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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει εμπειρικά την ύπαρξη ασυμμετρίας στην 
μακροχρόνια προσαρμογή των λιανικών τιμών σε σχέση με τις μεταβολές των τιμών του παραγωγού 
στις βασικές κατηγορίες διατροφής: τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά , τα κρέατα, τα φρούτα και τα 
οπωροκηπευτικά. Η ύπαρξη ασυμμετρίας  είναι ένδειξη έλλειψης ανταγωνισμού και στρεβλώσεων 
στην αγορά των τροφίμων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται η τεχνική του υπoδείγματος διόρθωσης 
σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού. Τα δεδομένα έχουν μηνιαία συχνότητα 
και καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2002 έως τον Ιούνιο του 2016. Τα αποτελέσματα 
παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ασυμμετρικής προσαρμογής στις λιανικές τιμές των δημητριακών 
και των κρεάτων, δηλαδή οι τιμές αυξάνονται γρηγορότερα μετά από μια αύξηση των τιμών του 
παραγωγού, ενώ αργούν να μειωθούν ύστερα από μια πτώση των τιμών του παραγωγού. Αντίθετα, για 
τις περιπτώσεις των γαλακτοκομικών, των φρούτων και των οπωροκηπευτικών, η υπόθεση της 
συμμετρίας δεν μπορεί να απορριφθεί.  

 
Λέξεις κλειδιά : Αγορά τροφίμων, Συνολοκλήρωση Αυτοπαλίνδρομου Κατωφλιού. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Όταν οι τιμές καταναλωτή αργούν να μειωθούν ύστερα από μια πτώση των 

τιμών του παραγωγού, ενώ αυξάνονται γρηγορότερα μετά από μια αύξηση των τιμών 
αυτών, τότε τα περιθώρια κέρδους του παραγωγού αυξάνονται και καταγράφεται 
αύξηση του πλεονάσματος των προμηθευτών εις βάρος των καταναλωτών. Όσο πιο 
ανταγωνιστικά λειτουργεί ένας κλάδος τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες η 
μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή να είναι άμεση και 
συμμετρική.  

Η πλειονότητα των εμπειρικών μελετών αναφέρουν ότι οι ασυμμετρίες στην 
προσαρμογή των τιμών προκύπτουν εξαιτίας του μεγάλου βαθμού μονοπωλιακής 
δύναμης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αλυσίδα εμπορίας των τροφίμων, 
δηλαδή της έντονα ολιγοπωλιακής δομής της χονδρικής και λιανικής αγοράς 
(Peltzman (2000) και Meyer και Taubadel (2004)).  
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Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης 
ασυμμετρικής ταχύτητας προσαρμογής των λιανικών τιμών προς το μακροχρόνιο 
επίπεδο ισορροπίας τους σε μια ομάδα βασικών  τροφίμων. Οι κατηγορίες τροφίμων 
που εξετάζονται είναι τα δημητριακά προϊόντα, το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρούτα και τα οπωροκηπευτικά. Η συγκεκριμένη ομάδα 
τροφίμων επιλέχθηκε για τους εξής λόγους: α) υπάρχουν ενδείξεις ότι στους 
συγκεκριμένους κλάδους τροφίμων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός 
και υπάρχει υψηλή συγκέντρωση που οδηγεί σε ολιγοπωλιακή χειραγώγηση των 
τιμών και β) έχουν μεγάλη βαρύτητα στο καλάθι του μέσου καταναλωτή.  

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται η τεχνική του υποδείγματος διόρθωσης 
σφάλματος με συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού (ECM with TAR 
cointegration) που αναπτύχθηκε από τους Enders και Granger (1998) και  Enders και 
Siklos (2001).  Η συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού βασίζεται στην ιδέα 
της ασυμμετρικής σύγκλισης των ανισορροπιών προς τη μακροχρόνια σχέση 
συνολοκλήρωσης. Αυτή η παραδοχή στατιστικά σημαίνει ότι τα κατάλοιπα της 
μακροχρόνιας σχέσης έχουν ασυμμετρική αυτοπαλίνδρομη συμπεριφορά. Τα 
δεδομένα  καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2002 έως τον Ιούνιο του 
2016. Αξιοποιείται το πληρέστερο και πιο πρόσφατο δείγμα των διαθέσιμων 
μηνιαίων παρατηρήσεων των υπό εξέταση μεταβλητών συγκριτικά με οποιαδήποτε 
άλλη μελέτη που αφορά την ελληνική αγορά τροφίμων. 

Το υπόλοιπο τμήμα του κεφαλαίου οργανώνεται ως εξής: Στην Ενότητα 2 
παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Στην Ενότητα 3 
περιγράφονται οι βασικές αιτίες της ασυμμετρικής προσαρμογής στις τιμές των 
τροφίμων. Στην Ενότητα 4 αναλύεται η σπουδαιότητα της ομάδας των βασικών 
τροφίμων για το μέσο νοικοκυριό. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 
παρουσιάζονται στην Ενότητα 5. Στην Ενότητα 6 παρουσιάζεται η οικονομετρική 
μεθοδολογία. Στην Ενότητα 7 παρουσιάζονται τα εμπειρικά ευρήματα. Τέλος, στην 
Ενότητα 8 συνοψίζονται τα συμπεράσματα. 

