορές συναλλάγματος. Επιπλέον, τόσο η δημοσιονομική, όσο και η εμπορική
πολιτική δεν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
Τέλος, οι επεμβάσεις αυτές στην ξένη αγορά συναλλάγματος δεν μπορούν να
διαχωριστούν από τη νομισματική πολιτική για δύο λόγους: Πρώτον, διότι η ανάλυση
αναφέρεται σε βιομηχανικές χώρες, μεταξύ των οποίων υπάρχει υψηλή κινητικότητα
κεφαλαίου ακόμα και βραχυπρόθεσμα. Δεύτερον, λόγω του ότι εξετάζουμε τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας πολιτικής διαχειρίσεως της συναλλαγματικής
ισοτιμίας βασισμένης στο Ρ.Ρ.Ρ. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οποιεσδήποτε
διακυμάνσεις στα διεθνή διαθέσιμα επηρεάζουν την προσφορά χρήματος, άρα και τη
νομισματική πολιτική.
Η χρήση του Ρ.Ρ.Ρ. ως κανόνα σύμφωνα με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη
συναλλαγματική ισοτιμία, σχετίζεται άμεσα με το ότι το Ρ.Ρ.Ρ. είναι η μακροχρόνια
ισορροπία προς την οποία η συναλλαγματική ισοτιμία συγκλίνει. Έτσι, με βάση τη
σχετική μορφή του Ρ.Ρ.Ρ., τα σχετικά επίπεδα τιμών δύο χωρών (δείκτες τιμών
καταναλωτή) αποτελούν δείκτη για την ισορροπία της συναλλαγματικής ισοτιμίας
δύο χωρών.
3.2. Πλεονεκτήματα διαγειρίσεως της συν, ισοτιιιίας υπό τον Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα
Με βάση των έως τώρα βιβλιογραφία, η διαχείριση της συναλλαγματικής ισοτιμίας
σύμφωνα με τον Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα, είναι χρήσιμη για δύο λόγους:
Πρώτον, μειώνει το βαθμό του overshooting, το οποίο θα συνέβαινε υπό το καθεστώς
των ελεύθερα κυμαινόμενων

συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Αυτή η

πολιτική

διαχείρισης θα απέκλειε τις μεταβολές της νομισματικής πολιτικής και την περαιτέρω
υποτίμηση του νομίσματος, διότι η Κεντρική Τράπεζα θα κατέφευγε στην
περιοριστική νομισματική πολιτική για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις της ζήτησης.
Δεύτερον, ο παραπάνω τρόπος διαχείρισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα
μειώσει τα κίνητρα που έχουν οι οικονομικοί παράγοντες για να “προκαλέσουν” την
αποφασιστικότητα της Κεντρικής Τράπεζας, διότι η πολιτική που θα ακολουθηθεί για
την συναλλαγματική ισοτιμία είναι ήδη γνωστή.
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3.3. Αξιολόγηση me πολιτικής γειραγώγησης της συν, ισοτιμίας υπό τον Ρ.Ρ.Ρ.
Η αξιολόγηση μιας πολιτικής βασισμένη στο Ρ.Ρ.Ρ., γίνεται εξετάζοντας την
ευστάθεια του συστήματος που προκύπτει από αυτού του είδους την επέμβαση.
Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία στο θέμα, κάποιος μπορεί να πει ότι κυριαρχούν δύο
απόψεις.
Η πρώτη άποψη, στηρίζεται στους De Grauwe, Steiner και Basevi, σύμφωνα με τους
οποίους μια τέτοιου είδους επέμβαση, μπορεί ενδεχόμενα να σταθεροποιήσει μια
οικονομία, η οποία είναι ασταθής υπό το καθεστώς των ελεύθερα κυμαινόμενων συν.
ισοτιμιών. Στην περίπτωση όμως, που μια οικονομία είναι ήδη σταθερή τότε η
εφαρμογή μιας τέτοιου είδους επέμβασης, αυξάνει την πιθανότητα κύκλων της
συγκεκριμένης οικονομίας.
Στον αντίποδα της παραπάνω άποψης, έχουμε τον Niehans, ο οποίος υποστηρίζει ότι
μεταβάλλοντας την προσφορά χρήματος, ώστε να έχουμε βραχυχρόνια τη συν.
ισοτιμία κοντά στο επίπεδο της Ρ.Ρ.Ρ. ισοτιμίας, μπορεί να έχει μόνον αρνητικές
επιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι πιθανόν, λόγω αυτής της κινήσεως η οικονομία
να γίνει ασταθής και οι προσωρινές διαταραχές να μετατραπούν σε μόνιμες,
επηρεάζοντας τον πληθωρισμό. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το
επιχείρημα του Niehans, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια οικονομία, η οποία βρίσκεται
σε ένα διεθνές περιβάλλον υψηλής κινητικότητας κεφαλαίου. Εάν υποτεθεί ότι, η
οικονομία υπόκειται σε περιστασιακές διαταραχές (αύξηση τιμής πετρελαίου), τότε
σύμφωνα με τον Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα αυτό θα οδηγούσε σε μια υποτίμηση του νομίσματος.
Όμως η υψηλή κινητικότητα κεφαλαίου θα οδηγούσε στην αυτόματη προσαρμογή
της εγχώριας προσφοράς χρήματος. Οπότε, μια παροδική διαταραχή θα οδηγούσε σε
ένα προσωρινά υψηλότερο επίπεδο τιμών για την οικονομία.
Επομένως, αν η παραπάνω διαδικασία είναι αποτέλεσμα μη συστηματικών
διαταραχών, τότε θα προκληθούν προσωρινές και ανατρέψιμες διακυμάνσεις των
τιμών. Συνεπακόλουθα, σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για
την οικονομία μας. Ο κίνδυνος ελλοχεύει εάν αυτές οι διαταραχές είναι συστηματικές
και έχουν σαν αποτέλεσμα την άνοδο του επιπέδου των τιμών. Στην περίπτωση αυτή
ο Ρ.Ρ.Ρ. κανόνας θα οδηγούσε σε μια παθητική αντιμετώπιση του πληθωρισμού.
Δηλαδή, θα υπάρξει μια απώλεια ελέγχου του πληθωρισμού από πλευράς της
νομισματικής αρχής.
Συνεπώς, υπάρχει ένα trade off (αμοιβαία υποχώρηση), ανάμεσα στη “χειραγώγηση”
της συν. ισοτιμίας σύμφοινα με τον Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα. Πιο συγκεκριμένα, μια τέτοιου
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είδους επέμβαση θα μειώσει τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της ισοτιμίας και θα
αποτρέψει την ύπαρξη φαύλου κύκλου για την οικονομία. Όμως, από την άλλη, ένας
τέτοιος κανόνας, με βάση τον Niehans, θα οδηγήσει την οικονομία σε αστάθεια, μέσα
από την απώλεια ελέγχου του επιπέδου πληθωρισμού.

4.

P.P.P. vs Ονομαστικές και Πραγματικές διαταραχές

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η σχετική μορφή του Ρ.Ρ.Ρ. ισχύει μόνο όταν οι διαταραχές
που προκύπτουν είναι τέτοιες, ώστε να μεταβάλλεται μόνο το γενικό επίπεδο τιμών
και όχι οι τιμές μιας μονάδας αγαθών, ενώ οι τιμές των υπολοίπων αγαθών
παραμένουν σταθερές. Επομένως στην περίπτωση μιας ονομαστικής διαταραχής,
όπου έχουμε μεταβολή του γενικού επιπέδου τιμών, η σχετική μορφή του Ρ.Ρ.Ρ. θα
ισχύει. Όμως στην περίπτωση μιας πραγματικής διαταραχής, η οποία μεταβάλλει τη
σχετική τιμή διαφόρων αγαθών (π.χ. εισαγωγές και εξαγωγές, εμπορεύσιμα και μη
εμπορεύσιμα αγαθά, κ.λ.π.), αυτό δεν μπορεί να ισχύει.

4.1. Ρ.Ρ.Ρ. και πραγιιατικέε διαταραγές
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το επίπεδο ισορροπίας της συν. ισοτιμίας θα αποκλίνει από
το Ρ.Ρ.Ρ. όταν πραγματικές διαταραχές λαμβάνουν χώρα. Δηλαδή υπό την επίδραση
πραγματικών

διαταραχών

μακροπρόθεσμα,

παρουσιάζονται

αποκλίσεις

της

συναλλαγματικής ισοτιμίας, από την ισοτιμίας που δίδεται μέσω του Ρ.Ρ.Ρ. Υπάρχουν
πολλά μοντέλα τα οποία ερμηνεύουν αυτή την απόκλιση, λαμβάνοντας υπόψη
διαφορετικούς

παράγοντες.

Στη

συνέχεια

της

εργασίας

ακολουθούν

τα

δημοφιλέστερα μοντέλα αυτού του είδους των αποκλίσεων.

