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                                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Από τις πρώτες ημέρες της ζωής του μέχρι τον θάνατο του ο άνθρωπος αισθάνεται 

διάφορες ελλείψεις, τις οποίες οφείλει να ικανοποιεί, για να ζεί και να επιτελεί τον προορισμό 

του. Το δυσάρεστο αίσθημα έλλειψης ή χρείας που συνδέεται με την ευχαρίστηση από την 

ικανοποίηση,  ονομάζεται  ανάγκη.  Η  σημασία  των  αναγκών  για  την  ανθρωπότητα  είναι 

τεράστια,  γιατί  αυτές  αποτελούν  το  κίνητρο  και  τις  βάσεις  όλης  οικονομικής  δράσης  του 

ανθρώπου,  Αν  δεν  υπήρχαν,  ο  άνθρωπος  δεν  θα  κατέβαλλε  καμιά  προσπάθεια  για  την 

απόκτηση των μέσων εκείνων, που είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση τους. 

Αξία χρήση των αγαθών λέγεται η σημασία που έχει ένα αγαθό για την ικανοποίηση 

των αναγκών του ανθρώπου και η ικανότητα που έχει να ανταλλάσσεται με άλλα αγαθά. Αν 

αναλύσουμε  αυτόν  τον  ορισμό,  βλέπουμε  ότι  η  αξία  ενός  αγαθού  εξαρτάται  από  δύο 

παράγοντες : α) από το μέγεθος και το είδος της ανάγκης που πρόκειται να ικανοποιήσει (Αξία 

χρήσης)  και  β)  από  την  ικανότητα  που  έχει  να  ανταλλάσσεται  με  άλλα  αγαθά  (Αξία 

ανταλλακτική) που αποτέλεσε την βάση για την έννοια του Εμπορίου.    

Εμπόριο καλείται το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών. Συναλλαγή δε καλείται 

κάθε  πράξη,  στην  οποία  λαμβάνει  μέρος  το  χρήμα.  Η  σημασία  του  εμπορίου  για  την 

οικονομική  ανάπτυξη  μιας  χώρας  είναι  τεράστια,  γιατί  το  εμπόριο  είναι  εκείνο,  το  οποίο 

ενισχύει τους παραγωγικούς κλάδους, διευκολύνει την ικανοποίηση των αναγκών και συντελεί 

στην ανάπτυξη της οικονομίας μιας χώρας. Διακρίνεται σε Εσωτερικό και Εξωτερικό. 

Εσωτερικό καλείται το εμπόριο που διεξάγεται μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας 

ενώ  Εξωτερικό  που  διεξάγεται  μεταξύ  διαφορετικών  χωρών.  Όταν  το  εξωτερικό  εμπόριο 

περιλαμβάνει εισαγωγές καλείται εισαγωγικό, όταν εξαγωγές, εξαγωγικό.

Η αύξηση των εξαγωγών μιας χώρας οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής, στην μείωση 

του κόστους παραγωγής, στον περιορισμό της ανεργίας, στην προστασία της βιομηχανίας και 

γενικότερα στην αύξηση του Α.Ε.Π (GDP). 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν καλείται το σύνολο των αξιών των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών  που  παράγονται  σε  μια  οικονομία  στην  διάρκεια  του  έτους.  Διαφέρει  από  το 

Καθαρό Προϊόν που προέρχεται από το ακαθάριστο αφού πρώτα αφαιρεθούν οι αποσβέσεις 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή τους. 

Επένδυση είναι  η  δαπάνη που γίνεται  σε  μια  ορισμένη  περίοδο για  να  παράγουμε 

κεφαλαιουχικά αγαθά δηλαδή μηχανές, οικοδομές, εργοστάσια, κλπ. ή για να αυξήσουμε τα 

αποθέματα από πρώτες ύλες, καταναλωτικά αγαθά, κλπ. Η έννοια των επενδύσεων δεν πρέπει 
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να ταυτίζεται με την έννοια του υλικού κεφαλαίου της οικονομίας. Υλικό κεφάλαιο είναι το 

απόθεμα του πραγματικού κεφαλαίου της οικονομίας που υπάρχει σε μια ορισμένη στιγμή και 

που αποτελείται από παραγωγικά μέσα και αποθέματα από άμεσα και διαρκή καταναλωτικά 

αγαθά που έχουν παραχθεί σε προηγούμενες παραγωγικές περιόδους. Έτσι το υλικό κεφάλαιο 

αποτελείται από συσσώρευση επενδύσεων στο παρελθόν, ενώ οι επενδύσεις αποτελούνται από 

νέα αγαθά πραγματικού κεφαλαίου που έχουν παραχθεί σε μια ορισμένη περίοδο και αυξάνουν 

το πραγματικό κεφάλαιο της οικονομίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές είναι ένα 

πολυσυζητημένο  θέμα  εδώ  και  αρκετά  χρόνια.  Αν  και  υπάρχει  η  αίσθηση  ότι  τα  υψηλά 

επίπεδα εξαγωγών και επενδύσεων κρατούν σε υψηλά επίπεδα την οικονομική ανάπτυξη, τα 

εμπειρικά  αποτελέσματα  σε  πολλές  μελέτες  έχουν  δημιουργήσει  συγκρουόμενα 

συμπεράσματα.   Στην  εργασία  αυτή  ελέγχεται  εµπειρικά  η  αιτιακή  σχέση  ανάµεσα  στις 

εξαγωγές,  τις  επενδύσεις  και  την  οικονοµική  ανάπτυξη  χρησιµοποιώντας  ένα  εκθετικό 

πολυμεταβλητό  υπόδειγµα  για  την  χώρα  της  Ρουμανίας  την περίοδο  1990-2005.  Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου της συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει γενικότερα θετική σχέση 

ανάµεσα στο ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. 

SUMMARY 

This  paper  attempts  to  analyze  the  relationship  between  exports,  investments  and 

economic development in one pre-accession country of the European Union such as Romania. 

For the search of this relationship we use a multivariate autoregressive VAR model. The results 

of cointegration analysis showed that there is one cointegrated vector among exports, investments and 

economic growth for the country. Granger causality tests based on error correction models (ECM) have 

indicated that there is a “strong Granger causal” relation between economic growth and exports as 

well as between investments and exports for the country of Romania. In addition, economic 

development  and  capital  accumulation  in  an  economy  seem  to  have  just  as  much  of  an 

influence on exports as exports have on capital accumulation and economic development.

keywords:  exports,  economic  development,  investments,  multivariate  autoregressive  VAR 
model, Granger causality
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  -  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟ  ΘΕΜΑ  ΤΗΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

1.1  Εισαγωγή 

Οι  εξαγωγές  και  οι  επενδύσεις  είναι  απαραίτητο  συστατικό  της  θωράκισης  των 

οικονομικών πολιτικών κάθε έθνους που στοχεύουν στο να διατηρήσουν και να βελτιώσουν 

τη διεθνή  ανταγωνιστικότητα και  ανάπτυξη.  Όλοι,  επιχειρήσεις,  εργαζόμενοι,  πολιτικός 

κόσμος, η οικονομία της κάθε χώρας στο σύνολο της,  πρέπει να στρέψει τα μάτια της προς 

τα  έξω.  Διαφορετικά οι  επιχειρήσεις  θα  διαπιστώσουν ότι  δεν  έχουν  μέλλον,  καθώς  η 

εσωτερική  αγορά  της  κάθε  χώρας  δεν  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά μεγέθη. Ταυτοχρόνως θα βλέπουν μοιραία να χάνουν και τη θέση που είχαν 

στην  εσωτερική  αγορά  επειδή  το  μερίδιό  τους  θα  ροκανίζουν  ανταγωνιστικότερες 

εισαγωγές.  Η  ανεργία  θα  αυξηθεί  και  το  επίπεδο  ευημερίας  που  έχει  επιτευχθεί  θα 

υπονομευτεί.

Πρέπει να γίνουν  εξαγωγές η πρώτη προτεραιότητα και σκοπός της οικονομικής 

πολιτικής της κάθε κυβέρνησης, να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί μια Εθνική Στρατηγική 

Εξαγωγών.

 Οι επενδύσεις από την άλλη σε μια χώρα είναι κατ'  εξοχήν θέμα κουλτούρας και 

περιβάλλοντος- παράγοντας που επηρεάζεται όμως καθοριστικά από την κρατική παρέμβαση 

και  τη  διάθεση  των  τοπικών  κοινωνιών.  Τόσο  το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  της 

οικονομίας  μιας  χώρας  που  εκφράζεται  με  την  απουσία  ξένων  επενδύσεων  όσο  και  το 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που καταγράφεται στο εμπορικό ισοζύγιο και 

στους δείκτες των World Economic Forums μπορούν να διορθωθούν και να αλλάξουν προς το 

καλύτερο εφόσον η κοινωνία της κάθε χώρας αποκτήσει επενδυτική κουλτούρα χωρίς να χάσει 

την περιβαλλοντική της συνείδηση. 
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1.2  Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 

Η  Ρουμανική  αγορά,  κατά  το  παρελθόν,  ήταν  ένας  βασικός  κόμβος  για  τη 

διαμετακόμιση  αγαθών  από  και  προς  την  Ευρώπη  καθώς  και  την  Παρευξείνια  ζώνη.

Τον περασμένο αιώνα και ως το B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ρουμανική οικονομία παρουσίαζε 

καλές οικονομικές επιδόσεις,  συγκριτικά προς τις άλλες χώρες των Βαλκανίων1.  Μετά την 

επιβολή  της  σοσιαλιστικής  διαχείρισης,  ο  παραγωγικός  προσανατολισμός  της  Ρουμανίας 

άλλαξε σταδιακά,  με  αποτέλεσμα τη μετατροπή της,  στα μέσα της  δεκαετίας  του ’60,  σε 

βιομηχανική χώρα. Η μετατροπή υλοποιήθηκε στα πλαίσια του καταμερισμού εργασίας της 

ΚΟΜΕΚΟΝ χωρίς να υπολογιστούν οι συνέπειες του εγχειρήματος αυτού σε μακροχρόνια 

βάση. Το αποτέλεσμα αυτής της στρεβλής ανάπτυξης ήταν, όπως και σε άλλες σοσιαλιστικές 

χώρες,  η  μεγιστοποίηση του κόστους παραγωγής,  του κόστους των πρώτων υλών και  του 

κοινωνικού κόστους, χωρίς αυτά τα στοιχεία να αντιστοιχούν στις τιμές πώλησης των τελικών 

προϊόντων. Η αναντιστοιχία αυτή καθόρισε σε μεγάλο βαθμό και την τύχη της ρουμανικής 

οικονομίας μετά το 1990. 

Επιπρόσθετα  το  κοινωνικό κόστος  του προαναφερθέντος  εγχειρήματος  αποδείχτηκε 

πολύ υψηλό, αφού για να καλυφτούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και πρώτα απ’όλα το 

εξωτερικό χρέος, το βιοτικό επίπεδο σημείωσε σημαντική πτώση. Η πτώση αυτή συνοδεύει 

ακόμα και σήμερα το μέσο καταναλωτή της χώρας ο οποίος καλείται να προσαρμοστεί στους 

κανόνες της οικονομίας της αγοράς.

Η  ανάπτυξη  της  Ρουμανίας,  μετά  την  πτώση  της  σοσιαλιστικής  διαχείρισης, 

παρουσιάζει  ιδιαιτερότητες  οι  οποίες  λειτούργησαν  αναδραστικά  στα  πρώτα  έτη  της 

εφαρμογής της οικονομίας της αγοράς. Οι ιδιαιτερότητες καθόρισαν την πορεία ανάπτυξης, με 

συνέπεια την καθυστέρηση της διεθνοποίησης της οικονομίας της, παρά τις θετικές προοπτικές 

που προδιαγράφονται.

Η Ρουμανία διαθέτει αρκετούς φυσικούς πόρους όπως και την ανάλογη γεωπολιτική 

θέση για την ένταξη της στο σύγχρονο ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας. Η ένταξη της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στην καλύτερη διευθέτηση μιας ενδεχόμενης περιφερειακής 

συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας2. 

Η εργασία αυτής δύναται να ερευνήσει και να ελέγξει κατά πόσο οι επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται από ξένες επιχειρήσεις στην Ρουμανία σε συνδυασμό με την άνοδο του 

1 J.R.Lampe and M.R.Jackson, Balkan Economic History, Indianapolis: Indiana University Press, 1982, σελ. 329.
2 G. Angeluta, Perspectives of economic cooperation among the countries from the Danube basin in Danube the 
river of cooperation, The Third conference, Belgrade: 1994, σελ.49.
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εξωτερικού εμπορίου της χώρας θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τον ρυθμό μεταβολής του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.   

1.3  Στόχοι και Σκοποί της Διπλωματικής εργασίας 

Με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ολοκληρώθηκε η πέμπτη διεύρυνση 

της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε το Μάιο 2004 με την προσχώρηση δέκα νέων κρατών μελών, κατά 

κύριο λόγο από την Κεντρική Ευρώπη περιλαμβανομένης της Κύπρου και της Μάλτας. Οι 

διαπραγματεύσεις  προσχώρησης  με  τη  Βουλγαρία  και  τη  Ρουμανία  ολοκληρώθηκαν  το 

Δεκέμβριο  2004  και  στη  συνέχεια,  τον  Απρίλιο  2005,  υπεγράφη  συνθήκη  προσχώρησης 

ενόψει της υποδοχής των χωρών αυτών ως μελών από τον Ιανουάριο του 2007. 

Το 2007 συνεπώς είναι  ένα από τα σημαντικότερα έτη της  σύγχρονης  ευρωπαϊκής 

ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συμπεριλάβει στους κόλπους της το μεγαλύτερο μέρος 

της  γηραιάς  ηπείρου,  εξαλείφοντας  τις  διαχωριστικές  γραμμές  του  παρελθόντος  που 

συντηρούνταν ακόμη και μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου. Πριν λίγα μόνο χρόνια κανένας 

δε θα φανταζόταν ότι χώρες του λεγόμενου πρώην Ανατολικού Μπλοκ θα επεδίωκαν και θα 

ήθελαν διακαώς να ενταχθούν στο δυτικό πολιτισμό τις αξίες και τους στόχους του οποίου 

εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε αυτήν την έρευνα εξετάζουμε εμπερικά την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ 

της οικονομικής ανάπτυξης  (ΑΕΠ),  των επενδύσεων και  των εξαγωγών για την χώρα της 

Ρουμανίας. Για την εξέταση της ύπαρξης μακροπρόθεσμων σχέσεων των μεταβλητών αυτών 

προτείνουμε μια διαδικασία αυτοσυσχέτισης (VAR) η οποία περιλαμβάνει τις μεταβλητές που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η συνεισφορά αυτής της έρευνας σε σχέση με τις προηγούμενες 

εμπερικές μελέτες είναι ότι εκτός του ότι ερευνά τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις 

μεταξύ  των  μεταβλητών που  εξετάζει,  ερευνά με  την  βοήθεια  της  αιτιότητας  Granger τις 

σχέσεις αιτιότητας και τις κατευθύνσεις των σχέσεων αυτών ανάμεσα στις μεταβλητές που 

εξετάζουμε. 

Η επίδραση των εξαγωγών έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα στη θεωρία του εμπορίου 

και  της  ανάπτυξης.  Πολλές  μελέτες  έχουν  διεξαχθεί  διαπραγματευόμενες  διαφορετικές 

θεωρίες αυτής της επίδρασης. Από τις μελέτες αυτές άλλες έχουν εστιαστεί στον έλεγχο αν η 

επέκταση των εξαγωγών οδηγεί σε βελτίωση της ανάπτυξης, ενώ άλλες έχουν προσπαθήσει να 

βρουν πως οι εξαγωγές επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική θεωρία δείχνει ότι 
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η  επέκταση  των  εξαγωγών  προάγει  την  οικονομική  ανάπτυξη  διαμέσου  δύο  σταδίων: 

Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα στην κατανομή των παραγωγικών πόρων και αυξάνοντας 

την ποσότητά τους διαμέσου της συσσώρευσης του κεφαλαίου (Chenery and Strout 1966, 

Bardham and Lewis 1970, Romer 1989, Basu and McLeod 1991, Edwards 1992). H ανάπτυξη 

των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.  Ο λόγος 

των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μας δίνει πληροφορίες για τη σημασία των 

εξαγωγών στην εθνική οικονομία.

Η  βελτίωση  της  ρουμανικής  οικονομίας  μετά  την  πάροδο  της  μεταβατικής  αυτής 

περιόδου και οι προοπτικές που διανοίγονται μετά την πλήρη ένταξη της Ρουμανίας στην Ε.Ε., 

σε  συνδυασμό  με  το  μέγεθος  της  ρουμανικής  αγοράς  και  το  φθηνό  εργατικό  δυναμικό 

συνηγορούν στην αύξηση των επενδύσεων στο μέλλον. 

Το πλαίσιο  VAR είναι κατάλληλο για την ανάλυση της δυναμικής αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των μεταβλητών στον χρόνο. Θεωρητικά αυτή η επίδραση μπορεί να είναι θετική ή 

αρνητική. Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα σαν αυτό που προτείνεται  εδώ, η τελική επίδραση 

θα  εξαρτηθεί  από  την  επίδραση  της  εγχώριας  κατανάλωσης,  το  ύψος  της  βιομηχανικής 

παραγωγής, από το έλλειμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (δημόσιες δαπάνες), από 

τις  συνολικές  ξένες  επενδύσεις  και  από  τον  πληθωρισμό  με  βάση  τον  Δείκτη  Τιμών 

Κατανάλωσης. 

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  ο  σκοπός  της  παρούσας 

διπλωματικής εργασίας θεωρείται : 

Προσδιορισμός  της  σχέσης  μεταξύ  των  Εξαγωγών,  των  Επενδύσεων  και  της 

Οικονομικής  Ανάπτυξης.  Σε  ένα  δεύτερο  επίπεδο,  σκοπός  αυτής  της  μελέτης  είναι  να 

ερευνήσει και να προσδιορίσει ότι υπάρχει μια σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών που 

μελετάμε  με  την  υπόθεση  ότι  οι  τρέχουσες  τιμές  των  μεταβλήτων  είναι  συνάρτηση  των 

προηγούμενων τιμών τους. 

Για τη επίτευξη αυτού του σκοπού, πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι : 

 να ελεγχθεί εμπερικά ότι οι τιμές των μεταβλητών ακολουθούν την διαδικασία του 

τυχαίου περιπάτου

 να  διερευνηθεί  ότι  υπάρχουν  μακροχρόνιες  σχέσεις  (σχέσεις  συνολοκλήρωσης) 

μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε

 να  προσδιοριστεί  ότι  υπάρχουν  βραχυχρόνιες  σχέσεις  μεταξύ  των  τιμών  των 

μεταβλητών
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 να ελεγχθεί αν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας με την χρήση των υποδειγμάτων VAR, 

δηλαδή να προσδιορισθεί η κατεύθυνση που μια μεταβλητή προκαλεί μια άλλη σε 

μια εξίσωση παλινδρόμησης.   

1.4   Διάρθρωση της Διπλωματικής Εργασίας 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει η παρακάτω διάρθρωση : 

Η εισαγωγή όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του θέματος

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων και τον έλεγχο των υποθέσεων

Οι εκτιμήσεις που έχουν και αυτές σχέση με τους στόχους

Τα συμπεράσματα για κάθε κεφάλαιο ώστε να δούμε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι. 

Ειδικότερα το κάθε κεφάλαιο ασχολείται με τα εξής : 

•Κεφάλαιο 1  ο   : Εισαγωγή στο θέμα της Διπλωματικής Εργασίας  (Περιλαμβάνει μια 

σύντομη αιτιολόγηση του θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας και προσπαθεί με 

σαφή  τρόπο  να  προσδιορίσει  το  σκοπό  αλλά  και  τους  επιμέρους  στόχους  που  θα 

βοηθήσουν στην υλοποίηση του βασικού της αντικειμένου)

•Κεφάλαιο 2  ο   : Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας  (Αναφέρεται αρχικά στις θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν για την σχέση επενδύσεων, εξαγωγών και ΑΕΠ. Ακολουθεί μια σύντομη 

αναφορά  στην  έννοια  της  οικονομικής  ανάπτυξης  καθώς  και  στην  συσχέτιση  των 

εξαγωγών και των επενδύσεων με την οικονομική ανάπτυξη)

•Κεφάλαιο 3  ο   :  Η Οικονομία της Ρουμανίας (Γίνεται σύντομη παρουσίαση της πορείας 

της οικονομίας για τα έτη από 1990 έως 2005 καθώς και των πιο προσφάτων οικονομικών 

στοιχείων)

•Κεφάλαιο 4  ο   : Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που συμμετέχουν στην 

έρευνα  (Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  απεικονίζεται  γραφικά  και  σχολιάζεται   η  πορεία  των 

μεταβλητών που συμμετέχουν  στην έρευνα μας, τα βασικά περιγραφικά τους στατιστικά. 

Επιπλέον  εξετάζεται  για  κάθε  μεταβλητή  κατά  πόσο  τα  κατάλοιπα  ακολουθούν  την 

κανονική κατανομή) 

•Κεφάλαιο  5  ο   :  Δεδομένα  και  Εξειδίκευση  του  υποδείγματος  (Παρουσιάζουμε  και 

ερμηνεύουμε  το  πλαίσιο  της  έρευνας  μας,  εξειδικεύουμε  το  υπόδειγμα  μας  και 
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αναπτύσσουμε όλη την οικονομετρική και στατιστική μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε 

στα επόμενα κεφάλαια )

•Κεφάλαιο 6  ο   : Στασιμότητα των μεταβλητών (Γίνεται ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας 

των μεταβλητών του υποδείγματος )

•Κεφάλαιο  7  ο   :  Συνολοκλήρωση  (Με τη  βοήθεια  της  μεθόδου συνολοκλήρωσης  των 

Engel –  Granger ελέγχουμε  την  ύπαρξη  μακροχρόνιας  σχέσης  ισορροπίας  μεταξύ  των 

μεταβλητών του υποδείγματος) 

•Κεφάλαιο 8  ο   : Συνολοκλήρωση και μηχανισμός Διόρθωσης Σφάλματος (Στο κεφάλαιο 

αυτό γίνεται διερεύνηση των βραχυχρόνιων σχέσεων ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών 

μας χρησιμοποιώντας υποδείγματα διόρθωσης λαθών) 

•Κεφάλαιο  9  ο   :  Υποδείγματα  Διανυσματικών  Αυτοπαλινδρομήσεων  (VAR 

Υποδείγματα) (Σε αυτό το σημείο γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη βραχυχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας για τα υποδείγματα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων )

•Κεφάλαιο 10  ο   :  Συνολοκλήρωση και  VAR Υποδείγματα  (Διερευνάται αν υπάρχουν 

μακροχρόνιες  σχέσεις  ισορροπίας  μεταξύ  των  μεταβλητών  του  υποδείγματος  με  την 

εφαρμογή  της  μεθόδου  του  Johansen για  τα  υποδείγματα  των  διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων)

•Κεφάλαιο  11  ο   :  Σχέσεις  Αιτιότητας  μεταξύ  των  μεταβλητών  (Στο  κεφάλαιο  αυτό 

προσπαθούμε να προσδιορίσουμε,  με την εφαρμογή της μεθόδου του  Granger τα κατά 

πόσο μια μεταβλητή του υποδείγματος μας αιτιάζει μιαν άλλη ή αιτιάζεται με αυτήν, Με 

αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουμε την κατεύθυνση των σχέσεων των μεταβλητών μας και 

ποια προκαλεί την άλλη) 

•Κεφάλαιο  12  ο   :  Συμπεράσματα  (Ανακεφαλαιώνουμε  τη  διπλωματική  εργασία 

παρέχοντας  μια  ολοκληρωμένη εικόνα  της  έρευνά  μας  και  παρουσιάζοντας  τα  βασικά 

συμπεράσματα. Ακολουθεί η τεκμηρίωση της υλοποίησης των στόχων της εργασίας που 

προσδιορίσθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο) 

Στην διπλωματική εργασία περιλαμβάνεται επίσης και τα Παραρτήματα 2 έως 6 με την 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα – εκτιμήσεις  από το λογισμικό του Eviews. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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2.1. Εισαγωγή 

Η νέα προς ανατολάς διεύρυνση της Ε. Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 

του 2004 (κατά την οποία δέκα χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης — η Εσθονία, 

η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχική 

Δημοκρατία καθώς και η Κύπρος και η Μάλτα προσχωρούν στην ΕΕ. ) και την 1η Ιανουαρίου 

του 2007 (όπου δύο ακόμη χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, 

προσχωρούν  στην  ΕΕ,  ανεβάζοντας  έτσι  τον  συνολικό  αριθμό  των  κρατών  μελών  σε  27 

ολοκληρώνοντας έτσι την έκτη κατά σειρά διεύρυνση της Ε.Ε.3) θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ενώπιον των σοβαρότατων ευθυνών που έχει επωμισθεί έναντι των πολιτών της, με απώτερο 

στόχο την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, η οποία υλοποιείται προοδευτικά μέσω των πολιτικών 

για την οικονομική και Νομισματική Ένωση, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής και τη διεύρυνση.  

Η  Ε.  Ένωση  αλλάζει  γρήγορα  εσωτερικά  και  εξωτερικά.  Η  ανάγκη  επομένως  για 

προσαρμογή  στη  νέα  πραγματικότητα  είναι  εμφανής.  Η  διεύρυνση  αντιπροσωπεύει  μια 

ιστορική καμπή για την Ευρώπη. Αποτελεί μια πρόκληση για το μέγεθός της, την ασφάλειά 

της, την οικονομία της, τον πολιτισμό της, αλλά και την οντότητά της γενικότερα σε σχέση με 

τον υπόλοιπο κόσμο.  

Η διεύρυνση προς την  Κύπρο και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς την ενοποιημένη Ευρώπη που θα πρέπει να γίνει 

αποφασιστικά  μεν,  αλλά  με  περίσκεψη  και  σε  συσχετισμό  με  τους  άλλους  δύο 

προαναφερθέντες κεντρικούς στόχους της Ε. Ένωσης, με τρόπο ώστε τα αποτελέσματα των 

αντίστοιχων  πολιτικών  να  μην  αλληλοαναιρούνται. Μια  ευρύτερη  θεώρηση  της  νέας 

διεύρυνσης,  ωστόσο,  φέρνει  επίσης  στην  επιφάνεια  ορισμένα  σημαντικά  πολιτικά  και 

οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία θα ενισχύσουν τις πολιτικές της Ε. Ένωσης. Η Διεύρυνση 

π.χ. θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ετερογένεια στις απαιτούμενες τομεακές προσαρμογές, οι 

οποίες  θα  πρέπει  να  γίνουν  έγκαιρα.  Στο  πλαίσιο  αυτό  με  δεδομένη  την  υφιστάμενη 

κοινωνικο-οικονομική  τους  δομή και  εμπορικές  δυνατότητες  των νέων  χωρών σημαντικές 

επενδύσεις  θα  απαιτηθούν  σε  τομείς,  όπως  οι  μεταφορές,  το  περιβάλλον,  η  ενέργεια,  η 

βιομηχανική αναδιάρθρωση, η αγροτική υποδομή, η περιφερειακή οικονομία, το εμπόριο και 

οι υπηρεσίες γενικότερα.
3 Στο Παράρτημα 1 παρατίθενται όλες οι Διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  χρονικά 
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Η ένταξη των χωρών για την Ε.Ε σηματοδοτεί: 

√Την ενίσχυση της ειρήνης, της πολιτικής σταθερότητας και της ασφάλειας σε μια δύσκολη 

περίοδο τόσο για την Ένωση, όσο και για τα κράτη της Βαλκανικής. 

√Την πρόοδο της δημοκρατίας, των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών σε ακόμη περισσότερα 

κράτη. 

√Την  ενίσχυση  του  διεθνούς  ρόλου  της  Ευρώπης,  όχι  μόνο  σε  πολιτικό  αλλά  και  σε 

οικονομικό επίπεδο.     

Βέβαια παρά τα θετικά της νέας διεύρυνσης η Ε.Ε  καλείται να αντιμετωπίσει :

Την οικονομική και κοινωνική ανισότητα σε μια Ευρώπη τριών πλέον ταχυτήτων όσον 

αφορά την ευημερία των πολιτών.

Να  αναμορφώσει  τους  θεσμούς  της  ώστε  να  μπορεί  να  ανταποκρίνεται  άμεσα  και 

αποτελεσματικά στα νέα προβλήματα. 

Η ένταξη των συγκεκριμένων χωρών στην Ε.Ε. για την Ελλάδα σημαίνει :

•  Την  ισχυροποίηση σε  πολιτικό,  οικονομικό  και  διπλωματικό  επίπεδο της  Ελλάδας  στην 

ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα στο νέο βαλκανικό περιβάλλον κατοχυρώνει όχι μόνο θεσμικά, 

αλλά και πολιτικά τη θέση της ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας.

• Η Ελλάδα, έως τώρα γεωγραφική ευρωπαϊκή νησίδα στη ΝΑ. Ευρώπη, ενσωματώνεται στον 

χερσαίο εδαφικό κορμό της Ε.Ε. μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Αποκτά ευρωπαϊκή 

ενδοχώρα,  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στις  παραδουνάβιες  περιοχές,  τους  οδικούς  και 

ενεργειακούς διαδρόμους που συνδέουν την Ε.Ε. με τις αγορές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 

ενώ το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έρχεται πιο κοντά στο Δούναβη, το μεγάλο αυτό υδάτινο 

δίαυλο, μέσω του οποίου διακινούνται αγαθά και εμπορεύματα από τη Δ. Ευρώπη προς τη 

Μαύρη Θάλασσα και τον Καύκασο και αντιστρόφως.

• Διασφαλίζονται οι πλούσιες ελληνικές επενδυτικές δραστηριότητες στις δύο αυτές χώρες, 

δημιουργούνται  προϋποθέσεις  για  ακόμα  πιο  εύκολες  οικονομικές  συναλλαγές,  ενώ  ο 

τουρισμός, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, θα τονωθεί. Οι επιπτώσεις γενικότερα στον οικονομικό 

τομέα  προδιαγράφονται  ευνοϊκές,  κάτι  που  οι  ειδικοί  επιμένουν  πως  θα  φανεί  σε  βάθος 

χρόνου.

• Βέβαια, η βαλκανική πρόκληση θα είναι τώρα μεγαλύτερη για την Ελλάδα. Δε θα αποτελεί 

πλέον τον αποκλειστικό «παίκτη» στην περιοχή στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σόφια 
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και Βουκουρέστι θα διεκδικήσουν ρόλο στο οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι,  αμφισβητώντας 

την ελληνική υπεροχή. 

• Σε πρακτικό επίπεδο, πάντως, τα βόρεια σύνορά μας δε θα ανοίξουν διάπλατα από την 1η 

Ιανουαρίου του 2007. Οι έλεγχοι διαβατηρίων, χαλαροί πλέον, θα συνεχιστούν, μέχρις ότου οι 

δύο  χώρες  ενταχθούν  στη  Συνθήκη  Σένγκεν,  σε  2-3  χρόνια.  Μαζική  κάθοδος  φτωχών 

μεταναστών δεν αναμένεται.  Η συμφωνία ένταξης προβλέπει επταετή μεταβατική περίοδο, 

κατά την οποία δε θα επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων από τη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία,  εκτός και  αν μία χώρα θέλει να την περιορίσει π.χ στον ένα χρόνο. Η Ελλάδα 

φιλοξενεί  ήδη  νόμιμα  200.000  Βούλγαρους  και  οι  διαδικασίες  εισόδου  των  πολιτών  της 

γείτονος είναι ακόμα και τώρα σχετικά απλές.

Συνεπώς, το 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συμπεριλάβει στους κόλπους της το 

μεγαλύτερο  μέρος  της  γηραιάς  ηπείρου,  εξαλείφοντας  τις  διαχωριστικές  γραμμές  του 

παρελθόντος που συντηρούνταν ακόμη και μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Πριν λίγα 

μόνο χρόνια, κανένας δε θα φανταζόταν ότι χώρες του λεγόμενου πρώην Ανατολικού Μπλοκ 

θα  επεδίωκαν  και  θα  ήθελαν  διακαώς  να  ενταχθούν  στο  δυτικό  σύστημα  πολιτικής 

κουλτούρας, τις αξίες και τους στόχους του οποίου εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οφείλεται 

μόνο στον παράγοντα «σταθερότητα των Βαλκανίων», δεν διατηρεί, όπως στο παρελθόν, τα 

κραταιά στοιχεία μίας ανεξάρτητης/ αυτόνομης διαδικασίας, αλλά εντάσσεται, ή τουλάχιστον 

οφείλει  να  εντάσσεται,  στη  γενικότερη  λογική  των  περιφερειακών  ολοκληρώσεων,  της 

ολοκληρωμένης αναπτυξιακής διαδικασίας.  

Η ένταξη των δύο χωρών στην Ε.Ε. έχει διττή διάσταση: 

1) την  εσωτερική που αφορά στα προβλήματα του κάθε κράτους ξεχωριστά και τις 

διαδικασίες αντιμετώπισής τους, και 

2) την εξωτερική, τις πρωτοβουλίες, δηλαδή, της Ε.Ε. στην περιοχή γενικότερα και σε 

κάθε κράτος ειδικότερα.

Ο  εξευρωπαϊσμός  της  Βουλγαρίας  και  της  Ρουμανίας  εξαρτάται  συνεπώς  από  δύο 

παράλληλες, αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες: την ανάπτυξη του κάθε κράτους ξεχωριστά, ως 

κορύφωση  της  διαδικασίας  εκδημοκρατισμού  τους  που  έχει  ξεκινήσει  από  τις  αρχές  της 

προηγούμενης  δεκαετίας,  αλλά  και  από  την  ευθυγράμμισή  τους  με  την  ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση.  Ουσιαστικά  αποτελεί  το  επιστέγασμα  των  προσπαθειών  κατάργησης 

διαχωριστικών τειχών πολιτικής φύσης που είχε δημιουργήσει βαθμιαία ο Ψυχρός Πόλεμος 

και  παράλληλα  δίνεται  η  δυνατότητα  σε  χώρες  «μικρότερης»  οικονομικής  ανάπτυξης  να 
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εμπεδώσουν  την  οικονομική  τους  συνοχή  και  κυρίως  την  εμβάθυνση  και  εδραίωση  των 

δημοκρατικών θεσμών τους.

Η ένταξη των εν λόγω κρατών σηματοδοτεί με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την 

ανάγκη  για  την  οικοδόμηση  μίας  νέας  ευρωπαϊκής  αρχιτεκτονικής  που  να  εγγυάται  την 

ασφάλεια,  σταθερότητα,  συνεργασία  και  ευημερία  στην  ευρωπαϊκή  ήπειρο.  Αποτελεί  τον 

κινητήριο μοχλό για ακόμη στενότερη συνεργασία σε πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό επίπεδο 

με  όλες  τις  χώρες  της  Βαλκανικής.  Αυτή  η  αναγκαιότητα,  όμως,  δεν  μπορεί  να  γίνει 

πραγματικότητα μέσα σε μία μέρα. Αποτελεί μία μακροχρόνια προσπάθεια, η οποία χρειάζεται 

πρώτα από όλα γενναία πολιτική βούληση από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη.

  

Ιστορικό Πλαίσιο

Οι  σχέσεις  Βουλγαρίας  και  Ρουμανίας  με  τις  δομές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

χρονολογούνται περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Καθεμία από τις δύο χώρες 

είχε  διαφορετικό  είδος  σχέσεων  επηρεαζόμενο  κυρίως  από  την  πολιτική  περίσταση  της 

εποχής, καθώς και από τον Ψυχρό Πόλεμο. Η Ρουμανία, λόγω της σχετικής αυτονόμησής της 

από  την  Ε.Σ.Σ.Δ.,  είχε  αναπτύξει  περισσότερες  επαφές  με  την  τότε  Ε.Ο.Κ.  από  ό,τι  η 

Βουλγαρία, η οποία ήταν σταθερά προσδεδεμένη στο σοβιετικό άρμα. Κατά τις δεκαετίες του 

1970 και 1980, η Ρουμανία αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις με την Ε.Ο.Κ. 

Έτσι, το 1974 γίνεται η πρώτη χώρα Κεντρικής Ευρώπης που περιλαμβάνεται από την 

Ε.Ο.Κ. στο σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, ενώ τη δεκαετία του 1980 υπογράφει με την 

Κοινότητα και άλλες συμφωνίες, όπως για παράδειγμα αυτές για το πρόβειο και αίγειο κρέας. 

Αντιθέτως, η Βουλγαρία δεν έτυχε παρόμοιας αντιμετώπισης από την Ε.Ο.Κ. Οι Ευρωπαίοι 

ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντί της, λόγω του μικρού ποσοστού που είχε η χώρα στο 

σύνολο των εξωτερικών συναλλαγών της Κοινότητας, αλλά και λόγω της συμμαχίας της με 

την Ε.Σ.Σ.Δ. και της εξάρτησής της από την ΚΟΜΕΚΟΝ. Κάποια εξομάλυνση των σχέσεων 

παρουσιάζεται το 1985, όταν Ε.Ο.Κ.-ΚΟΜΕΚΟΝ «ξεμπλοκάρουν» τις δικές τους σχέσεις4. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, Βουλγαρία και  Ρουμανία συνάπτουν στενότερες 

διπλωματικές  σχέσεις  με  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  Ρουμανία  υπογράφει  το  1993  την 

Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Europe Agreement),  η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995. Η συμφωνία 

4 Σωτήρης Βαλντέν: ¨Βαλκανική Συνεργασία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση¨¨, Ε.Κ.Ε.Μ., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 
1994
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αυτή περιείχε τη θεσμική και νομική βάση για τις περαιτέρω σχέσεις των δύο πλευρών, με 

βασική συνιστώσα τη δημιουργία μίας ελεύθερης ζώνης εμπορίου σε διάστημα 10 ετών5. Το 

καλοκαίρι του 1995 η Ρουμανία υποβάλλει στην Ε.Ε επίσημη αίτηση προσχώρησης και το 

1999, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, η Ένωση αποφασίζει την έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων  για  την  ένταξη  της  Ρουμανίας.  Η  Βουλγαρία  ακολουθώντας  σχεδόν 

παράλληλη  πορεία  με  αυτήν  της  Ρουμανίας  υπέβαλε  επίσημη  αίτηση  προσχώρησης  το 

Δεκέμβριο  του  1995.  Το  Μάρτιο  του  1998  αποφασίστηκε  η  εταιρική  σχέση  μεταξύ 

Βουλγαρίας και Ε.Ε.6

Ορόσημο για τη διαδικασία ένταξης των δύο χωρών στους κόλπους της Ε.Ε αποτέλεσε 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο του 2002. Στα συμπεράσματα του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα καταστούν πλήρη 

μέλη της Ε.Ε το 2007, αφού συνεχιστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές στο 

κοινοτικό κεκτημένο7.

2.2  Ανταγωνιστικότητα και Οικονομική ανάπτυξη 

Η ανταγωνιστικότητα καθορίζεται κατά βάση από την παραγωγικότητα αλλά και την 

δημιουργικότητα με την οποία ένα έθνος χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, το κεφάλαιο 

και τους φυσικούς του πόρους.  Η χαμηλή ή υψηλή παραγωγικότητα στο μικροοικονομικό 

επίπεδο  προσδιορίζει  το  βιοτικό  επίπεδο  ενός  έθνους  ή  μίας  περιοχής  (μισθοί,  απόδοση 

κεφαλαίου,  αποδοτικότητα  φυσικών  πόρων)  και  εξαρτάται  τόσο  από  την  αξία  των 

παραγόμενων  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών  (μοναδικότητα,  ποιότητα),  όσο  και  από  την 

ποσότητα στην οποία παράγονται.

Μια σειρά από παράγοντες  δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται  η 

οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η παιδεία, η επάρκεια υποδομών, οι θεσμοί, η 

διαθεσιμότητα κεφαλαίων και η καινοτομικότητα δρουν σε συνδυασμό και διευκολύνουν ή 

περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.

Η  ανταγωνιστικότητα  μπορεί  να  ορισθεί  σε  δυο  διαφορετικά,  αλλά  προφανώς 

αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα: 
5 www.euractive.com/cgi-bin/cgint.exe
6 Commission of the European Communities: Council decision on the principles priorities, intermediate objectives 
and conditions contained in the Accession Partnership with Bulgaria, com (2003) 142 final, Brussels, 26.03.2003
7 http://ue.eu.int/showPage.asp?id=432&lang=el&mode=g & Commission: Romania and Bulgaria can join EU in 
2007 if they resolve remaining fails, 16.05.2006, downloaded from http://www.europarl.europa.eu/news/
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Μακροοικονομική  ανταγωνιστικότητα:  «ο  βαθμός  στον  οποίο  ένα  κράτος  υπό  δίκαιες 

συνθήκες ελεύθερου εμπορίου μπορεί να παράγει προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις διεθνείς 

αγορές  ενώ  ταυτόχρονα  εξασφαλίζει  τη  μακροπρόθεσμη  διατήρηση  και  αύξηση  των 

πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών του»,   

Επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα: η δυνατότητα μιας επιχείρησης να παράγει με κέρδος, 

προϊόντα  και  υπηρεσίες  συστηματικά  ανώτερης  ποιότητας,  υψηλής  χρηστικότητας  και/ή 

χαμηλότερου κόστους σε σχέση με τους εγχώριους ή τους διεθνείς ανταγωνιστές της και να 

διατηρεί σε βάθος χρόνου το πλεονέκτημα αυτό.