 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 
 

 Η βιβλιογραφία που αναφέρεται  στην ελληνική αγορά τροφίμων είναι σχετικά 
περιορισμένη. Σε αυτές τις μελέτες γίνεται μια  συνοπτική περιγραφή του κλάδου των 
τροφίμων ή μεμονωμένων κατηγοριών διατροφής, διερευνάται ο μηχανισμός 
μετάδοσης των τιμών και επισημαίνεται ο ελλιπής ανταγωνισμός. Πιο συγκεκριμένα: 
 Η Reziti (2004) εξέτασε την αγορά για τα μαρούλια, τα πορτοκάλια, τις 
πατάτες και το  κρέας στην Ελλάδα για το διάστημα 2000-2003 χρησιμοποιώντας 
μηνιαία στοιχεία. Τα αποτελέσματα κατά τη βραχυχρόνια περίοδο υποστηρίζουν την 
ύπαρξη ασυμμετρίας (εκτός από την αγορά πορτοκαλιών) στην μετάδοση των τιμών. 
Στην περίπτωση που μειώνονται οι τιμές παραγωγού οι λιανέμποροι καθυστερούν να 
μειώσουν τις τιμές τους ενώ, αντίθετα όταν οι τιμές παραγωγού αυξάνουν οι  
λιανέμποροι σπεύδουν να μετακυλήσουν άμεσα τις αυξήσεις στους καταναλωτές. 
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Οι  Reziti και Panagopoulos (2008,2006) μελέτησαν την αγορά τροφίμων, 
λαχανικών και φρούτων χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για το διάστημα 1994-
2005. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ύπαρξη ασυμμετρικής ταχύτητας στη 
μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό στον καταναλωτή στα τρόφιμα και τα 
λαχανικά αλλά όχι στα φρούτα. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (2011) έκανε κλαδική έρευνα για την περίοδο 
2005-2011, στα οπωροκηπευτικά και επικεντρώθηκε σε δείγμα επτά  
οπωροκηπευτικών προϊόντων (Μήλα, Πορτοκάλια, Ροδάκινα, Πατάτες, Τομάτες, 
Αγγούρια και Μαρούλια) με κύριο κριτήριο τη συμμετοχή τους στο καλάθι της 
νοικοκυράς. Τα αποτελέσματα  καταδεικνύουν σημαντικές ασυμμετρίες όσον αφορά 
στις ανταποκρίσεις σε θετικές και αρνητικές μεταβολές των τιμών στην εφοδιαστική 
αλυσίδα οπωροκηπευτικών.  

Οι Rezitis και Reziti (2011) μελέτησαν την αγορά γάλακτος χρησιμοποιώντας 
μηνιαία στοιχεία για το διάστημα 1989-2009. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ύπαρξη 
ασυμμετρικής ταχύτητας στη μετάδοση των τιμών από τον παραγωγό στον 
καταναλωτή. Οι τιμές καταναλωτή αυξάνουν γρηγορότερα από την μεταβολή των 
τιμών του παραγωγού. H Tsakistara και αλ.(2014) χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία 
για το διάστημα 1990-2008 κατέληξαν ότι η αγορά γάλακτος λειτουργεί με 
ολιγοπωλιακές συνθήκες, οι οποίες έμμεσα ενδυναμώνουν τον ισχυρισμό για την 
ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο. H Reziti (2014) εξέτασε την αγορά γάλακτος 
χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για το διάστημα 1998-2014. Τα ευρήματα 
καταδεικνύουν ότι ο μηχανισμός μετάδοσης  των τιμών είναι ασυμμετρικός  και την 
βραχυχρόνια και την μακροχρόνια περίοδο, υποννοώντας ότι οι  έμποροι της λιανικής 
έχουν δύναμη αγοράς στην διαμόρφωση των τιμών σε σχέση με τους παραγωγωγούς.    

 
3. ΑΙΤΙΕΣ  ΑΣΥΜΕΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  
Η βιβλιογραφία έχει αναδείξει εμπειρικά τους παράγοντες που πιθανά 

ευθύνονται για την ασυμμετρική προσαρμογή των λιανικών τιμών στα τρόφιμα: 
Πρώτον, ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης επιτρέπει στις ολιγοπωλιακές 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε συμπαιγνία (μυστικές συνεννοήσεις) να 
πετυχαίνουν να διατηρούν συστηματικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους (Miller και 
Hayenga (2001), Peltzman (2000), Meyer και Taubadel (2004)). 

Δεύτερον, η  ασυμμετρική μετάδοση των τιμών οφείλεται επίσης στην  υψηλή 
φθαρτότητα κάποιων προϊόντων στην αγορά των τροφίμων (π.χ. γάλακτος, 
φρούτων). Ο Ward (1982) υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί-αγρότες και οι μεταπωλητές 
(χονδρέμποροι και λιανέμποροι) που κατέχουν αναλώσιμα προϊόντα ενδεχομένως να 
μην αυξήσουν τις τιμές έπειτα από αύξηση των τιμών των εισροών, ώστε να 
αποφύγουν τον κίνδυνο να μείνουν με χαλασμένα προϊόντα.  

Τρίτον, τα κόστη ανατιμολόγησης που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις όταν 
αλλάζουν οι τιμές των εισροών. Οι αυξήσεις των τιμών των εισροών είναι πιο πιθανό 
να οδηγήσουν σε αναπροσαρμογή των λιανικών τιμών του τελικού προϊόντος από 
ό,τι οι μειώσεις των τιμών των εισροών. Εξαιτίας του πληθωρισμού κάποιες αυξήσεις 
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καθίστανται αναγκαίες λόγω της μείωσης στην πραγματική αξία του περιθωρίου 
κέρδους (Buckle και Carlson (2000).  