4.2. Ballasa - Samuelson ιιοντέλο
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, λόγω της επίδρασης μιας συγκεκριμένου τύπου
διαταραχής, υπάρχει μια μεροληψία του Ρ.Ρ.Ρ. όταν χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό της μακροχρόνιας ισορροπίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι
υποθέσεις αυτής της θεωρίας είναι ότι: Η Ρ.Ρ.Ρ. ισχύει για τα εμπορεύσιμα αγαθά, οι
μισθοί μεταξύ των τομέων εξισώνονται εγχώρια, η τεχνολογική πρόοδος είναι
ταχύτερη στον κλάδο των εμπορεύσιμων αγαθών και μεγαλύτερη στις ανεπτυγμένες
χώρες. Σύμφωνα με τον Aukrust (1970), η ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη των
εμπορεύσιμων αγαθών, οφείλεται εκτός από το διεθνή ανταγωνισμό στον οποίο
υπόκεινται, στο ότι τα μη εμπορεύσιμα αγαθά είναι εντάσεως εργασίας.
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Πιο συγκεκριμένα, εάν η παραγωγικότητα στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών
αυξάνεται περισσότερο από τον αντίστοιχο τομέα παραγωγής μη εμπορεύσιμων
αγαθών, π.χ. λόγω μιας τεχνολογικής ανακάλυψης στον κλάδο των εμπορεύσιμων
αγαθών, τότε η σχετική τιμή μη εμπορεύσιμων αγαθών προς εμπορεύσιμα αγαθά, θα
αυξηθεί λόγω των ομοιογενών αυξήσεων των μισθών εγχώρια. Με τις τιμές των
εμπορεύσιμων αγαθών να εξισώνονται για διάφορες χώρες, μια τέτοια αύξηση στις
σχετικές τιμές των μη εμπορεύσιμων αγαθών, θα έκανε το εγχώριο νόμισμα να
φαίνεται υπερτιμημένο εν συγκρίσει με την συν. ισοτιμία που δίδεται μέσω του Ρ.Ρ.Ρ.
Συνεπώς, νομίσματα χωρών με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης παραγωγικότητας,
θα αποκλίνουν το μέγιστο από το Ρ.Ρ.Ρ. από την πλευρά της ανατιμήσεως, ενώ οι
χώρες με τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της παραγωγικότητας θα
αποκλίνουν από το Ρ.Ρ.Ρ. από την πλευρά της υποτιμήσεως. Με βάση τα παραπάνω
προκύπτει ότι, οι τιμές των μη εμπορεύσιμων αγαθών θα είναι χαμηλότερες στην
λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα, ενώ οι τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών θα εξισώνονται
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παρόλο που το παραπάνω μοντέλο φαίνεται λογικό, και αναμένεται να έχει πρακτική
εφαρμογή, ο Officer προχώρησε σε μια εμπειρική έρευνα που απέτυχε να
επιβεβαιώσει τα παραπάνω συμπεράσματα. Ο Officer κατέληξε στο ότι η μεροληψία
του Ρ.Ρ.Ρ. που οφείλεται στις διαφοροποιήσεις των ρυθμών μεταβολής της
παραγωγικότητας δύο χωρών, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τους εμπειρικούς ελέγχους
για διάφορες χρονικές περιόδους.

4.3 Μοντέλο Genberg
Το μοντέλο που ακολουθεί αφορά την πλευρά της ζήτησης, σε σύγκριση με το
προηγούμενο που αφορούσε την προσφορά. Ο Genberg απέδειξε ότι, τόσο οι
μεταβολές στους ρυθμούς ανάπτυξης του εισοδήματος, καθώς και οι διαφορές στα
επίπεδα κρατικών δαπανών μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στη σχέση ανάμεσα
στην ισορροπία της συν. ισοτιμίας και στο Ρ.Ρ.Ρ.
Έτσι, ένας υψηλός ρυθμός ανάπτυξης του εισοδήματος οδηγεί σε ένα υψηλότερο
επίπεδο τιμών για τα μη εμπορεύσιμα αγαθά, αν αυτά παρουσιάζουν ελαστικότητα
ζήτησης ως προς το εισόδημα. Από την άλλη, έχουμε εξίσωση των διεθνών τιμών των
εμπορεύσιμων αγαθών. Επομένως, σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε μια ανατίμηση
του νομίσματος σε σχέση με το Ρ.Ρ.Ρ. Ομοίως, αν οι κυβερνητικές δαπάνες είναι
συγκεντρωμένες σε μη εμπορεύσιμα αγαθά, τότε μια αύξησή τους θα οδηγήσει σε
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αύξηση της σχετικής τιμής των μη εμπορεύσιμων αγαθών. Άρα, έχουμε απόκλιση
ανάμεσα στην ισορροπία της συναλλαγματικής ισοτιμίας και στο Ρ.Ρ.Ρ.
Εάν οι διαταραχές που προκαλούν αποκλίσεις από το Ρ.Ρ.Ρ. αποκτήσουν μόνιμο
χαρακτήρα, τότε και οι αποκλίσεις θα μονιμοποιηθούν. Οπότε μια πολιτική
διαχείρισης σύμφωνα με τον Ρ.Ρ.Ρ. κανόνα, θα επιτρέψει μεταβολές στην πραγματική
συναλλαγματική ισοτιμία. Αυτές οι διαταραχές όμως, που σχετίζονται με τις σχετικές
τιμές των μη εμπορεύσιμων αγαθών, δεν είναι οι μοναδικές.
Υπάρχουν διαταραχές, οι οποίες σχετίζονται με τις τιμές των εμπορεύσιμων αγαθών.
Γενικά υπάρχει μια πλειάδα διαταραχών, οι οποίες ευθύνονται για την κακή
μακροπρόθεσμη απόδοση του Ρ.Ρ.Ρ. π.χ: Ανακάλυψη ενός νέου προϊόντος,
ανακάλυψη νέων αποθεμάτων φυσικών πόρων, αλλαγές στια καταναλωτικές
προτιμήσεις ανάμεσα σε εισαγόμενα και εξαγόμενα αγαθά, αλλαγές στη σχέση των
πραγματικών επιτοκίων δύο χωρών, αλλαγή των όρων εμπορίου, όπως: μειώσεις
δασμών που σχετίζονται με αποφάσεις για την απελευθέρωση του εμπορίου.

5. Η Μονεταριστική προσέγγιση.
Το

μονεταριστικό

υπόδειγμα

προσδιορισμού της

συναλλαγματικής

ισοτιμίας

θεμελιώνεται πάνω σε δύο βασικές σχέσεις της κλασικής σχολής. Η πρώτη σχέση
είναι η ποσοτική θεωρία του χρήματος και η δεύτερη σχέση είναι η Ρ.Ρ.Ρ. Το
θεωρητικό υπόδειγμα εξετάζει δύο χώρες. Σε κάθε χώρα υπάρχει πλήρη απασχόληση
των συντελεστών παραγωγής λόγω της ευκαμψίας του επιπέδου των τιμών, ενώ η
κάθε χώρα παράγει και καταναλώνει το ίδιο αγαθό, το οποίο είναι επίσης
εμπορεύσιμο. Η πλήρης ευκαμψία του επιπέδου των τιμών συνεπάγεται ότι η Ρ.Ρ.Ρ.
ισχύει τόσο στη βραχυχρόνια περίοδο, όσο και στη μακροχρόνια περίοδο.
Στην ημεδαπή, η συνάρτηση ζήτησης χρήματος στο κλασικό υπόδειγμα εξαρτάται
θετικά από το ονομαστικό υπόδειγμα:

ρ_

(9)

k: το ποσοστό του ονομαστικού εισοδήματος, το οποίο παρακρατείται με τη μορφή
ρευστών διαθεσίμων.
Εφόσον το k ισούται με το αντίστροφο της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος, V,
η σχέση (9) τροποποιείται ως εξής:

L = (y/y)*p

(ίο)
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Η ισορροπία στην αγορά χρήματος επιτυγχάνεται, όταν η προσφορά χρήματος
ισούται με τη ζήτηση χρήματος. Άρα η εξίσωση (10) μπορεί να γραφτεί ως:
Μ = (Y/V)*P

(11)

Λογαριθμίζοντας τη σχέση (11), λαμβάνουμε:

m=y-ν+ρ

(12)

Όπου, τα μικρά γράμματα συμβολίζουν τους λογάριθμους των επιπέδων των αρχικών
μεταβλητών.
Εφόσον οι ίδιες συνθήκες ισχύουν και στην αλλοδαπή, η συνθήκη ισορροπίας στην
αγορά χρήματος είναι η ακόλουθη:

m* = y*-v* + p*

(13)

Αφαιρώντας την (13) από την (12) και λύνοντας ως προς το διαφορικό επίπεδο των
τιμών, έχουμε:
ρ-ρ* = (m-m*) - (y-y*) + (ν-ν*)

(14)

Η σχέση (14) αποτελεί και την πρώτη εκδοχή του μονεταριστικού υποδείγματος, η
οποία υποθέτει ότι υπάρχει τέλειο αρμπιτράζ αγαθών και περιουσιακών στοιχείων,
οπότε ισχύουν τόσο η Ισοδυναμία Αγοραστικών Δυνάμεων όσο και το Ακάλυπτο
Αρμπιτράζ Επιτοκίων, η οποία δηλώνει ότι:
•

Όταν η προσφορά χρήματος στη ζώνη του ευρώ αυξάνει γρηγορότερα
απ’ ότι στις Η.Π.Α., το ευρώ προβλέπεται να διολισθήσει έναντι του
δολαρίου.