Η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα αναλύεται σε τρεις αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες, των 

οποίων ο συνδυασμός είναι απαραίτητος για την ύπαρξη και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας:

ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη

Διατηρησιμότητα Αποδοτικότητα

ΑνταγωνιστικότηταΑνταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη

Διατηρησιμότητα Αποδοτικότητα

Μεγέθυνση: η ικανότητα της επιχείρησης να επεκτείνει τον ζωτικό χώρο δραστηριοποίησης 

της με γεωγραφική εξάπλωση ή/και διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει 

δραστηριοποιούμενη  στον  βασικό  επιχειρηματικό  της  χώρο  ή  σε  άλλες  περιοχές  που 

παρουσιάζουν ευκαιρίες για κερδοφόρο ανάπτυξη.

Κερδοφορία:  εξασφαλίζει  τις  απαραίτητες  προσόδους  για  τη  συνεχή  χρηματοδότηση των 

πόρων που χρησιμοποιεί για τη μεγέθυνσή της, ενώ παράλληλα αποτελεί και το κύριο μέτρο 

αποδοτικότητάς της.

Διατηρησιμότητα: εννοείται η συστηματική επίτευξη ανάπτυξης και κερδοφορίας. Αποτελεί 

αναγκαία συνθήκη ανταγωνιστικότητας, στην οποία συνδράμουν πολλαπλοί παράγοντες και 

εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα της επιχείρησης να λαμβάνει τις ορθές κατά περίπτωση 

επιλογές σε βάθος χρόνου.
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2.3  Η σημασία της Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας

Η κυριαρχούσα άποψη σχετικά με τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και 

κατά συνέπεια ανταγωνιστικών εθνικών οικονομιών ήταν ότι το κράτος, με τις πολιτικές του 

σε  μακροοικονομικό  και  θεσμικό  επίπεδο,  καθορίζει  αποφασιστικά  το  επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας που μπορούν να επιτύχουν οι επιχειρήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, η απελευθέρωση των αγορών και ο περιορισμός του 

κράτους  σε  ρόλο  ρυθμιστή/διευκολυντή  και  όχι  παραγωγικού  συντελεστή  της  οικονομίας 

μετατόπισε την ευθύνη για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας από τον κρατικό φορέα 

στην επιχειρηματική πρωτοβουλία.  Οι επιχειρήσεις  με τις ενέργειες τους για την ενίσχυση 

κατ’αρχήν της δικής τους θέσης, καθορίζουν το ανταγωνιστικό πρόσωπο της χώρας μέσα στην 

οποία δραστηριοποιούνται.  Οι επιχειρήσεις βασίζονται στις δυνατότητές τους να αναπτύξουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και όχι στην κρατική πολιτική, η οποία πλέον διαδραματίζει 

σημαντικότατο αλλά όχι τον κύριο ρόλο.

Σύμφωνα με νέες θεωρίες, των οποίων βασικός εμπνευστής είναι ο καθηγητής Michael 

Porter του πανεπιστημίου Harvard, οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι υγιείς θεσμοί είναι 

αναγκαίες αλλά όχι και ικανές συνθήκες για να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας. 

Η αξία και  ο  πλούτος  για  μια χώρα και  τους  πολίτες  της  δημιουργείται  στο επίπεδο των 

επιχειρήσεων και εξαρτάται από το πόσο καλά και αποδοτικά ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις 

στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. Η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας επηρεάζεται από την 

ικανότητα  των  επιχειρήσεων  για  αποδοτική  εκμετάλλευση  μέσω  αποτελεσματικών 

στρατηγικών  και  ευφυών  λειτουργιών  αλλά  και  από  την  ποιότητα  του  μικροοικονομικού 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινούνται. Το μικροοικονομικό περιβάλλον επηρεάζεται από 

το  θεσμικό  πλαίσιο  και  τις  κατά  περίπτωση  κυβερνητικές  πολιτικές,  αλλά  διαμορφώνεται 

κυρίως από τη συλλογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες της ΕΕ-25 υστερούν περισσότερο σε μικροοικονομική 
ανταγωνιστικότητα 

Στο  Διάγραμμα  2.1  αποτυπώνονται  οι  μέσοι  όροι  κατάταξης  για  την  τελευταία 

πενταετία των χωρών της ΕΕ-25. Οι χώρες πάνω από τη διαγώνιο έχουν καλύτερη κατάταξη 

στον  δείκτη  BCI  από  ότι  στον  δείκτη  GCI,  οπότε  έχουν  ισχυρότερη  μικροοικονομική 

ανταγωνιστικότητα, ενώ το αντίθετο ισχύει για τις χώρες κάτω από τη διαγώνιο.
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Σε γενικές γραμμές οι χώρες της ΕΕ-15 είναι πιο ανταγωνιστικές από τα νέα μέλη και 

έχουν  καλύτερη  κατάταξη  στην  μίκρο-  παρά  την  μάκρο-οικονομική  ανταγωνιστικότητα. 

Σημαδιακή εξαίρεση αποτελούν οι τρεις χώρες με το μικρότερο ΑΕΠ ανά κεφαλή από τις ΕΕ-

15 – η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οι οποίες έχουν μέσο όρο κατατάξεων καλύτερο 

στον δείκτη GCI και όχι στον δείκτη BCI. Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την ένδειξη ότι σε μια 

δομικά  διχασμένη  πανευρωπαϊκή  οικονομία,  οι  νότιες  χώρες  της  ΕΕ-15,  και  ιδιαίτερα  η 

Ελλάδα, κινδυνεύουν να παρευρεθούν στην ομάδα οικονομιών δεύτερης ταχύτητας, μαζί με τα 

περισσότερα από τα νέα μέλη της ΕΕ-25. 

Διάγραμμα 2.1:   Μέσος όρος κατατάξεων των χωρών της ΕΕ, 2001 – 2005  

Η  ισχυρή  συσχέτιση  μεταξύ  του  πλούτου  μιας  χώρας  και  των  κατατάξεων 

ανταγωνιστικότητάς  της,  η  οποία διαπιστώνεται  και  από άλλες  μελέτες8,  φαίνεται  και  στο 

Διάγραμμα  2.2.  Η  συσχέτιση  αυτή  είναι  πιο  ισχυρή  για  το  δείκτη  επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας, όπου η τιμή του συντελεστή συσχέτισης φτάνει τα 74% έναντι 63% για 

τον δείκτη BCI. 

Οι  χώρες  που  βρίσκονται  πάνω  από  τη  γραμμή  που  ερμηνεύει  τη  σχέση 

ανταγωνιστικότητας και κατά κεφαλή ΑΕΠ κατατάσσονται χαμηλότερα από το αναμενόμενο 

8 Porter, Michael E. ‘The current Competitiveness Index: Measuring the Microeconomic Foundations of Prosperity’, 
The Global     competitiveness Report 2001, Oxford University Press, E.U.
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για το κατά κεφαλή ΑΕΠ που διαθέτουν. Το αντίθετο ισχύει για αυτές που βρίσκονται κάτω 

από τη γραμμή. Παρατηρούμε έτσι ότι η

 Ελλάδα,  μαζί  με  την  Κύπρο,  την  Ιταλία,  την  Ιρλανδία  και  την  Πολωνία,  παρουσιάζουν 

σημαντικά  χειρότερες  κατατάξεις  και  στους  δύο  δείκτες  ανταγωνιστικότητας  για  το 

ΑΕΠ/κεφαλή που διαθέτουν. Το εισόδημα της Ελλάδας δικαιολογεί πολύ καλύτερη θέση και 

στους δύο δείκτες ανταγωνιστικότητας.  

Διάγραμμα 2.2:   Συσχέτιση Μ.Ο. κατάταξης ανταγωνιστικότητας με κατά κεφαλή ΑΕΠ*  

ΑΕΠ / ΚΕΦΑΛΗ 2005 -
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*Πηγή κατά κεφαλή ΑΕΠ: Eurostat

2.4   Η συσχέτιση των εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη 

Η επίδραση των εξαγωγών έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα στη θεωρία του εμπορίου 

και  της  ανάπτυξης.  Πολλές  μελέτες  έχουν  διεξαχθεί  διαπραγματευόμενες  διαφορετικές 

θεωρίες αυτής της επίδρασης. Από τις μελέτες αυτές άλλες έχουν εστιαστεί στον έλεγχο αν η 

επέκταση των εξαγωγών οδηγεί σε βελτίωση της ανάπτυξης, ενώ άλλες έχουν προσπαθήσει να 

βρουν πως οι εξαγωγές επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη.  

H ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει  στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος.  Οι  εξαγωγές  χαλαρώνουν  τους  δεσμευτικούς  περιορισμούς  του  ξένου 

συναλλάγματος και επιτρέπουν τις αυξήσεις στα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως και 

στα ενδιάμεσα αγαθά (McKinnon 1964). Επίσης, οι εξαγωγές επιτρέπουν σε φτωχές χώρες με 

εγχώριες στενές αγορές να επωφελούνται από οικονομίες κλίματος (Helpman and Krugman 

1985)9. Ακόμη,  οδηγούν στη βελτίωση της επάρκειας των πόρων και ιδιαίτερα στη βελτίωση 

9 Helpman, E. and Krugman, P.(1985). Market Structure and Foreign Trade, Cambridge, MA: MIT Press.
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της  χρησιμοποίησης  του  κεφαλαίου  λόγω  του  ανταγωνισμού  στις  παγκόσμιες  αγορές 

(Balassa10 1978, Bhagwati and Srinivasan 1979, Krueger11 1980). 

 Μεγαλύτερες οικονομίες που εκτιμώνται ανάλογα με την περιοχή, τον πληθυσμό και 

το  μέγεθος  της  εγχώριας  αγοράς,  μπορεί  να  παράγουν και  να  απορροφήσουν  μεγαλύτερο 

μερίδιο της εγχώριας παραγωγής τους, τείνουν να έχουν χαμηλότερους λόγους (Pereira and Xu 

2000). Από την άλλη πλευρά οι χαμηλοί λόγοι των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν  μπορούν  να  αντανακλούν  περιοριστικές  εμπορικές  πολιτικές.  Ωστόσο,  οι  χώρες 

χαμηλής  αναλογίας,  που  είναι  ταξινομημένες  ως  δυναμικά  προσανατολισμένες  από  την 

παγκόσμια τράπεζα, ταιριάζουν κατάλληλα στην κατηγορία αυτή.

2.5  Η επίδραση συγκεκριμένων μακροοικονομικών μεταβλητών στο ΑΕΠ

Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της οικονομικής θεωρίας που αναλύει τη θεωρητική σχέση 

ανάμεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Βέβαια, αφού 

οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της  ανάπτυξης, η αύξηση των εξαγωγών συνεισφέρει στην 

αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης.  Όμως,  υπάρχουν σημαντικοί  έμμεσοι  παράγοντες που 

επιδρούν στη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης. Η θεωρητική υπόθεση για τη 

σχέση ανάμεσα στις  εξαγωγές και  την οικονομική ανάπτυξη αρχικά διατυπώθηκε από τον 

Ricardo  το  1817.  Σύμφωνα  μ’  αυτήν,  το  εμπόριο  δίνει  τη  δυνατότητα  σε  μια  χώρα  να 

διακρίνεται από την παραγωγή προϊόντων στα οποία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα με 

αποτέλεσμα  να  επιτυγχάνει  υψηλότερο  επίπεδο  εθνικού  πλούτου.  Πρόσφατες  εμπειρικές 

έρευνες όσο αναφορά τη σχέση ανάπτυξης και εξαγωγών είναι λιγότερο πειστικές,  κυρίως 

επειδή  το  θέμα  δεν  είναι  αν  μια  χώρα  μπορεί  να  εμπορεύεται  αλλά  αν  οι  μέθοδοι  που 

χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του εμπορίου αυξάνουν την παραγωγή. 

Το βασικό επιχείρημα a  priori  είναι  ότι  η  επέκταση των εξαγωγών συμβάλει  στην 

οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας το ποσοστό της ακαθάριστης επένδυσης και αυξάνοντας το 

συντελεστή παραγωγικότητας. Αν υπάρχουν κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων και τη 

βελτίωση  της  τεχνολογίας,  οι  οριακοί  συντελεστές  παραγωγικοτήτων  αναμένεται  να  είναι 

10 Balassa, B. (1978). Export and Economic Growth: Further Evidence, Journal of Development Economics 5, 181 
– 189.
11 Krueger, A. (1980). Trade policy as an input to development, American Economic Review, 70, pp.288 – 292.
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υψηλότεροι στον εξαγωγικό τομέα από τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. O λόγος του 

μέσου των εξαγωγών προς το ΑΕΠ μας δίνει πληροφορίες για τη  σημασία των εξαγωγών 

στην εθνική οικονομία. Αφού ο λόγος των εξαγωγών προς ΑΕΠ είναι ένας δείκτης ανοικτής 

οικονομίας, ένας μεγαλύτερος λόγος εξαγωγών προς το ΑΕΠ δείχνει μια περισσότερο ανοικτή 

οικονομία. Από την άλλη πλευρά ο χαμηλός λόγος των εξαγωγών προς το ΑΕΠ μπορεί επίσης 

να  αντανακλά  μια  περιοριστική  εμπορική  πολιτική.  Ο  Solow12 (1956)  υποστηρίζει  ότι 

υψηλότεροι ρυθμοί επενδύσεων και αποταμίευσης δημιουργούν περισσότερο συσσωρευμένο 

κεφάλαιο ανά εργάτη καταλήγοντας σε μια αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής αλλά με 

μειωμένο  ρυθμό.  Οι  δημόσιες  επενδύσεις  συμβάλουν  στην  οικονομική  ανάπτυξη 

προσφέροντας δημόσια αγαθά που είναι απαραίτητα στην οικονομική ανάπτυξη. Οι δαπάνες 

αυτές  είναι  συμπληρωματικές  προς  την  ιδιωτική  επένδυση  και  τείνουν  να  έχουν  θετική 

επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.

Οι  νέες  θεωρίες  ανάπτυξης  περιλαμβάνοντας  την  τεχνολογική  μεταβολή,  δίνουν 

έμφαση στο ρόλο της επένδυσης ταυτόχρονα με το ανθρώπινο και το φυσικό κεφάλαιο για 

μακροχρόνια  ανάπτυξη.  Οι  πολιτικές  που  επηρεάζουν  το  επίπεδο  ανάπτυξης  και  την 

αποδοτικότητα  της  επένδυσης  επηρεάζουν  και  τη  μακροχρόνια  ανάπτυξη.  Θεωρητικά  οι 

ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη άμεσα, αυξάνοντας το απόθεμα 

του φυσικού κεφαλαίου  στην οικονομία,  Plosser  (1992)13 και  Levine  and Renelt  (1992)14. 

Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες έδωσαν έμφαση στο διαφοροποιημένο ρόλο των ιδιωτικών και 

των δημόσιων επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Οι  δημόσιες  επενδύσεις  στις  υποδομές,  στο  βαθμό  που  αποδεικνύουν 

συμπληρωματικότητα προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, μπορούν να αυξήσουν το οριακό προϊόν 

του ιδιωτικού κεφαλαίου αυξάνοντας κατά συνέπεια το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.  Οι 

Κhan  and  Kumar  (1997)15 έδειξαν  ότι  οι  επιδράσεις  των  ιδιωτικών  και  των  δημόσιων 

επενδύσεων  στην  ανάπτυξη  διαφέρουν  σημαντικά  με  την  ιδιωτική  επένδυση  να  είναι  πιο 

παραγωγική από τη δημόσια  επένδυση.  Σύμφωνα με  τους  Knight,  Loyaza and Villanueva 

(1993)  and Nelson and Singh (1994)16 οι  δημόσιες  επενδύσεις  στις  υποδομές  έχουν  μια 

12 Solow, R. (1956): A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 50, 65-94.
13 Plosser, C.I. (1992) : The search for growth, in Policies for long-run economic growth, Kansas City : The Federal 
Reserve Bank of Kansas City 
14 Levine, R. & Renelt, D. (1992): A sensitivity analysis of cross-country growth regressions, American Economic 
Review, 82, 942-963.
15 Khan, M. ans Kumar M., (1997), “Public and private investment and the growth process in developing countries”, 
Oxford Bullentin of Economics and Statistics, pp. 69 – 88
16 Nelson, M. & Singh, R. (1994), “The deficit growth connection: Some recent evidence from developing countries”, 
Economic Development and Cultural Change, 43, 167-191
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σημαντική  επίδραση  στην  ανάπτυξη  τη  δεκαετία  του  1980.  Εasterly  and  Rebelo  (1993)17 

εκτίμησαν ότι οι δημόσιες επενδύσεις στις μεταφορές και στις επικοινωνίες σχετίζονται θετικά 

με την ανάπτυξη. Δημόσιες επενδύσεις σε κρατικές επιχειρήσεις δεν είχαν καμιά επίδραση 

στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις στη γεωργία είχαν αρνητική επίδραση. 

Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται  από το 

επίπεδο της τεχνολογίας της εγχώριας οικονομίας, την οικονομική σταθερότητα, την κρατική 

επενδυτική πολιτική και το βαθμό ανοίγματος της οικονομίας.  Oι άμεσες ξένες επενδύσεις 

αυξάνουν  την  παραγωγικότητα  της  εγχώριας  οικονομίας  μεταβάλουν  το  συγκριτικό  της 

πλεονέκτημα, συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, επειδή τείνουν να είναι πιο 

παραγωγικές από τις εγχώριες επενδύσεις. 

Oι Βlomstorm, Lipsey, Zejan (1994) αναφέρουν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και της ανάπτυξης 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1960-1985. Ο 

Zhang18 (1999) εξετάζει την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις και την 

οικονομική ανάπτυξη με την μέθοδο αιτιότητας κατά Granger για 10 ασιατικές χώρες.  Tα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη για τρεις χώρες (Ηοng Kong, Japan, Singapore, 

Taiwan), αμφίδρομη αιτιακή σχέση για δυο χώρες Κina και την Ιndonesia, μονόδρομη αιτιακή 

σχέση από την οικονομική ανάπτυξη προς τις εξαγωγές για δυο χώρες (Μalaysia, Thailand) 

και τέλος δεν υπάρχει αιτιακή σχέση για Korea, Filippines. Οι Βorensztein De Gegorio and 

Lee  (1998)  επισημαίνoυν  ότι  η  θετική  σχέση  ανάμεσα  στις  εισροές  των  άμεσων  ξένων 

επενδύσεων και  της  οικονομικής ανάπτυξης καθορίζεται  από την επίτευξη ενός  ελάχιστου 

επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης του  ανθρώπινου κεφαλαίου. Η Μoudatsou (2003)19 σε μια 

εμπειρική  αποτίμηση  των  επιδράσεων  των  άμεσων  ξένων  επενδύσεων  στην  οικονομική 

ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την περίοδο 1980-1996 διαπίστωσε ότι 

υπάρχει θετική σχέση ανάμεσά τους ταυτόχρονα είτε άμεσα είτε έμμεσα.

2.6  Συμπεράσματα

17 Easterly, W. and Rebelo S. (1993), “Fiscal policy and Economic Growth: An empirical investigation”, Journal of 
Monetary Economics, pp.  417-458.
18 Zhang, H (1999) FDI and economic growth: evidence from ten East Asian Economies, Economia Internationale, 
7(4), 517-535.
19 Μoudatsou, A.  (2003),  “Foreign direct  investment and economic growth in the European Union”,  Journal  of 
Economic Integration, 18(4), 689-707
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Το κεφάλαιο αυτό της διπλωματικής εργασίας έχει ερευνήσει μια σειρά από μελέτες 

πάνω στην σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη. Οι 

περισσότερες από τις εμπειρικές μελέτες αποκαλύπτουν μια ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα 

τους.  Η  πορεία  των  επενδύσεων  (ιδιωτικών  ή  δημόσιων)  και  των  εξαγωγών   είναι  οι 

κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες  για την  οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

3.1.  Ιστορικά και Οικονομικά στοιχεία της Ρουμανίας 

Από τα αρχαία χρόνια την χώρα της Ρουμανίας την κατοικούσαν Ιλλυρείς και Δάκες. 

Στις αρχές του 2ου αι. κατακτήθηκε από τον Τραϊανό και έγινε ρωμαϊκή από αποικίες που 

προέρχονταν  από  κάθε  μέρος  της  Αυτοκρατορίας.  Αφού  αποσύρθηκαν  οι  Ρωμαίοι  (271), 

μεταξύ του 3ου και του 12ου αι. δέχτηκε τις εισβολές των Γότθων, των Αβάρων, των Ούνων, 

των Σλάβων, των Βουλγάρων και αργότερα των Τούρκων. Τον 14ο αι. δημιουργήθηκαν τα 

αυτόνομα πριγκηπάτα της Μολδαβίας και της Βλαχίας, που στη συνέχεια αναγκάστηκαν να 

αναγνωρίσουν την τουρκική υπεροχή και διεκδικήθηκαν από την Αυστρία, τη Ρωσία και την 

Τουρκία.  Αφού  αναγνωρίστηκαν  ως  αυτόνομες  περιοχές  στο  τέλος  του  ρωσο-τουρκικού 

πολέμου (1829), η Μολδαβία και η Βλαχία ενοποιήθηκαν επίσημα το 1861, υπό το πριγκηπάτο 

του Κούζα. Ο διάδοχός του,  Κάρολος Χοεντζόλλερν-Σιγκμαρίγγεν,  σύμμαχος με τη Ρωσία 

στον πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, πέτυχε την αναγνώριση από το Συνέδριο του Βερολίνου 

(1878)  της  απόλυτης  ανεξαρτησίας  της  χώρας,  μέρος  της  οποίας  παραχωρούνταν  στη 

Δοβρουτσά, που κατακτήθηκε κατά τον πόλεμο εναντίον της Βουλγαρίας (1913). Παρέμεινε 

ουδέτερη στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και στη συνέχεια συμμετείχε στον 

πόλεμο στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων (1916). Η Ρουμανία δέχτηκε την εισβολή των 

γερμανικών στρατευμάτων, αλλά με την κατάρρευση της αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας 

κατάφερε  να  ελευθερωθεί  και  να  πάρει  την  Τρανσυλβανία,  μέρος  του  Βανάτου,  της 

Μπουκοβίνας και της Βεσσαραβίας, της οποίας η κτήση αναγνωρίστηκε με τις συνθήκες του 

Τριανόν και των Σεβρών (1920).  Στη μεταπολεμική περίοδο η Ρουμανία πήρε μέρος στην 

Κοινωνία  των  Εθνών.  Το  πολίτευμα  ανατράπηκε  από  το  εθνικιστικό,  το  φασιστικό,  το 

ρατσιστικό κίνημα της Σιδηράς Φρουράς, που δημιουργήθηκε το 1930 από τον Κοντρεάνου. 

Η άσχημη οικονομική και δυναστική κατάσταση που βασάνιζε τη χώρα οδήγησε σε 

συνεχείς  κυβερνητικές  κρίσεις,  μέχρι  τη  δημιουργία,  το  1938,  του  φιλογερμανικού  και 

ρατσιστικού υπουργείου, με την πτώση του οποίου ο βασιλιάς Κάρολος Β΄ προσέγγισε τις 

δυνάμεις του Άξονα. Το 1940, ως επακόλουθο των ακρωτηριασμών που είχε υποστεί η χώρα 

εξαιτίας  του  πολέμου  (εκχώρηση  της  Βεσσαραβίας  και  της  βόρειας  Μπουκοβίνας  στη 

Σοβιετική Ένωση και μέρους της Τρανσυλβανίας στην Ουγγαρία), ο βασιλιάς Κάρολος Β΄ 
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αναγκάστηκε να παραιτηθεί προς όφελος του γιου του Μιχαήλ. Ανέλαβε λοιπόν την εξουσία ο 

στρατηγός Αντονέσκου, που ενίσχυσε τη στρατιωτική δικτατορία που ήδη υπήρχε και ήρθε σε 

πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας. Το 1944 η Ρουμανία αναγκάστηκε να παραδοθεί και ο 

Αντονέσκου συνελήφθη. Μπήκε έτσι σε πόλεμο (τον Αύγουστο του 1944) με τη Γερμανία. 

Στο  τέλος  της  σύγκρουσης  η  Ρουμανία  μπήκε  στη  σοβιετική  τροχιά:  το  1946  οι  εκλογές 

έδωσαν  την  πλειοψηφία  σ’  ένα  μπλοκ  που  διοικούνταν  από  τους  κομουνιστές.  Το  1947 

ανακηρύχθηκε η λαϊκή Δημοκρατία και εξορίστηκε η βασιλική οικογένεια. Στη συνέχεια έγινε 

κράτος μέλος της συνθήκης της Βαρσοβίας (από το 1955) και της COMECON. Από το 1965 

και μέχρι την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989, Πρόεδρος της Χώρας 

ήταν ο Ν. Τσαουσέσκου. Με την αλλαγή του καθεστώτος η εξουσία ανατέθηκε στο Μέτωπο 

Εθνικής Σωτηρίας, με επικεφαλής τον Ιλιέσκου. Το 1993 η Ρουμανία άρχισε επαφές με την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι οποίες μετά από μακρές και επίπονες εν πολλοίς μεταρρυθμίσεις, 

κατέληξαν στην απόφαση τον Οκτώβριο του 2006 για ένταξη της χώρας ως πλήρους μέλους 

της Ε.Ε.

Η  Ρουμανία  είναι  η  δεύτερη  μεγαλύτερη  αγορά  της  Κεντρικής  και  Ανατολικής 

Ευρώπης  (ΚΑΕ)  με  πληθυσμό  22,5  εκ.  κατοίκους  που,  από  θρησκευτικής  άποψης  είναι 

χριστιανοί  ορθόδοξοι,  ενώ η  γλώσσα που επικρατεί  είναι  η ρουμανική.  Η χώρα διαιρείται 

διοικητικά σε 18 διαμερίσματα. Νόμισμα έχει το λέι (ROL)20.  Έχει  έκταση 237.500 τ. χλμ. 

και, από την άποψη αυτή, αποτελεί το 12ο κράτος της Ευρώπης.

Πρωτεύουσα της Ρουμανίας είναι το  Βουκουρέστι, με 2.325.000 κατοίκους. Αποτελεί 

το  βιομηχανικό  και  πνευματικό  κέντρο  της  χώρας.  Άλλες  πόλεις:  Μπράσοβ,  Κλουζ, 

Κωστάντζα (το λιμάνι στον Εύξεινο), Γαλάτσι, Ιάσιο (γνωστό για την κήρυξη της ελληνικής 

επανάστασης από τον Α. Υψηλάντη), το Πλοέστι, κέντρο βιομηχανίας πετρελαίου κλπ..

Η  χώρα  μετά  το  Β'  Παγκόσμιο  πόλεμο,  έγινε  λαϊκή  σοσιαλιστική  δημοκρατία, 

προεδρικού  τύπου.  Tο  Ρουμανικό  Κοινοβούλιο  αποτελείται  από  δύο  σώματα,  το  Senat 

(Γερουσία), με 140 μέλη, και την  CameraDeputaţilor (Βουλή των Αντιπροσώπων), με 345 

μέλη. Tα μέλη των δύο σωμάτων εκλέγονται κατά τις εκλογές που διεξάγονται κάθε τέσσερα 

έτη.

Όσον αφορά τις εθνότητες, το 90% του πληθυσμού είναι Ρουμάνοι και το 7% Ούγγροι. 

Η  ρουμανική  γλώσσα,  όπως  και  πολλές  άλλες  της  Νότιας  Ευρώπης,  προέρχεται  από  τα 

λατινικά,  παρόλο  που  μεταξύ  της  Ρουμανίας  και  των  άλλων  ρομανόφωνων  χωρών 

παρεμβάλλονται σλαβόφωνες χώρες.

20 1 $  = 2,44120 ROL
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3.2   Η ανάπτυξη της οικονομίας της Ρουμανίας στα έτη 1990-1996

Τα έτη  1990-1996,  σε  πολιτικό  και  οικονομικό  επίπεδο,  χαρακτηρίζονται  από  την 

προσπάθεια διατήρησης των δομών της παλαιάς εξουσίας, τόσο στον κρατικό όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα. Η φυσιολογική αυτή αντίδραση της προηγούμενης καθεστηκυίας τάξης είχε 

ως  συνέπεια  την  καθυστέρηση  της  απελευθέρωσης  της  αγοράς.  Με  τη  σειρά  της,  η 

καθυστέρηση αυτή περιόρισε τις αναγκαίες εισροές κεφαλαίων από τη διεθνή αγορά, γεγονός 

που  επέδρασε  αρνητικά  στην  αναδιάρθρωση  της  παραγωγής,  στην  αύξηση  του  κρατικού 

ελλείμματος και του χρέους, εσωτερικού και εξωτερικού.

Η περίοδος 1990-1996 καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την τύχη της ρουμανικής οικονομίας 

στα πλαίσια του νέου καταμερισμού εργασίας στη σύγχρονη ευρωπαϊκή αγορά. Οι χειρότερες 

επιδόσεις της ρουμανικής οικονομίας σημειώθηκαν στο διάστημα 1988-1993, ενώ η παραγωγή 

άγγιξε οριακά σημεία ύφεσης στο διάστημα 1990-1992. 

Η κατάσταση αυτή εκφράζεται μέσα από την πτώση του ΑΕΠ κατά 75% στο διάστημα 

1990-92 ως προς το 1989. Η πτώση των ρυθμών ανάπτυξης στην ίδια περίοδο αντανακλώνται 

στη βιομηχανία με μείωση του προιόντος της κατά 37,7% ως προς το 1989, στις κατασκευές 

με 22,5% και στο εμπόριο με 26,8%. 

Στο  ίδιο  διάστημα,  παρά  τη  γενική  κρίση,  αυξήθηκε  το  προϊόν  των  υπηρεσιών, 

συγκεκριμένα, των τηλεπικοινωνιών κατά 21,5%, του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου 

κατά 63,3%, της εκπαίδευσης κατά 21,8% και της υγείας κατά 18,5%.

Η κρίση στη ρουμανική οικονομία προήλθε ως αποτέλεσμα της συνολικής δόμησης 

της οικονομίας και του κοινωνικού ιστού που δεν άντεξε την καθίζηση του σοσιαλιστικού 

στρατοπέδου  και  την  αναπροσαρμογή  της  παγκόσμιας  αγοράς.  Ειδικότερα  η  κρίση,  όπως 

άλλωστε  στις  περισσότερες  πρώην  σοσιαλιστικές  χώρες,  αναφέρεται  στην  έλλειψη  των 

πρώτων υλών και στη διάθεση των τελικών προϊόντων. 

Από το 1993 αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάσχεσης της πτώσης των 

δεικτών με κυρίαρχο την αύξηση του ΑΕΠ, του προϊόντος της γεωργίας, της βιομηχανίας και 

της παραγωγικότητας της εργασίας έναντι του προηγούμενου έτους. Αντίθετα το εμπόριο δεν 

κατάφερε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες συνθήκες, ιδιαίτερα στην εγχώρια αγορά.

Το  1994  σημειώθηκε  αύξηση  του  ΑΕΠ  κατά  4%  έναντι  του  1993,  ποσοστό  που 

σηματοδότησε την αρχή της ανάκαμψης στη σύγχρονη περίοδο της οικονομικής κατάστασης 
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της χώρας. Η πτώση της καταναλωτικής ικανότητας του πληθυσμού είναι ένα βασικό στοιχείο 

της κρίσης της ρουμανικής οικονομίας που την διαφοροποιεί απο την αντίστοιχη συμπεριφορά 

του ιδίου δείκτη σε άλλες βαλκανικές χώρες σε μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς. Η 

αιτία έγκειται στο γεγονός της έλλειψης οργανωμένης παραοικονομίας, καθώς και στο γεγονός 

ότι η Ρουμανία εισήλθε στην κρίση έχοντας αποπληρώσει το εξωτερικό της χρέος ως το 1989.

Μέχρι  το  τέλος  του  1989,  οι  τιμές  παρέμεναν  σχετικά  σταθερές  χάρη  στο 

συγκεντρωτικό  σύστημα  διεύθυνσης  της  οικονομίας.  Από  το  1990,  ωστόσο,  εξαιτίας  της 

σταδιακής απελευθέρωσης της αγοράς των τροφίμων, ο πληθωρισμός εγκαταστάθηκε στην 

οικονομία εξανεμίζοντας  την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,  οι  οποίοι  παρέμειναν 

αντιμέτωποι με τους κανόνες διαμόρφωσης των τιμών βάσει της προσφοράς και της ζήτησης.

Η απελευθέρωση των τιμών άρχισε στη χώρα το 1990 και έληξε το 1993 εξελισσόμενη 

κλιμακωτά, ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού και το ελάχιστο προκύπτον κοινωνικό 

κόστος.  Παράλληλα,  με  την  απελευθέρωση  των  τιμών  άρχισε  και  η  απελευθέρωση  της 

νομισματικής ισοτιμίας με την καθιέρωση διπλού συστήματος υπολογισμού της. Το σύστημα 

αυτό συνέβαλε στην καλύτερη προσαρμογή του εθνικού νομίσματος στην διεθνή αγορά, αλλά 

επηρέασε αρνητικά την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Οι μεταβολές στον 

ΔΤΚ καθώς και οι αυξήσεις τιμών ακολούθησαν λογική πορεία μέχρι το Μάιο του 1993, οπότε 

και εκτινάχτηκαν στα ύψη, δημιουργώντας νέα βάση για την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης. 

Το 1995 η αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγής ανήλθαν σε εντυπωσιακά ποσοστά - 

τηρουμένων των αναλογιών για  την κατάσταση της  οικονομίας,  τα οποία είναι  δυνατό να 

ερμηνευθούν περισσότερο ως αποτέλεσμα του όγκου και των παραγωγικών στόχων των ξένων 

επενδύσεων του 1994 παρά ως θετική αντίδραση του δυναμικού της ρουμανικής οικονομίας.
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Πίνακας 3.2.1 : Δείκτες οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας 1990 -1996 : 

Δείκτες/Έτη 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ(%) -5,6 -12,9 -8,7 1,2 4,0 6,9 4,5
Βιομηχανική
παραγωγή(%)

-19,0 -22,8 -21,9 1,3 3,3 9,4 5,0

Τομεακή κατανομή ΑΕΠ(%):
Βιομηχανία 40,5 37,9 38,3 32,3 32,3 32,7 –
Γεωργία 21,8 18,8 19,1 21,0 20,1 20,4 –
Κατασκευές 5,4 4,4 4,8 5,2 6,0 6,6 –
Υπηρεσίες 32,3 38,9 37,8 41,5 41,6 40,3 –
Μέγεθος ιδιωτικού τομέα(%):
ΑΕΠ 16,4 23,6 26,4 34,9 38,9 45,0 52,0
Βιομηχανία – 1,3 3,2 6,2 12,9 16,0 24,0
Γεωργία 56,1 79,3 80,8 84,5 86,4 86,5 87,0
Κατασκευές 3,1 4,5 13,0 30,2 55,5 66,5 71,1
Λιανικές πωλήσεις 0,8 21,7 45,8 65,0 71,1 70,6 78,7
Παραγωγικότητα εργασίας(%) – 64,7 56,0 61,0 70,0 82,0 92,0
Μέσο εθνικό εισόδημα($) 3414 2976 2762 3708 3856 4130 – 
ΔΤΚ(%) 5,1 170,2 210,4 256,1 136,8 32,3 38,8
Ξένες επενδύσεις (εκατ.$) 106,5 144,1 286,4 156,5 568,0 312,1 624,3
Ελλειμμα κρατικού
προϋπ/μού

1,2 0,6 -4,6 -0,1 -1,0 -2,8 –

(% του ΑΕΠ)
Ακαθ.εξωτερικό χρέος(δισ $) 0,23 1,1 2,5 3,4 4,5 5,3 – 
Εμπορικό ισοζύγιο(δισ $) -3,4 -1,5 -1,8 -1,6 -0,9 -1,9 -1,9
Συναλλαγ/κή ισοτιμία (Λέι/$) 24,4 76 308 760 1655 2033 5450
Συναλλαγ/κά αποθέματα (εκατ.$) 27 209 90 42 592 334 –

 
Ανεργία(%) – 3,0 8,4 10,4 10,9 8,9 7,0
Μέσος μηνιαίος μισθός(Λέι) 3381 7460 20140 59717 140113 350000 509114

Πηγή: NCS, Τράπεζα πληροφοριών ΑΙΜΟΣ Α.Ε.,OECD, Bank of Austria

Συγκεκριμένα,  το  1994  οι  ξένες  κεφαλαιακές  εισροές  προσέγγισαν  τα  600  εκατ.$, 

τριπλάσιο ποσό ως προς το αντίστοιχο του 1993. Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

το 1995 η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις συνολικές επενδύσεις ανήλθε στο 45% έναντι 

15,6% το 1993. Το 1995 η κυβέρνηση των σοσιαλιστών περιόρισε δραστικά τις παροχές από 

τον  κρατικό  προϋπολογισμό  προς  τις  ζημιογόνες  κρατικές  επιχειρήσεις,  αύξησε  τις 

φορολογικές εισροές και μείωσε τις ενισχύσεις προς το μη παραγωγικό τομέα της οικονομίας. 

Παράλληλα αύξησε τον έλεγχο στις συναλλαγματικές συναλλαγές με στόχο την αύξηση των 

αποθεμάτων σε σκληρό συνάλλαγμα, ενω περιόρισε περαιτέρω τη ζήτηση για να μειώσει τον 

πληθωρισμό.  Η  τακτική  αυτή  πέτυχε  αναφορικά  με  τον  πληθωρισμό,  αλλά  απέτυχε  στα 

αποθέματα.  Τα  συναλλαγματικά  αποθέματα  μειώθηκαν,  επειδή  η  ανάγκη  της  προμήθειας 
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πρώτων υλών και μέσων παραγωγής από τη διεθνή αγορά ήταν επιτακτική για τη βιομηχανική 

και γεωργική παραγωγή. Το γεγονός αυτό επιδείνωσε και το εμπορικό ισοζύγιο που ήταν ήδη 

αρνητικό μετά την απώλεια σημαντικού μέρους των αγορών απορρόφησης των ρουμανικών 

προϊόντων μετά το 1989. 

Ο  κινητήριος  μοχλός  της  οικονομικής  ανάπτυξης  ήταν  και  το  1996  οι  επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου που ανήλθαν στο 23,2% του ΑΕΠ από 22% το 1995. Οι ξένες επενδύσεις 

διπλασιάστηκαν  από  το  1995,  φτάνοντας  στο  μεγαλύτερο  ύψος  των  τελευταίων  ετών, 

εντοπισμένες στη βιομηχανία21. Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε μικρότερη αύξηση από το 

1995 αν και σημείωσαν σημαντική αύξηση του προϊόντος τους οι ηλεκτροκατασκευές και οι 

μηχανοκατασκευές,  κλάδοι  με  υψηλή συγκέντρωση ξένων επενδύσεων.  Σημαντική ήταν η 

αύξηση του ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανική παραγωγή, χωρίς  όμως το γεγονός αυτό να 

αντανακλάται στη διάθεση των τελικών προϊόντων. Και το 1996 οι εξαγωγές των ρουμανικών 

προϊόντων ήταν χαμηλής αξίας, με αποτέλεσμα τη διατήρηση του ελλειμματικού εμπορικού 

ισοζυγίου.  Παρόλα  αυτά  αξίζει  να  σημειωθεί  η  στροφή της  κατεύθυνσης  του  εξωτερικού 

εμπορίου  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  το  48%  του  όγκου  των  εμπορικών  συναλλαγών  της 

Ρουμανίας να διεξαχθεί με τη Ρωσία. 

Το 1996 κλείνει το στάδιο διακυβέρνησης της χώρας από τους σοσιαλιστές και ανοίγει 

το  στάδιο  διακυβέρνησης  από  την  ενωμένη  αντιπολίτευση,  η  οποία,  σε  γενικές  γραμμές, 

ακολουθεί φιλελεύθερη οικονομική πολιτική.