Τέταρτον, η κρατική παρέμβαση με την ρύθμιση κατώτατων τιμών μπορεί να 
οδηγήσει σε ασυμμετρική μετάδοση των τιμών, εάν οδηγεί χονδρεμπόρους ή 
λιανοπωλητές να πιστεύουν ότι μια μείωση των γεωργικών τιμών θα είναι μόνο 
προσωρινή. Αυτό συμβαίνει διότι αναμένουν μια κρατική παρέμβαση στήριξης των 
τιμών του παραγωγού (Kinnucan και Forker, 1987).  

Πέμπτον, η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ των εταιρειών. Οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις συνήθως έχουν καλύτερη  πληροφόρηση για την εξέλιξη των τιμών των 
παραγωγικών εισροών, όπως για παράδειγμα των διεθνών τιμών των καυσίμων ή των 
σιτηρών. Προμηθεύονται γρηγορότερα και φθηνότερα σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές τους και έτσι έχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας στην 
προσαρμογή των τιμών που πωλούν (Bailey και Brorsen,1989). 

 
4. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
Στην ενότητα αυτή καταδεικνύεται ο σημαντικός βαθμός βαρύτητας που έχει η 

συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων (γαλακτοκομικά, κρέας, δημητριακά, φρούτα και 
οπωροκηπευτικά)  ως προς το καταναλωτικό πρότυπο του μέσου νοικοκυριού.  

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενεικών Προυολογισμών (ΕΟΠ,2015) που 
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2016 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η 
μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για το 2015 ήταν 1419,57 €. Η μέση μηνιαία 
δαπάνη των νοικοκυριών για είδη διατροφής (τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη ποτά) 
ήταν 293,7930 € ή 20,7% επί της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών και 
αποτελεί την κυριότερη δαπάνη του νοικοκυριού διαχρονικά (βλέπε Πίνακα 4.1). 
Ακολουθούν οι δαπάνες για στέγαση (189,21€ ή 13,3%) και οι δαπάνες για 
μεταφορές (181,64 € ή 12,8%). Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών σύμφωνα 
με την ΕΟΠ 2010 ήταν 1956,42 €, το 2015 έπεσε στα 1419,57 € καταγράφοντας 
μείωση κατά 27,4% ή 536,85 €. Αντιθέτως, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών 
για είδη διατροφής την ίδια περίοδο 2010-2015, μειώθηκε μόνο κατά 16,6% (58,37€), 
δείχνοντας μια ανελαστική ζήτηση των καταναλωτών. Επισημαίνεται, ότι το ποσοστό 
των ειδών διατροφής στην μέση μηνιαία δαπάνη αυξήθηκε διαχρονικά από 18% το 
2010 σε 20,7% το 2015. Το 2015 (αλλά και την περίοδο 2010-2015) η βαρύτητα της 
ομάδας τροφίμων (γαλακτοκομικά, κρέας, δημητριακά, φρούτα και οπωροκηπευτικά) 
με βάση την μέση μηνιαία δαπάνη του νοικοκυριού για την διατροφή είναι πολύ 
μεγάλη (βλ. Πίνακα 4.2). Το ποσοστό της εξεταζόμενης ομάδας τροφίμων αποτελεί 
το 75,0% (218 €) της μέσης μηνιαίας δαπάνης του νοικοκυριού για διατροφή (299,30 
€). Το κρέας με ποσοστό 22,4% (65,56 €) είναι η μεγαλύτερη δαπάνη διατροφής για 
το νοικοκυριό και ακολουθούν τα άλευρα, το ψωμί και τα δημητριακά με ποσοστό 
15,3% (44,84 €), τα γαλακτοκομικά με ποσοστό 17,6%(51,52 €), τα λαχανικά με 
ποσοστό 12,1% (35,62 €) και τα φρούτα με ποσοστό 7,2% (21,26 €). Συνεπώς, ο 
βαθμός στον οποίο λειτουργούν αποτελεσματικά οι αγορές των συγκεκριμένων 
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τροφίμων επηρεάζει σημαντικά το βιοτικό επίπεδο  των νοικοκυριών. Πίνακας 4.1. 
Μέση μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες. 

 
Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 

 
Πίνακας 4.2. Ποσοστιαία κατανομή μηνιαίων δαπανών για είδη διατροφής. 
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Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς HHI κατασκευάστηκε από τους  
Herfindahl(1950)-Hirschman(1964) και μετρά το βαθμό στον οποίο ένας μικρός 
αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της αγοράς.  

Ο δείκτης ΗΗΙ υπολογίζεται ως εξής: HHI =
1

( )i
i

n
s


 2   =  s1

2 + s2
2 + s3

2 + ... + sn 
2   όπου 

si είναι το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης i, με συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων n 
στην αγορά. Όταν ο HHI είναι κατώτερος του 1.000, η συγκέντρωση της αγοράς 
χαρακτηρίζεται ως χαμηλή, όταν κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 1.800 η συγκέντρωση 
της αγοράς θεωρείται μέτρια, ενώ με τον ΗΗΙ άνω του 1.800 χαρακτηρίζεται ως 
υψηλή. Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται ο αριθμός των επιχειρήσεων κατά κλάδο 
τροφίμων, τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς και ο δείκτης συγκέντρωσης (HHI) για το 
2014.  
 