•

Όταν η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναπτύσσεται ταχύτερα από ότι
η οικονομία των Η.Π.Α., το ευρώ προβλέπεται να ανατιμηθεί έναντι του
δολαρίου.

•

Όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος αυξάνει γρηγορότερα στη
ζώνη του ευρώ απ’ ότι στις Η.Π.Α., το ευρώ προβλέπεται να
διολισθήσει έναντι του δολαρίου.

•

Όταν η άνοδος των επιτοκίων σηματοδοτεί αύξηση του προσδοκώμενου
πληθωρισμού, οδηγεί σε διολίσθηση του εγχώριου νομίσματος.

6. Η Κεϋνσιανή προσέγγιση.
Η Κεϋνσιανή προσέγγιση προσπαθεί να εξηγήσει γιατί οι συναλλαγματικές ισοτιμίες
παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα στη βραχυχρόνια περίοδο, η οποία δεν
συμβαδίζει με τις προβλέψεις του μονεταριστικού υποδείγματος. Συγκεκριμένα, η
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προσέγγιση αυτή διατείνεται ότι οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις οφείλονται σε
νομισματικά πλήγματα, τα οποία απορροφούνται αποκλειστικά από την αγορά
συναλλάγματος και αντικατοπτρίζονται στις μεταβολές των ισοτιμιών, αφού το
επίπεδο

τιμών

δεν

μεταβάλλεται

βραχυχρόνια

λόγω

της

δυσκαμψίας

που

χαρακτηρίζει την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Σταδιακά όμως, η αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών θα απορροφήσει το νομισματικό πλήγμα,

οπότε

μακροχρόνια η αύξηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών θα αντικατοπτρίζει την
αύξηση του επιπέδου των τιμών.
Ο νομισματικός τομέας του κεϋνσιανού υποδείγματος αποτελείται από τη συνθήκη
ισορροπίας στην αγορά χρήματος και το Α.Α.Ε. (Ακάλυπτο Αρμπιτράζ Επιτοκίων23):
Μ = ΡΥ *k(R)

(15)

k(R)

Αν υποθέσουμε ότι:

R-R* = [E(e+1)-e]/e

_ i-aR

(16)

(17)

η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά χρήματος διαφοροποιείται ως εξής:

Μ=

raR ΡΥ

Λογαριθμίζοντας τις σχέσεις (16) και (18) λαμβάνουμε:
m-p = y-aR
Αν

τώρα

και

(19)

υποθέσουμε

ότι

οι

R = R* + E(s+,) - s

συναλλαγματικές

προσδοκίες

(20)
διαμορφώνονται

προοδευτικά, που σημαίνει ότι αν η τρέχουσα ισοτιμία όψης βρίσκεται πάνω από το
μακροπρόθεσμο επίπεδο ισορροπίας της, τότε αναμένεται να επιστρέψει σταδιακά
πίσω σε αυτό:

E(s+i)-s = 0(5-s)

(21)

Όπου θ συμβολίζει το ρυθμό προσαρμογής, και αν συνδυάσουμε τις (19)Λ(21),
λαμβάνουμε:

m - ρ = -αθ( s - s)

(22)

Όπου έχουμε ήδη υποθέσει ότι: y = 0 και R* = 0.
Η σχέση (22), δηλώνει ότι οι αγορές χρήματος και συναλλάγματος βρίσκονται σε
ισορροπία. Μια αύξηση του επιπέδου των τιμών, μέσω της συνακόλουθης μείωσης
της πραγματικής προσφοράς χρήματος,

θα

αυξήσει το

επιτόκιο,

ώστε να

23 Είναι μια δραστηριότητα, η οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά των επιτοκίων δύο
νομισμάτων, προσαρμόζοντάς την με την προσδοκώμενη μεταβολή της συναλλαγματικής τους
ισοτιμίας, ώστε να αποκομίσει κέρδη. “Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις”, Κωνσταντίνος Καρφάκης,
εκδ. Τυπωθήτω, σελ 28.
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(18)

αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά χρήματος, και κατ’ επέκταση θα προκαλέσει
ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος.
Συμπερασματικά, η βραχυχρόνια ακαμψία του επιπέδου των τιμών, η οποία
συνεπάγεται

σημαντικές

συναλλαγματική

αποκλίσεις

αστάθεια,

καθότι

από

τη

Ρ.Ρ.Ρ.,

τα νομισματικά

οδηγεί
πλήγματα

σε

υπερβολική

απορροφώνται

αποκλειστικά από την αγορά συναλλάγματος. Έτσι, η άνοδος των επιτοκίων εφόσον
σηματοδοτεί αύξηση των πραγματικών αποδόσεων, συνεπάγεται ανατίμηση του
εγχώριου νομίσματος.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μιας οικονομετρικής μελέτης
η οποία έχει σκοπό να μελετήσει την ισχύ του Ρ.Ρ.Ρ. ανάμεσα στο ευρώ και το
δολάριο. Στη συνέχεια ερευνάται η βραχυχρόνια δυναμική των πραγματικών
ισοτιμιών μέσω ενός υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Model),
πιο συγκεκριμένα ερευνάται αν η σταθερότητα της πραγματικής ισοτιμίας οφείλεται
σε μεταβολές ισοτιμιών ή σχετικών τιμών. Επιπλέον, έχοντας ερευνήσει την
εγκυρότητα της Ρ.Ρ.Ρ. η εμπειρική διερεύνηση στρέφεται στον έλεγχο ύπαρξης
δομικών διαταραχών (Structural Breaks) στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
ευρώ δολαρίου. Ο προσδιορισμός τέτοιου είδους διαταραχών απαιτεί τη χρήση
σύγχρονων οικονομετρικών μεθόδων και χάρη σε αυτές τις διαταραχές ερμηνεύεται
συχνά η στοχαστικότητα που οι χρονολογικές σειρές παρουσιάζουν.
Η ευρεία θεωρητική βάση της θεωρίας της αγοραστικής δύναμης ισοτιμιών, όσο και
οι πολλαπλοί τρόποι ελέγχου της εγκυρότητας αυτής της θεωρίας, διευκολύνουν κατά
πολύ τις εναλλακτικές μορφές δεδομένων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
τον παραπάνω έλεγχο.

7. Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου
Η πραγματική και όχι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, παρακινείται από την
αποτυχία της Ρ.Ρ.Ρ. θεωρίας, η οποία καθορίζει τη μακροχρόνια εξίσωση μεταξύ των
συναλλαγματικών ισοτιμιών και του επιπέδου των τιμών.
Υποθέτοντας ότι St είναι η συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ και Pt ο δείκτης
τιμών της κάθε χώρας, τότε η σχέση Ρ.Ρ.Ρ. είναι η εξής:
S, = P$t/Pet
ή πιο γενικά η εξής:

St = Qt* Ρ$ι / Pet

(23)

(24)
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Όπου, Qt είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία παραμένει σταθερή
για κάθε ί. Μια αύξηση του πληθωρισμού των Η.ΓΊ.Α. οδηγεί σε υποτίμηση του
δολαρίου και κατά συνέπεια σε αύξηση της σχέσης (23), δηλαδή σε αύξηση της
συναλλαγματικής

ισοτιμίας

δολαρίου/ευρώ.