3.3   Λόγοι  της ανάπτυξης στο διάστημα 1990-1996

Πέντε  παράγοντες  προσδιόρισαν  τη  μετα-κομμουνιστική  πορεία  της  ρουμανικής 

οικονομίας :

Πρώτον, η Ρουμανία μαζί με την Αλβανία ήταν ίσως οι μόνες βαλκανικές χώρες χωρίς 

αναπτυγμένη παράλληλη ή ¨γκρίζα¨ οικονομία (grey economy). H μεγαλύτερη ανάπτυξη της 

παραοικονομίας παρατηρήθηκε στη Γιουγκοσλαβία, ενώ σημαντική ανάπτυξη καταγράφηκε 

και στη Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό καθορίζει, μεταξύ των άλλων παραγόντων, και την τύχη 

του μετασχηματισμού της οικονομίας της χώρας. 

21 Radocea A., “Economic reform-Premice for Romania`s Partenerial Integration into the EU”, Romanian Journal of 
International Affairs, 4/1996, σελ. 65.
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Δεύτερος  καθοριστικός  παράγοντας  ήταν  η  έλλειψη  μακρόχρονης  παρουσίας  και 

εμπειρίας της  ρουμανικής  βιομηχανίας  στην ευρωπαϊκή αγορά πριν από το B΄  Παγκόσμιο 

Πόλεμο, σε αντίθεση με την περίπτωση των χωρών Visegrad. 

Τρίτος  παράγοντας,  γενικά  στις  βαλκανικές  χώρες,  με  εξαίρεση την  πρώην  ενιαία 

Γιουγκοσλαβία, η βιομηχανική παραγωγή ήταν προσανατολισμένη στα αυστηρά πλαίσια του 

καταμερισμού εργασίας της ΚΟΜΕΚΟΝ. Η κατάσταση αυτή στην πράξη σήμαινε εξάρτηση 

από την πρώην ΕΣΣΔ στην προμήθεια των πρώτων υλών και στη διάθεση των ενδιάμεσων ή 

τελικών προϊόντων.   Ειδικά για  τη  Ρουμανία,  η  εξάρτηση διεύρυνε,  μετά  την  πτώση του 

σοσιαλισμού, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, λόγω της αναγκαίας προμήθειας πρώτων 

υλών, και ενδιάμεσων προϊόντων για την παραγωγική διαδικασία. Η βιομηχανική ανάπτυξη σε 

αρκετά προϊόντα είχε στηριχτεί στην εισαγωγή των πρώτων υλών, όπως για παράδειγμα στο 

σίδηρο, στο αργό πετρέλαιο και στα χημικά.

O Τέταρτος καθοριστικός παράγοντας είναι η σχετική ανέχεια του πληθυσμού, ειδικά 

στα  αστικά  κέντρα,  μετά  την  κρίσιμη  δεκαετία  1979-1989,  όπου  η  τότε  σοσιαλιστική 

διαχείριση περιόρισε δραματικά τη ζήτηση για να εξοφλήσει τις δανειακές υποχρεώσεις της 

χώρας προς τη διεθνή αγορά και να υλοποιήσει επενδύσεις προβολής του καθεστώτος.

Η πτώση και η δολοφονία του δικτάτορα Τσαουσέσκου στάθηκε καθοριστική για την 

πορεία  του  μετασχηματισμού,  κύρια,  λόγω  των  ζωτικών  υποχρεώσεων  μεταξύ  των 

¨επαναστατών¨. 

Η κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία μετά την πτώση Τσαουσέσκου είχε στην πράξη 

δύο  επιλογές  για  την  πορεία  του  μετασχηματισμού.  Η  πρώτη  ήταν  η  άμεση 

φιλελευθεροποίηση της αγοράς και των τιμών με ταυτόχρονη αυστηρή δημοσιονομική και 

νομισματική πολιτική και η άλλη ήταν η σταδιακή προσαρμογή στα δεδομένα της οικονομίας 

της αγοράς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης επιλογής αποτέλεσαν η Τσεχία και η 

Ουγγαρία, ενώ της δεύτερης οι περισσότερες βαλκανικές οικονομίες.   

Στην πράξη, η δημιουργία της νέας επιχειρηματικής τάξης στη Ρουμανία καθυστέρησε 

σημαντικά λόγω της έλλειψης δομημένης παράλληλης οικονομίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση, 

διαισθανόμενη το κοινωνικό κόστος μιας θεραπείας “σοκ”, με δεδομένη τη σχέση της με την 

προηγούμενη  δομή  της  εξουσίας  και  τον  τέταρτο  προαναφερθέντα  παράγοντα,  παρέμεινε 

αναποφάσιστη έως και αρνητική στις αναγκαίες εξελίξεις στο χώρο των ιδιωτικοποιήσεων και 

της τραπεζικής αγοράς. Στο περιθώριο των κοινωνικοοικονομικών διεργασιών, δημιουργήθηκε 

σταδιακά  μια  εκτεταμένη  διαφθορά,  με  σκοπό  να  καλύψει  τις  ανάγκες  της  νέας 
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επιχειρηματικής  τάξης  για  την  κατάληψη  θέσεων  στην  αγορά.  Η  διαφθορά  αυτή  ήταν 

αποτέλεσμα  πρώτα  απ’  όλα  της  άτολμης  στάσης  της  κυβέρνησης  και  της  υποκειμενικής 

αδυναμίας σύλληψης των νέων συνθηκών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. 

Οι  προαναφερθέντες  παράγοντες  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  εμφάνιση  των 

προβλημάτων που παρουσίασαν και οι άλλες βαλκανικές οικονομίες τόσο σε μακρο- όσο και 

σε μικροοικονομικό επίπεδο22. 

Τα προβλήματα αυτά επιγραμματικά είναι τα  εξής:

Έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών.

Καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης της παραγωγής.

Σταδιακή απώλεια ελέγχου της κυκλοφορίας χρήματος.

Μείωση του επιπέδου διαβίωσης.

Μείωση της αξιοπιστίας της αγοράς στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το  έλλειμμα  στον  κρατικό  προϋπολογισμό  δημιουργήθηκε  μετά  το  1991  και  ήταν 

συνέπεια  της  ενίσχυσης  των κρατικών ζημιογόνων και  ενεργοβόρων  επιχειρήσεων για  τις 

οποίες δεν έγινε καμμία ουσιαστική προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών τους δαπανών οι 

οποίες, βεβαίως, δεν αντιστοιχούσαν στα έσοδά τους. Παράλληλα, οι κρατικές δαπάνες δεν 

περιορίστηκαν, ακριβώς για να στηρίξουν μέρος της εγχώριας παραγωγής η οποία φυσικά 

ήταν εκτός του διεθνούς ανταγωνισμού, τόσο σε τιμές όσο και σε ποιότητα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία, οι μηχανοκατασκευές, η άντληση πετρελαίου, οι 

μεταλλοκατασκευές και η χημική βιομηχανία.  

Η απόφαση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ζημιογόνου παραγωγής φυσικό ήταν 

να επιφέρει έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών, κύρια λόγω της διεύρυνσης του ελλείμματος 

στο  εμπορικό  ισοζύγιο  εξαιτίας  της  εισαγωγής  πρώτων  υλών  και  ενδιάμεσων  προϊόντων. 

Ειδικά για το εξωτερικό εμπόριο θα πρέπει να σημειωθεί και η σχετική απώλεια σημαντικού 

όγκου εισροών από τους δασμούς εξαιτίας της σχετικής ελαστικότητας της κυβέρνησης στην 

είσπραξή τους. Η απώλεια των δασμών λειτούργησε αθροιστικά στη μείωση των κρατικών 

εσόδων.

Στη νομισματική πολιτική, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε την απελευθέρωση των τιμών το 

1993, με αποτέλεσμα την αύξηση του ΔΤΚ ενώ παράλληλα βρισκόταν αντιμέτωπη και με την 

πτώση της τιμής του λέου, του εγχώριου νομίσματος, λόγω της ζήτησης για εισαγωγές. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η κεντρική τράπεζα κρατούσε μέχρι και το 1996 πλασματική ισοτιμία 

22 S. Fisher, R. Sahay, C. Vegh, “Stabilization and Growth in Transition Economies: The Early Experience”, Journal 
of Economic Perspectives, 1996, Vol.10, No 2, σελ. 20.
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του λέου έναντι του σκληρού συναλλάγματος την οποία έπαυσε να ασκεί το 1994 λόγω και της 

μείωσης  των  συναλλαγματικών  αποθεμάτων.  Η  συνέπεια  της  μονόπλευρης  νομισματικής 

πολιτικής  ή  καλύτερα  του  ιδιόμορφου  προστατευτισμού  επέφερε  τη  σχετικά  ανεξέλεγκτη 

αύξηση της  κυκλοφορίας  του  χρήματος,  με  αποτέλεσμα  την  πτώση της  αξίας  του  και  τη 

νομισματική κρίση του 1996.  

Ένας από τους στόχους της κυβέρνησης στην περίοδο 1990-1996 ήταν η προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων στη ρουμανική αγορά με κατεύθυνση τους κλάδους αιχμής στη βιομηχανική 

παραγωγή, έτσι φυσικά όπως τους εννοούσε η τότε ηγεσία. Όμως οι κεφαλαιακές εισροές από 

ξένους  επενδυτές  ήταν  ελάχιστες  συγκριτικά  προς  το  υπάρχον  δυναμικό  της  ρουμανικής 

βιομηχανίας και αγοράς, όπως και συγκριτικά προς τις άλλες γειτονικές της χώρες. Τρία ήταν 

τα βασικά σημεία της άρνησης των ξένων κεφαλαιούχων για να επενδύσουν στη ρουμανική 

αγορά:  

i)  η περιορισμένη απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, 

ii)  η διαπλοκή των οικονομικών συμφερόντων και 

iii) η έλλειψη σταθερότητας σε πολιτικό επίπεδο. 

Οι μόνοι ξένοι επενδυτές που αποτόλμησαν την είσοδο τους στη ρουμανική αγορά, με 

σημαντικού  όγκου  επενδύσεις,  ήταν  οι  Κορεάτες  οι  οποίοι  και  διέβλεψαν  το  συγκριτικό 

πλεονέκτημα της χώρας. Δυστυχώς για τη Ρουμανία δεν έγινε δυνατή μια παρόμοια κίνηση και 

από άλλους επενδυτές, με συνέπεια να απωλέσει τη δυνατότητα της έγκαιρης εισόδου της στη 

νέα κατανομή των ευρωπαϊκών αγορών. Η μειωμένη προσέλκυση ξένων κεφαλαιούχων όπως 

και η αντικειμενική κατάσταση της τραπεζικής αγοράς, ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση της 

Dacia Felix, δημιούργησε στη διεθνή αγορά κρίση αξιοπιστίας για τη ρουμανική οικονομία η 

οποία με τη σειρά της επιδείνωσε τη θέση της χώρας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η 

κρίση  της  αξιοπιστίας  ίσως  δεν  οφειλόταν  μόνο  στους  αντικειμενικούς  οικονομικούς 

παράγοντες αλλά και σε συγκεκριμένους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς στόχους τους 

οποίους  η  τότε  κυβέρνηση είτε  δεν  ήθελε  να εφαρμόσει,  είτε  δεν  μπορούσε λόγω άλλων 

δεσμεύσεων.

3.4   Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη της  ρουμανικής  οικονομίας  στα ευρωπαϊκά πλαίσια  καταμερισμού της 

εργασίας είναι δεδομένη, γιατί αποτελεί φυσικό τερματικό σταθμό στη Μαύρη Θάλασσα και 
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ταυτόχρονα είσοδο προς τη ρωσική αγορά. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι ο 

Δούναβης και η δυνατότητα χρήσης του για τη μεταφορά αγαθών από και προς την καρδιά της 

ευρωπαϊκής  αγοράς.  Αν  και  το  πλεονέκτημα  αυτό  δεν  έχει  διαπιστωθεί  στην  ιστορική 

διαδρομή της χώρας, ωστόσο, σήμερα το ειδικό βάρος του βαίνει αυξανόμενο23.

Παράλληλα, η Ρουμανία διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά στα Βαλκάνια με 22 

εκατ. καταναλωτές, ενώ αποτελεί τη φυσική οδό προσπέλασης της περιοχής προς τις χώρες 

της Κεντρικής Ευρώπης και τη Ρωσία.

Ο ρόλος της Ρουμανίας στο διαμετακομιστικό εμπόριο είναι και δυναμικός αλλά και 

σταθεροποιητικός, με δεδομένες τις σχέσεις της με την Ευρώπη και την πορεία της κατά τα 

χρόνια της σοσιαλιστικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα, δεν θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός 

ότι, κατά το πρόσφατο παρελθόν, η Ρουμανία θεωρούνταν ως ένας από τους σιτοβολώνες της 

Ευρώπης, με μια οργανωμένη αγορά συγκριτικά προς τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Στη 

σύγχρονη λογική ανάπτυξης της χώρας εμπεριέχονται όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και 

ακόμη η δυναμική της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προοπτική της ένταξης 

της ρουμανικής οικονομίας και κοινωνίας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι είναι το ζητούμενο, αλλά 

εξακολουθεί να παραμένει σχετικά άγνωστο το τίμημα. Δηλαδή, η κατάληξη είναι γνωστή 

αλλά κάτω από ποιους όρους και  ποιες  προϋποθέσεις  είναι δυνατή μια παρόμοια εξέλιξη, 

τηρουμένων  των  ήδη  σχηματισμένων  συμφερόντων  πάνω  στη  ροή  του  Δούναβη  και  των 

μεταφορών, είναι συζητήσιμο24.

Ένα άλλο θέμα στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας αποτελεί και η συμμετοχή της 

στην περιφερειακή συνεργασία,  θέμα που αποτελεί  πλεονέκτημα στην πορεία ένταξης  της 

στην Ε.Ε. Η προσπάθεια της Ρουμανίας για την ανάπτυξη της συνεργασίας των χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας ήταν αξιοσημείωτη την περίοδο 1990-96. Η κατεύθυνση αυτή προωθείται 

και από τη σημερινή κυβέρνηση και  αποτελεί  σημείο σύγκλισης  όλων των κομμάτων της 

χώρας στην εξωτερική της πολιτική. 

Σε  γενικές  γραμμές,  η  αναζήτηση  της  σύγχρονης  ρουμανικής  οικονομίας  είναι  η 

συντόμευση  της  οδού  ένταξης  προς  την  ενιαία  ευρωπαϊκή  αγορά  και  η  υλοποίηση  των 

διαδικασιών σύγκλισης της οικονομίας της.

Αντικειμενικά, λοιπόν, διανοίγονται για τη ρουμανική αγορά οι εξής οικονομικοί κλάδοι:

Μεταφορές

Εμπόριο
23 Angeluta G., “Perspectives of economic cooperation among the countries from the Danube basin in Danube the 
river of cooperation”, The Third conference, Belgrade: 1994, σελ.49.
24 Καραφωτάκης Ε.,Ι., “Διαβαλκανικά Δίκτυα Διανομής”, Κείμενα Ερευνας και Τεκμηρίωσης Νο 28, Αθήνα: ΕΚΕΜ, 
1994, σελ. 19.
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Κεφαλαιαγορά

Ελαφρά βιομηχανία

Μεταποίηση

Αγροτική παραγωγή

Τουρισμός

Από  τους  κλάδους  αυτούς  σημαντική  πρόοδο  έχουν  σημειώσει  στην  εξεταζόμενη 

περίοδο  το  εμπόριο  και  η  αγροτική  παραγωγή,  ενώ  στους  υπόλοιπους  παρατηρείται  μια 

υστέρηση ανάπτυξης λόγω της περιορισμένης ιδιωτικοποίησης. 

Οι μεταφορές, ιδιαίτερα οι ποτάμιες, συνιστούν για τη Ρουμανία παράγοντα συνολικής 

ανάπτυξης και σε άλλους κλάδους όπως στην υποδομή, στις κατασκευές, στα δίκτυα διανομής, 

στη μεταποίηση και στη γεωργία. Όμως, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ποτάμιων 

μεταφορών αποτελεί η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, δηλαδή, τη Βουλγαρία και την 

Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας. 

Στο εμπόριο, το πλέον κρίσιμο σημείο για την περαιτέρω ανάπτυξη του είναι τα δίκτυα 

διανομής και η ανάλογη παιδεία. Στα σημεία αυτά υστερεί αρκετά η ρουμανική αγορά, ενώ 

πλεονεκτεί  σε  δυνατότητα διεύρυνσης των δικτύων συγκριτικά προς  τις  άλλες  βαλκανικές 

χώρες.  Το  εμπόριο  σήμερα  δεν  παρουσιάζει  την  αναγκαία  διακλάδωση  και  εντοπίζεται 

γεωγραφικά σε ορισμένες ζώνες παρά την προσπάθεια που καταβάλλεται. 

Σημαντικό  στοιχείο  της  ρουμανικής  οικονομίας  στην  προσοσιαλιστική  περίοδο 

αποτελούσε η  κεφαλαιαγορά  της.  Η σημερινή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς,  αν και  είναι 

συστηματοποιημένη, περιορίζεται από την κατάσταση της παραγωγής και της δυνατότητας 

διάθεσής  της.  Όμως,  η  σύνδεση  της  με  τις  υπόλοιπες  βαλκανικές  κεφαλαιαγορές  στην 

προοπτική του χρόνου δίνει την τάση ανάπτυξης καθώς και το ειδικό της βάρος. Η μετατροπή 

της Κωστάντζα σε κύριο διαμετακομιστικό κέντρο της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας θα 

προσδώσει στη ρουμανική κεφαλαιαγορά σημαντικό υπόβαθρο. 

Η  βιομηχανία  της  χώρας  εξακολουθεί  να  παραμένει  μακριά  από  κάθε  έννοια 

εξειδίκευσης στα πλαίσια του νέου καταμερισμού εργασίας. Η νοοτροπία της προηγούμενης 

κυβέρνησης αλλά και ο ρόλος της δεν επέτρεψαν την αναδιάρθρωση της παραγωγής σύμφωνα 

με τη ζήτηση και την προσφορά, ενώ όπου αυτή η αρχή εφαρμόστηκε αφορούσε περισσότερο 

την εγχώρια αγορά. Η ρουμανική ελαφρά βιομηχανία διαθέτει εμπειρία αλλά και τεχνογνωσία 

στην ένδυση και στα τρόφιμα, ενώ η μεταποιητική βιομηχανία παρουσιάζει την αιχμή της σε 

όρους εξειδίκευσης στο έπιπλο και σε ορισμένες μηχανοκατασκευές. Η ελαφρά βιομηχανία 

της Ρουμανίας ακολουθεί τα βαλκανικά δεδομένα αναφορικά με τη ζήτηση των υπηρεσιών 

της. Συγκεκριμένα, το κύριο συγκριτικό της πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής. 
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Όμως, η διατήρηση των χαμηλών μισθών παρουσιάζει χρονικά όρια τα οποία θα τεθούν μόλις 

αρχίσει η άνοδος του βιοτικού επιπέδου της χώρας, ήτοι σε 5-7 χρόνια. Πέρα δε από το βιοτικό 

επίπεδο  η  ανάπτυξη  των  μεταφορών  θα  προκαλέσει  τη  μετακίνηση  του  κόστους  προς  τα 

ανατολικά, δηλαδή προς τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. 

Έτσι λοιπόν,  ενώ το  εμπόριο  και οι μεταφορές συμβάλλουν στη διεθνοποίηση της 

ρουμανικής οικονομίας,  την ίδια στιγμή δημιουργούν τις συνθήκες για τον περιορισμό του 

συγκριτικού της πλεονεκτήματος στη βιομηχανική παραγωγή. Όμως, παραμένει το εγχώριο 

δυναμικό των 22 εκατ. καταναλωτών το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό για μια αυτοδύναμη 

ανάπτυξη.

Η  αγροτική παραγωγή και η συνδεμένη με αυτήν βιομηχανία τροφίμων είναι ένας 

τομέας με σημαντικό χρονικό ορίζοντα ανάπτυξης, λόγω της γειτνίασης με την τεράστια και 

ακόρεστη ρωσική αγορά. Η σύγχρονη ανάπτυξη της γεωργίας στη Ρουμανία σαφώς στερείται 

της αναγκαίας χρηματοδότησης,  ενώ αν ληφθεί  υπόψη η σημερινή ασκούμενη οικονομική 

πολιτική δεν πρόκειται να ενισχυθεί αποφασιστικά, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, η 

αγροτική παραγωγή της χώρας είναι σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης λόγω των φυσικών 

συνθηκών και της διαφοροποίησης των γεωγραφικών ζωνών.

Στα πλαίσια ανάπτυξης των υπηρεσιών, σημαντική θέση κατέχει και ο  τουρισμός. Η 

Ρουμανία διαθέτει θαυμάσιες δυνατότητες ανάπτυξης στον ορεινό τουρισμό ακριβώς λόγω της 

γεωγραφικής της διαφοροποίησης, ενώ διαθέτει παράλληλα και την κατάλληλη εμπειρία. Τα 

προβλήματα  στον  τουρισμό,  πέρα  από  την  ιδιωτικοποίηση,  είναι  συνυφασμένα  με  την 

υποδομή  και  τις  μεταφορές.  Η  επίλυση  των  προβλημάτων  αυτών  είναι  αναγκαία  για  την 

ανάπτυξη του τουρισμού.

Η υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης της ρουμανικής οικονομίας εξαρτάται πλέον από 

το ρυθμό εφαρμογής και το βαθμό της απόδοσης των μέτρων της φιλελεύθερης ασκούμενης 

πολιτικής.  Με  τη  σειρά  της  η  τελευταία  εξαρτάται  άμεσα από τις  εξωγενείς  κεφαλαιακές 

εισροές, είτε από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς είτε από τους ξένους επενδυτές. 

Στην πρώτη περίπτωση η ρουμανική οικονομία θα πρέπει να εφαρμόσει με αυστηρή συνέπεια 

τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΔΝΤ. Η υλοποίηση των οδηγιών σημαίνει στην πράξη ρήξη με 

τη νέα επιχειρηματική τάξη στο βαθμό που θα απειληθούν τα συμφέροντά της. Η εμπειρία από 

τη δραστηριότητα των νέων επιχειρηματιών, μέχρι σήμερα, δείχνει τη διάθεση τους για την 

αύξηση του μεριδίου τους από τις οποιεσδήποτε κρατικές παροχές ή προμήθειες.

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 46



Στη  δεύτερη  περίπτωση,  η  ρουμανική  οικονομία  θα  πρέπει  να  αποδώσει  στην 

ιδιωτικοποίηση τις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον της 

νέας επιχειρηματικής τάξης, καθορίζοντας τον τρόπο ανάπτυξής της.

Και  στις  δύο  περιπτώσεις,  δημιουργείται  ένα  κόστος  εις  βάρος  μιας  μικρής 

κερδοσκοπικής μειοψηφίας η οποία όμως έχει τη δυνατότητα υπονόμευσης της οικονομικής 

και κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα σήμερα που το βιοτικό επίπεδο βρίσκεται σε εξαιρετικά 

χαμηλό  σημείο.  Στην  πράξη  η  οικονομική  ανάπτυξη  διαφεύγει  από  τους  αντικειμενικούς 

παράγοντες  και  μεγεθύνονται  οι  υποκειμενικοί.  Το  γεγονός  αυτό  ήδη  παρατηρείται  στη 

Βουλγαρία και εν μέρει στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο. 

Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης θα πρέπει να συνδυάσει με 

τον αρμονικότερο τρόπο όχι μόνο τα εγχώρια συμφέροντα αλλά και τα διεθνή, ιδιαίτερα κατά 

τη στιγμή που η Ρουμανία προωθεί εξωευρωπαϊκά οικονομικά συγκροτήματα σε μια δομημένη 

αγορά  που  κυριαρχούν  τα  αμιγώς  κεντροευρωπαϊκά  συμφέροντα.  Μεταξύ  των  άλλων 

παραγόντων,  η  Ρουμανία  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίσει  και  τη  μετατροπή  της  Μαύρης 

Θάλασσας  σε  καίριο  ενεργειακό  σημείο  διαμετακόμισης  με  τη  δημιουργία  τερματικού 

σταθμού στο Νοβοροσίσκ.

 Συμπερασματικά, η Ρουμανία βρίσκεται στο σταυροδρόμι των εξελίξεων που θα την 

εισάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παράλληλα έχει να διανύσει τη χαμένη απόσταση από 

το  διάστημα  1990-1996  χωρίς  ακόμα  να  έχει  επέλθει  ο  καταμερισμός  των  εγχώριων 

συμφερόντων σε συνεργασία με τα διεθνή.

3.5  Οικονομική οντότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

Η  Ρουμανία  παρέχει  φθηνό  και  εξειδικευμένο  εργατικό  δυναμικό  νέων  ηλικιών. 

Συγκεκριμένα μόνο το 41,7% του εργατικού δυναμικού είναι  ηλικίας 55 με 64 ετών (από 

39,4% το 2005 και 36,9% το 2004), όταν ο μέσος όρος της ΕΕ-27 είναι 43,5% για το 2006 από 

42,3% το 2005. 

Το ποσοστό της  ανεργίας στην  χώρα κυμαίνεται  κοντά στο  7% και  συγκεκριμένα 

ανέρχεται για το 2006 σε 7,3% από 7,2% το 2005 και 8,4% ενδεικτικά το 2002. Ο μέσος όρος 

της ΕΕ-27 είναι στο 8,2% για το 2006 από 8,9% για το 2005 και 8,9% ενδεικτικά για το 2002. 

Αντίστοιχα το ποσοστό ανεργίας των ανδρών για το 2006 ήταν 8,2% (των γυναικών 6,1%) ενώ 
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για τα έτη 2005 το ποσοστό ανήλθε σε 7,8% για τους άνδρες και 6,4% για τις γυναίκες και για 

το 2004 σε 9,1% και 6,9% αντίστοιχα. Από τα παραπάνω ποσοστά η ανεργία στους νέους 

ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στα επίπεδα του 21,4% το έτος 2006, από 20,2% το 2005 

και 21,9% το 2006.

Το ποσοστό  ανεργίας  (στοιχεία με  βάση τη  μεθοδολογία του  Διεθνούς  Γραφείου  Εργασίας 

=ILO) εμφανίζει μέσα στο υπό εξέταση χρονικό διάστημα την κάτωθι  εξέλιξη :

2003 :7,0% 

2004 :8,0% 

2005 :7,2% 

2006 :7,3% 

2007 :7,1% 

Τέλος το ποσοστό των εργαζομένων (ηλικίας 15-64 ετών) στην Ρουμανία είναι κάτω 

από τον μέσο της ΕΕ-27 αφού κυμαίνεται στο 63,7% για το έτος 2006 από 62,4% αντίστοιχα 

για το 2005 όταν ο μέσος της ΕΕ ανέρχεται σε 64,4% και 63,4% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή 

είχε  ως  αποτέλεσμα  την  αύξηση  του  μέσου  όρου  συνταξιοδότησης  αφού  για  το  2006 

παρουσίασε αύξηση 3,5 έτη φτάνοντας τα 63 έτη το 2006 από 59,5 έτη το 2005 υψηλότερος 

από τον μέσο της ΕΕ-25 που είναι 60,9 έτη το 2006 και 60,5 έτη το 2005.

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (σε 000 άτομα) της Ρουμανίας εμφανίζει μέσα στο 

διάστημα 2003-2006 την κάτωθι εικόνα :

                               
                  Πίνακας 3.5.1 : Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Ρουμανίας

 2003 2004 2005 2006
Σύνολο 9915 9957 9851 10041
Γυναίκες 4450 4486 4420 4515
Άνδρες 5465 5471 5431 5523

                                                                                                                           Πηγή : Eurostat

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ως ποσοστό επί του πληθυσμού, που ευρίσκεται σε 

εργασιακή ηλικία (16-64 ετών) έχει ως ακολούθως : 

                  Πίνακας 3.5.2 : Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Ρουμανίας σε ποσοστό 

 2003 2004 2005 2006
Σύνολο 62,4% 63,2% 62,4% 63,7%
Γυναίκες 55,3% 56,2% 55,3% 56,6%
Άνδρες 69,6% 70,2% 69,5% 70,8%
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                                                                                                                            Πηγή : Eurostat

Εξαιτίας  του  χαμηλού  εργατικού  κόστους  η  Ρουμανία  παρουσιάζει  υψηλή 

παραγωγικότητα  και  είναι  ανταγωνιστική.  Σύμφωνα με  τα  στοιχεία  της  Eurostat το  μέσο 

μηναίο κόστος εργασίας ( δηλαδή το συνολικό κόστος εργασίας διαιρουμένο με τον αριθμό 

των απασχολουμένων, αναγομένων σε μονάδες πλήρους απασχόλησης) ανερχόταν το 2004 σε 

271,8 Ευρώ στην Ρουμανία, 213,5 Ευρώ στην Βουλγαρία έναντι 1.984,3 Ευρώ στην Ελλάδα, 

3.747 Ευρώ στην Γερμανία, 1.902,6 Ευρώ στην Κύπρο, 699,2 Ευρώ στην Πολωνία, 1.394,5 

Ευρώ στην Πορτογαλία και 2.979,1 Ευρώ στην ΕΕ-25 (Διάγραμμα 3.1).

 

Διάγραμμα 3.1  :  Μηνιαίο  Κόστος  εργασίας  :  Συνολικό μηνιαίο  κόστος  εργασίας  ανά 
απασχολούμενο πλήρους απασχόλησης

                                                                                                                                                     Πηγή : Eurostat

Από τα ανωτέρω προκύπτει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους κόστους εργασίας για τις 

επιχειρήσεις στην ΕΕ – 25 έναντι των δύο νέων χωρών της ΕΕ (Βουλγαρίας και Ρουμανίας). 

Αυτός είναι ο λόγος (όπως θα δούμε παρακάτω) που πολλές επιχειρήσεις (ιδιαίτερα στους 

παραδοσιακούς, εντάσεως εργασίας, κλάδους της ελληνικής οικονομίας) έχουν προχωρήσει 

στην  μετεγκατάσταση  παραγωγικών  τους  μονάδων  στην  Ρουμανία  αλλά  και  στις  άλλες 

γειτονικές  χώρες  της  Βαλκανικής.  Βέβαια  η  έλλειψη  ακόμα  σημαντικών υποδομών και  η 

σχετικά χαμηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα του εξειδικευμένου 

προσωπικού, αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό το ανωτέρω πλεονέκτημα. Όμως τα πράγματα 

προχωρούν  πολύ  γρήγορα και  η  χώρα  της  Ρουμανίας  βελτιώνει  με  ταχύ  ρυθμό  τόσο  την 

οικονομική και κοινωνική της υποδομή (με την βοήθεια του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης και 

των αναμενομένων  αυξημένων  επιχορηγήσεων  από  την  ΕΕ  μετά  την  ένταξη)  όσο  και  τα 

εκπαιδευτικά  της  συστήματα  και  την  ποιότητα  του  εργατικού  δυναμικού.  Επίσης  η 

ελκυστικότητα  της  χώρας  σε  ξένες  επενδύσεις  και  η  δυνατότητα  για  ταχεία  αύξηση  της 
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παραγωγικότητας και βελτίωσης των υποδομών έχει αυξηθεί σημαντικά με την ένταξη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στο  πλαίσιο  της  προσαρμογής  της  χώρας  στο  Κοινοτικό  κεκτημένο,  παρουσιάζει 

μεγάλη πρόοδο στην εδραίωση συνθηκών ελέυθερης αγοράς και στην ενίσχυση θεμελιωδών 

θεσμών, όπως είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος ιδιοκτησίας και η διαφάνεια λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, η ισότιμη φορολογική μεταχείριση για τις ξένες και εθνικές επενδύσεις (π.χ. 

με την αποφυγή διπλής φορολόγησης), η πλήρης απελευθέρωση των κεφαλαίων κίνησης (με 

την  δυνατότητα  επαναπατρισμού  των  κερδών  και  των  κεφαλαίων  από  ρευστοποίηση 

επενδύσεων)  και  η  εξασφάλιση  της  δυνατότητας  στις  ξένες  επιχειρήσεις   να  μπορούν  να 

αγοράζουν γη για εμπορικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Έτση η Ρουμανία καταλαμβάνει 

την δεύτερη θέση στον πίνακα των μεταρρυθμιστών παγκοσμίως,  με θετική επίδραση στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον (βλ. “Doing Business 2007” , Παγκόσμια Τράπεζα). 

Η Ρουμανία είναι μια χώρα με άφθονες πρώτες ύλες και φθηνή γή. Είναι κοντά στο 

κέντρο της Ευρώπης και προσφέρεται ως χώρα εγκαταστάσεως παραγωγικών μονάδων, με 

στόχο την εκμετάλλευση του σχετικά χαμηλού κόστους εργασίας και τη σημαντική ευελιξία 

της αγοράς εργασίας. Αυτό συνδυάζεται επίσης με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση, δηλαδή 

με την εφαρμογή ενιαίου φορολογικού συντελεστή 16% για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά 

πρόσωπα και συντελεστή ΦΠΑ στο 19%, παραγωγή με ανταγωνιστικό κόστος για την εγχώρια 

αγορά και τις εξαγωγές στη ΕΕ-27 και την υπόλοιπη ΝΑ Ευρώπη. 

Ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κυμάνθηκε στο 9,3% για το σύνολο 

του 2004 & 8,7% για το 2005 ( 1997: 154,8%). Σημαντική στον περιορισμό του πληθωρισμού 

ήταν η συνεισφορά της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας (Banca 

Nationala  Romana),  η  οποία  διατήρησε  τα  επιτόκια  σε  υψηλά  επίπεδα.  Κατά το  δεύτερο 

εξάμηνο (2004) το διατραπεζικό επιτόκιο μειώθηκε από 21,25% σε 17%. Την ίδια περίοδο 

σημαντικά  ποσά  εισήλθαν  στη  Ρουμανική  οικονομία  από  αλλοδαπούς  επενδυτές  και 

Ρουμάνους  εργαζόμενους  στο  εξωτερικό.  Σύμφωνα  με  εκτιμήσεις,  ο  ρυθμός  πτώσης  του 

πληθωρισμού για τα επόμενα έτη θα συνεχιστεί, έτσι ώστε το μέγεθος του να συρρικνωθεί σε 

7% το 2005 και στο 3% μεταξύ 2007-2009.

Το  έλλειμμα του προϋπολογισμού  του κράτους περιορίσθηκε στο  2% του Α.Ε.Π. 

περίπου, το οποίο είναι ένα από χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ χωρών μελών της Ε.Ε. και των 

προς ένταξη χωρών και στο 2,5% του ΑΕΠ για το 2005. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε 

κατά 8% περίπου για το  2004 η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής έφθασε το 4,3% (2003 : 

3,1%). 

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 50



Η  αύξηση των συνολικών ξένων επενδύσεων  κατά 13% στη τελευταία  τριετία  με 

σημαντική συμμετοχή στην αύξηση του ΑΕΠ. Οι ξένες επενδύσεις κατευθύνθηκαν κυρίως 

προς το τριτογενή τομέα σε ποσοστό 76,9%. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για 

το 2004 , οι ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία έφθασαν τα 3,4 δις. Ευρώ . Για το 2005 εκτιμάται 

ότι οι ξένες επενδύσεις θα κυμανθούν μεταξύ 2,3-3 δις ευρώ που θα προέλθουν κυρίως από τη 

πώληση του κρατικού ταμιευτηρίου και εταιρειών από τον τομέα ενέργεια . 

Σήμερα άνω του 95% του εμπορίου της Ρουμανίας με την ΕΕ-25 πραγματοποιείται 

ελεύθερα και η ένταξη τους (και της Βουλγαρίας) στην ΕΕ-27 θα σημάνει την αντικατάσταση 

της τελωνειακής νομοθεσίας τους με αυτή της ΕΕ-27. Έτσι δημιουργείται μια ζώνη ελεύθερου 

εμπορίου  που  θα  περιλαμβάνει  όλες  τις  όμορες  χώρες,  θα  αντικαταστήσει  τις  ισχύουσες 

περίπλοκες  διμερείς  συμφωνίες  μεταξύ  των  χωρών  της  περιοχής  και  θα  μειώσει  τους 

διασυνοριακούς ελέγχους. 

Διάγραμμα 3.2 : Κατανομή ΑΕΠ κατά τομείς οικονομικής δραστηριότητας για το έτος 
2005
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Πηγή: Ρουμανία - Επενδυτικός και Επιχειρηματικός Οδηγός 2006 - 2007, Η Ναυτεμπορική 2006



Διάγραμμα 3.3 : Ρυθμός Μεταβολής  ΑΕΠ (1992 – 2008)

Διάγραμμα 3.4 : Συνολικό μηνιαίο κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο (2000 – 2005)
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Πηγή: Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Δεκ. 2006

Συνολικό μηνιαίο κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο 
πλήρους απασχόλησης (€)

2000
2003
2005



Διάγραμμα 3.5 : Ρυθμός αύξησης κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (2002-2008)

Διάγραμμα 3.6 : Εμπορικό Ισοζύγιο Ρουμανίας (2004 – 2006) 
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Ρυθμός αύξησης κόστους εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος (%)
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρουμανίας

Εμπορικό Ισοζύγιο Ρουμανίας (δισ. €)

Εισαγωγές
Εξαγωγές
Ισοζύγιο



Διάγραμμα 3.7 : Διάρθρωση εισαγωγών της χώρας για το 2005

Διάγραμμα 3.8 : Προέλευση των εισαγωγών της χώρας για το 2005
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Διάρθρωση εισαγωγών (2005)

Υφαντικές ύλες και 
τεχνουργήματα

10,2%

Υλικό μεταφορών
10,2%

Λοιπά
11,5%

Πολτοί από ξύλο και 
άλλες ύλες

2,0%

Δέρματα και 
γουνοδέρματα

2,2%

Μηχανές & συσκευές
23,4%

Τρόφιμα και ποτά
2,7%

Πλαστικά και καουτσούκ
6,0%

Προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών

7,5%
Μέταλλα κοινά και 

τεχνουργήματα
8,8%

Ορυκτά
15,6%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρουμανίας

Προέλευση εισαγωγών (2005)

Ρωσία 8,26%

Τουρκία 4,86%

Κίνα 4,05%

Καζακστάν 3,26%

ΗΠΑ 2,75%

Λοιπές χώρες 14,62%

ΕΕ25 62,20%

Γαλλία 6,74%

Λοιπές χώρες ΕΕ25 
24,89%

Γερμανία 13,97%

Ιταλία 15,45%

Ελλάδα 1,15%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρουμανίας



Διάγραμμα 3.9 : Διάρθρωση των εξαγωγών της χώρας για το 2005

Διάγραμμα 3.10 : Προορισμοί των εξαγωγών της χώρας για το 2005
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Διάρθρωση εξαγωγών (2005)

Μέταλλα κοινά, 
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φελλός
3,8%

Λοιπά
6,7%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρουμανίας

Προορισμοί εξαγωγών (2005)

Τουρκία 7,90%

ΗΠΑ 4,10%

Λοιπές τρίτες χώρες 
20,40%

Ελλάδα 2,13%

Ιταλία 19,20%

Γερμανία 14,04%

Λοιπές χώρες ΕΕ25 
15,19%

Γαλλία 7,44%

ΕΕ25 67,60%

Ουγγαρία 4,15%
ΗΒ 5,45%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρουμανίας



Διάγραμμα 3.11 : Εισροή των επενδύσεων στη χώρα (1990 – 2005) σε $

Διάγραμμα 3.12 : Εισροή των επενδύσεων στη χώρα (2002 – 2005) σε €  
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Διάγραμμα 3.13 : Κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. βάσει Ξένων Επενδύσεων (2006)  

3.6   Πρόσφατα στοιχεία Ρουμανικής Οικονομίας 

Η Ρουμανία, μετά την από 01.01.2007 πλήρη ένταξή της στην Ε.Ε. , άρχισε έστω και 

με αργούς ρυθμούς να εισπράττει  τα πρώτα κονδύλια  τόσο από τα  τα διαρθρωτικά όσο και 

από  γεωργικά  ταμεία .  Το  σύνολο  των  κοινοτικών  κονδυλίων  που  θα  εισρεύσουν  στη 

Ρουμανία στην περίοδο  2007-2013 υπολογίζεται  ότι  θα ανέλθει  σε  27,5  δισ.  Ευρώ.  Στον 

κατωτέρω  πίνακα  παρατίθενται  αναλυτικά  οι  τομείς,  στους  οποίους  θα  κατευθυνθούν  οι 

κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, ενώ παράλληλα εμφανίζονται και οι συμμετοχές του ρουμανικού 

προϋπολογισμού, καθώς και ιδιωτικών εγχωρίων πηγών:
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Ολλανδία
Αυστρία

Γαλλία
Γερμανία

Ιταλία
ΗΠΑ

ΗΒ
Ολλανδικές Αντίλλες

Κύπρος
Ελλάδα

Ελβετία
Τουρκία

Ουγγαρία

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Πηγή: Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Δεκ. 2006

Κατάταξη χωρών βάσει ΞΑΕ σε ιδρυτικό κεφάλαιο                         
(Ιαν. '91 - Αύγ. '06)



Πίνακας 3.6.1 : Τομείς Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων                                (Πηγή : Eurostat)

Ποσά σε εκατ. 
Ευρώ

Πρόγραμμα Κοινοτική 
χρηματοδότηση

Ρουμανική 
δημόσια 

χρηματοδότηση

Ρουμανική 
ιδιωτική 

χρηματοδότηση
Διαρθρωτικά 
ταμεία

Ανάπτυξη 
ανθρώπινων πόρων

3.476,10 613,2 164,2

Βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας

2.554,20 456,8 1.249,0

Μεταφορές 4.566,0 1.131,7 0,0
Περιβάλλον 4.512,50 1.076,0 0,0
Περιφερειακή 
ανάπτυξη

3.726,0 657,5 184,7

Ανάπτυξη διοικητικής 
δυναμικότητας

208,0 38,0 0,0

Τεχνική βοήθεια 170,20 42,5 0,0
Γεωργικά 
ταμεία

Βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας 
γεωργίας

 
3.173,8

 
793,5

 
2.324,6

Βελτίωση αγροτικού 
περιβάλλοντος

 
1.880,6

 
412,8

 
76,4

 
Βελτίωση συνθηκών 
ζωής για τους αγρότες

 
1.979,0

 
494,7

 
532,6

LEADER 188,1 47,0 44,1
Τεχνική βοήθεια 300,9 75,2 0,0
Πρόσθετες, μη 
άμεσες 
χρηματοδοτήσεις 
κλάδου γεωργίας

 
500,1

 
125,0

 
0,0

Αλιεία 230,7 76,9 42,0
                                        ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 27.466,2027.466,20 6.040,806.040,80 4.617,604.617,60

Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις θα χρησιμοποιηθούν   σε πολλές περιπτώσεις για την 

κατασκευή  μεγάλων  έργων  υποδομής  ,για  την  ανάληψη  των  οποίων  αρκετές  ελληνικές 

εταιρείες μπορούν να είναι υποψήφιες με σοβαρές προοπτικές επιτυχίας . 