Πίνακας 4.3.  Ο δείκτης συγκέντρωσης Herfindahl-Hirschmann (HHI) 

 

Στον κλάδο των δημητριακών και συγκεκριμένα στον κλάδο των 
αρτοπαρασκευασμάτων και της ζαχαροπλαστικής δύο επιχειρήσεις κατέχουν 
μερίδιο αγοράς 24% σε όρους κύκλου εργασιών (πωλήσεων), ενώ 11 
επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 42% των συνολικών πωλήσεων. Ο ΗΗΙ 
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υπολογίστηκε στις 2.926 (>1.800) μονάδες, υποδηλώνοντας ότι ο κλάδος 
χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Επίσης, στον κλάδο των αλευρόμυλων 
το 75% του κλάδου σε όρους πωλήσεων για το 2013 αντιπροσωπεύεται από 17 
επιχειρήσεις, με τον ΗΗΙ να είναι πολύ υψηλός αφού υπολογίζεται στις 8.200 
(>1.800) μονάδες. Στον κλάδο του κρέατος και των παρασκευασμάτων του, 
επίσης υπάρχει έντονη συγκέντρωση της αγοράς, αφού τέσσερις είναι οι πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου και 17 οι μεγάλες, ενώ στον κλάδο των 
αλλαντικών ο δείκτης συγκέντρωσης είναι πολύ υψηλός και φθάνει τις 5.822 
(>1.800) μονάδες. Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, μόνο τέσσερις επιχειρήσεις 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 53% των συνολικών πωλήσεων για το 2013. Ο 
ΗΗΙ υπολογίστηκε στις 4.094 μονάδες (>1.800), συνεπώς και αυτός ο κλάδος 
χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση. Στον κλάδο των φρούτων και των 
λαχανικών, οι δύο κεντρικές αγορές της χώρας (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ) κατέχουν το 
20% του συνόλου της αγοράς, οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις εκτός κεντρικών 
αγορών κατέχουν το 35%, τα σούπερ μάρκετ το 25% και οι λαϊκές αγορές το 
υπόλοιπο 20%. Ο ΗΗΙ υπολογίστηκε στις 2.650 (>1.800) μονάδες, 
υποδηλώνοντας ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλή συγκέντρωση. 
 

5.   ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι οι τιμές του παραγωγού και οι 

λιανικές τιμές για τις βασικές κατηγορίες τροφίμων: τα δημητριακά και τα 
παρασκευάσματα, τα κρέατα και προϊόντα κρέατος, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 
τα φρούτα και τα οπωροκηπευτικά και καλύπτουν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 
2002 έως τον Ιούνιο του 2016.  Οι πηγές  των δεδομένων είναι η στατιστική βάση της 
Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/food-price-
monitoring) και η ΕΛΣΤΑΤ [Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ), 
https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/DKT15/]. Οι τιμές λιανικής των 
τροφίμων εκφράζονται από τις αντίστοιχες κατηγορίες του Εναρμονισμένου Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Οι τιμές παραγωγού των τροφίμων εκφράζονται από 
τις αντίστοιχες κατηγορίες του (ΔΤΠ). Σημειώνεται ότι ενώ στην μέτρηση των τιμών 
που γίνεται με βάση τον ΕνΔΤΚ περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(ΦΠΑ), στον ΔΤΠ συλλέγονται οι βασικές τιμές πώλησης, δηλαδή οι τιμές χωρίς το 
ΦΠΑ και παρόμοιους εκπεστέους φόρους που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο 
εργασιών, καθώς και χωρίς άλλους δασμούς ή φόρους στα προϊόντα, 
περιλαμβάνοντας όμως τις επιδοτήσεις στο προϊόν. Για το λόγο αυτό, από τον 
ΕνΔΤΚ αφαιρείται ο ΦΠΑ, προκειμένου να υπάρχει συνέπεια με τον ΔΤΠ. 

 
6.    Η ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 
Για την εμπειρική διερεύνηση της ύπαρξης ασυμμετρικής προσαρμογής των λιανικών 
τιμών της βενζίνης προς το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους, χρησιμοποιείται η 
τεχνική του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με συνολοκλήρωση 
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αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού (ECM with TAR cointegration) όπως έχει προταθεί από 

τους Enders και Siklos (2001). Στην περίπτωση όπου η λιανική τιμή r
tR και η τιμή του 

παραγωγού w
tR  ακολουθούν μια μακροχρόνια σχέση, αυτή μπορεί να περιγραφεί ως 

εξής : 

0 1
r w

t t tR a R u        όπου  t=1,..., T                                     (1) 

 

 Με r
tR συμβολίζουμε την λιανική τιμή του τροφίμουRτην περίοδο t, ενώ με 

w
tR συμβολίζουμε την τιμή παραγωγού ή χονδρικής του ίδιου αγαθού, αντίστοιχα την 

περίοδο t. Η  παράμετρος 0  αντιπροσωπεύει  ένα σταθερό κόστος ενώ η παράμετρος 

1  αντανακλά το βαθμό προσαρμογής τις λιανικής τιμής σε μεταβολές τις τιμής του 

παραγωγού και  αντανακλά έμμεσα την ένταση ανταγωνισμού στην αγορά. Όσο πιο 
έντονος είναι ο ανταγωνισμός τόσο μεγαλύτερος αναμένεται να είναι ο βαθμός 
προσαρμογής και τόσο λιγότερο αναμένεται να είναι το περιθώριο κέρδους. Με tu  

συμβολίζεται ο όρος σφάλματος με  σταθερό μέσο και διακύμανση ο οποίος 
αντανακλά τις βραχυχρόνιες αποκλίσεις από την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 