Η

υπόθεση

ότι

η

πραγματική

συναλλαγματική ισοτιμία Qt παραμένει σταθερή, υποδηλώνει ότι η ονομαστική
συναλλαγματική

ισοτιμία

υπακούει

στην

εξίσωση

(24),

όταν

συμβαίνουν

νομισματικές κρίσεις. Βέβαια, στην περίπτωση που οι κρίσεις αφορούν τις
πετρελαϊκές κρίσεις ή χάσμα στην παραγωγικότητα δύο περιοχών, τότε δεν ισχύει και
η Ρ.Ρ.Ρ. σχέση.
Από την εξίσωση (24), έχουμε:

Qt = St * P€t / P$t

Λογαριθμίζοντας τώρα την εξίσωση (25) παίρνουμε:

(25)
qt = st + pet - P$t

Όπου, τα μικρά γράμματα δηλώνουν το λογαριθμικό

(26)

μετασχηματισμό

των

μεταβλητών. Μια αύξηση της qt, μεταφράζεται ως υποτίμηση του δολαρίου, ή μια
μείωση της διαφοράς των πληθωρισμών μεταξύ Αμερικής και Ε.Ε.
Με βάση τη θεωρία “Uncovered Interest Parity Condition24” η μακροχρόνια εξίσωση
μεταξύ της αγοράς χρήματος και της αγοράς συναλλάγματος είναι:
EtAst+k = i$t - iet

(27)

Όπου, it είναι το ονομαστικό επιτόκιο κάθε χώρας και EtAst+k είναι η αναμενόμενη
μελλοντική υποτίμηση σε χρόνο t+k.
Αφαιρώντας και από τα δύο μέλη της εξίσωσης (27) την αναμενόμενη διαφορά των
πληθωρισμών, λαμβάνουμε την παρακάτω εξίσωση:
EtAst+k - EtAp$t+k + EtApet+k = ( i$t - E,Ap$,+k ) - (i€t - E,Ap€t+k )

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (26), λαμβάνουμε:

EtAqt+k = r$t - ret

(28)

(29)

Όπου, Tjt είναι το πραγματικό επιτόκιο για την κάθε j χώρα, με j = $, €, το οποίο
δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:

rjt = j _ EtApjt+k

(30)

24 Κατάσταση κατά την οποία η αγοραπωλησία ξένου συναλλάγματος δεν καλύπτεται από
προθεσμιακό συμβόλαιο. Η οικονομική υπόθεση στην οποία βασίζεται μια τέτοια κατάσταση είναι ότι
η οποιαδήποτε μεταβολή της μελλοντικής ισοτιμίας από την τρέχουσα θα καλυφθεί από αντίστροφες
διαφορές στα επιτόκια των δύο χωρών.

46

Γνωρίζοντας ότι: EtAqt+k = Etqt+k - qt, η σχέση (29) γίνεται:

qt= Etqt+k - ( r$, - r€t)

(31)

Η μεταβλητή qt της εξίσωσης (31) είναι γνωστή ως “Fundamentals Exclusive of the
real interest differential” και προκαλείται από βασικά στοιχεία όπως, μεταβλητές
παραγωγικότητας (όπως η αναλογία εμπορεύσιμων προς μη εμπορεύσιμων αγαθών),
και θα πρέπει να είναι ικανή να εκφράζει το φαινόμενο “Ballasa - Samuelson”, τις
εμπορευματικές κρίσεις (όπως όσες αφορούν την πραγματική τιμή του πετρελαίου
και σχετικών όρων εμπορίου), και την οικονομική πολιτική

(όσον αφορά

δημοσιονομικά ελλείμματα ή πλεονάσματα και ξένα κεφάλαια).
Η διαφορά ( r$t - rgt) στη σχέση (31), είναι ευρέως γνωστή ως “πραγματική διαφορά
επιτοκίων”. Ως εκ τούτου, η σχέση (31) μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία της
σχέσης της ξένης αγοράς συναλλάγματος.

7.1. Το οικονομικό μοντέλο
Το οικονομικό μοντέλο βασίζεται ταυτόχρονα στις εξισώσεις ισοτιμίας, αγοράς
χρήματος και αγοράς αγαθών. Κατά συνέπεια λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, της διαφοράς των επιτοκίων και της διαφοράς των
ρυθμών ανάπτυξης. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί ως πρότυπο το μοντέλο
Mundell - Fleming25.

7.2. Η αγορά συναλλάγματος
Με βάση την εξίσωση (27), η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία εξαρτάται από
την αναμενόμενη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και την διαφορά των
πραγματικών επιτοκίων. Διαδοχικά, η αναμενόμενη πραγματική συναλλαγματική
ισοτιμία επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές όπως, η αποτελεσματικότητα του
εμπορίου, η πολιτική για τον προϋπολογισμό και άλλες26.
Στον παρόν μοντέλο, η αποτελεσματικότητα του εμπορίου αποτελείται από τη
διαφορά μεταξύ του Αμερικάνικου και του Ευρωπαϊκού λόγου του δείκτη τιμών
καταναλωτή προς το δείκτη τιμών παραγωγής (LTNT). Το μοντέλο Ballasa Samuelson εξηγεί πως η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία μεταβάλλεται για να
διασφαλίσει ότι η σχετική τιμή των εμπορεύσιμων αγαθών παραμένει σταθερή.
25 Ν. Gregory Mankiw: Μακροοικονομική Θεωρία, τόμος Β, Gutenberg, Αθήνα 2000., σελ 114-131.
26 Mac Donald, R. and Marsh, I. (1999): Exchange Rate Modeling. Advanced Studies in Theoretical
and Applied Econometrics, 37. Boston: Kluwer Academic Publisher.
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Διαφορές στην αποδοτικότητα της παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών μεταξύ των
χωρών, συνήθως εισάγουν μία τάση προς την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία,
από τη στιγμή που πρόοδοι στην παραγωγικότητα συγκεντρώνονται προτιμότερα
στον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών, παρά των μη εμπορεύσιμων. Η τιμή των
εμπορεύσιμων αγαθών αυξάνεται λιγότερο γρήγορα σε μια χώρα με μεγάλη
παραγωγικότητα στον εμπορικό τομέα, αν οι τιμές όλων των εμπορεύσιμων και μη
εμπορεύσιμων αγαθών συνδέονται με τους μισθούς, οι οποίοι συνδέονται με την
παραγωγικότητα και τις εμπορεύσιμες και μη εμπορεύσιμες βιομηχανίες. Αυτό
προκαλεί μια αύξηση στη ξένη ζήτηση για εμπορεύσιμα αγαθά και κατά συνέπεια μια
ανατίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (δηλαδή μείωση του qt).
Ο κρατικός προϋπολογισμός, από την πλευρά των εθνικών αποταμιεύσεων (ή αλλιώς
καθαρών περιουσιακών στοιχείων εξωτερικού) και από αυτή των άμεσων δαπανών,
επηρεάζει τη συμπεριφορά της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η πρώτη
επίδραση περιγράφεται από την εξίσωση του MacDonald, ως η διαφορά μεταξύ του
Αμερικανικού και Ευρωπαϊκού λόγου του ετήσιου ρυθμού αύξησης των κρατικών
χρεών προς το ρυθμό αύξησης του Α.Ε.Π. (FBAL). Η δεύτερη επίδραση αποτελεί την
αναλογία δολαρίου προς ευρώ των καθαρών ξένων περιουσιακών στοιχείων, προς το
Α.Ε.Π. (NFA). Σε αυτό το πλαίσιο, μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική στις
Η.Π.Α. οδηγεί σε μείωση του δείκτη FBAL ή σε μια αύξηση του δείκτη NFA.
Αντίθετα με αυτό το μοντέλο, δεν χρησιμοποιείται ο δείκτης NFA για δύο λόγους:
Πρώτον, γιατί συνολικά δεδομένα για τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Ε.Ε. δεν
υφίστανται και δεύτερον, γιατί τόσο ο δείκτης NFA, όσο και ο FBAL μπορεί να
ερμηνεύσουν τις επιδράσεις και τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής με
αντιθετικό τρόπο. Ωστόσο, ο δείκτης FBAL είναι πιο αντιπροσωπευτικός όσον αφορά
τις παρεμβάσεις της δημοσιονομικής πολιτικής. Τέλος με βάση το μοντέλο Mundell Fleming, μια αυστηρή δημοσιονομική πολιτική θα οδηγήσει από τη μία σε αύξηση
των κρατικών αποταμιεύσεων, σε μείωση του εγχώριου επιτοκίου, αλλά και θα
δημιουργήσει μια μόνιμη υποτίμηση του νομίσματος (αύξηση του qt).
Οι αγορές αγαθών είναι η τελευταία πηγή που μπορούν να οδηγήσουν σε
ανισορροπία την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία. Οι μεταβλητές που μπορούν
να οδηγήσουν σε κρίση είναι:η διαφορά μεταξύ του εγχώριου και του ξένου λόγου,
των εξαγωγών προς τις εισαγωγές (LTOT) και η πραγματική τιμή του πετρελαίου
(ROIL). Μεταβολές στο εμπόριο, συνήθως επηρεάζουν και προκαλούν κρίσεις στη
ξένη ζήτηση (αύξηση, μείωση) και στη δομή της εγχώριας παραγωγής. Μεταβολές
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της πραγματικής τιμής του πετρελαίου, μπορούν να επηρεάσουν τις σχετικές τιμές
των εμπορεύσιμων αγαθών. Ωστόσο, μια χώρα η οποία είναι επαρκής σε
πλουτοπαραγωγικές πηγές σε σύγκριση με μία η οποία εισάγει πετρέλαιο, έχει τη
δυνατότητα να αυξήσει την τιμή του πετρελαίου και η τελευταία θα αντιμετωπίσει
μια υποτίμηση του νομίσματος της. Γενικά, χώρες οι οποίες διαθέτουν έστω λίγα
αποθέματα πετρελαίου, το νόμισμά τους ανατιμάται σε σχέση τις χώρες οι οποίες
είναι εισαγωγείς πετρελαίου. Ωστόσο, η σύγκριση μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α., αφήνει τη
μεταβλητή ROIL με άγνωστο πρόσημο, καθώς και οι δύο περιοχές είναι καθαροί
εισαγωγείς πετρελαίου.
Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, η μακροχρόνια σχέση της πραγματικής
συναλλαγματικής ισοτιμίας μπορεί να γραφθεί ως εξής:
Q = h(LTNT, FBAL, LTOT, ROIL, RRL)

(32)

Όπου: Q είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ και RRL η
διαφορά μεταξύ των επιτοκίων των Η.Π.Α. και Ε.Ε. Τέλος η ακριβής μορφή της
συνάρτησης h(·) είναι γραμμική.