Μετά από τρία έτη διαρκών ανατιμίσεων, το Ρουμανικό Lei υποτιμάται σε σχέση με 

το Ευρώ. Στα τέλη Αυγούστου 2007 η ισοτιμία ήταν 3,27 Lei/Ευρώ και στις 18 Σεπτεμβρίου 

3,37.  Σύμφωνα  με  ρουμάνους  αναλυτές  η  υποτίμιση  του  Lei  αποτελεί  μια  φυσιολογική, 

διορθωτική κίνηση, η οποία δεν θα έχει διάρκεια. Άλλωστε, σε σχέση με τα εθνικά νομίσματα 

της  Πολωνίας,  της  Ουγγαρίας,  της  Τσεχίας  και  της  Σλοβακίας,  το  ρουμανικό  νόμισμα 

σημείωσε την ισχυρότερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ανατιμητική τάση. Σύμφωνα δε με την 

Εθνική Επιτροπή Πρόγνωσης (National Forecast Commission-CNP),   η μέση ισοτιμία του 

Lei  για το 2007 εκτιμάται σε 3.3 Ευρώ (3,31 Lei / Ευρώ τον Οκτώβριο), για να φθάσει στο 

τέλος του 2008 σε 3,08 Lei /Ευρώ. Σύμφωνα με ανάλυση της Danske Bank, η ισοτιμία Lei 
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/Ευρώ θα συνεχίσει να μεταβάλεται λόγω των εγγενών αδυναμιών της ρουμανικής οικονομίας, 

του υψηλού βαθμού δανεισμού και του διευρυνόμενου ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. 

Κατά την εν λόγω τράπεζα η σημερινή τάση υποτίμισης σε σχέση με το Ευρώ ενδέχεται να 

συνεχισθεί,  με  την ισοτιμία πιθανώς να διαμορφώνεται  στα 3.55-3.6 Lei  /Ευρώ μέσα στο 

επόμενο δωδεκάμηνο. 

Σύμφωνα  με  την  Εθνική  Επιτροπή  Πρόγνωσης  (CNP),  ο  δείκτης  οικονομικής 

ανάπτυξης για το 2007 αναθεωρείται προς τα κάτω, από 6,5% σε 6,1%. Πάντως, για το 2008 

εκτιμάται  σε  6,5%.  Αντιθέτως,  οι  εκτιμήσεις  για  τον  πληθωρισμό για  το  2007, 

αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, από 4,2% σε 4,5%, λόγω σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των 

τροφίμων τον μήνα Αύγουστο, οι οποίες αποδίδονται στην ξηρασία. Για το 2008, η άνοδος του 

πληθωρισμού  εκτιμάται  σε  3.8%.  Η  CNP  αποδίδει  την  επιβράδυνση  των  μεγεθών  της 

οικονομίας κυρίως στο πρόβλημα της ξηρασίας, που επηρέασε  ιδιαιτέρως τον αγροτικό τομέα 

της οικονομίας. 

Η  παραγωγή του αγροτικού τομέα  αναμένεται  να  παρουσιάσει  μείωση 11,2% το 

2007, αντί αύξησης 3%, η οποία θα αναμένονταν υπό κανονικές συνθήκες. Η πιο δραματική 

μεταβολή των εκτιμήσεων για το σύνολο τ.ε. αφορά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το 

οποίο αναθεωρήθηκε από 13.35 δισ. Ευρώ (ή 10,3% του ΑΕΠ) την άνοιξη, σε 15.8 δισ. Ευρώ 

(ή 13.4% του ΑΕΠ). Για το έτος 2008, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 18.35 δισ. Ευρώ (Πηγή 

ως άνω). Ως προς τον μέσο μηνιαίο καθαρό μισθό, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.026 RON 

το 2007 και 1,160 RON το 2008. 

Τον Ιούνιο 2007 ο  κατασκευαστικός τομέας στην Ρουμανία ήταν, σε ετήσια βάση, ο 

ταχύτερα  αναπτυσσόμενος  στην  Ε.Ένωση.  Σύμφωνα  με  την  Eurostat,  η  παραγωγή  της 

κατασκευαστικής βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 26.7%. Συνολικά στην Ε. Ένωση,  η παραγωγή 

της κατασκευαστικής βιομηχανίας σημείωσε τον Ιούνιο αύξηση 0,5% (0,6% στην Ευρωζώνη), 

σε σχέση με τον Μάϊο. Τον Μάιο, πάντως, η παραγωγή του κατασκευαστικού τομέα στην Ε.Ε. 

είχε σημειώσει πτώση 0,2% σε σχέση με τον Απρίλιο (αύξηση 0,1% στην Ευρωζώνη).  Ο 

κατασκευαστικός τομέας αποτελεί τον πιο δυναμικό τομέα της ρουμανικής οικονομίας κατά τα 

δύο  τελευταία  έτη,  ενώ  οι  εκτιμήσεις  για  τη  ανάπτυξή  του  κατά  το  τρέχον  έτος 

αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω από 17,2%, σε 25,%.  

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Institutul National de Statistica - 

INS), ο  αριθμός ξένων τουριστών που επισκέφθηκε τη Ρουμανία το πρώτο εξάμηνο 2007 

ήταν αυξημένος κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2006. Ωστόσο, τα έσοδα από 

τον  τουρισμό  ήταν  μειωμένα  κατά  3%,  καθώς  έχει  μειωθεί  ο  χρόνος  παραμονής  των 
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τουριστών  στη  Ρουμανία,  από  2  εβδομάδες  τα  προηγούμενα  χρόνια,  σε  4  ημέρες. 

Ταυτοχρόνως, οι Ρουμάνοι ξόδεψαν για διακοπές στο εξωτερικό 2,5 φορές περισσότερα το 

α΄εξαμηνο 2007 σε  σχέση με  το  ίδιο  διάστημα του  2003,  με  συνέπεια  να καταγραφεί  το 

μεγαλύτερο έλλειμα στο τουριστικό ισοζύγιο των τελευταίων 7 ετών, ύψους 88 εκ.  Ευρώ, 

έναντι 9 εκ. ευρώ πλεόνασματος το ίδιο διάστημα 2006. Οι κύριοι προορισμοί των ρουμάνων 

τουριστών  είναι:  Ελλάδα  (200.000),  Βουλγαρία  (200.000),  Τουρκία  (80.000),  Ισπανία 

(35.000), Ιταλία και Γαλλία. 

Σύμφωνα με την Eurostat, το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας κατά το πρώτο 5μηνο 

2007  ανέρχονταν  σε  7.9  δισ.  Ευρώ.  Σε  ότι  αφορά  το  συνολικό  εξωτερικό  εμπόριο  της 

Ρουμανίας κατά το α΄ εξάμηνο 2007, οι μεν ρουμανικές εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 

28,9% από 18,53 δισ. € το 2006 σε 23,87 δισ. € το 2007, οι δε εξαγωγές σημείωσαν επίσης 

αύξηση κατά 11,35% από 12,68 δισ. € το 2006 σε 14,12 δισ. € το 2007. Στο ίδιο διάστημα, ο 

όγκος του ρουμανικού εξωτερικού εμπορίου σημείωσε άνοδο κατά 21,7%, από 31,20 δισ. € το 

2006 σε 37,99 δισ. € το 2007. Το εμπορικό έλλειμμα της Ρουμανίας στο πρώτο εξάμηνο του 

2007 σημείωσε αύξηση κατά 66,8%, από 5,85 δισ. € το 2006 σε 9,76 δισ. € το 2007. 

              

             Πίνακας 3.6.2 :  Εμπορικό Ισοζύγιο Ρουμανίας  (Ιούνιος 2007)

 2005 2006 2007 Μεταβολή 2006-2007
Εξαγωγές
Εισαγωγές

10.526,60
14.739,50

12.678,08
18.527,02

14.117,21
23.873,31

+11,35
+28,86

Όγκος 25.266,10 31.205,10 37.990,52 +21,74
Έλλειμμα -4.212,9 -5.848,94 -9.756,10 +66,80

Ποσά σε εκατ. €. Τα ποσά αναφέρονται στα α΄ εξάμηνα των ετών
Πηγή : Eurostat

Σύμφωνα με στοιχεία της  Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, επεξεργασμένα από 

την Ρουμανική Στατιστική Υπηρεσία (Institutul National de Statistica-INS),   οι συνολικές 

επενδύσεις στη Ρουμανία μέχρι τις 31.12.2005 ανέρχονταν σε 21,8 δισ. Ευρώ. Δεδομένου ότι, 

εντός του 2006 (έτος ρεκόρ ξένων επενδύσεων) η εισροή κεφαλαίων για επενδύσεις ξεπέρασε 

τα 9 δισ. Ευρώ το σύνολο των ΞΑΕ έως τις 31.12.2006 ήταν άνω των 30 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα 

με την ανωτέρω πηγή η Ελλάδα κατείχε στις 31.12.2005 την 4η θέση με επενδύσεις ύψους 

1,82 δις. Ευρώ. Στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονταν η Ολλανδία (4,2 δισ. Ευρώ), η Αυστρία 

(3,37 δισ. Ευρώ ) και η Γερμανία (2,33 δισ. Ευρώ). Μετά την Ελλάδα ακολουθούν οι: Γαλλία 

(1,82  δισ.  Ευρώ),   Ελβετία  (1,55  δισ.  Ευρώ),  Ιταλία  (1,5  δισ.  Ευρώ),  Κύπρος  (815 εκατ. 

Ευρώ), ΗΠΑ (576 εκατ. Ευρώ), Ουγγαρία (424 εκατ. Ευρώ) και Σουηδία (315 εκατ. Ευρώ).
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3.7   Συμπεράσματα 

Η Ρουμανία εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στο κριτήριο της βιώσιμης οικονομίας της 

αγοράς.  Η  αυστηρή  εφαρμογή  του  προγράμματος  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  θα  της 

επιτρέψει  να  αντιμετωπίσει  τις  ανταγωνιστικές  πιέσεις  και  τις  δυνάμεις  της  αγοράς  στο 

εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διατηρήσει σε γενικές γραμμές τη μακροοικονομική 

της  σταθερότητα,  παρόλο  που  η  πολιτική  που  εφαρμόζει  έχει  οδηγήσει  στην  επιδείνωση 

ορισμένων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές 

της  για  την  εφαρμογή της  διαδικασίας  ιδιωτικοποίησης,  ο  ρυθμός  της  οποίας  παρουσίασε 

πρόσφατα  κάποια  επιβράδυνση.  Επιπλέον,  το  νομικό  και  διοικητικό  περιβάλλον  των 

επιχειρήσεων,  περιλαμβανομένης  της αναγκαστικής  εκτέλεσης  των αποφάσεων πτώχευσης, 

απαιτεί περαιτέρω βελτίωση. 

Η Ρουμανία χρειάζεται αρκετό χρόνο μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. για να υιοθετήσει 

το Ευρώ. Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η εισδοχή της χώρας στη ζώνη του Ευρώ θα συμβεί 

κάποια στιγμή στην περίοδο 2012- 2014, η οποία δεν επιθυμεί να επισπεύσει το διάστημα που 

απαιτείται  για  την υιοθέτηση του Ευρώ,  καθώς κάτι  τέτοιο ενέχει  κινδύνους  αύξησης της 

ανεργίας, οικονομικής επιβράδυνσης, πληθωριστικών πιέσεων και περαιτέρω διεύρυνσης του 

ελλείμματος  τρεχουσών  συναλλαγών.  Η  Ρουμανία  κατετάγη  2η  παγκοσμίως  από  πλευράς 

υλοποίησης  μεταρρυθμίσεων  με  θετική  επίπτωση  στο  επιχειρηματικό  περιβάλλον,  σε 

πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (“Doing Business 2007”).  Η μελέτη αναφέρει 

ότι ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία  σημείωσε πρόοδο στη χορήγηση επενδυτικών αδειών, 

στην απασχόληση εργατικού δυναμικού, στο δανεισμό για επενδύσεις, στην προστασία των 

επενδυτών και στις διαδικασίες εξωτερικού εμπορίου.    

Με βάση τις εκθέσεις και τα κείμενα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 

Ρουμανία πληρεί σε ικανοποιητικό βαθμό τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και στο χρόνο που έχει 

προαποφασιστεί θα καταστούν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια υπάρχουν ακόμη 

τομείς  πολιτικής  στους  οποίους  η  χώρα  θα  πρέπει  να  πραγματοποιήσει  τάχιστα  βήματα 

προσαρμογής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έτσι  ώστε  να μην προκύψουν προβλήματα στις 

ενταξιακές  διαδικασίες.  Εφόσον  η  Ρουμανία  συνεχίσει  με  τον  σημερινό  ρυθμό  τις 

μεταρρυθμίσεις  της,  την  αυστηρή  εφαρμογή  του  προγράμματος  διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεών της,  πιστεύεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική 

πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4   –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

4.1 Εισαγωγή

Σε  κάθε  εμπειρική  έρευνα  η  περιγραφική  παρουσίαση  των  μεταβλητών  που 

χρησιμοποιούνται είναι απαραίτητη, για να μπορέσει ο κάθε μελετητής να ενημερωθεί πάνω 

στις μεταβλητές αυτές. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει 

τις  υπο  διερεύνηση  μεταβλητές.  Οι  μεταβλητές  αυτές  χωρίζονται  σε  εξαρτημένες  και  σε 

ανεξάρτητες.  Ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιούμε τις παρακάτω : 

GDP : Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας της Ρουμανίας (billion ROL). 

INV :  Οι  συνολικές  επενδύσεις  ανά  δραστηριότητα  της  Εθνικής  οικονομίας  της 

Ρουμανίας (billion ROL) .

EXT : Εξαγωγές  της Ρουμανίας (billion ROL) – Εξωτερικό εμπόριο. 

Κάθε  μια  από  τις  τρείς  μεταβλητές  παρουσιάζουν  ενδιαφέρον  στους  πολιτικούς 

αναλυτές  (policy-makers)  (οικονομικά  επιτελεία  κάθε  κυβέρνησης)  και  μπορούν  να 

επηρεαστούν από την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (GDP) 

χρησιμοποιείται  σαν  δείκτης  για  τη  συνολική  τάση  σε  μια  συγκεκριμένη  οικονομία  και 

υπολογίζεται (μετράται) σαν μέρος των εθνικών λογαριασμών. 

Οι  κύριοι  δείκτες  της  οικονομίας  μιας  χώρας  είναι  το  ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν 

(GDP)  και  το  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν  (GNP).  Το   ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν  (GDP) 

καθορίζεται  ως  το  ακαθάριστο  εθνικό  προϊόν  (GNP)  μείον  το  καθαρό  εισόδημα  από  τον 

υπόλοιπο κόσμο. Ο παράγοντας εισόδημα είναι οι καθαρές πληρωμές για την πληρωμή των 

εργαζομένων και  η  επιχειρηματική αμοιβή  και  το  εισόδημα από περιουσίες25.  Σε  αυτή  τη 

μελέτη,  ο ρυθμός στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP) είναι ένας από τους δείκτες που 

καθορίζει πώς οι αλλαγές στις επενδύσεις και στις εξαγωγές επηρεάζουν την οικονομία. 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν26 (GDP) :  Οι συντελεστές παραγωγής που βρίσκονται 

στη διάθεση μιας οικονομίας της επιτρέπουν να παράγει οικονομικά αγαθά. Η ποσότητα των 

διάφορων αγαθών που παράγονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο  (συνήθως έτος) είναι ένα 

καλό οικονομικό μέτρο του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας. Η ποικιλία όμως των προϊόντων 

25 Βλέπε “Definition of Main Aggrefates” in OECD National Accounts, p.p 6-8
26 Ράφτης Ε. Τρ., (1995), “Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία”, Κεφ.4 
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που παράγονται, από τα πιο απλά όπως τα τρόφιμα και ρούχα  μέχρι τα πιο πολυσύνθετα, όπως 

συνθετικές ίνες,  εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.,  δεν επιτρέπουν τη σύγκριση 

της παραγωγικής ικανότητας  μιας οικονομίας από περίοδο σε περίοδο, αν προηγουμένως δεν 

εκφραστούν  τα  ανομοιογενή  αγαθά  σε  μια  κοινή  μονάδα  μέτρησης.  Είναι  φανερό  ότι  δε 

μπορούμε  να  προσθέσουμε  πορτοκάλια  και  ασπιρίνες  ή  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  και 

υφάσματα. Η μετατροπή των αγαθών σε μετρίσιμες μονάδες γίνεται με την αποτίμηση της 

αξίας τους σε χρηματικές μονάδες,  η συνολική τους αξία είναι το γινόμενο της τιμής τους επί 

την ποσότητά τους. Το άθροισμα της αξίας των επιμέρους αγαθών δίνει τη συνολική αξία για 

την οικονομία και ονομάζεται ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

Με  άλλα  λόγια,   ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν  (Α.Ε.Π)   είναι  η  συνολική  αξία  σε 

χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα  

συγκεκριμένο έτος. Η χρησιμοποίηση του όρου “εγχώριο” έχει σημασία , γιατί η παραγωγή θα 

πρέπει να γίνεται μέσα στην επικράτεια της χώρας , ασχέτως αν ο παραγωγός μπορεί να είναι 

μόνιμος κάτοικος μιας άλλης χώρας. 

Όμως παρά τη σπουδαιότητα και χρησιμότητά του το  Α.Ε.Π. παρουσιάζει ατέλειες και 

αδυναμίες , οι οποίες οφείλονται σε πολλές αιτίες. 

Οι σπουδαιότερες είναι : 

1ο. Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία παραγωγής που αφορά την ιδιοκατανάλωση, 

γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας. Για παράδειγμα, το φαγητό που μαγειρεύει 

μια νοικοκυρά στο σπίτι δε διαφέρει καθόλου από το φαγητό ενός εστιατορίου. Και όμως , η 

προστιθέμενη αξία, με το μαγείρεμα που γίνεται στο σπίτι, δεν υπολογίζεται στο Α.Ε.Π.

2ο.  Το Α.Ε.Π.  είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης. Η βελτίωση της ποιότητας, 

όταν δεν εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. Η ποιότητα όμως, είναι εξίσου 

σημαντικός  παράγοντας  με  την  ποσότητα.  Είναι  σημαντικό  επίσης  να  αναφερθεί  ότι  η 

ποιότητα ζωής, που προέρχεται, για παράδειγμα, από την καθαρή ατμόσφαιρα, είναι ουσιώδης 

παράγοντας για την υγεία και την πιθανή διάρκεια ζωής, δεν περιλαμβάνεται όμως , δυστυχώς 

στους υπολογισμούς του  Α.Ε.Π. 

3ο.   Το Α.Ε.Π. αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής.

Οι  επενδύσεις  (INV) σύμφωνα  με  την  νεοκλασική  θεωρία  υποδηλώνει  την 

σπουδαιότητα  της  αύξησης  του  κεφαλαίου  για  τις  χώρες  που  είναι  σε  μειωμένο  ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης. Η επιρροή πάνω στην οικονομική ανάπτυξη δεν  είναι υψηλή  μέχρι 

να πραγματοποιηθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο κρατικών εσόδων. Για τις χώρες – νέα μέλη 

της Ε.Ε. οι επενδύσεις σε συνδυασμό με την τεχνολογική ανάπτυξη επιφέρουν σημαντικούς 
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ρυθμούς ανάπτυξης  και ταχύτερη σύγκλιση με τα παλαιότερα μέλη της Ε.Ε. Οι  εξαγωγές 

(EXT) σύμφωνα με την οικονομική θεωρία συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας, στην 

βέλτιστη διανομή των παραγωγικών πηγών και στην αύξηση της παραγωγής από την χρήση 

συσσωρευμένου  κεφαλαίου.  Σύμφωνα  με  τον  Edwards27 (1993)  η  αύξηση  των  εξαγωγών 

καθορίζει  σε  σημαντικό  βαθμό  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  επιπλέον  γρηγορότερη 

απορρόφηση της τεχνολογίας σε σχέση με τις οικονομικά προηγμένες χώρες. 

Οι ανεξάρτητες (προκαθορισμένες) μεταβλητές σε αυτήν την έρευνα αποτελούνται από 

τις μεταβλητές που σε σημαντικό βαθμό επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας 

και είναι οι εξαγωγές (ΕΧΤ) και οι επενδύσεις (INV). 

Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της οικονομικής θεωρίας που αναλύει τη θεωρητική σχέση 

ανάμεσα στις  εξαγωγές και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή υπάρχουν και άλλες 

μεταβλητές που επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Βέβαια, αφού 

οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της ανάπτυξης, η αύξηση των εξαγωγών συνεισφέρει στην 

αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης.  Όμως,  υπάρχουν σημαντικοί  έμμεσοι  παράγοντες που 

επιδρούν στη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης. 

Επένδυση28 είναι η δαπάνη που γίνεται σε μια ορισμένη περίοδο για να παράγουμε 

κεφαλαιουχικά αγαθά δηλαδή μηχανές, οικοδομές, εργοστάσια, κλπ. ή για να αυξήσουμε τα 

αποθέματα από πρώτες ύλες, καταναλωτικά αγαθά, κλπ.

   Η  έννοια  των  επενδύσεων  δεν  πρέπει  να  ταυτίζεται  με  την  έννοια  του  υλικού 

κεφαλαίου της οικονομίας. Υλικό κεφάλαιο είναι το απόθεμα του πραγματικού κεφαλαίου της 

οικονομίας που υπάρχει σε μια ορισμένη στιγμή και που αποτελείται από παραγωγικά μέσα 

και  αποθέματα  από  άμεσα  και  διαρκή  καταναλωτικά  αγαθά  που  έχουν  παραχθεί  σε 

προηγούμενες παραγωγικές περιόδους. Έτσι το υλικό κεφάλαιο αποτελείται από συσσώρευση 

επενδύσεων  στο  παρελθόν,  ενώ οι  επενδύσεις  αποτελούνται  από  νέα  αγαθά πραγματικού 

κεφαλαίου  που  έχουν  παραχθεί  σε  μια  ορισμένη  περίοδο  και  αυξάνουν  το  πραγματικό 

κεφάλαιο της οικονομίας.

   Οι  επενδύσεις  διακρίνονται  σε  ακαθάριστες  και  καθαρές.  Οι  ακαθάριστες 

επενδύσεις είναι τα αγαθά που έχουν παραχθεί,  αλλά δεν έχουν καταναλωθεί μέσα σε μια 

ορισμένοι περίοδο. Οι  καθαρές επενδύσεις προκύπτουν αν αφαιρέσουμε την απόσβεση του 

υλικού κεφαλαίου που έγινε στην περίοδο που εξετάζουμε.

27 Edward S., (1993), “Openness, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries”, Journal of Economic 
Literature 31, 1358-1393
28 Γεωργακόπουλος Θ., (1995), “Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία”, Εκδόσεις ΕΥΓ.ΜΠΕΝΟΥ 

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 64



Κατηγορίες επενδύσεων   :  

 Η δαπάνη για επενδύσεις διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με διάφορα 

κριτήρια.  Με κριτήριο το φορέα των επενδύσεων διακρίνουμε τις επενδύσεις σε ιδιωτικές και 

δημόσιες. Ιδιωτικές είναι εκείνες που γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, δηλαδή 

ιδιώτες και κυρίως επιχειρήσεις. Δημόσιες είναι εκείνες που γίνονται από το δημόσιο.

 Ανάλογα με το  είδος της επένδυσης διακρίνουμε τις επενδύσεις σε  κατασκευές και 

εξοπλισμούς και επενδύσεις σε αποθέματα.

Ανάλογα με  τον  τομέα της  οικονομικής  δραστηριότητας  διακρίνουμε  βιομηχανικές, 

γεωργικές, κλπ. επενδύσεις. 

H ανάπτυξη των  εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος.  Οι  εξαγωγές  χαλαρώνουν  τους  δεσµευτικούς  περιορισμούς  του  ξένου 

συναλλάγµατος και επιτρέπουν τις αυξήσεις στα εισαγόµενα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως και 

στα ενδιάµεσα αγαθά McKinnon29 (1983). Επίσης, οι εξαγωγές επιτρέπουν σε φτωχές χώρες 

µε  εγχώριες  στενές  αγορές  να  επωφελούνται  από  οικονοµίες  κλίµακος  (Helpman  and 

Krugman 1985). Ακόµη, οι εξαγωγές οδηγούν στη βελτίωση της επάρκειας των πόρων και 

ιδιαίτερα  στη  βελτίωση της  χρησιµοποίησης  του  κεφαλαίου λόγω του  ανταγωνισµού  στις 

παγκόσµιες αγορές (Balassa 1978, Bhagwati and Srinivasan 1979, Krueger 1980).

Ο λόγος των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µας δίνει πληροφορίες για 

τη σηµασία των εξαγωγών στην εθνική οικονοµία.  Αφού ο λόγος των εξαγωγών προς  το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένας δείκτης ανοικτής οικονοµίας, ένας µεγαλύτερος λόγος 

εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν δείχνει µια περισσότερο ανοικτή οικονοµία. 

Από την άλλη πλευρά οι χαµηλοί λόγοι των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν  µπορούν  να  αντανακλούν  περιοριστικές  εµπορικές  πολιτικές.  Ωστόσο,  οι  χώρες 

χαµηλής  αναλογίας,  που  είναι  ταξινοµηµένες  ως  δυναµικά  προσανατολισµένες  από  την 

παγκόσµια τράπεζα, ταιριάζουν κατάλληλα στην κατηγορία αυτή.

Η  θεωρητική  υπόθεση  για  τη  σχέση  ανάμεσα  στις  εξαγωγές  και  την  οικονομική 

ανάπτυξη αρχικά διατυπώθηκε από τον Ricardo το 1817. Σύμφωνα μ’ αυτήν το εμπόριο δίνει 

τη  δυνατότητα  σε  μια  χώρα  να  διακρίνεται  από  την  παραγωγή  προϊόντων  στα  οποία 

παρουσιάζει  συγκριτικό  πλεονέκτημα  με  αποτέλεσμα  να  επιτυγχάνει  υψηλότερο  επίπεδο 

εθνικού  πλούτου.  Πρόσφατες  εμπειρικές  έρευνες  όσο  αναφορά  τη  σχέση  ανάπτυξης  και 

εξαγωγών είναι λιγότερο πειστικές, κυρίως επειδή το θέμα δεν είναι αν μια χώρα μπορεί να 

29 McKinnon,  R.(1964),  “Foreign  exchange  constraint  in  economic  development  and  efficient  aid  allocation”, 
Economic Journal, 74, pp.388 – 409
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εμπορεύεται  αλλά  αν  οι  μέθοδοι  που  χρησιμοποιούνται  για  την  προαγωγή  του  εμπορίου 

αυξάνουν την παραγωγή. 

Το βασικό επιχείρημα a  priori  είναι  ότι  η  επέκταση των εξαγωγών συμβάλει  στην 

οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας το ποσοστό της ακαθάριστης επένδυσης και  αυξάνοντας το 

συντελεστή παραγωγικότητας. Αν υπάρχουν κίνητρα για την αύξηση των επενδύσεων και τη 

βελτίωση  της  τεχνολογίας,  οι  οριακοί  συντελεστές  παραγωγικοτήτων  αναμένεται  να  είναι 

υψηλότεροι στον εξαγωγικό τομέα από τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. 

Στα  πλαίσια  της  νέας  διεύρυνσης  της  Ε.Ε.,  το  Εργαστήριο  Συστημάτων 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης  του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποίησε μια εκτίμηση 

των  επιδόσεων  των  25  χωρών  της  Ε.Ε.  και  των  4  υπό  ένταξη  Χωρών  (Βουλγαρίας  και 

Ρουμανίας, όπου σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Κοπεγχάγης το 2002 θα ενταχθούν το 2007 καθώς και της Τουρκίας, Κροατίας όπου έχουν 

ξεκινήσει  οι  προενταξιακές  διαδικασίες  με  στόχο  την  εναρμόνιση  τους  με  το  «κοινοτικό 

κεκτημένο») λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη ένα πλήθος κριτηρίων όπως αυτά περιγράφονται 

στο Πίνακα 4.1.1. 

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε μέσω της πολυκριτήριας μεθόδου PROMETHEE30 η 

οποία  επιτρέπει  τη  σύνθεση  πολλαπλών  κριτηρίων  για  την  εξαγωγή  μιας συνολικής 

αξιολόγησης-κατάταξης των χωρών. Η μέθοδος PROMETHEE κάθε φορά συγκρίνει ανά δύο 

τις χώρες στα 6 κριτήρια εκτίμησης.

                             

                          Πίνακας 4.1.1 : Κριτήρια Εκτίμησης μεθόδου PROMETHEE

1 Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π.

2 Καταναλωτική Δαπάνη

3 Κατά Κεφαλήν Εισόδημα

4 Δημόσιες Δαπάνες

5 Πληθωρισμός

6 Ανεργία

30 Ζοπουνίδης Γ., (2001), “Ανάλυση χρηματοοικονομικών αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια”, Εκδόσεις Ανικούλα, 
Θεσσαλονίκη
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Τα στοιχεία των κριτηρίων συγκεντρώθηκαν από την βάση δεδομένων  Euromonitor 

International31 η οποία συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, 

το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο,  ο  Διεθνής  Οργανισμός  Εργασίας,  Εθνικές  Στατιστικές 

Υπηρεσίες κ.α.. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για το έτος 2003. 

Αποτελέσματα 

            Ο Πίνακας 4.1.2 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μεθόδου PROMETHEE, σχετικά με 

την κατάταξη των χωρών τα οποία προέκυψαν εξετάζοντας διάφορα σενάρια (500 τον αριθμό) 

σχετικά με τη βαρύτητα των 6 κριτηρίων αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την Ε.Ε. των 15, 

των 10, των 25 αλλά και τις Η.Π.Α. με την Ιαπωνία.

Από  τον  Πίνακα  4.1.2  παρατηρούμε  ότι  στην  πρώτη  θέση  κατατάσσεται  το 

Λουξεμβούργο το οποίο έχει την μικρότερη ανεργία 3,8%, το υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

(51812,45 ευρώ) και την υψηλότερη καταναλωτική δαπάνη (22214,61 ευρώ) στο σύνολο των 

28 χωρών της Ευρώπης και Ιαπωνίας. Ακολουθούν η Δανία, Αυστρία, Ολλανδία και Σουηδία. 

Η Γερμανία κατατάσσεται στην 13 θέση και ακριβώς κάτω από το μέσο όρο των 15 κρατών –

μελών γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έξοδο αρκετών επιχειρήσεων από την Γερμανία και 

την ύφεση που αυτό συνεπάγεται αρκεί να δει  κανείς ότι  η Γερμανία από χώρα υποδοχής 

εργατικού δυναμικού την δεκαετία 1960 και 1970 έχει ανεργία σήμερα 9,6%. 

Το ίδιο πρόβλημα ωστόσο αντιμετωπίζουν όλες οι βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης με 

τον κλάδο της βιομηχανίας και κυρίως την κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση (ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας και  ένδυσης  καταλαμβάνει  το  4%  της  συνολικής  βιομηχανικής 

παραγωγής της Ε.Ε. των «15» και το 7% της βιομηχανικής απασχόλησης, με ετήσιο κύκλο 

εργασιών 200 δις. Ευρώ και πάνω από 177.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Η αδυναμία των 

καταναλωτών και η επιθετική εισβολή φθηνών προϊόντων από την Άπω Ανατολή επηρέασε 

περισσότερο τους προαναφερόμενους κλάδους και λιγότερο τις εταιρείες λιανικού εμπορίου. 

Το πρόβλημα εστιάζεται, όπως αναφέρεται και στην ετήσια έκθεση της Creditreform (2004), 

στη μείωση της εγχώριας ζήτησης σε συνεχή βάση στις Ευρωπαϊκές χώρες από το 2001. Ο 

παράγοντας αυτός έχει οδηγήσει αρκετές ξένες επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων αγορών.

31 www.euromonitor.com/ LatestReports.aspx
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Πίνακας 4.1.2  : Κατάταξη Χωρών βάσει βαθμολογίας προγράμματος PROMETHEE

Κατάταξη Χώρα Βαθμολογία 
PROMETHEE Κατάταξη Χώρα Βαθμολογία 

PROMETHEE
1 Λουξεμβούργο 12.267 18 Ισπανία -0,631

2 Δανία 9.188 19 Ελλάδα -1,461

3 USA 8.792 20 Πορτογαλία -1,505

4 Αυστρία 8.341 21 Μάλτα -1,649

5 Ολλανδία 7.764 22 Σλοβενία -2,609

6 Σουηδία 7.628 23 Τσεχία -4,357

7 Αγγλία 7.215 24 Ουγγαρία -4,796

8 Ιαπωνία 6.833 25 Μ.Ο. 10 -5,72

9 Ιρλανδία 6.417 26 Εσθονία -6,387

10 Βέλγιο 6.099 27 Λιθουανία -6,721

11 Γαλλία 5.837 28 Κροατία -7,32

12 Μ.Ο. 15 5.591 29 Λετονία -8,164

13 Γερμανία 4.901 30 Πολωνία -9,563

14 Φινλανδία 4.881 31 Βουλγαρία -10,25

15 Ιταλία 3.415 32 Ρουμανία -10,918
16 Μ.Ο. 25 1.089 33 Σλοβακία -11,404

17 Κύπρος 0,122 34 Τουρκία -12,903

Η Ρουμανία καταλαμβάνει την 32 θέση φυσικά κάτω από το μέσο όρο των 15 και 25 

αντίστοιχα κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και κάτω από το  μέσο όρο των 10 νέων κρατών 

μελών όπου με εξαίρεση την Κύπρο καταλαμβάνουν χαμηλότερες θέσεις. Τα 10 νέα κράτη 

μέλη καθώς και τα 4 υπό ένταξη κράτη καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης. 

Επίσης, τα κράτη αυτά βρίσκονται κάτω και από τον μέσο όρο των 15 και 25 κρατών μελών. 

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στις 10 νέες χώρες της 

Ε.Ε. είναι αρκετά κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η ανεργία επίσης σε μερικές χώρες είναι 

αρκετά υψηλή 20,5% για τη Πολωνία και 18,5% για την Σλοβακία. 

Αρκετοί  ωστόσο  ευρωσκεπτικιστές  υποστηρίζουν  ότι  τα  νέα  μέλη  θα  χρειαστούν 

αρκετά  χρόνια  για  να  συγκλίνουν  με  τα  παλαιότερα  κράτη  μέλη  της  Ε.Ε..  Το  Economist 

Intelligence  Unit32 (2004),  αναφέρει  ότι  εάν  υποτεθεί  ότι  οι  15  χώρες  της  τωρινής  Ε.Ε 

εμφανίζουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2% ετησίως και οι 10 χώρες που πρόκειται να 

ενταχθούν  στο  κοντινό  μέλλον  (συμπεριλαμβάνοντας  και  τις  Βουλγαρία  και  Ρουμανία  το 

2007)  αναπτύσσονται  με  ρυθμό  της  τάξης  του  4%  ετησίως,  τα  νέα  μέλη  θα  χρειαστούν 

περίπου 56 χρόνια κατά μέσο όρο για να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο με τα παλαιότερα. Ενώ, εάν 

32 http://www.eiu.com/ (http://eiu.enumerate.com/asp/wcol_WCOLHome.asp)
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τα νέα μέλη παρουσιάσουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 3%, τότε θα χρειαστούν  90 

χρόνια!!

4.2    Στοιχεία της Μελέτης

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας αυτής είναι ετήσια και 

καλύπτουν την περίοδο από το 1990 μέχρι και το 2005. Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται 

από τις βάσεις δεδομένων της NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS ROMANIA (INNSE33).

Τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών είναι διαθέσιμα και από άλλες πηγές, αλλά η 

πρωταρχική πηγή για την διπλωματική εργασία είναι οι εθνικοί λογαριασμοί του INSSE. Τα 

στοιχεία είναι εκφρασμένα στο εθνικό νόμισμα της Ρουμανίας (ROL~LEI)34  αφού σε Ευρώ τα 

διαθέσιμα στοιχεία ήταν από το 1998 και μετά.

Ο  πίνακας  που  ακολουθεί  (Πίνακας  4.2.1) παρουσιάζει  μελέτη  του  Economist  

Intelligence Unit (2004), όπου γίνεται αναφορά στο χρόνο που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί κάθε 

χώρα ξεχωριστά για να συγκλίνει με το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα της Ευρώπης των 15. Ο 

χρόνος σύγκλισης έχει υπολογιστεί βάσει μιας δεδομένης αύξησης του μέσου ετησίου κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ε.Ε. των 15, της τάξης του 2%.

33 Στο  Παράρτημα 7 παρουσιάζονται τα στοιχεία της μελέτης από το  NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS 
ROMANIA
34 1 € = 36.586 ROL / 1 $  = 24.708 ROL (03.02.2008)
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Πίνακας 4.2.1: Εκτιμώμενος χρόνος σύγκλισης με τα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Κράτη Μέση κατά κεφαλήν ετήσια 
ανάπτυξη Α.Ε.Π. (%) Απαιτούμενος Χρόνος

Κύπρος 3,4 21

Τσεχία 3,7 39

Εσθονία 4,8 31

Ουγγαρία 4 34

Λετονία 3,9 58

Λιθουανία 3,8 53

Μάλτα 4,1 29

Πολωνία 3,8 59

Σλοβακία 4 38

Σλοβενία 3,2 31

Βουλγαρία 3,8 63

Ρουμανία 3,8 80

Σταθμισμένος  Μέσος όρος 3,8 53

Πηγή : Economist Intelligence Unit (2004)

Παρόλο ωστόσο, που αρκετές από τις νέες χώρες τις τελευταίας διεύρυνσης ξεκινούν 

από  μια  αρκετά  χαμηλή  βάση,  όπως  είναι  οι  χώρες  της  Βαλτικής  που  για  τα  σημερινά 

δεδομένα  της  κεντρικής  Ευρώπης  θεωρούνται  φτωχές,  θεωρείται  ότι  θα  σημειώσουν 

ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης χρησιμοποιώντας την τρέχουσα εμπειρία της Ε.Ε..  Βέβαια, 

μερικές από τις χώρες αυτές είναι ήδη πιο προηγμένες σε τομείς όπου τα σημερινά κράτη μέλη 

υποβάλλονται ακόμα σε διαρθρωτικές αλλαγές.

Η Σλοβενία θεωρείται η πιο πλούσια και ευημερούσα χώρας της κεντρικής Ευρώπης. 

Το  1991  όπου  διακήρυξε  την  ανεξαρτησία  της  από  τη  Γιουγκοσλαβία  το  κατά  κεφαλήν 

εισόδημά της ανερχόταν περίπου στα 6300 USD Αμερικής και το 2003 έφθασε στα 9294,19 

ευρώ. 