Όταν οι τιμές r
tR  και w

tR  βρίσκονται στο μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους, τότε 

τα κατάλοιπα tu  αναμένεται να είναι μηδέν. Αντίθετα στην περίπτωση όπου οι τιμές 

αποκλίνουν από τη μακροχρόνια σχέση, τότε ο όρος σφάλματος tu  μπορεί να είναι 

είτε θετικός, όταν η τιμή r
tR είναι πάνω από το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας της, 

είτε  αρνητικός  στην αντίθετη περίπτωση. 
Αν η προσαρμογή τη μακροχρόνια ισορροπία είναι ασυμμετρική, 

υποδηλώνοντας ότι η αυτοπαλίνδρομη συμπεριφορά των καταλοίπων τις 
μακροχρόνιας σχέσης ˆtu , εξαρτάται από το πρόσημο των εξωγενών διαταραχών, 

τότε οι τυπικοί έλεγχοι Dickey-Fuller (1979) και οι επεκτάσεις τους για 
συνολοκλήρωση με τη μέθοδο των δυο σταδίων Engle και Granger(1987) έχουν 
λανθασμένη εξειδίκευση γιατί υποθέτουν συμμετρική προσαρμογή των καταλοίπων 
ˆtu  την μακροχρόνια ισορροπία (Enders and Granger (1998) και Enders και Siklos 

(2001). Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση η τυπική εξίσωση ελέγχου  για την ύπαρξη 
συνολοκλήρωσης η οποία περιγράφεται από τη παρακάτω σχέση  : 

1ˆ ˆt t tu u v                                                                                      (2) 

επεκτείνεται, συμπεριλαμβάνοντας ένα συναρτησιακό δείκτη βαρύτητας Ιt , σύμφωνα 
με τον οποίο διαχωρίζονται τα κατάλοιπα τις μακροχρόνιας σχέσης (1) σε δυο 
συνιστώσες με χρονική υστέρηση και περιγράφεται στην ακόλουθη  σχέση : 
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1 1 2 1ˆ ˆ ˆ(1 )u p d o w n
t t t t t tu I u I u v                                        (3)  

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί μετά την εκτίμηση της σχέσης (3) κάποια μορφή 
αυτοσυσχέτισης τότε προστίθεται στην σχέση ο κατάλληλος αριθμός χρονικών 

υστερήσεων ˆt ju  . Οι παράμετροι 
1
up  και 2

down  μετρούν τις θετικές και τις  

αρνητικές αποκλίσεις από το κατώφλι ̂ . 

Ο συναρτησιακός δείκτης βαρύτητας Ιt ,δίνεται  στη σχέση (4) όπου : 

1

1

ˆ ˆ1   ε ά ν   u

ˆ ˆ0   ε ά ν   u

t
t

t








   


                    (4)     

όπου  ̂  είναι η τιμή που λαμβάνει το κατώφλι TAR. Το κατώφλι TAR είναι 
στοχαστικό. Στη πραγματικότητα, η αληθινή τιμή του κατωφλίου είναι άγνωστη  και 
πρέπει να εκτιμηθεί. Για να προσδιοριστεί η τιμή του κατωφλίου ̂  όπου πιθανώς να 
εμφανίζεται στατιστικά σημαντική ασυμμετρία οι Enders και Siklos (2001) 
προτείνουν την εφαρμογή μιας διερευνητικής μεθόδου που είναι γνωστή στη 
βιβλιογραφίας ως “προσέγγιση του Chan”. Ο Chan (1993) έδειξε ότι κάτω από 
κάποιες τυπικές συνθήκες η  μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων OLS αποδίδει ένα 
υπέρ-συνεπή εκτιμητή της αληθινής τιμής του κατωφλίου. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, ανιχνεύονται (grid search procedure) ως πιθανά 

κατώφλια τις οι τιμές του διανύσματος των καταλοίπων, ˆtu , που προκύπτουν από τη 

σχέση συνολοκλήρωσης (1). Το διάνυσμα των κατάλοιπων ˆtu ταξινομείται σε 

αύξουσα τάξη ως εξής  1 2ˆ ˆ ˆTu u u     όπου με Τ συμβολίζεται ο αριθμός 

των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων. Από την κατανομή των ταξινομημένων 
τιμών των καταλοίπων κατά αύξουσα τάξη, αφαιρείται το μεγαλύτερο και το 
μικρότερο 15% των (ακραίων) τιμών και το υπόλοιπο (κεντρικό) 70% των 
καταλοίπων θεωρούνται πιθανά κατώφλια.  Για κάθε ένα από αυτά τα πιθανά 
κατώφλια  που ανήκουν στο 70% του δείγματος εκτιμάται διαδοχικά η σχέση (3) με 
βάση την εξειδίκευση του δείκτη βαρύτητας της σχέσης (4). Ως καταλληλότερο 

κατώφλι ̂  επιλέγεται εκείνη η τιμή του καταλοίπου ˆiu  με βάση την οποία 

ελαχιστοποιείται το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων (RSS,) που 
προκύπτει από την εκτίμηση της σχέσης (4). Με {

tv } συμβολίζεται η σειρά των 

καταλοίπων της σχέσης (3) με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση , έτσι ώστε το 

διάνυσμα {
tv } να είναι ανεξάρτητο του ˆtu . Ο συνδυασμός των  σχέσεων  (3) και (4) 