7.3. Η αγορά χρήματος
Η μακροχρόνια εξίσωση της διαφοράς των επιτοκίων ορίζεται ως εξής:
RRL = g( MG, Υ)

(33)

Όπου, η μεταβλητή MG αποτελεί τη λογαριθμική διαφορά μεταξύ των ρυθμών
αύξησης του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α. και Ε.Ε. Σε αντίθεση με την εξίσωση της αγοράς
χρήματος, η οποία περιγράφει την πραγματική προσφορά χρήματος ως μια
συνάρτηση του πραγματικού επιτοκίου και του εισοδήματος, θεωρείται δεδομένο ότι
οι κεντρικές τράπεζες καθορίζουν το μέγεθος της προσφοράς χρήματος. Έτσι, η μόνη
μεταβλητή η οποία καθορίζεται από την αγορά χρήματος είναι το πραγματικό
επιτόκιο (δηλαδή, το κόστος χρήσης του χρήματος). Κατά συνέπεια, ο ρυθμός
αύξησης της προσφοράς χρήματος θεωρείται εξωγενής μεταβλητή, καθώς οι αγορές
καθορίζουν το επιτόκιο σε κατάσταση ισορροπίας.
Η οικονομική θεωρία τονίζει πως μια σταθερή νομισματική πολιτική, συνήθως
προκαλεί μια μακροχρόνια μείωση στα επιτόκια. Στην πραγματικότητα, από τη
στιγμή που η ρευστότητα δεν περιλαμβάνεται στις εξισώσεις, οι τράπεζες έχουν την
ανάγκη να επενδύσουν ακόμα και με μικρότερα επιτόκια. Όσο για την παραγωγή.
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όσο αυτή αυξάνεται παρατηρείται αύξηση των συναλλαγών και κατά συνέπεια
αύξηση της ζήτησης χρήματος, η οποία οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων.
7.4. Η αγορά αγαθών
Αν λάβουμε για εξίσωση της αγορά αγαθών αυτή που δίνει το μοντέλο Mundell Fleming, τότε ο ρυθμός ανάπτυξης της κάθε χώρας επηρεάζεται από την
κατανάλωση, τις επενδύσεις, τις καθαρές εξαγωγές (οι οποίες εξαρτώνται αρνητικά
από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες) και τις δημοσιονομικές δαπάνες. Σε κάθε χώρα ο
ρυθμός ανάπτυξης βασίζεται στα επιτόκια, στις προσδοκίες εισοδήματος, στο επίπεδο
των

φόρων,

στις δημόσιες δαπάνες

και στην παγκόσμια ζήτηση

αγαθών.

Λαμβάνοντας λοιπόν τη διαφορά των ρυθμών ανάπτυξης, η συνάρτηση για την αγορά
αγαθών είναι η ακόλουθη:
Υ = f (RRL, LTNT, FBAL, LTOT, ROIL)

(34)

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η επίδραση μιας αυστηρής νομισματικής
πολιτικής είναι αρνητική , με την έννοια ότι, τα υψηλότερα επιτόκια αποθαρρύνουν
τις επενδύσεις και αυτό οδηγεί σε μείωση του Α.Ε.Π.
Ο λόγος των εμπορεύσιμων αγαθών προς τα μη εμπορεύσιμα (LTNT), ο οποίος
αντιπροσωπεύει τη διαφορά παραγωγικότητας ανάμεσα σε δύο χώρες, μπορεί να
ερμηνευθεί ως την πρόοδο της τεχνολογίας η οποία επηρεάζει τις προσδοκίες του
εισοδήματος. Αν όμως, η παραγωγικότητα δηλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ δύο
αγορών, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης των αγαθών της ξένης χώρας, της
παραγωγής της και κατά συνέπεια του Α.Ε.Π. της.
Οι φόροι και οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν το FBAL. Μια αύξηση του FBAL, η
οποία μπορεί να προκληθεί από ελαστική (επεκτατική) δημοσιονομική πολιτική,
μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική αυστηρή (περιοριστική) δημοσιονομική πολιτική
λόγω της αποπληρωμής των χρεών και να δημιουργήσει εμπόδια στην ανάπτυξη.
Η σχέση (12), επίσης λαμβάνει υπόψη την παγκόσμια ζήτηση αγαθών, με την
πραγματική τιμή πετρελαίου (ROIL) και τους όρους εμπορίου (LTOT). Συγκρίνοντας
δύο χώρες, όπου η μία διαθέτει πλουτοπαραγωγικές πηγές, ενώ η άλλη αποτελεί

27 Στις αρχές του 1980, μια τέτοια πολιτική στις Η.Π.Α., αύξησε την αξία του δολαρίου, έκανε τα
εισαγόμενα αγαθά φθηνότερα, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές επιχειρήσεις να γίνουν λιγότερο
ανταγωνιστικές και να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην αμερικανική οικονομία. Ν. Gregory
Mankiw: Μακροοικονομική Θεωρία, τόμος Β, Gutenberg, Αθήνα 2000., σελ 121.
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εισαγωγέα αυτών, μια αύξηση του κόστους

του πετρελαίου (δηλαδή αύξηση της

τιμής του), θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής και εξαγωγής του.

8. Πορεία συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου•

Διάγραμμα 15: Ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου, μεταξύ 01/01/1999 - 01/04/2004

•

01/01/1999: Πρώτη κυκλοφορία του ευρώ, στα 1,1675 έναντι του
δολαρίου

•

04/01/1999: Το ευρώ αγγίζει τα 1,1888

•

01/01/2001: Η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται και το ευρώ
εκτινάσσεται στα 0,95

•

26/10/2000: Χαμηλό ιστορικό, το ευρώ πέφτει στα 0,8230

•

11/09/2001: Επίθεση στους Δίδυμους Πύργους. Το ευρώ αγγίζει τα 0,91

•

- /10/2001: Αμερικανικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν. Το ευρώ φτάνει τα
0,92

•

- /11/2002: Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται ακόμα σε αναταραχή.
Ευρώ και Δολάριο γίνονται ισοδύναμα.

•

- /03/2003: Πόλεμος στο Ιράκ. Το ευρώ πετάει στα 1,10
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•

- /05/2003: Το αμερικανικό υπουργείο οικονομικών ανακοινώνει ότι το
εξασθενισμένο δολάριο ευνοεί τις εξαγωγές.

•

27/05/2003: Νέο υψηλό σημείο για το ευρώ, το οποίο κυμαίνεται στα
1,1933

•

18/11/2003: Ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης σε Η.Π.Α. και Ε.Ε., με
το ευρώ να βρίσκεται στα 1,196

•

05/12/2003: Νέο ιστορικό υψηλό: 1,2172

•

29/02/2004: Η ανοδική πορεία για το ευρώ συνεχίζεται και φθάνει σε
νέο ρεκόρ, στα 1,2475

9. Οικονομετρικοί Μέθοδοι και επεξεργασία δεδομένων
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα μιας οικονομετρικής
μελέτης, η οποία έχει σκοπό να μελετήσει την ισχύ της θεωρίας του Ρ.Ρ.Ρ. ως
μακροχρόνια σχέση για την περίπτωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ δολαρίου. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό με τη χρήση σύγχρονων οικονομετρικών μεθόδων
για τον έλεγχο των μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας.
Η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, αφορά μηνιαία στοιχεία από τον
Ιανουάριο του 1999, έως τον Απρίλιο του 2004. Επίσης, για την εκτίμηση της σχέσης
Ρ.Ρ.Ρ., χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες τιμών καταναλωτή (μηνιαία στοιχεία), της Ε.Ε.
και των Η.Π.Α., για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Πιο συγκεκριμένα η Ρ.Ρ.Ρ. προτείνει την ακόλουθη σχέση τιμών και ισοτιμιών:
LogS = α + b[Log(P/P*)] + e

(35)