Η πορεία του  ΑΕΠ (GDP) για τα έτη 1998 – 2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ - 27 

(Βουλγαρία,  Τσεχία,  Εστονία,  Κύπρο,  Λιθουανία,  Λετονία,  Ουγγαρία,  Μάλτα,  Πολωνία, 

Σλοβακία, Σλοβενία και Ρουμανία) καθώς και συγκριτικά αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής  (USA)  και  της  Ιαπωνίας  (JAPAN)  παρουσιάζεται  αναλυτικά  στον  πίνακα  που 

ακολουθεί : 
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Πίνακας 4.2.2  : Η πορεία του ΑΕΠ για τα έτη 1998-2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ- 27

Χώρα / 
Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Βουλγαρία 11.386,
3

12.163,
9

13.704,3 15.249,6 16.623 17.766,8 19.875,4 21.882,3 25.100

Τσεχία 55.382,
9

56.414,
6

61.495,2 69.044,7 80.003,6 80.924,1 88.262 100.319,
7

114.020,
7

Εστονία 4.954,7 5.226,4 6.103 6.916,4 7.757,1 8.692,6 9.581,8 11.209,6 13.233,6

Κύπρος 8.531,8 9.163,3 10.078,7 10.801,1 11.170 11.785 12.728,1 13.659,3 14.553,7

Λετονία 6.014,8 6.817,5 8.495,6 9.319,6 9.911,1 9.977,8 11.176,3 13.012,2 16.180,3

Λιθουανία 9.967,6 10.240,
5

12.360,3 13.562,4 15.023,2 16.452,1 18.125,8 20.673,2 23.721,4

Ουγγαρία 41.930,
8

45.074,
6

52.025 59.511,8 70.713,7 74.681,6 86.321,8 88.913,9 89.901

Μάλτα 3.402,2 36.61,1 4.221,1 4.300,5 4.488,9 4.421,4 4.481,9 4.733,2 50.25,3

Πολωνία 153.429
,4

157.46
9,8

185.714 212.293,
8

209.617,
4

191.643,
8

204.236,
5

244.420,
1

271.530,
3

Ρουμανία 37.436,
4

33.387,
8

40.346,4 44.904,2 48.441,6 52.613 60.842 79.551,4 97.117,8

Σλοβακία 19.980,
6

19.313,
5

22.095,5 23.570,3 26.033,7 29.228,6 33.862,9 38.113,2 43.945,4

Σλοβενία 18.793,
5

20.151,
7

21.125,2 22.422,9 24.134,2 25.327,9 26.739,1 28.252 30.453,9

Ε.Ε-27 8.130.2
67

8.545.3
01

9.159.61
3

9.535.68
8

9.893.47
7

1.005.73
92

10.555.1
80

10.990.7
54

11.583.4
02

USA 7.802.2
16

8.696.1
90

10.629.0
60

11.308.6
19

11.071.9
12

9.689.53
3

9.394.56
5

9.994.29
3

10.508.6
81

JAPAN 3.448.0
38

4.101.7
85

5.056.69
9

4.579.68
0

4.161.54
6

3.743.55
9

3.706.69
7

3.663.44
3

3.476.87
5
  

Πηγή : Eurostat / in  million of Euro at current prices

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του ΑΕΠ υπερέβη κατά πολύ τις εκτιμήσεις έγκυρων 

οικονομικών αναλυτών (η Economist Intelligence Unit εκτιμούσε οικονομική ανάπτυξη 4,5% 

και  το  Ινστιτούτο  Διεθνών  Οικονομικών  Μελετών  της  Βιέννης  WIEW  4,2%).  Τα 

αποτελέσματα αυτά οφείλονται στον τριπλασιασμό έναντι του 2003 της αγροτικής παραγωγής 

και στην κατασκευαστική δραστηριότητα, τους τομείς στους οποίους παράγεται το 46,6% του 

ΑΕΠ.

Μετά το 2002 ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ)  της  Ρουμανίας  άρχισε  να  σταθεροποείται  σε  υψηλά επίπεδα,  παρουσιάζοντας  την 

κάτωθι εξέλιξη :

2003: 5,2 %

2004: 8,5% 

2005: 4,1% 

2006: 7,7% 

2007: 6,1%
Πηγή (2007):  Εθνική Επιτροπή Πρόγνωσης (National Forecast Commission-CNP)
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 Μέσα στο διάστημα 2003-2006 το ΑΕΠ της Ρουμανίας (σε τρέχουσες τιμές αγοράς )  

σε απόλυτους αριθμούς (σε δισ. Lei  και σε δισ. ΕΥΡΩ ) εμφανίζει την κάτωθι εξέλιξη :

            Πίνακας 4.2.3  : Εξέλιξη ΑΕΠ από 2003 έως 2006 

 2003 2004 2005 2006
Σε δισ. Lei 197,56 246,46 288,04 342,41
Σε δισ. € 52,6 60,8 79,49 97,15

 
Πηγή : Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών/ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

Η εξέλιξη του κατά κεφαλή μέσου ετήσιου  ΑΕΠ  της Ρουμανίας  (σε Lei  και  σε 

ΕΥΡΩ ) απεικονίζεται στον κάτωθι πίνακα:

                         Πίνακας 4.2.4 : Εξέλιξη κατά κεφαλή ΑΕΠ από 2003 έως 2006

 2003 2004 2005 2006
Σε  Lei 9090 11372 13321 15864
Σε  € 2420 2805 3676 4501

Πηγή : Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών/ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

Πίνακας 4.2.5 : Διαχρονική Εξέλιξη του ΑΕΠ της Ρουμανίας

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Σε δισ. Lei 158,30 142,13 154,91 137,99 145,89 153,03 185,74 197,56 246,46 288,04 342,41
Σε δισ. € 42,1 37,8 41,2 36,7 38,8 40,7 49,4 52,6 60,8 79,49 97,15

     Πηγή : Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών/ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

Η γραφική απεικόνιση του ανωτέρω πίνακα έχει ως εξής :

Διάγραμμα 4.1 : Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ της Ρουμανίας για την περίοδο 1996 – 2006 
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Η κατά κλάδους σύνθεση  του ΑΕΠ  της Ρουμανίας μέσα στο διάστημα  2003- 2006 

χαρακτηρίζεται από πτώση του μεριδίου της Γεωργίας και άνοδο του ποσοστού συμμετοχής 

των Υπηρεσιών και των Κατασκευών  ενώ το μερίδιο  της Βιομηχανίας εμφανίζει διαχρονικά 

μικρότερες διακυμάνσεις :

Πίνακας 4.2.6  : Κατά κλάδους σύνθεση του ΑΕΠ  για τα έτη 1990 – 2005 

 Κλάδος 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Βιομηχανία 22,1% 22,4% 21,4% 22,2% 22,8% 23,5% 23,9% 24,0% 25,1%
Υπηρεσίες 41,0% 40,8% 41,8% 42,1% 42,5% 42,2% 42,8% 43,2% 43,5%
Γεωργία 15,5% 15,3% 15,0% 15,2% 14,8% 14,5% 14,1% 13,8% 13,4%
Κατασκευές 4,2% 4,6% 4,7% 4,4% 4,4% 4,8% 5,1% 5,2% 5,6%
Φόροι (μείον επιδ.) 17,2% 16,9% 17,1% 16,1% 15,5% 15,0% 14,1% 13,8% 12,4%
Σύνολο ΑΕΠ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Κλάδος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Βιομηχανία 25,3% 25,8% 25,1% 24,4% 25,0% 24,7% 24,1%
Υπηρεσίες 43,8% 44,1% 43,9% 44,4% 45,4% 46,0% 49,4%
Γεωργία 13,4% 12,9% 12,4% 12,7% 11,6% 12,6% 8,5%
Κατασκευές 6,1% 6,3% 6,7% 6,3% 6,8% 5,9% 6,3%
Φόροι (μείον επιδ.) 11,4% 10,9% 11,9% 12,2% 11,2% 10,8% 11,7%
Σύνολο ΑΕΠ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Πηγή : Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών/ Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 

Οι  διψήφιοι  ρυθμοί  αύξησης  της  Κατανάλωσης  (2004:  24%  ,  2005:  20%  ,2006: 

19%)    και των Επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια (2004: 35,8% , 2005:11,5 % ,2006: 26,8%)  

ήταν  οι  βασικότεροι  κινητήρες  της  δυναμικής  ανάπτυξης  του  ΑΕΠ μέσα στα  τελευταία 

χρόνια.  Μεγάλο μέρος  της  ζήτησης για  καταναλωτικά αγαθά  αλλά και  για  μηχανολογικό 

εξοπλισμό για επενδύσεις καλύφθηκαν μέσα στο 2006 με αύξηση των εισαγωγών  κατά 25,1% 

( 37,60 δισ. € σε αξίες FOB μέσα στο 2006 έναντι 30,06 δισ. € σε αξίες FOB  μέσα στο 2005 ) 

ενώ σημαντική – σαν αποτέλεσμα του βελτιωμένου παραγωγικού δυναμικού -ήταν με 16,1 % 

και η αύξηση των εξαγωγών (25,85 δισ. € σε αξίες FOB έναντι 22,25 δισ. € σε αξίες FOB του 

προηγουμένου έτους ).  Στην επίτευξη του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ μέσα στο 

2006  συνέβαλε  και  η  ισχυρή άνοδος  της  παραγωγικότητας  της  εργασίας  που  ανήλθε  στα 

10,6%  έναντι  5,2%  του  2005.  Μεγάλη  ήταν  μέσα  στο  2006  επίσης  η  συμβολή  της  

βιομηχανικής παραγωγής, η οποία αυξήθηκε κατά 7,8% έναντι 2,5% του 2005. 

Η πορεία των εξαγωγών και εισαγωγών για τα έτη 1998 – 2006 για τις νέες χώρες της 

ΕΕ  -  27  (Βουλγαρία,  Τσεχία,  Εστονία,  Κύπρο,  Λιθουανία,  Λετονία,  Ουγγαρία,  Μάλτα, 

Πολωνία,  Σλοβακία,  Σλοβενία  και  Ρουμανία)  καθώς  και  συγκριτικά  αυτή  των  Ηνωμένων 
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Πολιτειών της Αμερικής και της Ιαπωνίας  παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες 4.2.7 και 

4.2.8  που ακολουθούν : 

Πίνακας 4.2.7 : Η πορεία των Εξαγωγών για τα έτη 1998-2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ

Χώρα/Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Βουλγαρία 5.9 6 8.3 9.2 9.6 10.5 13.5 15.2 16.3

Τσεχία 32.5 34.2 42.1 48.7 51.8 53.8 66.1 78 84.1

Εστονία 4 4 5.5 6 5.9 6.5 7.8 9.8 10.9

Κύπρος 4 4.4 5.2 6.7 6.7 6.7 7.4 8.3 9.1

Λετονία 3.1 3 4.2 4.6 4.9 5.3 6.3 7.9 8.8

Λιθουανία 4.9 4.2 6 7.3 8.4 8.9 10.2 13.1 14.9

Ουγγαρία 25.1 30.5 39.7 44.9 47.1 48.4 56.4 64.3 72.1

Μάλτα 3.2 4.3 5 4.6 4.9 4.4 4.4 4.5 4.6

Πολωνία 43.8 40.5 56.1 64.5 66.3 70.2 89.4 101.6 112.2

Ρουμανία 9.5 10.2 14.7 17.1 19.4 20.6 25.5 31.7 38.5

Σλοβακία 12.6 12.1 16 17.8 19.1 23.6 26.8 31.7 35.2

Σλοβενία 10.5 10.5 12.4 13.5 14.5 14.9 16.8 19.2 21.1

Ε.Ε-15 1208.7 1284.5 1598.2 1644.2 1641.1 1615.9 1800.9 - -

Ε.Ε-25 - - - 1567.3 1559.5 1529.8 1683.5 1906 2258.2

USA 1076.1 1192.8 1557.5 1454.3 1333.7 1179.2 1243.5 1422.6 1615.9

JAPAN 484.5 528.8 687.6 622.2 596.4 555.7 608.6 667 698.5
                                                                                                                                                                                      

Πηγή : Eurostat / in 1000  million of Euro at current prices
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Πίνακας 4.2.8 : Η πορεία των Εισαγωγών για τα έτη 1998-2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ

Χώρα/Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Βουλγαρία 5.9 6.6 9.1 10.3 10.65 12 14.7 17.7 21.2

Τσεχία 33.6 35.6 45.1 52.3 56.3 58.8 71.4 80.1 89.6

Εστονία 4.4 4.3 5.8 6.4 6.7 7.5 8.9 10.9 12.2

Κύπρος 4.6 4.6 5.7 7.1 7.2 6.9 8 9.1 10.9

Λετονία 3.7 3.6 4.6 5.3 5.5 6.1 7.8 9.5 11.2

Λιθουανία 6 5.4 6.8 7.9 9.2 10 11.6 14.6 17.8

Ουγγαρία 27.1 34 44.1 48.5 52 54.3 63.3 70.3 78.2

Μάλτα 3.4 4.4 5.5 4.8 4.8 4.6 4.7 5 5.5

Πολωνία 49.9 52.2 66.9 70.5 71.7 74.3 93.5 105.7 117.1

Ρουμανία 12.1 11.5 16.2 19.6 21.1 23.4 30.6 38.6 44.5

Σλοβακία 14.5 13.2 16.8 19.8 21.2 23.8 28 35 42.1

Σλοβενία 10.7 11.2 13 13.5 14.3 15.1 17.5 19.7 21.9

Ε.Ε-15 1184.3 1301.9 1691.1 1688.2 1601.7 1578.9 1760.2 - -

Ε.Ε-25 - - - 1641.1 1556.6 1528.8 1692.4 1969.8 2211.5

USA 1266.5 1475.9 2011 1888.9 1832.5 1646 1778.6 2061.3 2318.1

JAPAN 378.6 421.2 558.4 524.4 476.5 435.3 470.1 533.8 555.8

  Πηγή : Eurostat / in 1000  million of Euro at current prices

Στον πίνακα 4.2.9 παρουσιάζονται οι επενδύσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

εκφρασμένες σε ποσοστό του  GDP για τα έτη 1998 – 2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ - 27 

(Βουλγαρία,  Τσεχία,  Εστονία,  Κύπρο,  Λιθουανία,  Λετονία,  Ουγγαρία,  Μάλτα,  Πολωνία, 

Σλοβακία, Σλοβενία και Ρουμανία). 
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Πίνακας 4.2.9  : Η πορεία των Επενδύσεων για τα έτη 1998-2006 για τις νέες χώρες της 

ΕΕ

Χώρα/Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Βουλγαρία 13.0 15.1 15.7 18.2 18.2 19.3 20.5 24.2 26.2

Τσεχία 28.2 27.0 28.0 28.0 27.5 26.7 25.8 25.0 24.6

Εστονία 29.9 24.7 26.0 26.7 29.8 31.7 31.4 30.6 34.1

Κύπρος 18.7 17.6 17.0 16.7 18.1 17.6 18.7 19.5 20.3

Λετονία 24.7 23.0 24.2 24.9 23.8 24.4 27.5 30.6 34.4

Λιθουανία 24.0 22.0 18.8 20.1 20.3 21.2 22.3 22.8 24.8

Ουγγαρία 23.6 23.9 23.0 23.0 23.0 22.1 22.4 22.7 21.8

Μάλτα 22.9 22.2 22.9 20.6 16.3 19.6 19.4 19.4 19.4

Πολωνία 24.1 24.4 23.7 20.7 18.7 18.2 18.1 18.2 19.9

Ρουμανία 18.2 17.7 18.9 20.7 21.3 21.4 21.8 23.1 24.6

Σλοβακία 35.8 29.5 25.8 28.6 27.4 24.8 24.0 26.5 26.3

Σλοβενία 24.1 26.4 26.2 24.9 23.4 24.1 25.4 25.5 26.1

Ε.Ε-15 19.9 20.3 20.5 20.1 19.5 19.4 19.6 19.9 20.5

Ε.Ε-25 20.1 20.5 20.7 20.2 19.6 19.5 19.7 20.0 20.7

Ε.Ε-27 20.1 20.4 20.7 20.2 19.6 19.5 19.7 20.0 20.7

  Πηγή : Eurostat / % of GDP

Οι Ρουμανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,54% το έτος 2005, ήτοι  22,25 δις. € από 

18,9 δις. €  το έτος 2004. Η αξία των εξαγωγών της Ρουμανίας το 2006 ανήλθε συνολικά σε 

25,85 δις. €, 16,15% αυξημένη συγκριτικά με το 2005. Οι εξαγωγές της Ρουμανίας στα κράτη 

μέλη της ΕΕ αποτελούν το 67,7% των συνολικών εξαγωγών (16,3% αυξημένες σε σχέση με το 

έτος  2005).  Οι  κυριότερες  χώρες  αποδέκτες  των  ρουμανικών  εξαγωγών  είναι  οι  Ιταλία 

(17,94%), Γερμανία (15,71%), Τουρκία (7,72%), Γαλλία (7,5%) και Ουγγαρία (4,94%).
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Πίνακας 4.2.10 : Κυριότερα εξαγόμενα  προϊόντα  (2006)

Προϊόντα
Αξία
Σε εκ. ευρώ

(%) στις 
συνολικές 
εξαγωγές

Σύγκριση με 
2005 (%)

Μηχανήματα, μηχ. εξαρτήματα, ηλεκτρικός 
εξοπλισμός  5.245,30 20,3 33,1

Υφαντουργικά υλικά, ρουχισμός 4.168,91 16,1 -1,2
Μεταλλουργικά προϊόντα 3.877,10 15,0 17,6
Ορυκτά 2.701,55 10,4 9,6
Οχήματα, μέσα μεταφοράς 2.545,11 9,8 44,0

                        Πηγή: Ρουμανική Στατιστική Υπηρεσία

Κατά το 2005, οι Ρουμανικές εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 24% από 26,3 δις. € 

το 2004 σε 32,6 δις. € το 2005. Η αξία των εισαγωγών της Ρουμανίας το 2006 ανήλθε σε 40,75 

δις. €, ήτοι 25,1% υψηλότερη συγκριτικά με το 2005. Η αξία των εισαγωγών από την Ε.Ε. 

αποτελεί  το  62,5%  από  το  σύνολο  των  ρουμανικών  εισαγωγών  και  είναι  κατά  25,85% 

αυξημένη σε σύγκριση με το 2005. Οι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες της Ρουμανίας είναι οι 

Γερμανία  (15,16%),  Ιταλία  (14,62%),  Ρωσική  Ομοσπονδία  (7,89%),  Γαλλία  (6,54%)  και 

Τουρκία (4,96%)

 

Πίνακας 4.2.11 :  Κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα  (2006)

Προϊόντα
Αξία
Σε εκ. ευρώ

% στις 
συνολικές 
εξαγωγές

Σύγκριση 
με 2005 
(%)

Μηχανήματα, μηχ. εξαρτήματα, ηλεκτρικός 
εξοπλισμός  9.881,27 24,2 29,5

Ορυκτά 6.032,88 14,8 18,9
Οχήματα, μέσα μεταφοράς 4.710,70 11,6 41,4
Μεταλλουργικά προϊόντα 4.030,39 9,9 40,1

                        Πηγή: Ρουμανική Στατιστική Υπηρεσία

Η σωρευτική αξία των συνολικών ξένων επενδύσεων αυξήθηκε κατά 24,8% το 2005, 

σε σύγκριση με το 2004, ανερχόμενη σε 13,2 δις. €, σύμφωνα με τα στοιχεία της Yπηρεσίας 

Εμπορικού Μητρώου (ξένη συμμετοχή στο κεφάλαιο εγγεγραμμένων νομικών προσώπων). 

Σύμφωνα με την ίδια ως άνω πηγή, από το 1991 μέχρι τα τέλη του 2005 οι συνολικές άμεσες 

επενδύσεις στη χώρα πλησιάζουν τα 13 δις. €. Σημειωτέον ότι το 2005 συστάθηκαν 11.719 

νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων. 
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Σύμφωνα ωστόσο με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρουμανίας για το 2005, οι σωρευτικές άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία φθάνουν στο 

τέλος του 2005 τα 20,1 δις. €, έναντι 15 δις. € το 2004 (αύξηση κατά 5,1 δις. € , ή 33,7%). 

Το  έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού περιορίσθηκε το 2005 στο 0,8% του 

Α.Ε.Π., ανερχόμενο σε 626,2 εκατ. €. Το 2006 το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού 

ανήλθε σε 1,603 δις. €, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση (υπερδιπλασιασμό σε σύγκριση με το 

2005),  και αντιπροσώπευσε ποσοστό 1,65% του ΑΕΠ. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι  οι 

δαπάνες  μεγεθύνθηκαν  κατά  25,8%,  ανερχόμενες  σε  31,96  δις.  €,  ενώ τα  δημόσια  έσοδα 

αυξήθηκαν κατά 22,6% και ανήλθαν σε 30,35 δις. €.  

 

Πίνακας 4.2.12 : Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα (2004 - 2007)

Σε δις. Ευρώ 2004* 2005* 2006* 2007** 2007 (Ιαν.)**
Δημόσια έσοδα 18,268 24,184 30,352 55.575,5 10.256,1
Δημόσιες δαπάνες 19,179 24,810 31,955 64.630,4 7.283,7
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα -0,911 -0,626 -1,603 -9.054,9 +2.432,4

Πηγή: Ρουμανικό Υπουργείο Δημόσιων Οικονομικών
Σημειώσεις: 

* Ποσά σε δις. Ευρώ, εκτελεσθέντες προϋπολογισμοί
** Ποσά σε εκατομμύρια RON, αρχική πρόβλεψη της ρουμανικής Κυβέρνησης 

Είναι πλέον γνωστό ότι οι μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες είναι μεγάλη απειλή 

για τη μακροοικονομική σταθερότητα. Η εμπειρία των τριάντα τελευταίων ετών στην Ευρώπη 

έχει  δείξει  ότι  τα  μεγάλα  δημόσια  ελλείμματα  και  το  αυξανόμενο  δημόσιο  χρέος  είχαν 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική μεγέθυνση και στη μακροοικονομική σταθερότητα των 

περισσότερων  οικονομιών.  Η  ύπαρξη  μεγάλων  ελλειμμάτων  και  υψηλού  χρέους  ασκεί 

αυξητικές  πιέσεις  στις  τιμές  και  τα  επιτόκια,  στρεβλώνει  την  κατανομή  των  πόρων  και 

περιορίζει  σημαντικά  τις  δυνατότητες  για  άσκηση  αντικυκλικής  πολιτικής  σε  περίπτωση 

επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας ή ύφεσης. Γι’ αυτό και η πολυμερής εποπτεία 

από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΟΣΑ, αλλά και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες –μέλη της, παίζει σημαντικό ρόλο στο να προληφθούν ή και 

να θεραπευθούν οι μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις οι 

συστάσεις  των  οργανισμών  αυτών  αποτελούν  και  ένα  σημαντικό  μέσο  πίεσης  για  τις 

οικονομικές αρχές μιας χώρας για να ακολουθήσουν πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης και 

μεταρρύθμισης. 

Στον πίνακα 4.2.13 παρουσιάζεται το δημόσιος χρέος εκφρασμένες σε ποσοστό του 

GDP για τα έτη 1998 – 2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ - 27 (Βουλγαρία, Τσεχία, Εστονία, 
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Κύπρο, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ρουμανία) 

καθώς και συγκριτικά στοιχεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. 

Πίνακας 4.2.13 : Δημόσιο χρέος για τα έτη 1998-2006 για τις νέες χώρες της ΕΕ- 27

Χώρα/Έτος 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Βουλγαρία 79.6 79.3 74.3 67.3 53.6 45.9 37.9 29.2 22.8

Τσεχία 15.0 16.4 18.5 25.1 28.5 30.1 30.4 30.2 30.1

Εστονία 5.5 6.1 5.2 4.8 3.5 5.5 5.1 4.4 4.0

Κύπρος 58.6 58.9 58.8 60.7 64.7 68.9 70.2 69.1 65.2

Λετονία 9.6 12.5 12.3 14.0 13.5 14.4 14.5 12.5 10.6

Λιθουανία 16.6 22.8 23.7 23.1 22.4 21.2 19.4 18.6 18.2

Ουγγαρία 62.0 61.1 54.2 52.1 55.6 58.0 59.4 61.6 65.6

Μάλτα 53.4 57.1 55.9 62.1 60.1 69.3 72.7 70.8 64.7

Πολωνία - - 36.8 37.6 42.2 47.1 45.7 47.1 47.6

Ρουμανία 18.8 22.1 24.7 26.0 25.0 21.5 18.8 15.8 12.4

Σλοβακία - - 50.4 49.0 43.4 42.4 41.4 34.2 30.4

Σλοβενία - - - 27.2 28.4 27.9 27.6 27.4 27.1

Ε.Ε-15 - - 63.0 62.1 61.4 63.0 63.3 64.2 63.0

Ε.Ε- 25 - - - 61.0 60.4 62.0 62.4 63.1 61.9

Ε.Ε-27 - - - 60.8 60.2 61.8 62.1 62.7 61.4

USA 67.7 64.1 58.2 57.9 60.2 62.5 63.4 : :

JAPAN 122.2 125.7 134.1 142.3 149.5 157.6 164.0 : :

: Not available
Πηγή : Eurostat / % of GDP

Η Ρουμανία είναι  δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(ΚΑΕ) με πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Το 2005 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν μόλις 

34,7% του αντίστοιχου μέσου της ΕΕ-25 (από 25,4% το 1999), ενώ η μέση ετήσια αύξηση του 

ΑΕΠ στην περίοδο 2000 – 2006 ήταν 5,6%. Προβλέπεται δε να συνεχίσει να αναπτύσσεται με 

ρυθμό 6,0% το 2007, 5.9% το 2008 και 5,8% το 200935  όταν ο ρυθμός ανάπτυξης για την ΕΕ-

25 αναμένεται να είναι 2,9% το 2007 και 2,4% για τα έτη 2008 και 2009.
35 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
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Διάγραμμα 4.2 : Real GDP Growth Rate (2006 – 2008), EU 27 and Romania

Αντίστοιχα ο μέσος όρος του GDP per capita in PPS για την Ρουμανία αναμένεται να 

για το 2007 να φτάσει το  39,1  (από 37,6 το 2006) και 40,5 για το 2008, ο μεγαλύτερος των 

τελευταίων 15 ετών.  

Διάγραμμα 4.3 : GDP per Capita in PPS (2006 – 2008), EU 27 and Romania

Πηγή : Eurostat

4.2.1   Συνοποπτικά Μακροικονομικά στοιχεία Ρουμανίας
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Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν: Ανήλθε σε 79,2 δις € το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 4,1% σε σχέση με το 2004. Πρόσφατες εκτιμήσεις εμφανίζουν αύξηση του ΑΕΠ το 2006, 

η οποία πιθανόν θα υπερβαίνει το 7%. Για το 2007, ο στόχος της ρουμανικής κυβέρνησης είναι 

το 6,4%. 

Πληθωρισμός:  το  2005  ανήλθε  στο  8,6%, όπως ανακοινώθηκε  από  τη  ρουμανική 

στατιστική  υπηρεσία  (έναντι  7%  των  αρχικών  προβλέψεων).  Η  πρόσφατη  πρόβλεψη  της 

Κεντρικής Tράπεζας για τον πληθωρισμό κατά το 2006 είναι 5,5%.

Ανεργία:  Σημείωσε πτώση και  περιορίσθηκε στο 5,9% του ενεργού πληθυσμού το 

2005, έναντι  6,3% το 2004 και 7,4% το 2003. Τον Αύγουστο 2006, το ποσοστό ανεργίας 

ανήλθε σε 5,1%.

Έλλειμμα  κρατικού  προϋπολογισμού:  περιορίσθηκε  στο  0,8%  του  Α.Ε.Π. 

Πρόσφατες  προβλέψεις  για  το  2006  εκτιμούν  ότι  το  δημοσιονομικό  έλλειμμα  θα 

αντιπροσωπεύει το 2,5% του Α.Ε.Π. 

Ύψος  άμεσων  ξένων  επενδύσεων: Η  σωρευτική  αξία  των  συνολικών  ξένων 

επενδύσεων αυξήθηκε κατά 24,8% το 2005, σε σύγκριση με το 2004, ανερχόμενη σε 13,2 δις. 

€,  σύμφωνα με τα στοιχεία της Yπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου. Σημειωτέον ότι  το 2005 

συστάθηκαν 11.719 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα  στοιχεία 

της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας για το 2005, οι σωρευτικές άμεσες ξένες επενδύσεις 

στη Ρουμανία φθάνουν στο τέλος του 2005 τα 20,1 δις. €, έναντι 15 δις. € το 2004. Για το α΄ 

εξάμηνο 2006 αναφέρεται ύψος σωρευτικών άμεσων επενδύσεων 23,27 δις. €. Σύμφωνα με τα 

πλέον πρόσφατα επίσημα στοιχεία του μητρώου Εμπορικών Εταιρειών (Αύγουστος 2006), η 

χώρα μας κατέχει τη 10η  θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών με 3.478 επιχειρήσεις και με 

συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 515,7  εκατ.  €.  Οι  ελληνικές  επενδύσεις  αντιστοιχούν στο 

3,58% του συνόλου των ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα ωστόσο με εκτιμήσεις μας με βάση 

δηλώσεις  των  εταιρειών  ελληνικών  συμφερόντων  προς  το  Γραφείο  μας,  το  ελληνικό 

επενδυμένο  κεφάλαιο  υπερβαίνει  τα  3  δις  €,  κατατάσσοντας  τη  χώρα  μας  μεταξύ  των 

κορυφαίων  ξένων  επενδυτών  στη  Ρουμανία.  Σημειωτέον  ότι  οι  μεγαλύτερες  ελληνικές 

επενδύσεις στα Βαλκάνια έχουν πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία.  

Συναλλαγματικά αποθέματα: Τα συνολικά (συμπεριλαμβανομένου χρυσού) ανήλθαν 

σε 19,3 δις € το 2005, έναντι 13,1 δις. € το 2004, εκ των οποίων τα 18,3 δις. € στην Κεντρική 

Τράπεζα. Τα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας σε ξένο συνάλλαγμα ανήλθαν σε 16,8 δις. € 

το 2005, έναντι 10,8 δις. € το 2004. Το οκτάμηνο 2006 εμφανίζονται συνολικά αποθέματα 
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21,3  δις.  €,  εκ  των  οποίων  20,1  δις.  €  στην  Κεντρική  Τράπεζα  και  αποθέματα  σε  ξένο 

συνάλλαγμα 18,52 δις. €. 

Εξωτερικό χρέος: Το συνολικό μεσο-μακροπρόθεσμο εξωτερικό χρέος της χώρας για 

τo  2005  διαμορφώθηκε  σε  24,59  δις.  €,  έναντι  18,3  δις.  €  το  2004.  Το εξωτερικό  μεσο-

μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος το 2005 ανήλθε σε 6,93 δις. €, έναντι 6,37 δις. € το 2004. Το 

ύψος των κρατικών εγγυήσεων ανήλθε σε 4,35 δις. € το 2005, έναντι 3,68 δις. € το 2004.  

Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: αυξήθηκε κατά 35,1% το 2005 και 

έφθασε τα 6,9 δις € από 5,1 δις. € το 2004. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου σύμφωνα 

με τα  επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας για το έτος 2005 (σε αξίες 

FOB) σημείωσε αύξηση κατά 46,6%, από 5,3 δις. € το 2004 σε 7,8 δις. € το 2005. Ο όγκος του 

ρουμανικού εξωτερικού εμπορίου σημείωσε άνοδο κατά 21,1%, από 43,2 δις. € το 2004 σε 

52,3 δις. € το 2005. Οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 23,9% από 24,3 δις. € το 2004 σε 

30,1 δις. € το 2005 και οι εξαγωγές αύξηση κατά 17,5% από 18,9 δις. € σε 22,25 δις. €. Τα 

στοιχεία  οκταμήνου  2006  αναφέρουν  εμπορικό  έλλειμμα  της  τάξεως  των  8,4  δις.  € 

(τελωνειακές αξίες).

4.2.2  Ελληνικές Επενδύσεις στην Ρουμανία 

Τα τελευταία  χρόνια,  έχει  πραγματοποιηθεί  μία  αξιοσημείωτη  επέκταση  αρκετών 

ελληνικών επιχειρήσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου εκτός των 

συνόρων της Ελλάδος και της ελληνικής αγοράς, που άρχισε με εξαγωγές προϊόντων, προτού 

επεκταθεί και στην εξαγωγή της παραγωγικής τους διαδικασίας, με τη μόνιμη εγκατάσταση 

παραγωγικών  τους  μονάδων  στο  εξωτερικό.  Η  διεθνοποίηση  σημαντικών  ελληνικών 

επιχειρήσεων άρχισε,  ουσιαστικά,  από τις  αρχές  της  δεκαετίας  του 1990,  όταν άνοιξαν οι 

αγορές των πρώην ανατολικών χωρών και τώρα έχει προσλάβει διαστάσεις, που πριν μερικά 

χρόνια  θα  φαίνονταν  αδιανόητες.  Σήμερα  βρίσκονται  εγκαταστημένες  στις  χώρες  της 

Βαλκανικής, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο 

μεγάλος αριθμός,  όμως,  των ελληνικών επιχειρήσεων είναι  κυρίως στις  Βαλκανικές χώρες 

(3.500 επιχειρήσεις)36, όπου πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αρκετές από τις επενδύσεις η αξία των 

επιχειρήσεων,  που  δημιουργήθηκαν  είναι  πολλαπλάσια  του  αρχικού  κεφαλαίου,  που 

36 http://www.archive.gr/modules.
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επενδύθηκε. Η επέκταση των επιχειρήσεων στις νέες αυτές αγορές συντελεί στην βελτίωση 

της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στην απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας, 

αλλά και ισχυροποίηση γενικότερα της Ελλάδας,  που αξιολογείται πλέον σαν υπολογίσιμη 

οικονομική δύναμη στο χώρο της Βαλκανικής. 

Οι ευκαιρίες  για κερδοφόρες επενδύσεις  που  υφίστανται  στη Ρουμανία για τους 

Έλληνες επιχειρηματίες   καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων  και κλάδων, ανάμεσα 

στους οποίους επισημαίνουμε τους εξής :  (1) τον τομέα των τηλεπικοινωνιών  (2) τον τομέα 

παραγωγής  και  διανομής  ενέργειας  (3) τον  τομέα  των  μεταφορών  (4)  των  συστημάτων 

αποθήκευσης καιτης χονδρεμπορικής  διανομής προϊόντων,δηλ. των Logistics  (5) τον τραπεζικό 

τομέα  και  των  υπηρεσιών  Leasing  (6)  των  ασφαλιστικών  υπηρεσιών  (7) τον  τομέα  των  

κατασκευών,των  τεχνικών  μελετών,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  περιβαλλοντολογικών 

μελετών,  της  αναπτυξης  ακινήτων  για  στέγαση  και  εμπορική  εκμετάλλευση,της  διαχείρισης  

κτιρίων,της κατασκευής και διαχείρισης χώρων πάρκιγκ κλπ.  (8) τον τομέα παραγωγής δομικών 

υλικών (9)  τον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών, του ετοίμου ενδύματος και των υποδημάτων 

με βασει ελληνικό design  (10) τον τουρισμό (11) τον τομέα της επεξεργασίας  ξυλείας  και της  

παραγωγής επίπλων  (12) τον τομέα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (13) των τομέα 

των  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων  και  της  κτηνοτροφίας  (14)  τον  κλάδο  αλουμινίου  και  των 

προϊόντων του (15) των προϊόντων πληροφορικής  και των εφαρμογών της (16) των φαρμάκων 

και  ιατρικών  αναλωσίμων  ,των  ιατρικών  μηχανημάτων  (17)  των  υπηρεσιών  υγείας,  

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νοσοκομειακών μονάδων (18) της παροχής  υπηρεσιών  

προς τις επιχειρήσεις (λογιστικών,νομικών ,μαρκετιγκ,διαφήμισης κλπ) (19) της επαγγελματικής 

κατάρτισης  καθώς  και  της  εκπαίδευσης  ή  επιμόρφωσης  διευθυντικών  στελεχών  μέσου  και  

ανωτέρου  επιπέδου  (20) της  δημιουργίας  λαινεμπορικών  αλυσίδων  πώλησης  διαφόρων 

προϊόντων,  όπως  ετοίμου  ενδύματος,  υποδημάτων,οπτικών  ειδών,καλλυντικών,  Delikatessen 

,κλπ . 

Μεγάλα  οφέλη  και  για  τις  δύο  χώρες  (Ελλάδας,  Ρουμανίας)  θα  μπορούσαν  να  

προκύψουν  από  την  εντατικοποίηση  της  συστηματικής  συνεργασίας  και  από  τη  κοινού 

εκμετάλλευση  κοινοτικών  προγραμμάτων.  Επισημαίνεται  ότι  στη  Ρουμανία  υλοποιούνται, 

ακόμη και μετά την πλήρη ένταξη, ορισμένα προενταξιακά  προγράμματα με χρηματοδότηση 

από  κονδύλια  της  Ε.Ε.  (PHARE  και  ISPA).  Οι  ενδιαφερόμενοι  ελληνικοί  οίκοι 

(κατασκευαστικές εταιρείες, οίκοι παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ)  

πρέπει  να  παρακολουθούν  τους  σχετικούς  διαγωνισμούς  που  προκηρύσσονται   κατά 

διαστήματα  προκειμένου να εκμεταλλευθούν τυχόν ευκαιρίες. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου ΟΕΥ (εκτιμήσεις) το σύνολο των ελληνικών 

επενδύσεων ανέρχεται περίπου 3 δισ. Eυρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η Ελλάδα είναι 3η 

ή 4η στη σειρά κατάταξης ξένων επενδυτών. 

Μέχρι  τις  31.8.2007,  οι  εγγεγραμμένες  ελληνικές  επιχειρήσεις  στη  Ρουμανία 

ανέρχονταν σε 3.921, παρουσιάζοντας αύξηση του αριθμού τους σε σχέσει με τις 31.12.2006 

κατά 313 επιχειρήσεις (οπότε και ανέρχονταν σε 3.608). Στις 31.12.2005 είχαν καταγραφεί 

3.164  ελληνικές  επιχειρήσεις.   Η  ποσοστιαία  κατανομή των  ελληνικών  επενδύσεων  στη 

Ρουμανία  έχει  κατά  κλάδους  ως  ακολούθως:  υπηρεσίες  31,4%,  βιομηχανία  27,7%, 

χονδρεμπόριο 23,3 %, λιανεμπόριο 3,5%, κατασκευές 7,5 %, γεωργία 4,2%. Εντυπωσιακή και 

ορατή είναι η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στην Ρουμανία. Οι 7 ελληνικές τράπεζες 

(μεταξύ  άλλων  Alpha,  Eurobank,  Marfin,  Εθνική,  Αγροτική,  Πειραιώς  και  Εμπορική) 

διαθέτουν σήμερα περί τα 300 υποκαταστήματα σε όλη τη Ρουμανία (958 σε όλη την Ν.Α. 

Ευρώπη)  και  απασχολούν περισσότερα από 6.000 άτομα (15.000 άτομα σε  όλη  την  Ν.Α. 

Ευρώπη).  Αξίζει  να  σημειωθεί  σε  αυτό  το  σημείο,  πως  τα  κέρδη  των  τραπεζικών  αυτών 

ομίλων  από τις εργασίες τους στην περιοχή των Βαλκανίων ξεπέρασαν τα  € 138 εκατ. (για το 

2005),  ενώ  το  2007  προβλέπεται  ότι  από  την  περιοχή  αυτήν  θα  προέλθει  το  20%  των 

συνολικών κερδών τους.   

Σαν παραδείγματα επέκτασης  ελληνικών επιχειρήσεων  αναφέρονται37,  η  επέκταση 

της  ΔΕΛΤΑ Παγωτού στη  περιοχή  της  Νοτιανατολικής  Ευρώπης,  που  έχει  δημιουργήσει 

50.000 σημεία πώλησης, στόλο 600 φορτηγών ψυγείων και τρία εργοστάσια παραγωγής. Ο 

όμιλος της  Εθνικής Τράπεζας που δραστηριοποιείται σε 18 χώρες, ενώ μόνο στα Βαλκάνια 

διαθέτει  230 καταστήματα και απασχολεί 4.700 υπαλλήλους. Η  3Ε έχει  εργοστάσια σε 26 

χώρες της Ευρώπης και η  Alumil σε 18 χώρες. Το συγκρότημα  Λούλη ελέγχει το 65% της 

παραγωγής αλεύρων στη Ρουμανία και το 40% στη Βουλγαρία, ο Τιτάν έχει δεσπόζουσα θέση 

στη παραγωγή τσιμέντων στη Σερβία, Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία κλπ. 

 Η  Τράπεζα  Πειραιώς  Ρουμανίας,  αν  και  δεν  συμπερίλαμβάνεται  στις  10 

μεγαλύτερες τράπεζες με όρους συνολικών περουσιακών στοιχείων,  κατατάσσεται δεύτερη 

στη ρουμανική  τραπεζική αγορά ως  προς  το  ύψος του  μετοχικού  της  κεφαλαίου.  Σήμερα 

διαθέτει στη Ρουμανία 75 υποκαταστήματα τα οποία πρόκειται να ξεπεράσουν τα 100 στο 

τέλος του έτους.