συνιστούν το υπόδειγμα αυτοπαλίνδρομου κατωφλίου TAR. Επιτρέποντας στις 

παραμέτρους 
1
up  και 2

down  να λαμβάνουν διαφορετικές τιμές, το υπόδειγμα 

αναγνωρίζει ότι οι θετικές και οι αρνητικές αποκλίσεις από την ισορροπία μπορεί να 
διορθώνονται με  διαφορετικές ταχύτητες προσαρμογής.  
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 Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης μπορεί να γίνει  με βάση τις κρίσιμες τιμές  των 
κατανομών t-Max και  Φ* που  προτείνονται από τους Enders και Siklos (2001).  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη  συνολοκλήρωσης αυτοπαλίνδρομου 

κατωφλιού, δηλαδή δεν γίνει δεκτή η υπόθεση Ηο:
1
up = 2

down =0, οι εκτιμώμενοι με 

την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων παράμετροι 
1
up  και 

2
down  της σχέσης (3) 

ακολουθούν μια ασυμπτωτικά πολύ-μεταβλητή κανονική κατανομή και έτσι είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί η υπόθεση Ηο:
1
up = 2

down  με βάση έναν τυπικό έλεγχο F (πχ. 

Wald test), για να ελεγχθεί αν η προσαρμογή είναι συμμετρική.  

 Στην περίπτωση όπου επαληθευτεί η ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού (TAR cointegration) τότε μπορεί να εκτιμηθεί ένα 
υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με μακροχρόνια ασυμμετρική ισορροπία  (ECM 
with long-run asymmetric equilibrium)  το οποίο στη γενική του μορφή περιγράφεται 
από την ακόλουθη σχέση (5). 

1 2

0 1, 2 , 1 1 1 1
1 0

ˆ ˆr r w up down
t i t i i t i t t t

i i

k k
r r r a u a u e     

 

                         (5) 

  όπου  1ˆup
tu   = Ιt 1ˆtu    και 1ˆdown

tu  = (1- Ιt) 1ˆtu   . 

7.   ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων έχει χρησιμοποιηθεί το οικονομετρικό 

πρόγραμμα EViews. Πριν από την εφαρμογή των ελέγχων για συνολοκλήρωση, 
εξετάζεται η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας για τις μεταβλητές των τιμών των τροφίμων 
εκτελώντας τους ελέγχους Augmented Dickey-Fuller (ADF) (1979,1981), Phillips-
Perron (PP) (1988,1990) και DF-GLS (Elliot,1996).  Σε όλες τις μεταβλητές γίνεται 
λογαριθμικός μετασχηματισμός των σειρών. Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας δείχνουν 
ότι ενώ η υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας δεν μπορεί να απορριφθεί στα 
επίπεδα των σειρών, στις πρώτες διαφορές τους οι σειρές βρέθηκαν στάσιμες. 
Συνεπώς, τόσο οι σειρές των λιανικών τιμών των τροφίμων όσο και των τιμών του 
παραγωγού είναι ολοκληρωμένες Ι(1). Η εκτίμηση της σχέσης (1) γίνεται με τη 
μέθοδο FMOLS (Fully Modified OLS) η οποία παράγει υπέρ-συνεπείς εκτιμητές και 
τα κατάλοιπα που προκύπτουν αντιπροσωπεύουν στοχαστικές (μη-προβλέψιμες) 
διαταραχές. Η μέθοδος FMOLS υπερέχει έναντι της μεθόδου OLS, διότι αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα και μειώνει την μεροληψία μικρού δείγματος συγκριτικά με την 
εκτιμήτρια OLS (Phillips και Hansen,1990). Επιπλέον, η FMOLS δίνει ασυμπτωτικά 
αμερόληπτο και αποτελεσματικό εκτιμητή και συνεπώς μας επιτρέπει να εκτελεστούν 
αξιόπιστοι στατιστικοί έλεγχοι. Οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης απορρίπτουν την 
μηδενική υπόθεση ότι οι σειρές δεν είναι συνολοκληρωμένες (βλ. Πίνακα 7.1). 
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 Οι τιμές που λαμβάνει ο βαθμός προσαρμογής σε όλες τις κατηγορίες των 
εξεταζόμενων τροφίμων είναι μικρότερες από την μονάδα. Αν οι επιμέρους κλάδοι 
των τροφίμων λειτουργούσαν πράγματι σε περιβάλλον τέλειου ανταγωνισμού τότε θα 
περιμέναμε ότι ο βαθμός προσαρμογής θα ήταν 100%, δηλαδή η ελαστικότητα θα 
ήταν β=1, δηλαδή θα υπήρχε πλήρης μετάδοση  των μεταβολών που συντελούνται 
στην τιμή του παραγωγού στην λιανική τιμή του τροφίμου.  
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Πίνακας 7.1. Εκτίμηση μακροχρόνιας σχέσης για τις εξισώσεις τιμών των τροφίμων 
και έλεγχος για συνολοκλήρωση  
 

 

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης του υποδείγματος TAR για συνολοκλήρωση 
αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.2. Τα αποτελέσματα 
της εκτίμησης του υποδείγματος TAR, υποδεικνύουν ότι η συνεπής τιμή του 
κατωφλιού ̂ για κάθε επιμέρους κατηγορία τροφίμων είναι διαφορετική. Δηλαδή το 
κρίσιμο σημείο πέραν του οποίου τα κατάλοιπα αντιδρούν και αλλάζουν την 
ταχύτητα προσαρμογής τους είναι διαφορετικό σε κάθε κατηγορία τροφίμου. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υποδείγματος TAR οι συντελεστές σύγκλισης των 