Όπου, LogS ο λογάριθμος της ονομαστική ισοτιμίας ευρώ/δολαρίουμ(Ρ/Ρ*) ο
λογάριθμος του λόγου εγχώριων προς ξένων τιμών, και e ο διαταρακτικός όρος.
Συνολοκλήρωση των δύο αυτών μεταβλητών σημαίνει, ολοκλήρωση των δύο
μεταβλητών με την ίδια τάξη και επιπλέον ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης
ανάμεσα στις δύο μεταβλητές μέσω της οποίας τα κατάλοιπα είναι στάσιμα.
Στην προσπάθειά μας να αποτυπώσουμε τα βραχυχρόνια δυναμικά του υποδείγματος
Ρ.Ρ.Ρ., καταφεύγουμε στη χρήση ενός μηχανισμού διόρθωσης σφάλματος (ECM) με
μορφή:
A(logS) = α + b*et_i + c*A[Log(P/P*)]

(36)
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Η προσαρμογή στη μακροχρόνια ισορροπία Ρ.Ρ.Ρ. διαφαίνεται από το συντελεστή
του όρου διόρθωσης σφάλματος b, ενώ η βραχυχρόνια δυναμική αποτυπώνεται από
τις αποκλίσεις των μεταβλητών (Δ) από το μέσο τους.
Όπως είδαμε προηγουμένως, ο έλεγχος για την εγκυρότητα της Ρ.Ρ.Ρ. γίνεται μέσω
διαφόρων τεχνικών συνολοκλήρωσης. Στο επόμενο τμήμα της εργασίας θα
επικεντρωθούμε σε

μεθόδους εύρεσης δομικών διαταραχών στη

σειρά της

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου, οι οποίες σχετίζονται με
την ύπαρξη ή όχι μοναδιαίας ρίζας στην σειρά μας. Η ύπαρξη αυτών των δομικών
διαταραχών γενικότερα στις χρονολογικές σειρές, είναι δυνατόν να οδηγήσουν τους
συνήθεις ελέγχους συνολοκλήρωσης σε λάθος συμπεράσματα.
Σύμφωνα με το Ζανιά (1997)
μεταβολών

στα επίπεδα

η παράλειψη της ενσωμάτωσης αυτών των δομικών

μιας χρονολογικής

σειράς,

οδηγεί κατ’

αρχάς σε

υπερεκτίμηση του βαθμού ολοκλήρωσης των χρονολογικών σειρών της υπό εξέταση
μακροχρόνιας σχέσης. Αν και κατά το συγκεκριμένο άρθρο έχουμε την εξέταση της
επίπτωσης ενός συγκεκριμένου γεγονότος (πετρελαϊκό σοκ 1973), στην παρούσα
εργασία, η διαταραχή στο επίπεδο της σειράς μας θα προκύψει ενδογενώς, μέσα από
τη χρήση κατάλληλων μεθόδων.
Οι μέθοδοι οι οποίες υιοθετήθηκαν αρχικά, θεωρούσαν ότι η στιγμή αυτής της
αλλαγής στο επίπεδο της σειράς ήταν εξωγενής ή γενικότερα ασυσχέτιστη με τα
δεδομένα μας. Όμως, και πάλι τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν ήταν ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά. Αυτό κατά τον Perron οφείλεται στο ότι η στιγμή που προέκυψε η
αλλαγή στη σειρά μας θεωρείται εξωγενής, μειώνοντας την ισχύ του ελέγχου μας.
Είναι προτιμότερο να θεωρήσουμε ότι αυτή η πιθανή αλλαγή στο επίπεδο της σειράς
συμβαίνει σε μια άγνωστη μέρα και να αφήσουμε τα δεδομένα μας μέσω καταλλήλων
στατιστικών μεθόδων να μας υποδείξουν τη χρονική στιγμή στην οποία έχει υπάρξει
η αλλαγή στη σειρά μας. Φυσικά αυτή η αλλαγή στο επίπεδο της σειράς θα πρέπει να
συνοδεύεται μέσω ενός γεγονότος, το οποίο να ερμηνεύει το μηχανισμό με τον οποίο
προέκυψε το συγκεκριμένο structural break.

28 Βλέπε άρθρο “Inflation, agricultural prices and economic convergence in Greece”
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9.1. Συνολοκλήρωση ισοτιμιών και τιμών (cointegration tests)
Η θεωρία της συνολοκλήρωσης ήρθε να καλύψει τα μειονεκτήματα τα οποία
προκύπτουν μέσω της θεωρίας ολοκλήρωσης των χρονολογικών σειρών. Η θεωρία
αυτή αναπτύχθηκε αρχικά από τους Engle και Granger και συνίσταται στο ότι μπορεί
οι χρονολογικές σειρές που απαρτίζουν μια οικονομική σχέση να εμπεριέχουν
στοχαστικά στοιχεία, όμως εάν αυτές συμβαδίζουν μακροχρόνια και η διαφορά
μεταξύ τους είναι στάσιμη, τότε οι χρονολογικές σειρές συνολοκληρωμένες.
Στην περίπτωση του Ρ.Ρ.Ρ. σκοπός μας είναι να ελέγξουμε εάν η σχέση ανάμεσα στη
συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ - δολαρίου και τις σχετικές τιμές Ε.Ε. Η.Π.Α., ισχύει
μακροχρόνια.
Ένα τυπικό πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος συνολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια θα
προσδιορίσουμε τον βαθμό ολοκλήρωσης των μεταβλητών, μέσω ενός ADF ελέγχου
μοναδιαίας ρίζας.
Πρώτο βήμα, ελέγχω τις δύο σειρές αν είναι στάσιμες, μέσω του Dickey - Fuller test.
Η υπόθεση που εξετάζουμε είναι η εξής: Hq: Μη στασιμότητα.

Πίνακας 4: Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test πάνω στην Y.
ADF Test Statistic

-2.259011

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.5994
-1.9456
-1.6185

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:25
Sample(adjusted): 1999:02 2004:04
Included observations: 63 after adjusting endpoints
Variable
Υ(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.159900

0.070783

-2.259011

0.0274

0.075926
0.075926
0.030652
0.058251
130.6699

Mean dependent var
S.D.dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.000365
0.031886
-4.116505
-4.082487
2.517416

Για την μεταβλητή Y, (πίνακας 4), βλέπουμε πως, | t | = 2,259011 < 1,6185 1,9456
2,5994 από τις κριτικές τιμές του MacKinnon σε απόλυτο. Άρα, αποδεχόμαστε την
υπόθεση Ηο και η Υ είναι στάσιμη.
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Πίνακας 5: Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test πάνω στην X
ADF Test Statistic

-2.003044

1% Critical Value*
-2.5994
5% Critical Value
-1.9456
_________________________________ 10% Critical Value_______ -1.6185
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X)
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:19
Sample(adjusted): 1999:02 2004:04
Included observations: 63 after adjusting endpoints
Variable
X(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.084485

0.042178

-2.003044

0.0495

0.056262
0.056262
0.059768
0.221479
88.59962

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

0.004233
0.061524
-2.780940
-2.746922
1.841169

Για την μεταβλητή X, (πίνακας 5), βλέπουμε πως, 111 = 2,003044 < 2,5994 από την
κριτική τιμή του MacKinnon σε απόλυτο. Άρα, αποδεχόμαστε την υπόθεση Ηο και η
X είναι στάσιμη.

Στη συνέχεια ελέγχουμε τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών για στασιμότητα.

Πίνακας 6: Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test πάνω στην AY
ADF Test Statistic

-11.55490

1% Critical Value*
-2.6000
5% Critical Value
-1.9457
_________________________________ 10% Critical Value_______ -1.6185
‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y,2)
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:25
Sample(adjusted): 1999:03 2004:04
Included observations: 62 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(Y(-1))

-1.372538

0.118784

-11.55490

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.686401
0.686401
0.029792
0.054141
130.3679

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

2.13E-05
0.053200
-4.173157
-4.138848
2.264142
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Πίνακας 7: Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test πάνω στην ΔΧ
ADF Test Statistic

-7.370223

1% Critical Value*
-2.6000
5% Critical Value
-1.9457
_________________________________ 10% Critical Value_______ -1.6185
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X,2)
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:25
Sample(adjusted): 1999:03 2004:04
Included observations: 62 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(X(-1))

-0.948475

0.128690

-7.370223

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.470892
0.470892
0.062002
0.234502
84.92604

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

-0.001404
0.085239
-2.707291
-2.672983
1.953622

Για την μεταβλητή ΔΥ, (πίνακας 6), βλέπουμε πως, 111 = 11,55490 > 1,6185 1,9457
2,6000, από όλες τις κριτικές τιμές του MacKinnon σε απόλυτο. Άρα απορρίπτουμε
τη μηδενική υπόθεση, και η ΔΥ είναι στάσιμη.
Για την μεταβλητή ΔΧ, (πίνακας 7), βλέπουμε πως, 111 = 7,370223 > 1,6185 1,9457
2,6000, από όλες τις κριτικές τιμές του MacKinnon σε απόλυτο. Άρα απορρίπτουμε
τη μηδενική υπόθεση, και η ΔΧ είναι στάσιμη.
Άρα τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι ενώ οι δύο μεταβλητές είναι 1(1), οι πρώτες
διαφορές τους είναι 1(0) για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας. Δεδομένου ότι
παρατηρείται πρώτου βαθμού ολοκλήρωση των δύο μεταβλητών, προχωρούμε στον
έλεγχο συνολοκλήρωσης.