Η EFG–Eurobank Securities σχεδιάζει επέκταση των εργασιών της στον τομέα των 

υπηρεσιών  διαχείρισης  χαρτοφυλακίου,  χρησιμοποιώντας  το  υπάρχον  εκτενές  δίκτυο  της 

BancPost.  Η  εταιρία  είναι  μεταξύ  των  10  μεγαλύτερων  χρηματιστηριακών  εταιριών  από 
37 Εφημερίδα Το Βήμα 14-12-2003, Αρ. Φύλλου 14041, ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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πλευράς  τζίρου  στο  Χρηματιστήριο  του  Βουκουρεστίου,  με  πελάτες  κυρίως  θεσμικούς 

επενδυτές. 

Η Marfin Popular Bank θα ενισχύσει την παρουσία της στη Ρουμανία, καθώς και 

άλλες χώρες της περιοχής, ενώ  βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον ασφαλιστικό όμιλο 

Εureko για ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών στην Ν.Α. Ευρώπη. Η  Marfin μετέχει μέσω της 

Marfin Fond de Pensii SA και στο σύστημα υποχρεωτικής ιδιωτικής ασφάλισης που τέθηκε σε 

εφαρμογή από 17.9.2007 στη Ρουμανία.

Από τις  50  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  ελληνικών  συμφερόντων  στην Ρουμανία,  οι 

επτά ανήκουν στον κλάδο των ποτών και τροφίμων με συνολικό ενδεδυμένο κεφάλαιο ύψους 

194,5  εκ.€.  Στο  λιανικό  εμπόριο  η  ελληνική   παρουσία  είναι  σημαντική  με  πλήθος 

υποκαταστημάτων  και  μεγάλες  επενδύσεις  (π.χ.  Γερμανός,  Μαρινόπουλος,  ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 

κ.α.). 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η προοπτική εντάξεως στην ΕΕ έχει ήδη επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές μέσω των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών φορέων στις τηλεπικοινωνίες και 

αναμένεται  περαιτέρω  ενίσχυση  του  ανταγωνισμού  με  την  υιοθέτηση  του  Κοινοτικού 

κεκτημένου,  που  θα  οδηγήσει  στην  μείωση  του  κόστους  παροχής  τηλεπικοινωνιών  στη 

Ρουμανία.  Η  προοπτική  μείωσης  του  κόστους,  οι  υψηλές  ανάγκες  προς  κάλυψη  και 

αναμενόμενη  αύξηση  του  εισοδήματος  των  κατοίκων  της  χώρας  δημιουργούν  ευνοϊκές 

προοπτικές  για  τον  κλάδο  στον  οποίο  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  έχουν  μακρόχρονη  και 

ουσιαστική  παρουσία.  Στην  Ρουμανία  αναλογούν  19,5  τηλεφωνικές  γραμμές  ανά  100 

κατοίκους, έναντι 57,3 στην Ελλάδα. Στην κινητή τηλεφωνία η αναλογία γραμμών ανά 100 

κατοίκους είναι 59,35 και 91,3 για την Ελλάδα. Ο ΟΤΕ κατέχει το 54% της Romtelecom και 

το 70% της θυγατρικής της  Romtelecom,  Cosmorom. Η  Romtelecom  (της οποίας τον 54% 

ανήκει ως γνωστόν στον ΟΤΕ), η μεγαλύτερη εταιρία σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, 

επιδιώκει να αυξήσει το πελατολόγιό της μέσω νέων προϊόντων που απευθύνονται κυρίως σε 

επιχειρήσεις . Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει να ανταγωνισθεί την κινητή τηλεφωνία, αλλά και 

τους  εναλλακτικούς φορείς  τηλεφωνίας,  σε μια αγορά όπου μόνο το 20% του πληθυσμού 

διαθέτει  ήδη σταθερή τηλεφωνική σύνδεση (σε σχέση με 55% στην Ελλάδα).   Στις  αρχές 

Σεπτεμβρίου  2007,  η  Romtelecom  είχε  230.000  συνδρομητές  Internet  μέσω  ADSL  και 

υπολογίζεταιι ότι οι συνδρομητές της στις υπηρεσίες Internet θα φθάσουν τις 300.000 έως το 

τέλος του έτους. 

Η θυγατρική του ομίλου  Cosmote  στη Ρουμανία αυξάνει  με γοργούς ρυθμούς το 

πελατολόγιό της. Η εταιρία, η οποία αριθμούσε ένα εκατομμύριο πελατών στα τέλη του 2006, 
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διπλασίασε τους συνδρομητές της μέχρι τα τέλη Απριλίου 2007, δηλ. σε 4 μόνο  μήνες.  Εν τω 

μεταξύ, στο τέλος του α’ εξαμήνου 2007, η εταιρία αριθμούσε 2,22 εκατ. πελάτες. Κατά το 

α΄εξαμηνο 2007 τα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε 63.6 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 354% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η  ΔΕΗ  εξετάζει  επενδυτικές  ευκαιρίες  στη  Ρουμανία,  όπως  η συνεργασία  με  τις 

ρουμανικές  δημόσιες  επιχειρήσεις  ηλεκτρισμού  αν  και  έχει  να  αντιμετωπίσει  εξαιρετικά 

δύσκολους ανταγωνιστές 38. 

 Με την εισροή που σημειώθηκε το διάστημα 1/1-31/12/2006 η σωρευτική αξία των 

ξένων επενδύσεων στην Ρουμανία ανήλθε στα 15,3 δις € (στοιχεία της Υπηρεσίας Εμπορικού 

Μητρώου),  με  συνολικό  αριθμό  131.943  εγγεγραμμένες  επιχειρήσεις.  Η  Ελλάδα  στους 

σχετικούς  πίνακες  κατέχει  τη  10η θέση  με  3.608  καταγεγραμμένες  εταιρείες  ελληνικών 

συμφερόντων (ποσοστό 2,73% του συνόλου), με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 552,1 εκατ. € (που 

αντιπροσωπεύει 3,61% του συνολικά εγγεγραμμένου ξένου κεφαλαίου). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας (Διάγραμμα 4.4) 

η Ελλάδα είναι ο 10ος μεγαλύτερος επενδυτής στην Ρουμανία στην περίοδο 01/1991 – 08/2006. 

Σχετικά  με  τα  στοιχεία  αυτά,  σημειώνεται  ότι  ένα  σημαντικό  μέρος  των  ελληνικών 

επενδυτικών κεφαλαίων έχει εισρεύσει στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης μέσω εταιριών  offshore 

ελληνικών συμφερόντων (με έδρα κυρίως την Κύπρο). Εκτιμάται ότι οι 530 σχετικά μεγάλες 

ελληνικών  συμφερόντων  επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  στην  Ρουμανία  έχεουν  συνολικό 

επενδυόμενο κεφάλαιο περίπου 3,0 δις Ευρώ.  

38 Την ιταλική Enel, που διεκδίκησε μαζί με τη ΔΕΗ το εργοστάσιο του Bobov Dol ή και η γερμανική ΕΟΝ και η 
τσέχικη Cez. 
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Διάγραμα  4.4:  ΞΑΕ  στη  Ρουμανία  :  Κατάταξη  κυριοτέρων  χωρών  βάσει  ξένων 
επενδύσεων σε ιδρυτικό κεφάλαιο, Ιαν. 1991 – Αυγ. 2006 

 

Πηγή : Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ρουμανίας)

Τα εν λόγω στοιχεία δεν απεικονίζουν την πλήρη εικόνα, αφού λαμβάνουν υπ’ όψιν 

μόνο το αρχικό κατατεθειμένο κεφάλαιο κατά την ίδρυση της εταιρείας και όχι το πραγματικό 

επενδυμένο  κεφάλαιο  το  οποίο  αποτυπώνεται  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών  της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας, όπου όμως δεν γίνεται διάκριση ανά χώρα προέλευσης 

κεφαλαίων. Στα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις κεφαλαίων ελληνικών 

επενδύσεων μέσω Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ολλανδίας κλπ.

 Σύμφωνα  με  τις  έγγραφες  δηλώσεις  των  εταιρειών  ελληνικών  συμφερόντων,  το 

ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 δις €, κατατάσσοντας τη χώρα μας μεταξύ των 

τριών  πρώτων ξένων επενδυτών  στη  Ρουμανία.  Σημειωτέον ότι  οι  μεγαλύτερες  ελληνικές 

επενδύσεις  στα Βαλκάνια έχουν πραγματοποιηθεί  στη Ρουμανία.  Σε παγκόσμια κλίμακα η 

Ρουμανία είναι  από τους πιο σημαντικούς αποδέκτες ελληνικών επενδυτικών κεφαλαίων. 

Οι  Ελληνικές  επενδύσεις  κατευθύνονται  κυρίως  στους  κλάδους  υπηρεσιών  (κατά 

31,4%,  κυρίως  τηλεπικοινωνίες),  βιομηχανίας  (27,7%),  χονδρεμπορίου  (23,3%)  και 

λιανεμπορίου (3,5%), κατασκευών (7,5%) και γεωργίας (4,2%).
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4.2.3   Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδος – Ρουμανίας 

Με  βάση  τα  συγκεντρωτικά  στοιχεία  για  το  εξάμηνο  Ιανουαρίου-Ιουνίου  2007, 

συνεχίστηκε η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ρουμανία. Με βάση τόσο 

τα  ελληνικά,  όσο  και  τα  ρουμανικά  στοιχεία,  συνεχίστηκε  η  διεύρυνση  του  εμπορικού 

πλεονάσματος υπέρ της Ελλάδος. Ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών, σύμφωνα με 

τα ελληνικά στοιχεία, υπερέβη τα 600 εκατ. € το α΄ εξάμηνο του 2007. 

Πίνακας 4.2.14 : Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας – Ρουμανίας  (Α΄ Εξάμηνο 2007)
Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ

 Α΄ εξάμηνο 2006 Α΄ εξάμηνο 
2007

Μεταβολή 06-07 
(%)

 ΡΣΥ ΕΣΥΕ ΡΣΥ ΕΣΥΕ ΡΣΥ ΕΣΥΕ
Εξαγωγές 250,76 251,38 348,85 330,32 39,1 19,3
Εισαγωγές 253,52 244,72 239,70 276,92 -5,4 13,2
Όγκος 504,28 496,10 588,55 607,24 16,7 22,4
Ισοζύγιο -2,76 6,66 109,15 53,40 [-405,5] 701,8

Σημ.: Τα μεγέθη εξαγωγών & εισαγωγών αναφέρονται στη Ελλάδα,δηλ.αποτελούν ελληνικές εξαγωγές προς τη 
Ρουμανία και ελληνικές εισαγωγές από τη Ρουμανία 

Πηγές : ΡΣΥ: Ρουμανική Στατιστική Υπηρεσία , Ε.Σ.Υ.Ε.: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας
 

 Από τα στοιχεία του πίνακα (4.2.14) και ειδικώτερα εκείνα που έχουν ως πηγή την 

ΕΣΥΕ,  προκύπτει  ότι  κατά  το  α΄  εξάμηνο  του  2007  οι  ελληνικές  εξαγωγές  παρουσίασαν 

αύξηση κατά 19,3%, φθάνοντας τα 330,32 εκατ. € έναντι 251,38 εκατ. € το α΄ εξάμηνο του 

2006. Με βάσει τα στοιχεία της ΕΣΥΕ οι ρουμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσίασαν 

επίσης αύξηση κατά 13,2%, από 244,72 εκατ. € σε 276,92 εκατ. €. Ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου το ίδιο διάστημα σημείωσε αύξηση από 496,10 εκατ. € το 2006 σε 607,24 εκατ. € το 

2007 (αύξηση κατά 22,4%). 

Η διαχρονική εξέλιξη του  διμερούς Ελληνο-Ρουμανικού εξωτερικού εμπορίου κατά 

την  τελευταία  πενταετία  2002-2006  είναι  συνολικά  θετική.  Με  βάσει  τα  στοιχεία  της 

Ε.Σ.Υ.Ε.   μέσα στο 2006 οι ελληνικές εξαγωγές  ανήλθαν στα 595,82 εκατ. €  έναντι  408,86 

εκατ.  €  τού  2005,  παρουσίαζοντας  έτσι  μια  εξαιρετικά  μεγάλη  αύξηση  κατά  45,7%.  Οι 

ρουμανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα από 434,27 εκατ. € το 2005, ανήλθαν μέσα στο 2006 

στα  505,26 εκατ. €, παρουσιάζοντας έτσι  επίσης σημαντική αύξηση κατά 16,3% .Με βάση τα 

στοιχεία  Ε.Σ.Υ.Ε.,  κατά  το  2006  η  Ρουμανία  απορρόφησε  το  3,6%  του  συνόλου  των 
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ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνοντας την 10η θέση μεταξύ των σημαντικότερων πελατών 

των ελληνικών προϊόντων, όπως και κατά  το 2005  ,κατά το οποίο  είχε απορροφήσει  το 

2,9%.

Παραθέτουμε  κατωτέρω συνοπτικό  στατιστικό  πίνακα,  στoν  οποίο  απεικονίζεται  η 

διαχρονική πορεία των διμερών  Ελληνο-Ρουμανικών εμπορικών ανταλλαγών  με  βάσει  τα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ  καθώς και ένα δεύτερο  πίνακα με βάσει τα στοιχεία του Ρουμανικού INS 

(Institutul National  de Statistica) :

 

Πίνακας 4.2.15 : Διμερείς Εμπορικές Ανταλλαγές και Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας-
Ρουμανίας   2002-2006 (αξίες σε εκατ. Ευρώ)

 2002 2003 2004 2005 2006
Εξαγωγές 297,64 306,48 383,40 408,86 595,82
Εισαγωγές 341,56 392,91 503,70 434,27 505,26
Όγκος 639,2 699,39 887,1 843,13 1.101,08
Εμπορικό Ισοζύγιο -43,92 -86,43 -120,3 -25,41 +90,56

Σημ.:Τα μεγέθη του ανωτέρω πίνακα  αναφέρονται στην Ελλάδα,δηλ. αποτελούν “ελληνικές εξαγωγές προς τη 
Ρουμανία” και “ελληνικές εισαγωγές από τη Ρουμανία” 

                                                                                 Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε.

Πίνακας 4.2.16 : Διμερείς Εμπορικές Ανταλλαγές και Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας-
Ρουμανίας 2002-2006 (αξίες σε εκατ. Ευρώ) 

 2002 2003 2004 2005 2006
Εξαγωγές 281,13 286,97 354,80 374,32 481,40
Εισαγωγές 412,83 379,50 507,35 474,73 507,50
Όγκος 693,96 666,47 862,15 849,05 988,90
Εμπορικό Ισοζύγιο -131,7 -92,5 -152,5 -100,4    -26,1

Πηγή : Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής  /INS /NIS της Ρουμανίας 

Ακολουθεί  πίνακας, στον οποίο αναφέρονται οι αξίες των Ελληνικών εξαγωγών προς 

τη Ρουμανία και των Ελληνικών εισαγωγών από τη Ρουμανία  σε εκ.€  κατά τις  κυριότερες 

κατηγορίες προϊόντων  μέσα στο 2006 έναντι του  2005 καθώς και οι ποσοστιαίες μεταβολής  

μεταξύ των δύο ετών :
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Πίνακας 4.2.17 : Δομή διμερούς Ελληνο-Ρουμανικού εμπορίου κατά κλάδους προϊόντων

Ελληνικές Εξαγωγές Ελληνικές Εισαγωγές
Προϊόν  2005* 2006* % Προϊόν  2005* 2006* %
Προϊόντα μετάλλων 79,53 132,33 +66,4 Προϊόντα μετάλλων 97,87 133,55 +36,5
Μηχανήματα / Συσκευές 76,79 124,60 +62,3 Ορυκτά-Μεταλλεύματα 138,26 129,55 -6,3
Υλικό Μεταφορών-
Οχήματα 25,79 54,13 +109,9 Μηχανήματα / 

Συσκευές 42,75 78,41 +83,4

Πλαστικά 40,11 52,29 +30,3 Ξυλεία 34,02 44,68 +31,3
Χημικά 40,24 46,83 +16,4 Ζώντα ζώα-προϊόντα 

ζωικού βασιλείου 42,63 33,32 -21,8

Κλωστοϋφαντουργικά-
ενδύματα 44,67 46,70 +4,5 Χημικά 20,52 17,63 -14,1

Ορυκτά-Μεταλλεύματα 27,05 43,96 +62,5 Φυτικά προϊόντα 15,37 16,63 +8,2
Φρούτα-λαχανικά-φυτικά 
προϊόντα 24,36 26,15 +7,4 Πλαστικά 10,30 14,60 +41,7

Επεξεργασμένα 
Τρόφιμα, Ποτά, Καπνός 17,41 24,15 +38,7 Πολτοί από ξύλο & 

άλλες ύλες 4,30 9,38 +118,2

ΣΥΝΟΛΟ 408,86 595,82 +45,7 ΣΥΝΟΛΟ 434,27 505,26 +16,3

                                                                                                                                              *ποσά σε εκατομμύρια EURO
                                                          Πηγή : Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής  /INS /NIS της Ρουμανίας 

4.3.  Παρουσιάση των  μεταβλητών που συμμετέχουν στο υπόδειγμα 

Στα  διαγράμματα  4.5  μέχρι  και  4.8  παρουσιάζονται  γραφικά  οι  μεταβλητές  που 

συμμετέχουν στο υπόδειγμα LGDP, LINV και LEXT για την χρονική περίοδο που εξετάζουμε 

1990 – 2005 

            Διάγραμμα 4.5 : Μεταβλητή οικονομικής ανάπτυξης Ρουμανίας LGDP 
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            Διάγραμμα 4.6 : Μεταβλητή επενδύσεων Ρουμανίας LINV
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            Διάγραμμα 4.7 : Μεταβλητή εξαγωγών Ρουμανίας LEXT
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           Διάγραμμα 4.8 : Συγκεντρωτική παρουσιάση των 3 μεταβλητών
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Από τα διαγράμματα 4.5 – 4.8 προκύπτουν τα εξής :

•Όλες  οι  μεταβλητές  που  συμμετέχουν  στην  έρευνα  δεν  παρουσιάζουν  μεγάλες 

διακυμάνσεις κατά την χρονική περίοδο που μελετάμε. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η 

συνεχής  ανοδική  πορεία  με  μια  ανάπτυξη  κάπως  ιδιαίτερη  το  1998,  έτος  στο  οποίο 

σημειώθηκε  μεγάλη  αύξηση  στην  παραγωγικότητα  στον  τομέα  της  εργασίας  στην 

Ρουμανική οικονομία αλλά και η σωστή απόθεση του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με 

τους  Financial  Times,  η  Ρουμανία  τα  τελευταία  5  έτη  υφίσταται  τη  γρηγορότερη 

οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη ξεπερνώντας την Ελλάδα (3,2%), την Τουρκία (5,2%) 

και τη Βουλγαρία (5,7%). 

• Το  ρουμανικό  λέου  ξεπέρασε  όλα τα  Ευρωπαϊκά  νομίσματα  και  είχε  την  καλύτερη 

απόδοση τα τελευταία έτη. Οι προοπτικές συνεχίζουν να είναι υψηλές γιατί οι επενδύσεις 

από το εξωτερικό θα διπλασιαστούν ύστερα από την επίσημη ένταξη της Ρουμανίας  στην 

ΕΕ .

•Η εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας την πενταετία (2000 – 2004)   ήταν ευνοϊκή παρά 

την περαιτέρω σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου. Ο ρυθμός ανόδου του 

πραγματικού παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) επιταχύνθηκε ελαφρά 

με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου στο 4,0%, γεγονός που αποδίδεται στην επιτάχυνση της 
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οικονομικής δραστηριότητας στις προηγμένες οικονομίες Κίνα, Ινδία, Ρωσία,  Βραζιλία 

(BRICs) με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,8% κατά την ίδια περίοδο. 

•Το 2001 η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε στη Ρουμανία το ποσό των 100 εκ.ECU στα 

πλαίσια  του  προγράμματος  PHARE  (αποτελούσε  η  παροχή  βοήθειας  στις  χώρες  της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να προετοιμάσουν την προσχώρησή τους στην 

Ευρωπαϊκή  Ένωση). Η  Επιτροπή  διαχείρισης  της  Ευρωπαικής  Επιτροπής  ενέκρινε  το 

τελικό πακέτο προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του  PHARE. 

Αυτά  αναφέρονται  στην  υποστήριξη  των  μεταρρυθμίσεων  στους  τομείς  ανάπτυξης 

ανθρωπίνου δυναμικού δικαιοσύνης, πολιτισμού και δημοκρατίας, γεωργίας, προστασίας 

περιβάλλοντος,  στατιστικής  περιφερειακής  ανάπτυξης,  εφαρμογής  νέου  φορολογικού 

συστήματος και εναρμόνισης της νομοθεσίας.

•Η περίοδος 1990-1996 καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την τύχη της ρουμανικής οικονομίας 

στα  πλαίσια  του  νέου  καταμερισμού  εργασίας  στη  σύγχρονη  ευρωπαϊκή  αγορά.  Οι 

χειρότερες επιδόσεις της ρουμανικής οικονομίας σημειώθηκαν στο διάστημα 1988-1993, 

ενώ η παραγωγή άγγιξε οριακά σημεία ύφεσης στο διάστημα 1990-1992. Η κρίση στη 

ρουμανική οικονομία προήλθε ως αποτέλεσμα της συνολικής δόμησης της οικονομίας και 

του κοινωνικού ιστού που δεν άντεξε την καθίζηση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου και 

την  αναπροσαρμογή της  παγκόσμιας  αγοράς.  Ειδικότερα η κρίση,  όπως άλλωστε  στις 

περισσότερες πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αναφέρεται στην έλλειψη των πρώτων υλών 

και στη διάθεση των τελικών προϊόντων. Από το 1993 αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα 

σημάδια ανάσχεσης της  πτώσης των δεικτών με  κυρίαρχο την αύξηση του ΑΕΠ,  του 

προϊόντος της γεωργίας, της βιομηχανίας και της παραγωγικότητας της εργασίας έναντι 

του προηγούμενου έτους.

•Το  1994  σημειώθηκε  αύξηση  του  ΑΕΠ  κατά  4%  έναντι  του  1993,  ποσοστό  που 

σηματοδότησε  την  αρχή  της  ανάκαμψης  στη  σύγχρονη  περίοδο  της  οικονομικής 

κατάστασης της χώρας.

•Το 1995 η αύξηση του ΑΕΠ και της παραγωγής ανήλθαν σε εντυπωσιακά ποσοστά - 

τηρουμένων των αναλογιών για την κατάσταση της οικονομίας- τα οποία είναι δυνατό να 

ερμηνευθούν περισσότερο ως αποτέλεσμα του όγκου και των παραγωγικών στόχων των 

ξένων επενδύσεων του 1994 παρά ως θετική αντίδραση του δυναμικού της ρουμανικής 

οικονομίας.

•Σύμφωνα με στοιχεία της  UNCTAD, οι περισσότερες ξένες  επενδύσεις στην Κεντρική 

Ευρώπη το 2004 είχε σαν κύριους αποδέκτες την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την 
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Κροατία, την Ρωσία, την Σλοβενία, την Σλοβακία , χώρες στις οποίες αντιστοιχούν τα 3/ 4  

των εισροών. Η Ρουμανία καθώς και η Βουλγαρία βρίσκονται στο δεύτερο κύμα χωρών 

προσελκύσεως  επενδύσεων  και  σε  καλύτερη  θέση  από  άλλες  βαλκανικές  χώρες, 

παρουσιάζοντας συνήθως υψηλούς αριθμούς αύξησης επενδυτικών εισροών άνω του 1 

δις. $ η κάθε μία, με μεγαλύτερα περιθώρια αύξησης επενδύσεων. 

•Η Ρουμανία έχει υπογράψει συμφωνίες για την προστασία των επενδύσεων με 92 χώρες 

και  συμφωνίες  αποφυγής  διπλής  φορολογίας  με  40  περίπου  χώρες.  Σύμφωνα  με  τα 

επίσημα στοιχεία του Μητρώου Εμπορικών Εταιρειών, το σύνολο των ξένων επενδύσεων 

στην Ρουμανία τα τελευταία δώδεκα έτη ξεπέρασε τα 10 δις.  Euro και επενδύθηκε απο 

105 χιλ. επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά 

στοιχεία είναι η Αυστρία, Ολλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ. Η πλειονότης των 

επενδύσεων   κατευθύνθηκε  προς  βιομηχανικούς   τομείς,  ήτοι  προς  τομείς 

αυτοκινητοβιομηχανίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, real estate και υπηρεσίες. Το 

μέγεθος  των  ξένων  επενδύσεων,  που  πραγματοποιήθηκαν  στην  Ρουμανία  υπολείπεται 

εκείνων  των  γειτονικών  χωρών  (Ουγγαρία,  Τσεχία,  Πολωνία),  οι  οποίες  έχουν 

δημιουργήσει  ένα  εύκαμπτο  νομικό  καθεστώς  υποστήριξης  επενδύσεων.  Η 

γραφειοκρατία, η έλλειψη ξεκάθαρου νομικού πλαισίου, η συνεχής αλλαγή νομοθεσίας, οι 

περιορισμοί  στην  ελευθερία  κινήσεως  κεφαλαίων,  αποτέλεσαν  προβλήματα,  που 

περιόρισαν την προσέλκυση μεγαλύτερων κεφαλαίων. Παρόλα αυτά η καλυτέρευση της 

Ρουμανικής  οικονομίας  μετά  την  πάροδο  της  μεταβατικής  αυτής  περιόδου  και  οι 

προοπτικές,  που  διανοίγονται   μετά  την  πλήρη  ένταξη  της  Ρουμανίας  στην  Ε.Ε., 

αποτελούν αιτίες για αύξηση των επενδύσεων στο μέλλον. 

•Η Ρουμανία επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προσέλκυση ξένων επενδύσεων καθώς 

επιδίωξή της είναι να αυξήσει την συμμετοχή  της  στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Ως 

γνωστόν,  τον  Ιούλιο  του  2001  ετέθη  σε  εφαρμογή  ο  νέος  επενδυτικός  νόμος  (Ν. 

332/2001), που παρά το γεγονός ότι δεν εισάγει πολλά κίνητρα,  προσπαθεί να εγκαινιάσει 

μία περίοδο νομικής σταθερότητας. Στο άρθρο 1 του οποίου αναφέρονται τα κίνητρα για 

επενδύσεις άνω του 1 εκ.δολ. με ιδιαίτερη βαρύτητα για την οικονομία. Οι επενδύσεις που 

γίνονται σύμφωνα με τον νόμο 332/2001, απολαμβάνουν τα εξής κίνητρα, σε συνδυασμό 

με  τον  νέο  φορολογικό  κώδικα,  που  ετέθη  σε  εφαρμογή από 1/1/2004. Η χρήση της 

γρήγορης απόσβεσης για  τις  επιχειρήσεις,  καθυστέρηση καταβολής Φ.Π.Α.,  απαλλαγή 

από την πληρωμή τελωνειακών δασμών για τεχνολογικό εξοπλισμό, τα οποία έχουν ένα 

έτος  παλαιότητος.   Αφαίρεση  του  20%  της  αξίας  του  επενδεδυμένου  κεφαλαίου  της 

εταιρείας από την φορολογία κερδών και τούτο μέχρι την 31.12.2006. Την μεταβίβαση 
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των  ζημιών  της  επιχείρησης  στα  επόμενα  5  έτη,  όπου  η  επιχείρηση  παρουσιάζει 

φορολογητέο κέρδος.

•Το  νέο  Ρουμανικό  λέι  εισήχθη  σε  κυκλοφορία  από  01.07.2005.  Το  νέο  νόμισμα 

αντιστοιχεί  σε  10.000  παλαιά  λέι.  Το  μεγαλύτερο  όφελος  από  την  αλλαγή  είναι 

λειτουργικό,  καθώς  αμφισβητείται  η  συνεισφορά της  αλλαγής  στην  αντιμετώπιση  του 

πληθωρισμού. 

•Η Moody’s ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου του 2006 πως αναβάθμισε την αξιολόγησή 

της  για  τη  Ρουμανία  όσον  αφορά  στον  επιχειρηματικό  κίνδυνο (από  “speculative”  σε 

“investment” grade). Η αναβάθμιση αυτή, που ήλθε σε συνέχεια αντίστοιχων από άλλους 

διεθνείς οργανισμούς αξιολογήσεων, θα αποτελέσει ενδεχομένως κίνητρο για εισροή νέων 

άμεσων ξένων επενδύσεων, καθώς και για μεγαλύτερη ζήτηση χρηματοδοτικών μέσων 

του  ρουμανικού  δημοσίου  από  ξένους  επενδυτές.  Οι  μακροπρόθεσμες  και 

βραχυπρόθεσμες  κρατικές  πιστώσεις  σε  ξένο  συνάλλαγμα  και  εγχώριο  νόμισμα 

αξιολογήθηκαν με βαθμούς Βaa/P-3 αντίστοιχα, με προοπτικές διατήρησης, λαμβάνοντας 

υπόψη  τις  μεταρρυθμίσεις  και  βελτιώσεις  στους  κρατικούς  πιστωτικούς  / 

χρηματοδοτικούς  οργανισμούς,  τη  μείωση  του  δημόσιου  χρέους,  καθώς  και  την 

επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. Η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων ομολόγων σε 

ξένο συνάλλαγμα αναβαθμίστηκε σε Α-1, των βραχυπρόθεσμων διατήρησε το βαθμό P-1, 

ενώ  των  τραπεζικών  καταθέσεων  σε  ξένο  συνάλλαγμα  αναβαθμίστηκε  σε  Baa3/P-3. 

Τέλος, οι πιστώσεις σε εγχώριο νόμισμα αξιολογούνται με βαθμό Aa3, που είναι και ο 

υψηλότερος που μπορεί να δοθεί.

•Με  την  επικείμενη  εισδοχή  της  Ρουμανίας  στην  Ε.Ε.,  πολλοί  κλάδοι  της  αγοράς 

διέρχονται σημαντικές αλλαγές, τόσο όσον αφορά στη διάρθρωση της παραγωγής, όσο και 

στην τοποθέτηση και προβολή των προϊόντων, εν όψει του ισχυρότατου ανταγωνισμού 

που θα αντιμετωπίσουν πλέον ανοικτά τα ρουμανικά προϊόντα στις κοινοτικές αγορές. 

Ορισμένες μεγάλες παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εδώ και μερικά 

χρόνια στρέψει το ενδιαφέρον τους στην προσπάθεια ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων 

και τοποθέτησής τους στις αγορές του εξωτερικού, ενώ άλλοι εξαγωγείς ξεκινούν μόλις 

τώρα, και ταυτόχρονα οι μικρότεροι εγχώριοι παραγωγοί επικεντρώνουν τις προσπάθειές 

τους  στην  τοποθέτηση  των  προϊόντων  τους  ως  παραδοσιακών,  ποιοτικών  και 

διατειθέμενων  σε  ανταγωνιστική  τιμή,  προκειμένου  να  ανθέξουν  τον  επιδεινούμενο 

ανταγωνισμό από ομοειδή κοινοτικά προϊόντα.
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4.4   Έλεγχος βασικών Στατιστικών Χαρακτηριστικών για κάθε μεταβλητή 

Το κυρίαρχο στοιχείο πολλών χρονολογικών σειρών39 είναι η απόκλιση της κατανομής 

τους από την κανονικότητα. Πιο συγκεκριμένα απόκλιση από την κανονικότητα μπορεί να 

σημαίνει : 

i. Ύπαρξη θετικής ή αρνητικής ασυμμετρίας 

ii. Ύπαρξη  λεπτοκύρτωσης,  δηλαδή  παρουσία  ακραίων  τιμών  που  δεν  είναι 

συμβατές με την κανονική κατανομή. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εξαιρετικά διαδεδομένα στις χρηματοοικονομικές 

σειρές.  Για τον λόγο αυτό είναι  απαραίτητος  ο  έλεγχος  των χρονικών σειρών για την 

κανονικότητα. Ένας τέτοιος, είναι ο έλεγχος Jarque – Bera (JB) ο οποίος βασίζεται στα 

κατάλοιπα που προκύπτουν από την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Ο έλεγχος αυτός 

γίνεται με βάση την στατιστική : 

2 2( 3)
6 24
S kJB T

ζ φ−= +η χ
θ ψ

                    (4.4.1)

όπου  S =  ασυμμετρία (skewness) και  k =  κύρτωση  (kurtosis) της  κατανομής  των 

καταλοίπων. Επομένως ο έλεγχος  Jarque –  Bera υπολογίζει την ασυμμετρία με βάση τα 

στοιχεία του δείγματος και στην συνέχεια τα συγκρίνει με τις θεωρητικές τιμές για την 

κανονική κατανομή που είναι  μηδέν  (S=0) αφού στην κανονική κατανομή δεν  έχουμε 

ασυμμετρία και κύρτωση (k=3).  

Ο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων περιλαμβάνει δύο υποθέσεις : 

•  Την  μηδενική  υπόθεση  Ηο  ότι  ο  διαταρακτικός  όρος  ακολουθεί  την  κανονική 

κατανομή  2X και 

•  Την μη μηδενική υπόθεση Ηα ότι ο διαταρακτικός όρος δεν ακολουθεί την κανονική 

κατανομή 2X .

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για υψηλές τιμές της στατιστικής  JB, πράγμα που 

σημαίνει χαμηλές τιμές Ρ.  

39 Δριτσάκης Ν., (2002), Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, “Οι χρονικές σειρές στην Οικονομετρία”,Εκδ. Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
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Διάμεσος δ (Median): ενός δείγματος παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί κατά 

αύξουσα τάξη, είναι η μεσαία παρατήρηση εάν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττό ή ο 

μέσος όρος των δύο μεσαίων παρατηρήσεων εάν το πλήθος είναι άρτιο. 

Στην  περίπτωση  ομαδοποιημένων  μεταβλητών  η  διάμεσος  βρίσκεται  από  το 

ιστόγραμμα των αθροιστικών συχνοτήτων. Αλγεβρικά η διάμεσος δίνεται από τον τύπο:

i
i

i

i cl ⋅
Ν−

+=
−

ν

ν

δ
12                        (4.4.2)

Όπου : li  το κατώτερο όριο της κλάσης που περιέχει την διάμεσο, 

            νi  η συχνότητα και 

            ci  το πλάτος της κλάσης αντίστοιχα, 

           Νi-1 η αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης κλάσης και ν το μέγεθος του 

δείγματος.

Η διακύμανση είναι το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης. Συνήθως χρησιμοποιούμε 

την τυπική απόκλιση διότι αυτή εκφράζεται στις μονάδες της μεταβλητής, ενώ η διακύμανση 

εκφράζεται στα τετράγωνα των μονάδων αυτών και κατά συνέπεια δεν είναι ερμηνεύσιμη.

Τόσο  η  μέση  τιμή  όσο  και  η  διάμεσος  αποτελούν  μέτρα  θέσης  του  κέντρου  της 

κατανομής. Η μέση τιμή εκφράζει το σημείο ισορροπίας του ιστογράμματος  ενώ η διάμεσος 

είναι η τιμή που αφήνει μισές παρατηρήσεις αριστερά της (μικρότερες από αυτήν) και μισές 

δεξιά της (μεγαλύτερες από αυτήν). Στον υπολογισμό της μέσης τιμής συνεισφέρουν με την 

ίδια βαρύτητα όλες οι παρατηρήσεις, ενώ στον υπολογισμό της διαμέσου χρησιμοποιούμε την 

παρατήρηση (ή τις  παρατηρήσεις  αν έχουμε άρτιο αριθμό παρατηρήσεων) που βρίσκονται 

ακριβώς στο μέσο των διατεταγμένων δεδομένων. Κατά συνέπεια αν υπάρχουν ακραίες τιμές, 

αυτές επηρεάζουν κατά πολύ την μέση τιμή ενώ αφήνουν αμετάβλητη την διάμεσο.  Τέλος η 

σχετική  θέση  μέσης  τιμής  ( X )  και  διαμέσου  (Μ)  μπορεί  να  μας  πληροφορήσει  για  την 

συμμετρία (όταν X M= ), δεξιά ασυμμετρία (όταν X M> ) και αριστερή ασυμμετρία (όταν 

X M< ) της κατανομής των δεδομένων.
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Στο Σχήμα (4.4.1) δίδεται το ιστόγραμμα των καταλοίπων για την μεταβλητή LGDP 

που προκύπτει από το πρόγραμμα E-views. 

Σχόλια 

  Σχήμα 4.4.1

Από τα κατάλοιπα υπολογίσθηκαν τα ακόλουθα : 

0.681434S = −  και 2.292207k =

Ο αριθμητικός μέσος των χρηματοοικονομικών σειρών είναι 11.94085Mean = , ενώ 

η  διάμεσος40 των σειρών είναι  12.63552Median = .  Η μέγιστη  τιμή  των  τιμών για  την 

μεταβλητή  LGDP είναι  14.89871Maximum =  και  η  ελάχιστη  τιμή 

6.754488Minimum = .  Η  τετραγωνική  ρίζα  της  διακύμανσης  ανέρχεται  σε 

. . 2.571872Std Dev = .  Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  επειδή  0S <  έχουμε  αριστερή 

ασυμμετρία όπως φαίνεται και από το σχήμα και επιπλέον επειδή  3k <  η κύρτωση είναι 

πλατόκυρτη  (δηλ.  μακριά  από  τις  τιμές  του  αριθμητικού  μέσου  Mean)  λόγω  του  μικρού 

αριθμού των παρατηρήσεων που περιέχει το δείγμα. 

Στην υπόθεση 0H  (που εξετάζεται παρακάτω) η στατιστική JB ακολουθεί ασυμπτωτικά 

την κατανομή 2X με 2 βαθμούς ελευθερίας.

Είναι σαφές ότι η πιθανότητα να λάβουμε μια τιμή ανώτερη από 1.572 είναι  0.455, 

(45.5%).  Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι  με βάση τον έλεγχο αυτό η τιμή του 

40 Είναι η μεσαία παρατήρηση εάν το πλήθος των παρατηρήσεων είναι περιττό ή ο μέσος όρος των δύο μεσαίων 
παρατηρήσεων εάν το πλήθος είναι άρτιο.
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κριτηρίου είναι αρκετά χαμηλή, δηλαδή μηδέν και  άρα δεν έχουμε (στατιστικά σημαντικές) 

αποκλίσεις από την κανονική κατανομή.

Η  στατιστική  των  Jarque and Bera ακολουθεί  την  κατανομή  2X με  2  βαθμούς 

ελευθερίας. Έχουμε 2 υποθέσεις :

• 0H  : τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή 

• αH  : τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή

Αν JB > 2X  τότε απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση 0H  (δηλ. τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν 

την κανονική κατανομή).

              Έτσι λοιπόν για επίπεδο σημαντικότητας 5% (α = 0.05) και ν = 2 προκύπτει από τον 

πίνακα του 2X ότι το σημείο διαχωρισμού μεταξύ του 0H  και του aH  είναι το σημείο 5.991. 

Επομένως JB = 1.572 < 2X = 5.991 δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Επιπλέον  από τον έλεγχο του  probability προκύπτει  το ίδιο  συμπέρασμα αφού το 

probability (Jarque-Bera) ανέρχεται σε 0.455 > 0.05 ποσοστό αρκετά μεγάλο για να μην γίνει 

δεκτή η μηδενική υπόθεση.  

Απόφαση :  Τα  κατάλοιπα  της  μεταβλητής  LGDP ακολουθούν  την  κανονική  κατανομή 

(υπόθεση 0H ).

Στο  Σχήμα  (4.4.2) δίδεται  το  ιστόγραμμα  των  καταλοίπων  για  την  ανεξάρτητη 

μεταβλητή LINV που προκύπτει από το πρόγραμμα E-views. 

Σχήμα 4.4.2
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Από τα κατάλοιπα υπολογίσθηκαν τα ακόλουθα : 

0.650079S = −  και 2.206259k =

Ο αριθμητικός μέσος των χρηματοοικονομικών σειρών είναι 10.15657Mean = , ενώ 

η  διάμεσος  των  σειρών  είναι  10.85300Median = .  Η  μέγιστη  τιμή  των  τιμών  για  την 

μεταβλητή  LINV είναι  13.16728Maximum =  και  η  ελάχιστη  τιμή 

5.126342Minimum = .  Η  τετραγωνική  ρίζα  της  διακύμανσης  ανέρχεται  σε 

. . 2.603983Std Dev = .  Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  επειδή  0S <  έχουμε  αριστερή 

ασυμμετρία  όπως φαίνεται  και  από το  σχήμα και  επιπλέον επειδή  3k < η κύρτωση είναι 

πλατύκυρτη  (δηλ.  μακριά  από τις  τιμές  του  αριθμητικού  μέσου   Mean)  λόγω του μικρού 

αριθμού των παρατηρήσεων που περιέχει το δείγμα. 

Στην υπόθεση 0H  (που εξετάζεται παρακάτω) η στατιστική JB ακολουθεί ασυμπτωτικά 
την κατανομή 2X με 2 βαθμούς ελευθερίας.