καταλοίπων της μακροχρόνιας σχέσης 1
up και 2

down , είναι στατιστικά σημαντικοί 

με βάση τις κρίσιμες τιμές της στατιστικής t-Max* και έχουν το αναμενόμενο 
αρνητικό πρόσημο σε όλες τις κατηγορίες των τροφίμων. Σε όλες τις κατηγορίες 

τροφίμων η παράμετρος 2
down  είναι μεγαλύτερη σε απολυτές τιμές από την 1

up , 

υποδηλώνοντας ότι η ταχύτητα προσαρμογής των αποκλίσεων όταν τα κατάλοιπα 
βρίσκονται κάτω από το κατώφλι είναι μεγαλύτερη από ότι όταν αυτά βρίσκονται 
πάνω από τον μέσο τους. 
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Πίνακας 7.2.  Έλεγχοι TAR για συνολοκλήρωση αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού      

 

 

Η ύπαρξη συνολοκλήρωσης αυτοπαλίνδρομου κατωφλιού  επιτρέπει την 
εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος με αυτοπαλίνδρομη 
συνολοκλήρωση κατωφλιού  (ECM with TAR cointegration) το οποίο στη γενική του 
μορφή περιγράφεται από την σχέση (5). Με αυτό τον τρόπο διερευνάται η φύση της 
μακροχρόνιας προσαρμογής, δηλαδή αν υπάρχει ασύμμετρη συμπεριφορά των 
λιανικών τιμών των τροφίμων ως προς το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας τους. Τα 
αποτελέσματα των εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.3.  

Σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων οι εκτιμήσεις των συντελεστών που μετρούν 
την ασύμμετρη προσαρμογή προς την μακροχρόνια ισορροπία φαίνεται να διαφέρουν 
μεταξύ τους. Οι συντελεστές που μετρούν την ταχύτητα προσαρμογής όταν οι τιμές 
της λιανικής βρίσκονται κάτω από το επίπεδο ισορροπίας (καθεστώς συμπιεσμένου 
περιθωρίου κερδών), είναι μεγαλύτερες σε όλες τις κατηγορίες τροφίμων συγκριτικά 
με τους συντελεστές που μετρούν την ταχύτητα προσαρμογής όταν οι τιμές της 
λιανικής βρίσκονται πάνω από το επίπεδο ισορροπίας (καθεστώς διογκωμένου 
περιθωρίου κερδών). Συνεπώς, όταν τα κέρδη είναι συμπιεσμένα, η διάθεση των 
εμπόρων της λιανικής αγοράς να αυξήσουν τις λιανικές τιμές των τροφίμων είναι 
εντονότερη. Αντίθετα, όταν τα κέρδη είναι διογκωμένα η διάθεση των εμπόρων να 
μειώσουν τις τιμές  είναι μικρότερη. 
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Πίνακας 7.3. Ασυμμετρικό υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με συνολοκλήρωση 
αυτοπαλίνδρομου συνεπούς κατωφλιού (ECM with TAR cointegration)      

 

Στις περιπτώσεις των δημητριακών και των κρεάτων οι συντελεστές που 
μετρούν την προσαρμογή όταν οι λιανικές τιμές των δημητριακών είναι πάνω από το 
επίπεδο ισορροπίας τους (οπότε υπάρχει τάση να μειωθούν) είναι στατιστικά 
ασήμαντοι, δηλαδή επαγωγικά μπορεί να θεωρηθεί ότι είτε δεν υπάρχει διόρθωση 
των διογκωμένων περιθωρίων κέρδους είτε ότι η διόρθωση γίνεται με πολύ αργή 
ταχύτητα. Τα παραπάνω ευρήματα μας οδηγούν στην υποστήριξη της υπόθεσης της 
ασυμμετρικής προσαρμογής των λιανικών τιμών. Στις περιπτώσεις των 
γαλακτοκομικών, των φρούτων και των λαχανικών  οι συντελεστές που μετρούν τις 
ταχύτητες προσαρμογής είναι στατιστικά σημαντικοί και φαίνεται να διαφέρουν 
μεταξύ τους, εντούτοις οι επαγωγικοί έλεγχοι υποστηρίζουν την ισότητα των 
συντελεστών προσαρμογής.  
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8.     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εμπειρική διερεύνηση για την  ύπαρξη ασύμμετρης συμπεριφοράς των 
λιανικών τιμών των εξεταζόμενων τροφίμων ως προς το μακροχρόνιο επίπεδο 
ισορροπίας τους παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι στην κατηγορία των δημητριακών και 
των κρεάτων υπάρχει ασυμμετρία. Τα εμπειρικά ευρήματα της ασυμμετρικής 
προσαρμογής των λιανικών τιμών πιθανά συνδέονται με φαινόμενα ολιγοπωλιακής 
διάρθρωσης των κλάδων όπου οι εταιρίες έχουν την τάση να κρατούν τις τιμές 
σχετικά αμετάβλητες  σε περιόδους πτώσης των τιμών του παραγωγού, ενώ σπεύδουν 
να τις αυξήσουν σε φάσεις ανόδου των τιμών του παραγωγού. Αντίθετα, στις 
κατηγορίες των γαλακτοκομικών, των φρούτων και των λαχανικών οι αποκλίσεις που 
υπάρχουν στους συντελεστές μακροχρόνιας προσαρμογής δεν είναι τέτοιες που να 
οδηγούν στην απόρριψη της συμμετρικής προσαρμογής.   