Εκτιμούμε την εξίσωση (35), μέσω της παλινδρόμησης των Υ και X, όπου Υ= log
exchange rate (euro/dollar) και X= log (eu cpi/us cpi) (P/P*). Τα αποτελέσματα από
την παλινδρόμηση είναι τα ακόλουθα:
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Πίνακας 8: Παλινδρόμηση X, Υ
Dependent Variable: Υ
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:37
Sample: 1999:01 2004:04
Included observations: 64
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X

-0.006077
-0.059852

0.007411
0.041802

-0.819906
-1.431784

0.4154
0.1572

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.032006
0.016394
0.054950
0.187208
95.88932
0.337897

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

-0.002091
0.055406
-2.934041
-2.866576
2.050004
0.157228

Στη συνέχεια κάνουμε έλεγχο στασιμότητας στα κατάλοιπα (U), για να δούμε τελικά
αν οι σειρές συνολοκληρώνονται ή όχι.

Πίνακας 9: Augmented Dickey - Fuller Unit Root Test πάνω στα U
ADF Test Statistic

-2.813353

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value

-2.6048
-1.9465
-1.6189

‘MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(U)
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:25
Sample(adjusted): 1999:10 2004:04
Included observations: 55 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

U(-1)

-0.256976

0.091342

-2.813353

0.0068

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood

0.127833
0.127833
0.031542
0.053724
112.5671

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Durbin-Watson stat

6.49E-05
0.033774
-4.056986
-4.020490
2.432706

Εκτιμώντας την εξίσωση AU = Ut-i + Vt
Για τα κατάλοιπα, (πίνακας 9), βλέπουμε πως, | t | = 2,813353 > 1,6189 1,9465
2,6048, από όλες τις κριτικές τιμές του MacKinnon σε απόλυτο. Άρα απορρίπτουμε
τη μηδενική υπόθεση για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας, και τα κατάλοιπα είναι
στάσιμα.
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Οι μέχρι τώρα έρευνες καταλήγουν στο ότι οι σειρές logS και log(P/P*)
συνολοκληρώνονται και άρα η οικονομική σχέση που αναπαριστούν ισχύει όντως
μακροχρόνια.
Απόρροια, της συνολοκλήρωσης των δύο σειρών είναι και το Granger Representation
Theorem, σύμφωνα με το οποίο, αν X και Υ συνολοκληρώνονται, τότε η μεταξύ τους
σχέση μπορεί να εκφρασθεί ως ECM (Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών). Ένα άλλο
συμπέρασμα της συνολοκλήρωσης των δύο σειρών είναι ότι τα βραχυχρόνια
δυναμικά της Ρ.Ρ.Ρ. σχέσης, μπορούν να εκφρασθούν από το Error Correction Model:
Δ(Υ,) = α + βΔ(Χ() + γε,.ι

(37)

To ECM έχει βραχυχρόνιες ιδιότητες, σύμφωνα με τις οποίες, αν η Υ δεν βρίσκεται
σε κατάσταση ισορροπίας, θα επανέλθει σε αυτή την επόμενη περίοδο. Η
μακροχρόνια ιδιότητα βρίσκεται στο et.i.
Τα αποτελέσματα του υποδείγματος αυτού είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 10: Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών
Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares
Date: 09/12/04 Time: 02:44
Sample(adjusted): 1999:02 2004:04
Included observations: 63 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(X)
U(-1)

0.000369
-0.049383
-0.159392

0.003943
0.065634
0.074827

0.093538
-0.752407
-2.130153

0.9258
0.4547
0.0373

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.072133
0.041204
0.031222
0.058490
130.5409
2.516407

Mean dependent var
S.D. dependentvar
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.000365
0.031886
-4.048916
-3.946862
2.332208
0.105822

Όπως βλέπουμε, (πίνακας 10), ο όρος -0,159392 μετρά πόσο η Υ αντιδρά στο
σφάλμα ισορροπίας, δηλαδή η προσαρμογή της Υ προς την ισορροπία θα γίνει με
βάση το 0,159392.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την περίπτωση του ευρώ σε σχέση με το
δολάριο, υπάρχει η Ρ.Ρ.Ρ. ως μακροχρόνια ισορροπία. Συνεπώς η Ευρωζώνη μπορεί
να ενταχθεί σε εκείνες τις χώρες για τις οποίες η Ρ.Ρ.Ρ. θεωρείται έγκυρη.
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9.2. Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (error correction model)
Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός των υποδειγμάτων E.C.M., είναι να διερευνηθεί εάν η
σταθερότητα της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι αποτέλεσμα των
βραχυχρόνιων μεταβολών ισοτιμιών ή σχετικών τιμών. Τα αποτελέσματα της
εκτίμησης οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι, οι βραχυχρόνιες αποκλίσεις από την Ρ.Ρ.Ρ.
διορθώνονται μέσω μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Βραχυχρόνια αυτή η
μεγάλη διακύμανση των ισοτιμιών έχει ερμηνευθεί από τον Krugman (1989)
σύμφωνα με τον οποίο οι ισοτιμίες μπορούν να κινούνται τόσο πολύ διότι οι
επιδράσεις τους είναι ασήμαντες.
Κατά τους Mahdavi και Zhou (1994), το γεγονός ότι το βάρος της προσαρμογής προς
την Ρ.Ρ.Ρ. εμπίπτει στην συναλλαγματική ισοτιμία, σημαίνει ότι ο σχετικός λόγος
τιμών αποτελεί μια ασθενώς εξωγενή μεταβλητή. Η κίνηση του σχετικού λόγου τιμών
μακριά από το Ρ.Ρ.Ρ. επίπεδο ισορροπίας δημιουργεί επακόλουθες διορθώσεις
σφάλματος, μέσω προσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας (αντίδραση στην ίδια
διαταραχή). Κάτι τέτοιο είναι όντως ρεαλιστικό και προκύπτει από τα στοιχεία για
την πορεία τόσο του ecu όσο και του ευρώ. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, η
μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών του ευρώ και του ecu με την
εισαγωγή τους, ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.
Πιο συγκεκριμένα, έχοντας στο προσκήνιο ένα νέο νόμισμα όπως αρχικά ήταν το ecu
και στη συνέχεια το ευρώ, είναι αναμενόμενο να υπάρξει αβεβαιότητα σε ότι έχει
σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία με διάφορα άλλα νομίσματα, όπως το δολάριο.
Η αξία του νέου αυτού νομίσματος τώρα αρχίζει να εμπεδώνεται από τις αγορές και
οπότε είναι βέβαιο ότι το νέο νόμισμα θα αναπαριστά πιστότερα τις διαφορές του
επιπέδου τιμών των δύο χωρών. Αυτό εν μέρει ερμηνεύει την τάση που υπάρχει, η
συναλλαγματική

ισοτιμία να

μεταβάλλεται ενδογενώς

(overshoot),

ώστε να

αντισταθμίζει τις αποκλίσεις του σχετικού λόγου τιμών από τη μακροχρόνια Ρ.Ρ.Ρ.
σχέση.