Είναι σαφές ότι η πιθανότητα να λάβουμε μια τιμή ανώτερη από 1.546 είναι  0.461, 

(46.1%).  Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι  με βάση τον έλεγχο αυτό η τιμή του 

κριτηρίου είναι αρκετά χαμηλή, δηλαδή μηδέν και  άρα δεν έχουμε (στατιστικά σημαντικές) 

αποκλίσεις από την κανονική κατανομή.

Η  στατιστική  των  Jarque and Bera ακολουθεί  την  κατανομή  2X με  2  βαθμούς 

ελευθερίας. Έχουμε 2 υποθέσεις :

• 0H  : τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή 

• αH  : τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή

Αν JB > 2X  τότε απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση 0H  (δηλ. τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν 
την κανονική κατανομή).

              Έτσι λοιπόν για επίπεδο σημαντικότητας 5% (α = 0.05) και ν = 2 προκύπτει από τον 

πίνακα του 2X ότι το σημείο διαχωρισμού μεταξύ του 0H  και του aH  είναι το σημείο 5.991. 

Επομένως JB = 1.546 < 2X = 5.991 δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Επιπλέον   από τον έλεγχο του  probability προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα αφού το 

probability (Jarque-Bera) ανέρχεται σε 0.461 > 0.05 ποσοστό αρκετά μεγάλο για να μην γίνει 

δεκτή η μηδενική υπόθεση.  

Απόφαση :  Τα  κατάλοιπα  της  μεταβλητής  LINV ακολουθούν  την  κανονική  κατανομή 

(υπόθεση 0H ).
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Στο  Σχήμα  (4.4.3) δίδεται  το  ιστόγραμμα  των  καταλοίπων  για  την  ανεξάρτητη 

μεταβλητή LΕΧΤ που προκύπτει από το πρόγραμμα E-views. 

Σχήμα 4.4.3 

Από τα κατάλοιπα υπολογίσθηκαν τα ακόλουθα : 

0.645773S = −  και 2.276888k =

Ο αριθμητικός μέσος των χρηματοοικονομικών σειρών είναι 10.49987Mean = , ενώ 

η  διάμεσος  των  σειρών  είναι  11.11059Median = .  Η  μέγιστη  τιμή  των  τιμών  για  την 

μεταβλητή  LΕΧΤ  είναι  13.73782Maximum =  και  η  ελάχιστη  τιμή 

4.977561Minimum = .  Η  τετραγωνική  ρίζα  της  διακύμανσης  ανέρχεται  σε 

. . 2.768761Std Dev = .   Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  επειδή  0S <  έχουμε  αριστερή 

ασυμμετρία  όπως φαίνεται  και  από το  σχήμα και  επιπλέον επειδή  3k < η κύρτωση είναι 

πλατύκυρτη  (δηλ.  μακριά  από τις  τιμές  του  αριθμητικού  μέσου   Mean)  λόγω του μικρού 

αριθμού των παρατηρήσεων που περιέχει το δείγμα. 

Στην υπόθεση 0H  (που εξετάζεται παρακάτω) η στατιστική JB ακολουθεί ασυμπτωτικά 
την κατανομή 2X με 2 βαθμούς ελευθερίας.

Είναι σαφές ότι η πιθανότητα να λάβουμε μια τιμή ανώτερη από 1.460 είναι  0.481, 

(48.1%).  Επομένως μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι  με βάση τον έλεγχο αυτό η τιμή του 

κριτηρίου είναι αρκετά χαμηλή, δηλαδή μηδέν και  άρα δεν έχουμε (στατιστικά σημαντικές) 

αποκλίσεις από την κανονική κατανομή.
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Η  στατιστική  των  Jarque and Bera ακολουθεί  την  κατανομή  2X με  2  βαθμούς 

ελευθερίας. Έχουμε 2 υποθέσεις :

• 0H  : τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή 

• αH  : τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή

Αν JB > 2X  τότε απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση 0H  (δηλ. τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν 

την κανονική κατανομή).

Έτσι λοιπόν για επίπεδο σημαντικότητας 5% (α = 0.05) και ν = 2 προκύπτει από τον 

πίνακα του 2X ότι το σημείο διαχωρισμού μεταξύ του 0H  και του aH  είναι το σημείο 5.991. 

Επομένως JB = 1.460 < 2X = 5.991 δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. 

Επιπλέον   από τον έλεγχο του  probability προκύπτει το ίδιο συμπέρασμα αφού το 

probability (Jarque-Bera) ανέρχεται σε 0.481 > 0.05 ποσοστό αρκετά μεγάλο για να μην γίνει 

δεκτή η μηδενική υπόθεση.  

Απόφαση :  Τα  κατάλοιπα  της  μεταβλητής  LEXT ακολουθούν  την  κανονική  κατανομή 

(υπόθεση 0H ).

Συντελεστής Μεταβολής ή Μεταβλητικότητας : ορίζεται το πηλίκο της τυπικής απόκλισης 

δια της μέσης τιμής. Δηλαδή :

                                         
S Std.Dev.CV = =
X Mean

= %                    (4.4.3) 

                                                                                   
Ο συντελεστής μεταβολής εκφράζεται επί τοις εκατό και είναι ανεξάρτητος από τις 

μονάδες μέτρησης. Εκφράζει ένα μέτρο σχετικής διασποράς των τιμών της μεταβλητής.

Ένα δείγμα τιμών μιας μεταβλητής είναι  ομοιογενές  όταν ο CV είναι μικρότερος ή 

ίσος από το 10%.    

Ο  Συντελεστής  μεταβολής  για  την  μεταβλητή  της  οικονομικής  ανάπτυξης  LGDP 

ανέρχεται  σε  21,5% για  την  μεταβλητή  των  εξαγωγών  LEXT  σε  26,3% και  για  την 

μεταβλητή των επενδύσεων LINV σε 25,6%. 
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4.5  Συμπεράσματα 

Τις τελευταίες δεκαετίες η οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας είναι αποτέλεσμα της 

διόγκωσης  των  εξαγωγών.  Πολλές  έρευνες  και  πολλά  άρθρα  έχουν  εστιάσει  σε  αυτό  το 

γεγονός. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία  η αύξηση των εξαγωγών προκαλεί διόγκωση 

των  αποτελεσμάτων  της  οικονομίας  μέσα  από  την  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  των 

παραγωγικών  πηγών  καθώς  και  την  συσσώρευση  κεφαλαίου.  Ο  Edward41 (1993)  για  να 

αποδείξει εμπειρικά εάν οι εξαγωγές ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη χρησιμοποίησε μια 

παλαιότερη ανάλυση και πρόβαλλε ότι έντονη συσχέτιση  μεταξύ εξαγωγών και οικονομικής 

ανάπτυξης.  Πολλά  μοντέλα  έχουν  δημιουργηθεί  (Song  and  Romilley42 (1997),  Dodaro43 

(1993))  σχετικά με την επιρροή των αυτών παραγόντων.   Επιπλέον πολλές µελέτες έχουν 

διεξαχθεί διαπραγµατευόµενες διαφορετικές θεωρίες αυτής της επίδρασης. Από τις µελέτες 

αυτές, άλλες έχουν εστιαστεί στον έλεγχο αν η επέκταση των εξαγωγών οδηγεί σε βελτίωση 

της ανάπτυξης, ενώ άλλες έχουν προσπαθήσει να βρουν πως οι εξαγωγές και οι επενδύσεις 

επιδρούν  στην  οικονοµική  ανάπτυξη.  Από  τον  έλεγχο  Jarque –  Bera  προκύπτει  το 

συμπέρασμα  ότι  τα  κατάλοιπα  και  των  τριών  μεταβλητών  ακολουθούν  την  κανονική 

κατανομή.  Επειδή  0S <  και  3k <  και  για  τις  τρείς  μεταβλητές,  έχουμε  αριστερή 

ασυμμετρία και  η κύρτωση είναι πλατύκυρτη (δηλ.  μακριά από τις  τιμές του αριθμητικού 

μέσου  Mean) λόγω του μικρού αριθμού των παρατηρήσεων που περιέχει το δείγμα.

41 Edwards S. 1993, “Openness, Trade Liberalization and Growth in Developing Countries”, Journal of Economic 
Literature 31, pp. 1358-1393
42 Liu C. Y.  Song and P. Romilley (1997),  “Are Chinese stock market efficient? A cointegration and causality 
analysis”, Applied Economic Letters, Vol 4, pp. 511-515
43 Dodaro S., 1993, “Export and Growth : a Reconsideration of Causality”, The Journal of Developing Area 24, pp. 
227-244
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5  –  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΚΑΙ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΤΟΥ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

5.1. Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο  αυτό γίνεται  μια  περιγραφή στο  θεωρητικό πλαίσιο  της  έρευνας  και 

δικαιολογούμε το σκοπό για τον οποίο γίνεται η έρευνα αυτή. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η 

μαθηματική  εξειδίκευση  των  μεταβλητών  που  συμμετέχουν  στην  έρευνα  και  στο  τέλος 

παραθέτουμε την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε. 

5.2. Το πλαίσιο της έρευνας 

Η επίδραση των εξαγωγών έχει αποτελέσει κεντρικό θέμα στη θεωρία του εμπορίου 

και  της  ανάπτυξης.  Πολλές  μελέτες  έχουν  διεξαχθεί  διαπραγματευόμενες  διαφορετικές 

θεωρίες αυτής της επίδρασης. Από τις μελέτες αυτές άλλες έχουν εστιαστεί στον έλεγχο αν η 

επέκταση των εξαγωγών οδηγεί σε βελτίωση της ανάπτυξης, ενώ άλλες έχουν προσπαθήσει να 

βρουν πως οι εξαγωγές επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η οικονομική θεωρία δείχνει ότι η επέκταση των εξαγωγών προάγει την οικονομική 

ανάπτυξη  διαμέσου  δύο  σταδίων:  Βελτιώνοντας  την  αποδοτικότητα  στην  κατανομή  των 

παραγωγικών  πόρων  και  αυξάνοντας  την  ποσότητά  τους  διαμέσου  της  συσσώρευσης  του 

κεφαλαίου (Chenery and Strout44 1966,  Bardhan and Lewis45 1970,  Romer46 1989,  Basu and 

McLeod47 1991, Edwards48 1992). H ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Επιτρέπουν σε φτωχές χώρες με εγχώριες στενές αγορές να 

επωφελούνται από οικονομίες κλίματος (Helpman and Krugman49 1985). Ακόμη, οι εξαγωγές 

οδηγούν  στη  βελτίωση  της  επάρκειας  των  πόρων  και  ιδιαίτερα  στη  βελτίωση  της 

44 Chenery  H.  and  Strout  A.,  (1966),  “Foreign  Assistance  and  Economic  Development”,  American  Economic 
Review 56, pp. 679 - 733
45 Bardhan, P, and Lewis, S. (1970), “Models of Growth with Imported Inputs”, Economica, 37, pp. 373 – 385.
46 Romer P.,(1989), “What determines the rate of growth and technological change?”, World Bank Working Papers, 
No 279
47 Basu and McLeod (1991), “Terms of trade fluctuations and economic growth in developing economics”, Journal 
of Development Economics, pp. 89 - 110
48 Edwards (1992),  “Trade orientation,  distortion and growth in  developing countries”,  Journal  of  Development 
Economics, pp. 31 - 57 
49 Helpman E. and Krugman P., (1985), Market Structure and Foreign Trade, Cambridge, MIT Press
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χρησιμοποίησης του κεφαλαίου λόγω του ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές (Balassa50 

1978, Bhagwati and Srinivasan51 1979, Krueger52 1980). 

Μεγαλύτερες οικονομίες που εκτιμώνται ανάλογα με την περιοχή, τον πληθυσμό και το 

μέγεθος της εγχώριας αγοράς, μπορεί να παράγουν και να απορροφήσουν μεγαλύτερο μερίδιο 

της εγχώριας παραγωγής τους, τείνουν να έχουν χαμηλότερους λόγους (Pereira and Xu 2000)53

. Από την άλλη πλευρά οι χαμηλοί λόγοι των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

μπορούν  να  αντανακλούν  περιοριστικές  εμπορικές  πολιτικές.  Ωστόσο,  οι  χώρες  χαμηλής 

αναλογίας,  που  είναι  ταξινομημένες  ως  δυναμικά  προσανατολισμένες  από  την  παγκόσμια 

τράπεζα, ταιριάζουν κατάλληλα στην κατηγορία αυτή.

Ο Solow54 (1956) υποστηρίζει ότι υψηλότεροι ρυθμοί επενδύσεων και αποταμίευσης 

δημιουργούν περισσότερο συσσωρευμένο κεφάλαιο ανά εργάτη καταλήγοντας σε μια αύξηση 

της κατά κεφαλήν παραγωγής αλλά με μειωμένο ρυθμό. Οι δημόσιες επενδύσεις συμβάλουν 

στην  οικονομική  ανάπτυξη  προσφέροντας  δημόσια  αγαθά  που  είναι  απαραίτητα  στην 

οικονομική ανάπτυξη. Οι δαπάνες αυτές είναι συμπληρωματικές προς την ιδιωτική επένδυση 

και τείνουν να έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. 

Ο  Τayler55 (1981)  εξέτασε  ένα  δείγμα  55  αναπτυσσόμενων  χωρών  μεσαίου 

εισοδήματος  και  κατέληξε  ότι  οι  εξαγωγές  και  οι  ακαθάριστες  επενδύσεις  είναι  οι  πιο 

σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης. 

Οι  νέες  θεωρίες  ανάπτυξης  περιλαμβάνοντας  την  τεχνολογική  μεταβολή,  δίνουν 

έμφαση στο ρόλο της επένδυσης ταυτόχρονα με το ανθρώπινο και το φυσικό κεφάλαιο για 

50 Balassa B., (1978), “Export and Economic Growth: Further Evidence”, Journal of Development Economics 5, pp. 
181-189
51 Bhagwati  J.  and  Srinivasan  T.  (1979),  “Trade  policy  and  development  in:  Dornbush  and  Frenkel  (eds), 
International Economic Policy: Theory and Evidence” , Baltimore : John Hopkins University Press
52 Krueger A., (1980), “Trade policy as an input to development”, American Economic Review, pp. 288 - 292
53 Pereira, M. A., and Xu, Z.(2000), “Export growth and domestic performance”, Review of International Economics, 
8(1), pp.60-73.
54 Solow R.M., (1956), “A contribution to the theory of economic growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, 
pp. 65 - 94
55 Tayler W., (1981), “Growth ans export expansion in developing countries: Some empirical evidence”, Journal od 
Development Economics, pp. 121 - 310
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μακροχρόνια  ανάπτυξη.  Οι  πολιτικές  που  επηρεάζουν  το  επίπεδο  ανάπτυξης  και  την 

αποδοτικότητα της επένδυσης επηρεάζουν και τη μακροχρόνια ανάπτυξη. 

Θεωρητικά οι ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη άμεσα 

αυξάνοντας το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία Plossner56 (1992) και έμμεσα 

προάγοντας την τεχνολογία Levine and Renelt57 (1992). 

Πρόσφατες  εμπειρικές  μελέτες  έδωσαν  έμφαση  στο  διαφοροποιημένο  ρόλο  των 

ιδιωτικών  και  των  δημόσιων  επενδύσεων  στην  αναπτυξιακή  διαδικασία.  Οι  δημόσιες 

επενδύσεις  στις  υποδομές,  στο  βαθμό  που  αποδεικνύουν  συμπληρωματικότητα  προς  τις 

ιδιωτικές  επενδύσεις,  μπορούν  να  αυξήσουν  το  οριακό  προϊόν  του  ιδιωτικού  κεφαλαίου 

αυξάνοντας κατά συνέπεια το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Οι Κhan and Kumar58 (1997) 

έδειξαν  ότι  οι  επιδράσεις  των  ιδιωτικών  και  των  δημόσιων  επενδύσεων  στην  ανάπτυξη 

διαφέρουν σημαντικά με την ιδιωτική επένδυση να είναι πιο παραγωγική από τη δημόσια 

επένδυση. Σύμφωνα με τους Knight, Loyaza and Villanueva59 (1993) and Nelson and Singh 60

(1994) οι δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές έχουν μια σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη 

τη δεκαετία του 1980. Εasterly and Rebelo61 (1993) εκτίμησαν ότι οι δημόσιες επενδύσεις στις 

μεταφορές και στις επικοινωνίες σχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη. Δημόσιες επενδύσεις σε 

κρατικές επιχειρήσεις δεν είχαν καμιά επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ οι δημόσιες 

επενδύσεις στη γεωργία είχαν αρνητική επίδραση. 

Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από 

το  επίπεδο  της  τεχνολογίας  της  εγχώριας  οικονομίας,  την  οικονομική  σταθερότητα,  την 

κρατική  επενδυτική  πολιτική  και  το  βαθμό  ανοίγματος  της  οικονομίας.  Oι  άμεσες  ξένες 

επενδύσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα της εγχώριας οικονομίας μεταβάλουν το συγκριτικό 

της πλεονέκτημα, συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, επειδή τείνουν να είναι 

πιο  παραγωγικές  από  τις  εγχώριες  επενδύσεις.  Oι  Βlomstorm,  Lipsey  και  Zejan62 (1994) 

αναφέρουν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στις εισροές των άμεσων ξένων 

56 Plossner C., (1992), “The search for growth in policies for long-run economic growth”,Federal Reserve Bank of 
Kansas City
57 Levine  R  and  Renelt  D.,(1992),  “A  sensitivity  analysis  of  cross  –  country  growth  regressions”,  American 
Economic Review, pp. 943 - 963
58 Khan M. ans Kumar M., (1997), “Public and private investment and the growth process in developing countries”, 
Oxford Bullentin of Economics and Statistics, pp. 69 - 88
59 Knight M., Loyaza N. and Villanueva D. (1993), “Testing the neoclassical theory of economic growth”, IMF Staff 
Papers, ,pp.  512-541.
60 Nelson, M. & Singh, R. (1994), “The deficit growth connection: Some recent evidence from developing countries”, 
Economic Development and Cultural Change, 43, 167-191.
61 Easterly W. and Rebelo S. (1993), “Fiscal policy and Economic Growth: An empirical investigation”, Journal of 
Monetary Economics, pp.  417-458.
62 Βlomstoerm  M.,  Lipsey  R.,  and  Zejan  M.  (1994),  “What  explains  the  growth  of  developing  countries?” 
Convergence of Productivity, Oxford University Press, Oxford.
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επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και της ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις 

αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1960-1985. 

Ο Zhang63 (1999) εξετάζει την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις 

και την οικονομική ανάπτυξη με την μέθοδο αιτιότητας κατά Granger για 10 ασιατικές χώρες. 

Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση από τις άμεσες 

ξένες  επενδύσεις  προς  την  οικονομική  ανάπτυξη  για  τρεις  χώρες  (Ηοng  Kong,  Japan, 

Singapore,  Taiwan),  αμφίδρομη  αιτιακή  σχέση  για  δυο  χώρες  Κina  και  την  Ιndonesia, 

μονόδρομη αιτιακή σχέση από την οικονομική ανάπτυξη προς τις εξαγωγές για δυο χώρες 

(Μalaysia, Thailand) και τέλος δεν υπάρχει αιτιακή σχέση για Korea, Filippines. 

Οι Βorensztein De Gegorio and Lee64 (1998) επισημαίνουν ότι η θετική σχέση ανάμεσα 

στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης καθορίζεται από 

την επίτευξη ενός ελάχιστου επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η Μoudatsou65 (2003) σε μια εμπειρική αποτίμηση των επιδράσεων των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 

1980-1996 διαπίστωσε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσά τους ταυτόχρονα είτε άμεσα είτε 

έμμεσα.

5.3.  Μαθηματική εξειδίκευση 

Η  µέθοδος  του  εκθετικού  υποδείγµατος  υιοθετείται  στην  εργασία  αυτή  για  να 

εκτιµήσουµε τις επιδράσεις των εξαγωγών και των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων) στην 

οικονοµική ανάπτυξη της Ρουμανίας.  Η χρήσης της µεθοδολογίας αυτής µας επιτρέπει  να 

αναγνωρίσουµε  συσσωρευτικές  επιδράσεις  λαµβάνοντας  υπόψη  τη  δυναµική  αντίδραση 

ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τις άλλες µεταβλητές (Pereira and Hu 2000).

Για  την  ανάλυση  της  αιτιακής  σχέσης  µεταξύ  της  οικονοµικής  ανάπτυξης,  των 

εξαγωγών,  των  ακαθάριστων  εγχώριων  επενδύσεων  και  των  άµεσων  ξένων  επενδύσεων 

χρησιµοποιείται το παρακάτω υπόδειγµα:

63 Zhang  H  (1999),  “FDI  and  economic  growth:  evidence  from  ten  East  Asian  Economies”,  Economia 
Internationale,  pp. 517-535.
64  Βorenstein De Gegorio J., and Lee J. (1998), “How does foreign direct investment affect economic growth?” 
Journal of International Economics, pp. 115-135.
65 Μoudatsou, A. (2003),  “Foreign direct investment and economic growth in the European Union”,  Journal of 
Economic Integration, 18(4), 689-707.
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GDP = f(EXT,INV)                                             (5.3.1)

GDP = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν                                    

EXT = Εξαγωγές και 

INV = Επενδύσεις  

Έστω  εκθετική μορφή της συνάρτησης και είναι η ακόλουθη:

tub1 b2
t 0 t tGDP = b × EXT × INV ×e                              (5.3.2)

Η  συνάρτηση  (5.3.2)  μετατρέπεται  εύκολα  σε  γραμμική  αν  χρησιμοποιήσουμε  τον 

λογαριθμικό μετασχηματισμό με βάση το e.  Δηλαδή : 

0 1 2 tlnGDP = lnb + b lnEXT + b lnINV + u             (5.3.3)

Η  σχέση  (5.3.3)  αποτελεί  την  οικονομετρική  μορφή  της  γραμμικής  σχέσεως  ενός 

πολυμεταβλητού υποδείγματος και υποθέτουμε ότι συνδέει τις μεταβλητές INV, EXT & GDP 

(υπόδειγμα  πολυμεταβλητής  παλινδρομήσεως)66 και  αποτελεί  επέκταση  της  απλής 

παλινδρόμησης  για  περισσότερες  από  μια  ερμηνευτικές  μεταβλητές.  Κάθε  τιμή  t της 

εξαρτημένης  μεταβλητής  (GDP) είναι  γραμμική  συνάρτηση  των  τιμών  των  ερμηνευτικών 

μεταβλητών  INV και  EXT και  του διαταρακτικού όρου  ut ο  οποίος  παίρνει  θετικές  και 

αρνητικές τιμές αλλά κατά μέσο όρο η τιμή της είναι μηδέν. 

Η διακύμανση της τυχαίας μεταβλητής  Ut είναι σταθερή για όλες τις τιμές των  INV 

και  EXT.  Δηλαδή  η  διασπορά  των  τιμών  της  Ut από  τον  μέσο  της  δεν  αλλάζει  όταν 

μεταβάλλεται  η  τιμή  των  δύο  μεταβλητών  αλλά  παραμένει  η  ίδια.  Όταν  η  διακύμανση 

παραμένει σταθερή τότε ο διαταρακτικός όρος είναι  ομοσκεδαστικός  ή χαρακτηρίζεται από 

ομοσκεδαστικότητα, ενώ αν δεν είναι σταθερή ο διαταρακτικός όρος είναι ετεροσκεδαστικός ή 

χαρακτηρίζεται από ετεροσκεδαστικότητα.   

Η  μεταβλητή  GDP είναι  η  εξαρτημένη  μεταβλητή  ή  ερμηνευόμενη,  ενώ  οι 

μεταβλητές INS και EXT είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ή ερμηνευτικές που σημαίνει ότι 

οι μεταβολές του GDP   οφείλονται στις μεταβολές των   INS   και   EXT  .

66 Γ. Χρήστου, (2006), “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, GUTENBERG, Αθήνα 2006, Β’ έκδοση, σελ 75-124
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Ο όρος  παλινδρόμηση67 αναφέρεται  στις  τιμές του δείγματος και  οι  υπολογιζόμενες 

τιμές δεν είναι ίσες με τις πραγματικές. 

Έστω λοιπόν η γραμμική μορφή της συνάρτησης και είναι η ακόλουθη : 

0 1 2 tlnGDP = lnb + b lnEXT + b lnINV + u   οικονομετρική – στοχαστική μορφή. 

Τρέχοντας την γραμμική μορφή έχω τα εξής στοιχεία : 

Πίνακας 5.3.1 : Έλεγχος των Συντελεστών Παλινδρόμησης
Dependent Variable: LGDP
Method: Least Squares
Sample: 1990 2005
Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 2.055867 0.097598 21.06462 0.0000

LINV 0.474048 0.176728 2.682361 0.0188
LEXT 0.482890 0.166210 2.905299 0.0123

R-squared 0.999120     Mean dependent var 11.94085
Adjusted R-squared 0.998984     S.D. dependent var 2.571872
S.E. of regression 0.081970     Akaike info criterion -1.997569
Sum squared resid 0.087348     Schwarz criterion -1.852708
Log likelihood 18.98055     F-statistic 7376.814
Durbin-Watson stat 1.835930     Prob(F-statistic) 0.000000

                                                                                                Πίνακας 5.3.1

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 5.3.1  αναφέρονται στις  επενδύσεις (INV), στο 

ΑΕΠ (GDP) και στις εξαγωγές (EXT)  σε τρέχουσες τιμές για την Ρουμανία για την περίοδο 

1990-2005 η συνάρτηση του Ακαθαρίστου Εγχ. Προϊόντος  είναι :

ˆLGDP = 2.055 + 0.474LINV + 0.482LEXT                    (5.3.4)

                (0.0975)      (0.1767)             (0,1662)        (Std. Error)                                            

 όπου  οι  συντελεστές  παλινδρόμησης  1b  και  2b  παριστάνουν  τη  μεταβολή  στην 

προσδοκώμενη  τιμή  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  όταν  η  ερμηνευτική  μεταβλητή 

μεταβάλλεται κατά μια μονάδα. 

67 Οφείλεται στον Francis Galton Gujarati (1995), σ.15, Maddala (1988) σ. 28
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5.3.1.  Έλεγχος προσήμων 

Από  τον  έλεγχο  προσήμων  του  πολυμεταβλητού  υποδείγματος  : 

ˆLGDP = 2.055 + 0.474LINV + 0.482LEXT  τα πρόσημα των συντελεστών είναι αυτά 

που από την οικονομική θεωρία περιμένουμε να έχουν. Δηλ. η ενίσχυση των εξαγωγών και 

των επενδύσεων επιδρούν αυξητικά και στους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας με άμεση 

συνέπεια την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Συνεπώς  ο  πρωταρχικός  στόχος  μιας  αναπτυξιακής  πολιτικής  είναι  η  εγχώρια 

παραγωγή προϊόντων να υπερβαίνει  την εγχώρια ζήτηση αυτών, ώστε το προϊόν το οποίο 

απομένει να προορίζεται για εξαγωγές. Με κριτήριο αυτήν την συλλογιστική68 οι εξαγωγές 

(EXT) συμβάλλουν  στην  άνοδο  του  ΑΕΠ  (GDP). Εάν  όμως  ο  κύριος  στόχος  της 

αναπτυξιακής  πολιτικής  είναι  ο  γιγαντισμός  του  εξαγωγικού  τομέα  της  οικονομίας,  με 

απώτερη  επιδίωξη  την  άνοδο  των  εξαγωγών,  έτσι  ώστε  οι  εξαγωγές  να  υπερτερούν  των 

εισαγωγών, τότε η δυναμική των εξαγωγών θα προκαλέσει την διαχρονική άνοδο του ΑΕΠ με 

ταχύτερους ρυθμούς. 

Η  μέχρι  σήμερα  εμπειρία  από  την  ανάπτυξη  πολλών  κρατών  συγκλίνει  στο 

συμπέρασμα ότι ο εξαγωγικός τομέας της οικονομίας αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή 

κάθε  αναπτυξιακής  προσπάθειας,  γι’  αυτό  και  κάθε  χώρα  πρέπει  να  έχει  εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

Στην περίπτωση της Ρουμανίας που έχει μια μικρή εσωτερική αγορά69 δεν μπορεί να 

στηρίξει μια μεγάλη ανταγωνιστική βιομηχανία για να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης  παρά  έναν  εξαγωγικό  τομέα  όπου  τα  παραγόμενα  προϊόντα  της  χώρας  να 

ανταγωνίζονται  επάξια  τα  αντίστοιχα  προϊόντα  των  άλλων  χωρών.  Πράγματι  οι  εξαγωγές 

συνεπάγονται περισσότερα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, επομένως κάλυψη των 

κρατικών  ελλειμμάτων,  πτώση  του  δημοσίου  χρέους  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  των 

τοκοχρεωλυτικών δαπανών. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι χώρες (όπως και η Ρουμανία70) 

οι  οποίες  αναπτύσσονται  με  ρυθμούς  γύρω  στο  5%  διατηρούν  σε  άριστη  κατάσταση  τα 

δημοσιονομικά προβλήματα (κρατικά χρέη και ελλείμματα). 

68 Τρ. Ράφτης, (1995), “Εισαγωγή στην Οικονομική θεωρία”, έκδοση Γ’
69 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. ο πληθυσμός της Ρουμανίας ανέρχεται 21,8 εκατομμύρια κατοίκους (Απογραφή 
2006), http://europa.eu.
70 Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ρουμανικής οικονομίας ανήλθε στο 7,7% του ΑΕΠ για το 2006, από 4,1% σε σχέση με 
το 2005. Στην ΕΕ-25 ήταν 3,0% και στην ΕΕ-27 στο 3,0%, ενώ στις ΗΠΑ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν 2,9% 
και στην Ιαπωνία 2,2%. Στην ΕΕ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Λετονία με 11,9% και την Εσθονία με 
11,2%, ενώ τα χαμηλότερα στην Πορτογαλία με 1,3%, τη Γαλλία με 2,0% και την Ιταλία με 1,9%. 
(Πηγή Eurostat)
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Έτσι λοιπόν στο υπόδειγμα μας  η ελαστικότητα των εξαγωγών (EXT) ανέρχεται σε 

0,423 ( lgdp,lext 2
LEXTε = b
LGDP

) και των επενδύσεων (INV) σε 0,402 ( lgdp,linv 1
LINVε = b
LGDP

). 

Επομένως όταν το GDP μεταβάλλεται  κατά 10% και οι σχετικές τιμές παραμένουν σταθερές 

στην μέση τιμή τους, οι εξαγωγές (EXT) μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση κατά 42,3% 

και αντίστοιχα οι επενδύσεις (INV) μεταβάλλονται κατά 40,2%. Η οριακή ροπή για εξαγωγές 

είναι 0,482 και αντίστοιχα για επενδύσεις είναι 0,474.  

5.3.2    Έλεγχος του συντελεστή παλινδρόμησης 

Ανάλυση Παλινδρόμησης (Regression Analysis) είναι ο κλάδος της στατιστικής ο 

οποίος εξετάζει τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, ώστε να είναι δυνατή η 

πρόβλεψη της μιας από τις υπόλοιπες71.

Γραμμική Παλινδρόμηση (Linear Regression): μιας εξαρτημένης μεταβλητή Υ από 

την εξαρτημένη μεταβλητή Χ είναι η σχέση y = α + β.x όπου α και β είναι παράμετροι. Ο 

προσδιορισμός  των  α  και  β  δίνει  μια  προσεγγιστική  ευθεία,  που  συνδέει  τις  τιμές  της  Υ 

δοθέντων των τιμών της Χ. Η ευθεία που προκύπτει λέγεται  ευθεία παλινδρόμησης της Υ 

πάνω στην  Χ. Η  ευθεία  αυτή  μπορεί  να  κατασκευασθεί  εμπειρικά  ή  μέσω μαθηματικών 

μεθόδων,  όπως  είναι  η  μέθοδος  ελαχίστων  τετραγώνων. Σκοπός  είναι  το  άθροισμα  των 

τετραγώνων των  κατακορύφων  αποστάσεων  των  σημείων  (Χ,Υ)  από  την  ευθεία  να  είναι 

ελάχιστο.

                             Υ

                                                                                                    Χ

71 Ανδρικόπουλος Α., (2000), “Οικονομετρία.Θεωρία και Εμπειρικές Εφαρμογές”,Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου
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Ο έλεγχος του των συντελεστών παλινδρόμησης μπορεί να γίνει είτε με την στατιστική 

t (t-statistic) ακολουθώντας την κατανομή 2X  με ( ( 1)v n k= − + ) βαθμούς ελευθερίας, όπου n 

μέγεθος του δείγματος και k ο αριθμός των ερμηνευτικών μεταβλητών είτε με τον έλεγχο των 

2  εναλλακτικών  υποθέσεων  για  τις  παραμέτρους  του  υποδείγματος  της  πολυμεταβλητής 

παλινδρόμησης (δίπλευρος έλεγχος).

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του  Eviews και ακολουθώντας την  probability της  t 

κατανομής διαπιστώνουμε ότι η probability της ανεξάρτητης μεταβλητής LEXT ανέρχεται σε 

0.0123 και για την μεταβλητή LINV σε 0.0188. Έτσι  σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.05) 

δεχόμαστε  ότι  η  μεταβλητή  LINV είναι στατιστικά  σημαντική  αφού  Prob.<  0.05. 

Αντίστοιχα και ο συντελεστής 0b  (πληθυσμός δείγματος) είναι στατιστικά σημαντικός αφού 

Prob. < 0.05 ενώ και για την  μεταβλητή LEΧΤ προκύπτει ότι είναι στατιστικά σημαντική 

μεταβλητή αφού Prob.< 0.05 .

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τον δίπλευρο έλεγχο για κάθε μεταβλητή. Με 

τον δίπλευρο έλεγχο γίνεται εύρεση των σημείων διαχωρισμού της 0H  και aH για την οποία 

ισχύουν οι εξής υποθέσεις :

• 0H : 1 2b ,b = 0   (μη στατιστικά σημαντική)
• aH : Ή1 2b ,b 0   (στατιστικά σημαντική)

Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση 0H  η αντίστοιχη ερμηνευτική μεταβλητή LINV 

δεν ασκεί καμία επίδραση στη  LGDP και έτσι δεν αυξάνεται η ερμηνευτική ικανότητα του 

υποδείγματος.  Αντίθετα στην περίπτωση της  aH  η ερμηνευτική μεταβλητή επηρεάζει την 

ικανότητα του υποδείγματος και για τον λόγο αυτό λέγεται στατιστικά σημαντική. 

Για τον έλεγχο της υποθέσεως για  v = n - (k +1)  δηλ.  v=16-(2+1) =13 και  α = 0.05 

πιθανότητα σφάλματος (δηλ.  0.025 σε κάθε πλευρά) προκύπτει ότι τα σημεία διαχωρισμού 

της 0H  με την aH  είναι τα -2.16 και 2.16 αντίστοιχα. Επομένως το t-statistic της LINV είναι 

2.68 > 2.16 άρα η τιμή της μεταβλητής των επενδύσεων βρίσκεται  στην περιοχή της  aH

(στατιστικά σημαντική).

Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει και από τον δίπλευρο έλεγχο της μεταβλητής LEXT 

της οποίας η τιμή της μεταβλητής t-Statistic είναι 2,90 > 2.16 άρα η τιμή της μεταβλητής των 

εξαγωγών  βρίσκεται στην περιοχή της aH (στατιστικά σημαντική).
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Συμπέρασμα/  Απόφαση  :   Σε  επίπεδο  σημαντικότητας  5%  το  t-Statistic των 

μεταβλητών των επενδύσεων LINV και των εξαγωγών LEXT  του υποδείγματος  είναι  2.68 

και  2.90  αντίστοιχα   και  τα  κρίσιμα  σημεία  του  πίνακα  της  t-  κατανομής  είναι  (2.16), 

επομένως  αποδέχομαι την υπόθεση ότι όλες οι μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές.    
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5.3.3. Έλεγχος του Συντελεστή Προσδιορισμού

Ο συντελεστής προσδιορισμού ( 2R )  εκφράζει  το ποσοστό της μεταβλητότητας της 

εξαρτημένης  μεταβλητής  Υ  το  οποίο  ερμηνεύεται  από  την  ανεξάρτητη  μεταβλητή  Χ. Ο 

συντελεστής προσδιορισμού μπορεί να πάρει τιμές στο διάστημα [0, 1].  Όσο μεγαλύτερη είναι 

η τιμή του  R2, τόσο καλύτερη είναι η προσαρμογή των δεδομένων στο γραμμικό μοντέλο ή 

αλλιώς τόσο καλύτερα το γραμμικό μοντέλο εκφράζει τα δεδομένα. Είναι το πηλίκο :  

                                                                  2 SSRR =
SST

                       (5.3.5)

Με τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την αξία του απλού γραμμικού μοντέλου, το 

οποίο προσαρμόζουμε στα δεδομένα. Ο συντελεστής προσδιορισμού εκφράζει το ποσοστό της 

μεταβλητότητας  της  μεταβλητής  Υ  που  εξηγείται  από  την  μεταβλητή  Χ.  Όσο  πιο  κοντά 

βρίσκεται η τιμή του R2  στην μονάδα, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η γραμμική σχέση εξάρτησης 

των μεταβλητών Υ και Χ.

Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  τιμή  του  2R  τόσο  καλύτερη  είναι  η  προσαρμογή  του 

υποδείγματος στα δεδομένα του δείγματος και αντίστροφα. Δηλαδή, όσο μικρότερη είναι η 

τιμή του 2R , τόσο φτωχότερη είναι η προσαρμογή της γραμμής παλινδρόμησης στα δεδομένα 

του δείγματος.  Ας σημειωθεί  όμως,  ότι  η χαμηλή ή ακόμα και  μηδενική τιμή του  2R  δε 

σημαίνει  αναγκαστικά  έλλειψη  εξαρτήσεως  ανάμεσα  στις  μεταβλητές  LEXT,  LINV και 

LGDP.  Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης ο συντελεστής προσδιορισμού 2R  ανέρχεται 

σε 0.999 και βρίσκεται μέσα στο πεδίο τιμών που μπορεί να πάρει. Πράγμα που σημαίνει ότι 

τα  δεδομένα  της  περιόδου  1990-2005  του  ΑΕΠ  (LGDP)  ερμηνεύει  το  99,9% της 

μεταβλητότητας των εξαγωγών (LΕΧΤ) και των επενδύσεων (LINV).

5.3.4.  Ανάλυση της Διακύμανσης – F (ANOVA) 

Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είναι μία στατιστική 

μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ’ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις 

επιμέρους συνιστώσες της με στόχο την κατανόηση της σημαντικότητας των διαφορετικών 

πηγών  προέλευσής  της.  Η  ανάπτυξη  της  μεθοδολογίας  οφείλεται  στον  θεμελιωτή  της 
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σύγχρονης στατιστικής επιστήμης, άγγλο στατιστικό Sir Ronald Aylmer Fisher72 (1890-1962). 

Στην πραγματικότητα η ANOVA περιλαμβάνει μία ομάδα στατιστικών μεθόδων καταλλήλων 

για την ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από πειραματικούς σχεδιασμούς. Εξετάζει τη 

σχέση της εξαρτημένης μεταβλητής με την ανεξάρτητη, υπολογίζοντας στην ουσία το αν η 

μεταβλητότητα  των  τιμών  της  εξαρτημένης  μεταβλητής  Υ  εξηγείται  από  την  ανεξάρτητη 

μεταβλητή Χ. 

Γένεση της κατανομής F

Aν  1Y  και  2Y  είναι  ανεξάρτητες  τυχαίες  μεταβλητές  από  την  κατανομή  2x  με  βαθμούς 

ελευθερίας 1n  και 2n  αντίστοιχα, τότε το κλάσμα

1 1

2 2

/
/

Y nW
Y n

=

είναι  τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί  μία κατανομή την οποία μελέτησε και  ανέπτυξε ο 

R.A.Fisher και η οποία προς τιμή του συμβολίζεται με F 73. Ο Fisher στην προσπάθειά του να 

μελετήσει τις διαφορές στην παραγωγή της σοδειάς ανέπτυξε τη νέα κατανομή σαν λόγο δύο 

ανεξαρτήτων 2x . Η κατανομή αυτή χαρακτηρίζεται από δύο βαθμούς ελευθερίας, 1n  για τον 

αριθμητή και 2n  για τον παρονομαστή γι’ αυτό γράφουμε 1 2n ,nF . Επειδή η τυχαία μεταβλητή 

2x  είναι πάντα θετική, το ίδιο θα ισχύει και για την  F . Η οικογένεια των κατανομών 1 2,n nF  

είναι μονοκόρυφη και ασύμμετρη προς τα δεξιά, όπως προκύπτει από το διάγραμμα 1. 