 

ABSTRACT 

The main purpose of the paper is to investigate the existence of asymmetry in the long-term adjustment 
of retail prices in relation to changes in producer prices in the main categories of food: cereals, dairy, 
meat, fruits and vegetables. The existence of asymmetry implies a lack of competition and distortions 
in the food market. The technique of the error correction model with TAR cointegration is applied. The 
data are monthly and covers the period from January 2000 to June 2016. The results provide evidence 
of an asymmetric adjustment in cereal and meat retail prices, where prices rise faster following a 
producer price increase, while they adjust with a slower rate after a fall in producer prices. On the 
contrary, for dairy, fruits and vegetables, the hypothesis of symmetric adjustment cannot be rejected. 

 

175



ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Bailey D.V and Wade Brorsen B. (1989). “Price Asymmetry In Spatial Fed 
Cattle Markets.” Western Journal of Agricultural Economics, 14, 246-252. 

Buckle R.A. and Carlson J.A. (2000). “Inflation and asymmetric Price 
Adjustment.” Review of Economics and Statistics, 82, 157-160. 

Chan K.S. (1993), “Consistency and limiting distribution of the least squares 
estimation of a threshold autoregressive model.” The Annals of Statistics, 21, 
520-33. 

Dickey D.A. and Fuller W.A. (1979). “Distribution of the estimators for 
autoregressive time series with a unit root.” Journal of the American 
Statistical Association, 74, 427-431. 

Dickey D.A and Fuller W.A. (1981). “Likelihood ratio statistics for 
autoregressive time series with a unit root.” Econometrica, 49, 1057-1072. 

Enders W. and Granger C.W.J. (1998). “Unit root tests and symmetric 
adjustment with an example using the term structure of interest rates.” 
Journal of Business and Economic Statistics, 16, 304-11. 

Elliott G., Rothenberg T. and Stock J. (1996). “Efficient tests for an 
autoregressive unit root.” Econometrica, 64, 813-836. 

Enders W. and Siklos P. (2001). “Cointegration and threshold adjustment.” 
Journal of Business and Economic Statistics, 19, 166-76. 

Engle R. and Granger C. (1987). “Cointegration and error-correction: 
representation, estimation and testing.” Econometrica, 55, 251-76. 

Επιτροπή Ανταγωνισμού (2011). “Κλαδική Έρευνα στα Νωπά 
Οπωροκηπευτικά. Συνοπτική Παρουσίαση Βασικών Διαπιστώσεων και 
Πορισμάτων”, άρθρο 40 ν.3959/2011. 

Herfindahl O.C. (1950). Concertation in the U.S. Steel Industry, Columbia 
University, Doctoral Dissertation. 

Hirschman O. A. (1964). “The Paternity of an Index.” The American Economic 
Review, 54, 761-762. 

176



Kinnucan H.W. and Forker O.D. (1987). “Asymmetry in Farm-Retail Price 
Transmission for Major Dairy Products.” American Journal of Agricultural 
Economics, 69, 285-292. 

Miller D.J. and Hayenga M.L. (2001). “Price Cycles and Asymmetric 
Transmission in the U.S. Pork Market.” American Journal of Agricultural 
Economics, 83, 551-562. 

Meyer J. and Cramon-Taubadel S. (2004), “Asymmetric Price Transmission: A 
Survey.” Journal of Agricultural Economics, 55, 581-611. 

Phillips P.C. and Hansen B. (1990). “Statistical Inference in Instrumental 
Variables Regression with I(1) Processes”, The Review of Economic Studies, 
57, 99-125. 

Phillips P.C. and Perron P. (1988). “Testing of a Unit Root in Time Series 
Regression.” Biometrika, 75, 335-346. 

Perron P. (1990). “Tests of joint hypotheses in time series regression with a 
unit root.” In G.F. Rhodes and T.B. Fomby (eds), Advances in 
Econometrics: Co-Integration, Spurious Regression, and Unit Roots,. 
Greenwhich CT: JAO Press, Vol.8, 10-20. 

Peltzman S. (2000). “Price Rise Faster than They Fall.” Journal of Political 
Economy, 108, 466-502. 

Ρεζίτη Ι. (2004). “Διαμόρφωση τιμών βασικών αγροτικών προϊόντων.” KEΠΕ 
Οικονομικές εξελίξεις, 6, 58-64. 

Reziti I. and Panagopoulos Y. (2006). “The Price Transmission Mechanism in 
the Greek Agri-food Sector: An Empirical Approach.” Athens: Central of 
Planning and Economic Research. 

Reziti I. and Panagopoulos, Y. (2008). “Asymmetric price transmission in the 
greek agri 3food sector: some tests.” Agribusiness, 24, 16-30. 

Rezitis A.N. and Reziti, I. (2011). "Threshold Cointegration in the Greek Milk 
Market." Journal of International Food, Agribusiness Marketing, 23, 231-
246. 

Reziti I. (2014). “Price transmission analysis in the Greek milk market.” 
SPOUDAI Journal of Economics and Business,  64, 75-86.  

177



Tsakistara D., Sdrolias L., Polyzos S., and Kakkos N. (2008). ‘Analysis of 
Greek milk market. Quo vadis?’, MIBES-Oral, 457-471. 

Ward R.W. (1982). “Asymmetry in Retail, Wholesale, and Shipping Point 
Pricing for Fresh Vegetables.” American Journal of Agricultural Economics, 
64, 205-212. 

 

178