9.3. Έλεγχος για Structural Breaks στην σειρά της συν. ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου
Στο παρόν τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται οι μέθοδοι ελέγχου μοναδιαίας ρίζας,
λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση μιας δομικής αλλαγής στο επίπεδο της σειράς.
Για τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μοντέλα. Το πρώτο,
είναι το Additive Outlier Model και το δεύτερο το Innovational Outlier Model. Η
ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι εφαρμοζόμενα για την σειρά της πραγματικής
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ισοτιμίας, στο μεν πρώτο η αλλαγή στο επίπεδο της σειράς είναι παροδική, ενώ στο
δεύτερο είναι βαθμιαία.
Με βάση το Innovational Outlier Model, η μεταβατική περίοδος για την αλλαγή στο
επίπεδο της σειράς είναι επιμηκυνμένη. Οι υποθέσεις τις οποίες εξετάζουμε είναι οι
εξής:
Ηο: η σειρά της πραγματικής ισοτιμίας χαρακτηρίζεται από μοναδιαία ρίζα
Ημ εναλλακτική της Ηο.
Οι παραπάνω υποθέσεις μετασχηματίζονται σύμφωνα με το παρόν μοντέλο ως εξής:
H0:Yt = Yt-i + iKL)[et + OD(TB)t]

t = 2,3,4,...Τ

(38)

Όπου, ψ(Ιή = A*(L)''B(L) ορίζει την αναπαράσταση του θορύβου με A*(L), B(L)
πολυώνυμα του L, τάξεως p,q.
Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, η άμεση επίπτωση της αλλαγής στο επίπεδο της
σειράς είναι θ, ενώ η μακροχρόνια επίπτωση δίδεται από το ψ(1)*θ. επίσης ορίζουμε
D(TB)t = 1 εάν t = Tb + 1 και 0 διαφορετικά. Tb είναι η ημερομηνία της αλλαγής για
την οποία ισχύει l<Tb<T.
Hi: Yt = a + cp(L)(et + bDUt)

t = 2,3,4,...Τ

(39)

Όπου, cp(L) = A(L)_1B(L) ορίζει την αναπαράσταση του θορύβου και A(L), B(L)
πολυώνυμα του L τάξεως p,q. Η βραχυχρόνια επίπτωση της αλλαγής του επιπέδου
της σειράς στο μέσο είναι δ, ενώ η μακροχρόνια επίπτωση είναι δ*φ. Επίσης DUt= 1,
εάν t > Tb και 0 αν t < Tb.
Οι παραπάνω υποθέσεις μπορούν να παρασταθούν από το ακόλουθο μοντέλο
αυτοσυσχέτισης:
Yt = μ + 0DU, + ΘΏ(ΤΒ), + αΥ,-ι + ZKciAyt.j + et

t = k+2,...T

(40)

Στο παρόν μοντέλο, η στατιστική που χρησιμοποιείται έχει δύο παραμέτρους, τις Tb
και κ, και συμβολίζεται με ta(Tb,k). Ένα μεγάλο μέρος της μεθόδου αυτής,
αναλώνεται στον προσδιορισμό των Tb και κ. Πιο συγκεκριμένα, το Tb επιλέγεται με
τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιεί το ta(Tb,k), δηλαδή ta(Tb*,k) = infVb ε (k+2, Τ). Ο
παραπάνω τρόπος επιλογής του Tb αν και όχι ο μοναδικός, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής
σε περιπτώσεις όπου η ημερομηνία της αλλαγής στην σειρά μας είναι άγνωστη.
Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τρόποι επιλογής του Tb, αλλά δεν είναι στους σκοπούς
της παρούσας εργασίας να αναλυθούν.
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Παρατηρώντας την σχέση (40), βλέπουμε ότι το κ αντιστοιχεί στο πλήθος των
υστερήσεων των μεταβολών του yt-i. Το κ επιλέγεται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι
το ελάχιστο κ για το οποίο οι αντίστοιχοι συντελεστές να είναι στατιστικά
σημαντικοί. Φυσικά το κάτω φράγμα του κ είναι το 0.
Στην συνέχεια, έχοντας επιλέξει τα κατάλληλα Tb και κ (Tb* και κ*), προκύπτει η
κατάλληλη στατιστική ta(Tb*,K*), την οποία και συγκρίνουμε με κατάλληλους
πίνακες κριτικών τιμών για όλα τα επίπεδα σημαντικότητας που υπολογίσθηκαν από
τα τεστ. Εάν η τιμή που έχουμε εκτιμήσει είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή
των πινάκων για ένα συγκεκριμένο επίπεδο σημαντικότητας, τότε η υπόθεση της
μοναδιαίας ρίζας της σειράς των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών Ηο
απορρίπτεται.
Όσον αφορά την ισοτιμία ευρώ - δολαρίου, εκτιμήσεις έδειξαν πως η υπόθεση της
μοναδιαίας ρίζας δεν απορρίπτεται για την σειρά αυτή. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν
και άλλοι παράγοντες, όπως π.χ. ένα δεύτερο structural break ή ίσως ένας άλλος
εξωγενής παράγοντας, το οποίο θα πρέπει η στατιστική μέθοδος να λάβει υπόψη.

61

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, οι οικονομίες των Ε.Ε. και Η.Π.Α. γίνονται
ενοποιημένες

όλο

μοιραζόμαστε τη

κα

περισσότερο,

προς

μεγαλύτερη εμπορική

το

παγκόσμιο

όφελος.

Σήμερα,

και επενδυτική σχέση στον κόσμο,

παρέχοντας εργασία σε εκατομμύρια εργαζομένους, και στις δυο πλευρές του
Ατλαντικού.

Με

την

κατάργηση

εμπορικών

και

επενδυτικών

φραγμών

αναζωογονήθηκε η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία. Επιπρόσθετα, η ιστορική
διεύρυνση της Ε.Ε. σε 25 χώρες και 455 εκατομμύρια πληθυσμό, δημιούργησε
περισσότερες ευκαιρίες για τη διατλαντική σχέση.
Όπως μέχρι τώρα αναλύσαμε, η εμπορική φιλελευθεροποίηση ενισχύει και προωθεί
την παγκόσμια ευημερία, στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και αυξάνοντας το
επίπεδο διαβίωσης. Γι’ αυτό το λόγο, η δέσμευση για συνεργασία κατευθύνεται από
κανόνες, οι οποίοι διαμορφώνονται και ελέγχονται από τον Οργανισμό Διεθνούς
Εμπορίου.
Οι πολιτικές που ασκούνται πρέπει να οδηγούν σε σταθερή οικονομική ανάπτυξη
μέσω νεωτερισμών και καινοτομιών. Οι καινοτομίες και συγκεκριμένα η τεχνολογική
πρόοδος που αφορά τις επικοινωνίες, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τη
φαρμακολογία, ενισχύουν την παραγωγικότητα και αποτελούν ώθηση για οικονομική
συνεργασία. Επίσης, η διατλαντική οικονομική συνεργασία ακμάζει λόγω της
υπογραφής συμφωνίας για συνεργασία

μεταξύ

Galileo και

GPS, των δύο

δορυφορικών συστημάτων, ανοίγοντας το δρόμο για εμπορικές συναλλαγές μεταξύ
Ε.Ε. και Η.Π.Α.
Συμπερασματικά, το εμπόριο και οι επενδύσεις παραμένουν ο πυρήνας της
συνεργασίας Ε.Ε. και Η.Π.Α. Γι’ αυτό οι δύο δυνάμεις πρέπει να συνεχίσουν την
εύρεση μέσων και μεθόδων στους δυναμικούς τομείς της οικονομίας που προάγουν
την ανάπτυξη.

Οι μέχρι τώρα προσπάθειες για συντονισμένη και επικερδή

συνεργασία πρέπει να συνεχιστούν, μέσω ενός δραστήριου και εποικοδομητικού
διαλόγου, ο οποίος θα παράγει πραγματοποιήσιμες ιδέες, οι οποίες θα προωθήσουν
ακόμη περισσότερο την διατλαντική ενοποίηση.
Από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής, η προοπτική για μια κοινή νομισματική
πολιτική μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. φαίνεται απίθανη, καθώς τα συμφέροντα των δύο
δυνάμεων είναι αντικρουόμενα. Οι Η.Π.Α. ως η παγκόσμια υπερδύναμη δεν θα
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θελήσει ποτέ να μοιραστεί την ισχυρή της θέση, τα προνόμια και τα οφέλη που
αποκομίζει με οποιονδήποτε άλλον. Άλλωστε για να επιτευχθεί μια τέτοιου είδους
πολιτική θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο νόμισμα. Είναι λοιπόν απίθανο, τόσο από
την πλευρά της Ε.Ε., αλλά ακόμη περισσότερο από την πλευρά των Η.Π.Α. να
κατάφερναν αλλά και να επιθυμούσαν ένα κοινό νόμισμα. Όλο το παγκόσμιο
προσκήνιο θα διαφοροποιούνταν σε επικίνδυνο σημείο και προφανώς τα προβλήματα
θα κάλυπταν τα μηδαμινά οφέλη που θα προέκυπταν.
Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο ισχυρότερων νομισμάτων, ευρώ - δολαρίου,
σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρήσαμε έντονες διακυμάνσεις στην ισοτιμία των δύο
νομισμάτων, με το ευρώ να εκτινάσσεται στα ύψη έναντι του δολαρίου. Η ανατίμηση
του ευρώ, ενισχύει τη θέση της Ε.Ε., κατά την οποία τα επιτόκια θα παραμείνουν σε
χαμηλά επίπεδα για παρατεταμένο χρονικά διάστημα, σύμφωνα με την Ε.Κ.Τ., σε
αντίθεση με τη F.E.D., η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει τα επιτόκια σε σύντομο
χρονικά διάστημα.

Ωστόσο,

με

βάση

τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία,

επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της παγκόσμια οικονομίας τους τελευταίους μήνες, όμως
αν διατηρηθεί η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, τότε αυτό θα προκαλέσει σοβαρές
ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές για την ανάπτυξη και τις πληθωριστικές πιέσεις.
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