               Σχήμα 5.4 : Κατανομές 2,12F , 8,12F  και 25,120F

Μία αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της κατανομής  F  είναι ότι τα δείγματα θα 

πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Εν τούτοις σε περιπτώσεις που η δειγματικές 
72 http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Fisher.html
73 infoman.teikav.edu.gr/e_education/118/files/ANOVA.doc
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κατανομές αποκλίνουν από την κανονική, η δοκιμασία  F  μένει σχετικά ανεπηρέαστη, εφ’ 

όσον οι δύο πληθυσμοί  είναι  τουλάχιστον μονόκορφοι και τα μεγέθη των δειγμάτων είναι 

παρόμοια. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η δοκιμασία που βασίζεται στην κατανομή  F  

χαρακτηρίζεται σαν εύρωστη (robust).

Μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη να συγκρίνουμε δύο διακυμάνσεις και για το σκοπό 

αυτό υπολογίζουμε το κλάσμα  2 2
1 2/σ σ . Αν οι διακυμάνσεις είναι ίσες τότε ο λόγος τους θα 

είναι 1. Συνήθως όμως στην πράξη οι διακυμάνσεις των πληθυσμών είναι άγνωστες, οπότε οι 

συγκρίσεις γίνονται με βάση τις δειγματικές διακυμάνσεις. Για παράδειγμα αν 2
1s  και 2

2s  είναι 

οι  δειγματικές διακυμάνσεις από δύο δείγματα με  1n  και  2n  παρατηρήσεις αντίστοιχα που 

ακολουθούν την κανονική κατανομή, τότε το κλάσμα

2 2
1 1
2 2
2 2

/
/

sVR
s

σ
σ

=

(λόγος δύο 2χ ) ακολουθεί την κατανομή F . Κάτω από την υπόθεση

2 2
0 1 2:H σ σ=

το στατιστικό

          
2
1
2
2

sVR
s

=

ακολουθεί την κατανομή  1 2( 1),( 1)n nF − − . Αν τα δείγματα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό η 

από  πληθυσμούς  με  ίσες  διακυμάνσεις,  τότε  το  VR  θα  πρέπει  να  είναι  κοντά  στο  1.  Η 

κατανομή F  προσδιορίζει τα όρια της ανοχής μας για το πόσο μεγάλο η μικρό θα πρέπει να 

είναι  το  κλάσμα  VR  προκειμένου  να  συμπεράνουμε  ότι  οι  δειγματικές  διακυμάνσεις 

διαφέρουν σημαντικά.

Τα άνω  α  εκατοστιαία σημεία  της  κατανομής  1 2,n nF  συμβολίζονται  με  1 2, ,n nF α  και 

δίνονται από στατιστικούς πίνακες. Οι βαθμοί ελευθερίας για τον αριθμητή εμφανίζονται πάνω 

από τις στήλες, ενώ οι βαθμοί ελευθερίας για τον παρονομαστή εμφανίζονται δίπλα από τις 

γραμμές. Επειδή η κατανομή F  δεν είναι συμμετρική, προκειμένου να υπολογίσουμε τα κάτω 
α  εκατοστιαία σημεία της χρησιμοποιούμε την αντίστροφη ιδιότητα της F . Σύμφωνα με την 

ιδιότητα αυτή η τιμή της κάτω ουράς προκύπτει από την αντίστοιχη της άνω ουράς σύμφωνα 

με τη σχέση

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 117



1 2,

2 1,

,  
,  

1
n nά

n nά

F
Fκ τ ω α

ν ω α

=

όπου θα πρέπει να προσέξουμε την αντιστροφή των βαθμών ελευθερίας

Τα  εργαλεία  ανάλυσης  Anova  προσφέρουν  διαφορετικά  είδη  ανάλυση  της 

διακύμανσης. Το εργαλείο εξαρτάται από τον αριθμό των συντελεστών και τον αριθμό των 

δειγμάτων που θέλουμε να ελέγξουμε.

Ο έλεγχος των 2 υποθέσεων που μπορεί να γίνει με την F- κατανομή περιλαμβάνει :

• 0H :  Μη γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών LGDP, LEXT και LINV 
• aH :   Γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών

Ακολουθώντας την F – κατανομή με α = 0.05 (5%) βαθμό σημαντικότητας και 1v k=

όπου k ο αριθμός των μεταβλητών του υποδείγματος και  2 ( 1)v n k= − + όπου n το πλήθος 

του δείγματος. 

Επομένως για  :  α = 0.05,  1v =2 και 2v =16-(2+1) = 13 το F πίνακα (Anova) αντιστοιχεί σε 

3.81

Το F της άσκησης ανέρχεται σε 7376.81 >  3.81 με Probability (F-statistic) = 0.000 

< 0.05 επομένως απορρίπτουμε την υπόθεση Ηο δηλ. υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών του εκθετικού υποδείγματος LGDP, LEXT & LINV. 

5.4   Έλεγχος Διαγνωστικότητας 

Εκτός από την ετεροσκεδαστικότητα, ένα άλλος λόγος για τον οποίο η υπόθεση της 

σφαιρικότητας  του  διαταρακτικού74 όρου  παραβιάζεται  είναι  η  ύπαρξη  αυτοσυσχέτισης75. 

Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρήσεις του διαταρακτικού όρου συσχετίζονται μεταξύ τους. Το 

φαινόμενο  αυτό  παρουσιάζεται  κυρίως  σε  οικονομετρικά  υποδείγματα  που  βασίζονται  σε 

χρονολογικές σειρές παρατηρήσεων. Στα υποδείγματα αυτά οι παρατηρήσεις των μεταβλητών 

είναι διατεταγμένες στο χρόνο και έτσι μπορεί να εξαρτώνται διαχρονικά μεταξύ τους, ή να 

εμφανίζουν  κάποια  συστηματική  χρονική  τάση.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  αυτοσυσχέτιση  του 

74 Ο διαταρακτικός όρος παριστάνει την επίδραση όλων των παραγόντων που δεν μπορούν να περιληφθούν στην 
εξεταζόμενη σχέση
75 Χρήστου Κ., Γ., (2006), “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Εκδόσεις Gutenberg, Έκδοση Α΄, κεφ. 8 σελ. 250

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 118



διαταρακτικού όρου μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια μεταβλητή της οποίας οι 

παρατηρήσεις συσχετίζονται μεταξύ τους διαχρονικά δεν συμπεριλαμβάνεται στο υπόδειγμα. 

Τότε,  οι  επιδράσεις  της  στο υπόδειγμα θα καλυφθούν δια μέσω του διαταρακτικού όρου. 

Επίσης συστηματικά σφάλματα μέτρησης για κάποια μεταβλητή του υποδείγματος μπορεί να 

προκαλέσουν αυτοσυσχέτιση.

Αν η  τιμή  του διαταρακτικού  όρου στην περίοδο  t εξαρτάται  από την  τιμή  στην 

περίοδο   t  -1   τότε έχουμε αυτοσυσχέτιση α’ τάξης. 

Πριν  προχωρήσουμε  στην  ανάλυση  των  συνεπειών  της  αυτοσυσχέτισης  του 

διαταρακτικού, χρειάζεται να ορίσουμε ένα παραμετρικό υπόδειγμα που μας επιτρέπει να την 

τυποποιήσουμε. Αν θεωρήσουμε για ευκολία το απλό γραμμικό οικονομετρικό υπόδειγμα το 

οποίο βασίζεται σε χρονολογικές παρατηρήσεις  

                                             0 1t t ty xβ β ε= + +  με 1,2,...,t T=                 (5.3.6)

τότε  ένα  υπόδειγμα  που  χρησιμοποιείται  στη  βιβλιογραφία  για  την  περιγραφή  της 

αυτοσυσχέτισης  είναι  το  αυτοπαλίνδρομο  σχήμα  (autoregressive  model)  πρώτου  βαθμού 

(order one), που συμβολίζεται ως AR(1). 

To υπόδειγμα αυτό ορίζεται ως : 

                                                           1t t tpe eε −= +    με 2~ (0, )t ee σ
 

όπου  te  αποτελούν  λευκούς  θορύβους.  Δηλαδή,  τυχαία  σφάλματα  τα  οποία  είναι  ανεξάρτητα 

μεταξύ  τους  και  έχουν  την  ίδια  διακύμανση.  Τα  σφάλματα  αυτά  αναφέρονται  ως  διαταραχές 

(shocks η innovations) στην οικονομική βιβλιογραφία.

Όταν  ο  διαταρακτικός  όρος  ακολουθεί  το  αυτοπαλίνδρομο  σχήμα  (1),  τότε  μια 

διαταραχή που συνέβη στο παρελθόν τη χρονική στιγμή t-p, η οποία συμβολίζεται ως et-p, μπορεί 

να  επηρεάζει  την  τρέχουσα τιμή της εξαρτημένης  μεταβλητής  yt  του γραμμικού υποδείγματος 

μέσω του διαταρακτικού όρου  tε   ή ακόμη και μια μελλοντική τιμής της τη χρονική στιγμή t+h, 

που συμβολίζεται ως yt+h.

Για τον στατιστικό έλεγχο του υποδείγματος που χαρακτηρίζεται από αυτοσυσχέτιση 

δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διακυμάνσεις των συντελεστών που προκύπτουν από 

την κλασσική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η διακύμανση του σφάλματος θα είναι 

αρκετά μεγάλη αφού εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των συντελεστών του διαταρακτικού 

όρου.  Τα  συμπεράσματα  μας  θα  είναι  αναξιόπιστα  γιατί  οι  διακυμάνσεις  θα  είναι 
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μεροληπτικές. Ας σημειωθεί ότι ούτε οι προβλέψεις θα είναι αποτελεσματικές. Η διακύμανση 

του σφάλματος προβλέψεως θα είναι σχετικά μεγάλη, αφού εξαρτάται από τις διακυμάνσεις 

των συντελεστών του διαταρακτικού όρου, που είναι ελάχιστες.  

Δύο έλεγχοι  που  συχνά  χρησιμοποιούνται  στην  πράξη  για  να  ελέγξουμε  την  ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης  είναι  ο  έλεγχος  των  Durbin-Watson (DW) και  ο  ασυμπτωτικός  έλεγχος  των 

Breusch-Godfrey (ΒG). O πρώτος  ισχύει  και  για  μικρά δείγματα και  εφαρμόζεται  σε  ειδικές 

περιπτώσεις  αυτοσυσχέτισης,  όπως  για  το  αυτοπαλίνδρομο  σχήμα  του  διαταρακτικού  πρώτης 

τάξης. Ενώ ο δεύτερος αποτελεί ασυμπτωτικό έλεγχο. Αυτός μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα για να 

ελέγξει την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης της πρώτης τάξης.

5.4.1   Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο Durbin – Watson)

Σε μια από τις υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης έχουμε ότι η διακύμανση του 

διαταρακτικού  όρου  είναι  σταθερή (Οι  διαταρακτικοί  όροι  tu  έχουν  την  ίδια  διακύμανση 

(ομοιοσκεδαστικότητα),  2( )tVar u σ= ))  και  σε  κάποια  άλλη  ότι  η  συνδιακύμανση  των 

διαταρακτικών  όρων  είναι  μηδέν  (Δεν  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση  μεταξύ  των  διαταρακτικών 

Όρων  Cov(ui,  uj)  =  0  i ≠  j).  Αν  οι  υποθέσεις  αυτές  δεν  ικανοποιούνται,  τότε  έχουμε  το 

φαινόμενο  της  αυτοσυσχέτισης  (autocorrelation)  ή της  αυτοπαλινδρόμησης 

(autoregression).

Ο  έλεγχος  των  Durbin  –  Watson  (1950,  1951) αποτελεί  τον  περισσότερο 

διαδεδομένο  τρόπο  ελέγχου  της  αυτοσυσχέτισης  πρώτης  τάξης  στο  διαταρακτικό  όρο. 

Βασίζεται στην κατανομή δειγματοληψίας γνωστή ως  Durbin –  Watson d statistic. Η τιμή 

που μπορεί να πάρει η στατιστική  d κυμαίνονται ανάμεσα στην τιμή μηδέν και στην τιμή 

τέσσερα. Ειδικότερα :

a) Αν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τότε d = 2 και 0p = .

b) Αν υπάρχει «τέλεια» θετική αυτοσυσχέτιση τότε d = 0 και 1p = + .

c) Αν υπάρχει «τέλεια» αρνητική αυτοσυσχέτιση τότε d = 4 και 1p = − .

Από  τα  παραπάνω  συμπεραίνουμε  ότι  όταν  0<d<2 υπάρχει  βαθμός  θετικής 

αυτοσυσχέτισης και όταν  2<d<4 υπάρχει βαθμός αρνητικής αυτοσυσχέτισης. Ο έλεγχος για 
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την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης γίνεται με την βοήθεια των πινάκων76 των  Durbin –  Watson οι 

οποίοι περιέχουν τα κατώτερα dL και τα ανώτερα dU όρια των τιμών της στατιστικής d από το 

δείγμα για δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας.  

             Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης77 γίνεται ως εξής:

Α) Έλεγχος για την ύπαρξη θετικής αυτοσυσχετίσεως 

• Αν d < dL δεχόμαστε ότι υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση και απορρίπτουμε την 

μηδενική υπόθεση Ηο ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

• Αν d > dU δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

• Αν dL < d < dU το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αβέβαιο, δηλαδή δεν μπορούμε να 

καταλήξουμε σε συμπέρασμα.

Β) Έλεγχος για την ύπαρξη αρνητικής αυτοσυσχετίσεως

• Αν (4-d) < dL δεχόμαστε ότι υπάρχει αρνητική αυτοσυσχέτιση.

• Αν (4-d) > dU δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

• Αν dL < (4-d) <dU το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. 

Το γράφημα  αποτελείται  από  5  επίπεδα.  Σχηματίζοντας  ένα  ημικύκλιο  βρίσκω τις 

πέντε περιοχές που σχηματίζονται σύμφωνα με τα κρίσιμα σημεία για επίπεδο σημαντικότητας 

5% (κατώτερο dL και  ανώτερο όριο dU) για η  παρατηρήσεις  και  κ  αριθμό ερμηνευτικών 

μεταβλητών. 

Έτσι λοιπόν στο υπόδειγμα μας ο έλεγχος των Durbin – Watson ξεκινάει με 2 υποθέσεις :

• 0H : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση
• aH : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση

Ακολουθώντας τις τιμές d των Durbin – Watson για α = 0.05 (5%), n = 16 (δείγμα) και 

k = 2 (αριθμός ερμηνευτικών - ανεξάρτητων μεταβλητών) οι κρίσιμες τιμές σύμφωνα με τον 

πίνακα είναι dL   = 0.98    και dU   = 1.54.   

Επειδή το Durbin – Watson stat. της άσκησης είναι 2.46 (4-  dU  ) > 1.83 > 1.54 (4-  dL  )   

αποδέχομαι την υπόθεση 0H  δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

76 Durbin J. and G.S.Watson, (1951), “Testing for serial Correlation in Least Squares Regression”, Biometrika, 
vol.38.
77 http://en.wikipedia.org/wiki/Durbin%E2%80%93Watson_statistic
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Αν και ο έλεγχος DW έχει το προτέρημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά δείγματα, 

παρόλο αυτά έχει αρκετά μειονεκτήματα που περιορίζουν τη χρήση του στην πράξη αρκετά. 

Πρώτον, όπως  έχουμε  ήδη  διαπιστώσει  προηγουμένως,  μπορεί  να  μη  οδηγεί  σε  κανένα 

συμπέρασμα για μερικές τιμές του κριτηρίου d. Aυτό οφείλεται στο ότι η κατανομή του d 

εξαρτάται  από  τις  τιμές  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  και  έτσι  αναγκαζόμαστε  να 

στηριχθούμε στις κατανομές των κάτω (dL) και άνω (dU) ορίων του d. 

Δεύτερον, για τoν υπολογισμό των κριτικών τιμών των κατανομών των dL και άνω dU 

υποθέτει  ότι  οι  τιμές  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  είναι  προκαθορισμένες  και  ότι  το 

υπόδειγμα περιλαμβάνει πάντα τη σταθερά. Αν η τελευταία μεταβλητή δεν συμπεριληφθεί στο 

υπόδειγμα, τότε η κατανομή του πάνω ορίου dU δεν μπορεί να προσδιορισθεί. 

Τρίτον, η υπόθεση ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι προκαθορισμένες σημαίνει ότι 

στο γραμμικό υπόδειγμα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί η εξαρτημένη μεταβλητή με κάποια 

υστέρηση ως ερμηνευτική μεταβλητή. Τέταρτον, αν ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών 

αυξηθεί σημαντικά, τότε οι  κριτικές τιμές των κάτω και άνω ορίων  dL και  dU αντίστοιχα 

μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. 

Τέλος, ένα άλλο μειονέκτημα του ελέγχου των Durbin-Watson είναι ότι μας επιτρέπει 

να ελέγξουμε την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης  πρώτης τάξης, καθώς υποθέτει ότι ο διαταρακτικός 

όρος ακολουθεί ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτης τάξης, ΑR(1). Στην πράξη, είναι πολύ 

πιθανό η τάξη της αυτοσυσχέτισης του διαταρακτικό όρου να είναι μεγαλύτερη της πρώτης, πχ 

να  ακολουθεί  το  αυτοπαλίνδρομο  υπόδειγμα  p-τάξης,  AR(p).  Σε  όλες  τις  παραπάνω 

περιπτώσεις, ο έλεγχος DW είναι ανεφάρμοστος.

5.4.2  Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο Breusch - Godfrey)

Ένας  έλεγχος  ο  οποίος  έχει  προταθεί  στη  βιβλιογραφία  o  oποίος  ξεπερνά  τα 

προβλήματα του DW είναι ο έλεγχος των Breusch-Godfrey78 (BG). Αυτός ισχύει για μεγάλα 

δείγματα παρατηρήσεων.

78 Godfrey L. (1978), “Testing for Multiplicatice Hetroskedasticity”, Journal of Econometrics. 
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Ο έλεγχος για  αυτοσυσχέτιση μπορεί  να επεκταθεί  και  στη γενική περίπτωση ενός 

αυτοπαλίνδρομου  σχήματος  ρ  τάξεως,  δηλαδή  ενός  υποδείγματος  όπως  το  ακόλουθο  : 

1 1 2 2 ...t t t t tu u u uρ ρρ ρ ρ ε− − −= + + + +                     (5.3.7)

Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης μπορεί να γίνει με την κατανομή Χ 2  ή με 

την  κατανομή  F και  είναι  γνωστός  ως  έλεγχος  Breusch –  Godfrey για  αυτοσυσχέτιση  ρ 

τάξεως.  Ας  σημειωθεί  ότι  ο  έλεγχος  Breusch –  Godfrey ανήκει  στην  κατηγορία  των  LM 

ελέγχων (Lagrange Multiplier Tests). 

Ο  έλεγχος  των  BG  στηρίζεται  στην  ακόλουθη  βοηθητική  παλινδρόμηση  : 

$ $ $ $
1 21 2 1 3 2 1 2... ...t t t tt t tK tx x x vρε γ γ γ γ δ ε δ ε δ ε− − − ΡΚ= + + + + + + + + +                   (5.3.8)

όπου αποτελούν τα κατάλοιπα του γραμμικού υποδείγματος, το οποίο εκτιμάται σε πρώτο 

στάδιο με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Σημειώστε ότι, εκτός από τις σειρές των 

καταλοίπων, η βοηθητική παλινδρόμηση αυτή περιλαμβάνει όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

του πολυμεταβλητού υποδείγματος. H προσθήκη των μεταβλητών αυτών στο υπόδειγμα κάνει 

τον έλεγχο των BG ανεξάρτητο των μεταβλητών του πολυμεταβλητό υποδείγματος. Για το 

λόγο αυτό,  $ $ $
1 2, ,...,t t tε ε ε− − − Ρ  μια  από τις  ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος  μπορεί 

πλέον να είναι και η εξαρτημένη μεταβλητή με υστέρηση μιας, ή πολλών περιόδων, δηλαδή 

δηλαδή yt-1 για υστέρηση μιας περιόδου.

Το  κριτήριο  αυτό  μπορεί  να  ελέγξει  την  μηδενική  υπόθεση  της  μη  ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης, δηλαδή :  

0 1 2ρH :δ = δ = ... = δ = 0  

έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης 

Ή Ή Ήa 1 2ρH :δ 0,δ 0, ...,δ 0

Αυτή  η  εναλλακτική  υπόθεση  σημαίνει  ότι  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση,  καθώς  ένας 

τουλάχιστον από τους συντελεστές δ των καταλοίπων της βοηθητικής παλινδρόμησης είναι 

διαφορετικός του μηδενός.

Μια προφανής αδυναμία του κριτηρίου είναι ότι, για την εφαρμογή του, πρέπει να είναι 

γνωστό  εκ  των  προτέρων  το  μήκος  της  υστέρησης.  Στην  πράξη  συνήθως  δοκιμάζονται 

διάφορες  τιμές  για το  ρ.  Σημειώνεται  επίσης,  ότι  σε  αντίθεση με τη στατιστική  Durbin – 

Watson ή τον έλεγχο με την στατιστική t, το κριτήριο  Breusch – Godfrey εφαρμόζεται ακόμα 

και αν στην παλινδρόμηση περιλαμβάνεται η εξαρτημένη μεταβλητή με χρονική υστέρηση. 
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Επειδή τις περισσότερες φορές δε γνωρίζουμε την τάξη της αυτοσυσχέτισης, αρχίζουμε τους 

ελέγχους  υποθέτοντας  μια  μεγάλη  τάξη  αυτοσυσχέτισης  και  ακολουθούμε  την  διαδικασία 

ελέγχου BG μέχρι να βρούμε την ακριβή τάξη αυτοσυσχέτισης.

Πίνακας 5.4.2 : Έλεγχος αυτοσυσχέτισης των Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.011125     Probability 0.917742
Obs*R-squared 0.014819     Probability 0.903109

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001271 0.102248 0.012426 0.9903
LINV -0.006291 0.193293 -0.032549 0.9746
LEXT 0.005971 0.181948 0.032817 0.9744

RESID(-1) -0.032284 0.306081 -0.105474 0.9177
R-squared 0.000926     Mean dependent var -1.65E-15
Adjusted R-squared -0.248842     S.D. dependent var 0.076310
S.E. of regression 0.085277     Akaike info criterion -1.873496
Sum squared resid 0.087267     Schwarz criterion -1.680348
Log likelihood 18.98796     F-statistic 0.003708
Durbin-Watson stat 1.774702     Prob(F-statistic) 0.999670
                                                                                      Πίνακας  5.4.2

Έτσι λοιπόν στο υπόδειγμα μας ο έλεγχος των Breusch – Godfrey ξεκινάει με 2 υποθέσεις :

• 0H : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση
• aH : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση

Ακολουθώντας  την  2x  –  κατανομή  με  α =  0.05  (5%)  βαθμό  σημαντικότητας  και 

1v k= όπου  k η τάξη της αυτοσυσχέτισης δηλ. 1 προκύπτει από τον πίνακα της  2x  ότι το 

κρίσιμο σημείο διαχωρισμού της 0H  με την aH  είναι 3.841.

Το 2R της  άσκησης  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  5.4.2 ανέρχεται  σε 

0.0148 <  3.841 επομένως δεχόμαστε  την υπόθεση Ηο δηλ. δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

Ένας  δεύτερος  τρόπος  ελέγχου  της  ύπαρξης  ή  όχι  αυτοσυσχέτισης  με  το  κριτήριο 

Breusch –  Godfrey είναι  με  τον  έλεγχο  του  Probability. Εάν  αυτό  είναι  μικρότερο  του 

επίπεδου σημαντικότητας που χρησιμοποιούμε τότε γίνεται δεκτή η υπόθεση aH . Σύμφωνα με 
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τα δεδομένα το Πίνακα 5.4.2 το Probability του υποδείγματος είναι 0.903 > 0.05 επομένως η 

απόφαση είναι η ίδια δηλαδή δεχόμαστε  την υπόθεση Ηο δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

5.4.3  Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο F Wαld)

Ο έλεγχος Breusch – Godfrey για αυτοσυσχέτιση ρ τάξεως μπορεί επίσης να γίνει και 

με την F κατανομή79. 

Έτσι λοιπόν στο υπόδειγμα μας ο έλεγχος των Breusch – Godfrey ξεκινάει με 2 υποθέσεις :

• 0H : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση
• aH : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση

Πίνακας 5.4.3 : Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο F Wαld)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.011125     Probability 0.917742
Obs*R-squared 0.014819     Probability 0.903109

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficien
t

Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001271 0.102248 0.012426 0.9903
LINV -0.006291 0.193293 -0.032549 0.9746
LEXT 0.005971 0.181948 0.032817 0.9744

RESID(-1) -0.032284 0.306081 -0.105474 0.9177
R-squared 0.000926     Mean dependent var -1.65E-15
Adjusted R-squared -0.248842     S.D. dependent var 0.076310
S.E. of regression 0.085277     Akaike info criterion -1.873496
Sum squared resid 0.087267     Schwarz criterion -1.680348
Log likelihood 18.98796     F-statistic 0.003708
Durbin-Watson stat 1.774702     Prob(F-statistic) 0.999670

                                                                                                                   Πίνακας 5.4.3 

Ακολουθώντας  την  F  –  κατανομή  με  α=0.05  (5%)  βαθμό  σημαντικότητας  και 

1=1v = k  όπου  k η  τάξη  της  αυτοσυσχέτισης  δηλ.  1  και 

79 Wooldridge M.J.,(2000), “Imtroductory Econometrics : A modern Approach, 3e” vol. 7, pp..384-387
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2v = n - (k +1) - p = 16 - (1+1) -1 = 13  προκύπτει από τον πίνακα της  F  ότι το κρίσιμο σημείο 

διαχωρισμού της 0H  με την aH  είναι 4.67.

Το F της  άσκησης  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  3 ανέρχεται  σε 

0.011 <  4.67 επομένως δεχόμαστε  την υπόθεση Ηο δηλ. δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

Ένας  δεύτερος  τρόπος  ελέγχου  της  ύπαρξης  ή  όχι  αυτοσυσχέτισης  με  το  κριτήριο 

Breusch –  Godfrey είναι  με  τον  έλεγχο  του  Probability.  Εάν  αυτό  είναι  μικρότερο  του 

επίπεδου σημαντικότητας που χρησιμοποιούμε τότε γίνεται δεκτή η υπόθεση aH . Σύμφωνα με 

τα δεδομένα το Πίνακα 5.4.3 το Probability του υποδείγματος είναι 0.917 > 0.05 επομένως η 

απόφαση είναι η ίδια δηλαδή δεχόμαστε  την υπόθεση Ηο δηλ. δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.

5.5  Συμπέρασματα 

Ο έλεγχος της αυτοσυσχέτισης πραγματοποιήθηκε με τα εξής κριτήρια: 

i. Έλεγχος με το κριτήριο των Durbin-Watson (DW) 

ii. Έλεγχος με το κριτήριο των Breusch-Godfrey (ΒG) χρησιμοποιώντας την 2x  

κατανομή και 

iii. Έλεγχος με το κριτήριο των Breusch-Godfrey (ΒG) χρησιμοποιώντας την F  

κατανομή.

Είναι  προφανές  ότι  και  με  τους  τρείς  ελέγχους  στο  υπόδειγμα  γίνεται  δεκτή  η 

υπόθεση  0H -   δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης στις τιμές του διαταρακτικού 

όρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

6.1   Εισαγωγή 

Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση μιας παλινδρόμησης μεταξύ δύο ή περισσότερων 

μεταβλητών αξιολογούνται σύμφωνα με τα στατιστικά διαγνωστικά κριτήρια. Η αξιολόγηση 

αυτή  είναι  έγκυρη  μόνο  αν  ισχύουν  οι  υποθέσεις  της  παλινδρόμησης,  όταν  δηλαδή  οι 

μεταβλητές που συμμετέχουν στην εκτίμηση της παλινδρόμησης είναι στάσιμες. Δηλαδή οι 

μεταβλητές αυτές έχουν σταθερό μέσο και διακύμανση και δεν εξαρτώνται από τον χρόνο. Η 

εμπειρική όμως έρευνα έχει αποδείξει ότι οι περισσότερες μεταβλητές δεν έχουν ούτε σταθερό 

μέσο,  αλλά  ούτε  και  σταθερή  διακύμανση.  Επομένως  είναι  λογικό  να  μην  ισχύουν  οι 

κλασσικοί έλεγχοι που βασίζονται σε μεθόδους εκτίμησης που λαμβάνουν υπόψην τους τη 

σταθερότητα των μεταβλητών και οδηγούν σε παραπλανητικά συμπεράσματα. 

Η  χρήση  της  μη  στασιμότητας  των  στοιχείων  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  κίβδηλες 

παλινδρομήσεις.  Συνεπώς,  οι  κλασσικοί  έλεγχοι  των  κατανομών  t και  F βασισμένοι  στις 

μεθόδους  εκτίμησης  που  εξετάζουν  τη  συνέπεια  των  μεταβλητών  ή  με  άλλα  λόγια 

προϋποθέτουν χωρίς την επιβεβαίωση ότι οι μεταβλητές που εκτιμώνται είναι στάσιμες, δεν 

είναι  περαιτέρω  έγκυρες  δίνοντας  λανθασμένα  συμπεράσματα.  Αυτό  είναι  γνωστό  ως 

πρόβλημα  της  «κίβδηλης  παλινδρόμησης»  Granger and Newbold80 (1974).  Σε  αυτήν  την 

περίπτωση, είναι προτιμότερο να εκτιμάται η σχέση ανάμεσα στις πρώτες διαφορές και όχι στα 

επίπεδα των μεταβλητών. Ο λόγος που συνιστάται η χρησιμοποίηση των πρώτων διαφορών 

είναι  ότι  πολλές  οικονομικές  μεταβλητές  έχουν  τα  χαρακτηριστικά  τυχαίας  διαδρομής.  Η 

χρησιμοποίηση, επομένως των πρώτων διαφορών τις καθιστά στάσιμες.  

6.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Ένας  από  τους  βασικούς  σκοπούς  της  οικονομετρικής  ανάλυσης  ενός  οικονομικού 

φαινομένου  είναι  η  διενέργεια  προβλέψεων,  η  χρησιμοποίηση  δηλαδή,  του  εκτιμημένου 

οικονομετρικού υποδείγματος  για  την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των οικονομικών 

80 Granger C. W. J. and Newbold  P.(1974), “Spurious Regressions in Econometrics” , Journal of Econometrics
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μεγεθών. Η ανάγκη για έγκυρες προβλέψεις οδήγησε στην ανάπτυξη και εκτίμηση όχι μόνο 

οικονομετρικών  υποδειγμάτων,  μίας  ή  πολλών  ταυτόχρονων  εξισώσεων,  αλλά  και  στην 

ανάπτυξη και άλλων τεχνικών μεθόδων, όπως οι τεχνικές αναλύσεως χρονολογικών σειρών81. 

Στα υποδείγματα χρονολογικών σειρών, η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής μεταβλητής 

εκφράζεται  ως  συνάρτηση  των  προηγούμενων  τιμών  της,  δηλαδή  των  τιμών  με  χρονική 

υστέρηση ή και των τιμών με χρονική υστέρηση άλλων μεταβλητών. 

Η ανάπτυξη και χρησιμοποίηση τέτοιων υποδειγμάτων υπήρξε ραγδαία τις τελευταίες 

τρείς δεκαετίες,  ιδίως μετά την δημοσίευση του βιβλίου των  Box και  Jenkins82 (1970).  Οι 

προβλέψεις  με  υποδείγματα  γνωστά  πλέον  ως  Box-Jenkins απεδείχθησαν  πολλές  φορές 

ανώτερες  από  τις  αντίστοιχες  προβλέψεις  με  τα  μεγάλα  μακροοικονομικά  υποδείγματα. 

Επιπλέον, η χρησιμοποίηση της προσεγγίσεως των τεχνικών αναλύσεως χρονολογικών σειρών 

στην παραδοσιακή οικονομετρική ανάλυση έδωσε νέα διάσταση και φώτισε περισσότερο τα 

προβλήματα νόθου ή φαινομενικής παλινδρομήσεως. 

Τα  στοιχεία  των  χρονολογικών  σειρών  αποτελούν  μια  από  τις  κυριότερες  μορφές 

δεδομένων για τις διάφορες οικονομικές μεταβλητές που υπεισέρχονται σε ένα οικονομετρικό 

υπόδειγμα.  Χρονολογικές σειρές (time series) είναι ένα δείγμα  1 2, ,..., Ty y y  όπου ο δείκτης 

παριστάνει  ισαπέχοντα  χρονικά  σημεία   (έτη,  μήνες  κ.ο.κ).  Αν  οι  παρατηρήσεις  είναι 

συγκεκριμένες τιμές των τυχαίων μεταβλητών  1 2, ,..., TY Y Y  και οι τυχαίες μεταβλητές είναι 

υποσύνολο μιας άπειρης σειράς τυχαίων μεταβλητών, τότε λέμε ότι η άπειρη αυτή ακολουθία 

των τυχαίων μεταβλητών ονομάζεται στοχαστική και παριστάνεται ως TY .

Σύμφωνα  με  ένα  θεώρημα,  γνωστό  ως  θεώρημα  διαχωρισμού  του  Wold (Wold’s 

Decomposition Theorem)83 κάθε  στάσιμη  στοχαστική  διαδικασία  μπορεί  να  εκφρασθεί  ως 

γραμμικός συνδυασμός μιας ακολουθίας  ασυσχέτιστων τυχαίων μεταβλητών.  Ένας  τέτοιος 

γραμμικός συνδυασμός είναι γνωστός ως γραμμικό φίλτρο, το οποίο διατυπώνεται ως εξής : 

1 1 2 2 ....t t t tY µ ε ε ε− − +− = + Ψ + Ψ               (6.2.1)

Όταν σε μια τυχαία διαδικασία { }tε ισχύουν οι παρακάτω τρείς υποθέσεις : 

81 Hamilton J.D.,(1994),”Time Series Analysis”, New Jersey, Princeton University Press. 
82 Box G.E.P. and Jenkins G.M., “Time Series Analysis : Forecasting and Control”, San Francisco Holden Day, 
1970
83 Χρήστου Γ. (2005), «Εισαγωγή στην Οικονομετρία». Τόμος Β’, κεφ. 19, σελ.742, εκδόσεις GUTENBERG
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για όλα τα  t και για κάθε  0k Ή τότε λέμε ότι  η διαδικασία αυτή είναι διαδικασία  λευκού 

θορύβου84 (white noise process). 

Έστω  μία  απλή  στοχαστική  διαδικασία  που  ορίζεται  από  μία  αυτοπαλίνδρομη 

διαδικασία πρώτης τάξης ως εξής: 

1t t tX Xβ ε−= +    όπου η tε  ακολουθεί τη διαδικασία λευκού θορύβου. 

Αν β = 1 το παραπάνω υπόδειγμα γίνεται : 1t t tX X ε−= +

Το υπόδειγμα αυτό είναι γνωστό ως  τυχαίος περίπατος (random walk). Όταν στο 

παραπάνω υπόδειγμα υπάρχει σταθερός όρος δηλαδή είναι της μορφής : 1t t tX Xα ε−= + +  

τότε λέμε ότι το υπόδειγμα είναι  τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση (random walk with 

drift). Μια στοχαστική διαδικασία που ακολουθεί  τον  τυχαίο  περίπατο  δεν  είναι  στάσιμη 

(βλέπε Hamilton 1994)85.

Τα  χαρακτηριστικά  μιας  κατανομής  πιθανότητας  περιορίζονται  στο  μέσο  και  στη 

διακύμανση.  Σε  μια  συνδυασμένη  συνάρτηση  πιθανότητας  εκτός  από  τον  μέσο  και  την 

διακύμανση έχουμε και την συνδιακύμανση.  Επομένως από ένα μόνο δείγμα παρατηρήσεων 

δεν  μπορούμε  να  εκτιμήσουμε  τις  παραπάνω  παραμέτρους.  Μια  βασική  υπόθεση  που 

απλοποιεί σημαντικά το παραπάνω πρόβλημα είναι η υπόθεση της στασιμότητας (stationary). 

Επομένως  μια  στοχαστική  διαδικασία  είναι  στάσιμη  όταν  οι  ιδιότητές  της  δεν 

επηρεάζονται από μία αλλαγή μέτρησης της χρονικής περιόδου, δηλαδή η συνδυασμένη 

συνάρτηση  πιθανότητας  με  αρχή  τη  χρονική  περίοδο  t  είναι  ακριβώς  ίδια  με  τη 

συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή τη χρονική περίοδο t + k. Όπου k είναι μια 

τυχαία χρονική περίοδος κατά μήκος του άξονα του χρόνου. Άρα σύμφωνα με τα παραπάνω 

λέμε  ότι  σε  μια  συνδυασμένη  συνάρτηση  πιθανότητας  ο  μέσος  και  η  διακύμανση  δε 

μεταβάλλονται,  ενώ  η  συνδυακύμανση  είναι  συνάρτηση  μόνο  χρονικών  υστερήσεων  ή 

προηγήσεων Mills86 (1991). 

Χρονική τάση λέμε τη μακροχρόνια μεταβολή (αύξηση ή μείωση) που παρατηρείται 

σε μια μεταβλητή κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, δηλαδή την τάση που έχει μία μη 

84 Δριτσάκης Ν. (2002),  “Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Υπολογιστικές Τεχνικής Εκτιμητικής”,Εκδ.  Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.
85 Hamilton J. D. “Time Series Analysis”, Princeton, 1994
86 Mills T.C. “Time Series Techniques for Economists”, Cambridge University Press, 1991

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 129



στάσιμη  χρονική  σειρά.  Οι  περισσότερες  οικονομικές  χρονικές  σειρές  είναι  μη  στάσιμες 

διαδικασίες. Μπορούν όμως να μετατραπούν σε  στάσιμες παίρνοντας τις πρώτες ή ακόμη 

και τις δεύτερες διαφορές τους. Όταν επομένως μετατρέπουμε σε στάσιμη διαδικασία μία 

χρονική  σειρά  παίρνοντας  τις  πρώτες  διαφορές  τότε  λέμε  ότι  η  χρονική αυτή  σειρά  είναι 

ολοκληρωμένη  πρώτης  τάξης (integrated  first  order)  και  συμβολίζεται  ως  Ι(1). Αν 

μετατρέπουμε σε στάσιμη διαδικασία μία χρονική σειρά παίρνοντας τις δεύτερες διαφορές 

τότε λέμε ότι η χρονική αυτή σειρά είναι  ολοκληρωμένη δεύτερης τάξης και συμβολίζεται 

ως  Ι(2) κ.ο.κ. Στην έρευνα που κάνουμε για τις χρονικές σειρές μας ενδιαφέρει οι χρονικές 

σειρές να είναι στάσιμες διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το πρόβλημα της κίβδηλης 

παλινδρόμησης. 

Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι ότι 

οι χρονικές σειρές που χρησιμοποιούμε για τις εφαρμογές της μεθόδου της παλινδρόμησης 

είναι πως οι χρονικές αυτές σειρές είναι στάσιμες (stationary). Αν οι χρονικές αυτές σειρές 

δεν  είναι  στάσιμες  τότε  οι  στατιστικοί  έλεγχοι  που  εφαρμόζονται  στα  υποδείγματα  των 

παλινδρομήσεων  δίνουν  αναξιόπιστα  αποτελέσματα.  Στις  κίβδηλες  παλινδρομήσεις ο 

συντελεστής  προσδιορισμού  2R  είναι  πολύ  υψηλός  (τείνει  στη  μονάδα)  ενώ  η  τιμή  του 

στατιστικού των Durbin- Watson είναι πολύ χαμηλή 2R > DW . Το πρόβλημα της κίβδηλης 

παλινδρόμησης μπορεί να συμβεί επίσης και όταν δύο χρονικές σειρές σε μια παλινδρόμηση 

έχουν σε μεγάλο βαθμό υψηλή συσχέτιση, ενώ δεν έχουν καμιά πραγματική σχέση μεταξύ 

τους.  Η υψηλή συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις  δύο χρονικές 

σειρές  Granger  and  Newbold87 (1974).  Για  να  εξαλείψουμε  το  πρόβλημα  της  κίβδηλης 

παλινδρόμησης εκτιμούμε τις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών και όχι τα επίπεδά τους. 

Ο  λόγος  που  μας  οδηγεί  στην  χρησιμοποίηση  των  πρώτων  διαφορών  είναι  ότι  πολλές 

οικονομικές χρονικές σειρές έχουν τα χαρακτηριστικά του τυχαίου περιπάτου.

Τους ελέγχους της στασιμότητας μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες : 

Ι)  Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων, καθώς και των 

συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, 

ΙΙ)  Στην δεύτερη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών. 

87 Granger C.W.J. and Newbold P.,”Spurius Regressions in Econometrics”,Journal of Econometrics, Vol.2,1974
Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 130



6.3.  Έλεγχος Στασιμότητας με τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 

Οι  περισσότερες,  αν  όχι  όλες  οι  χρονολογικές  σειρές,  όπως  ΑΕΠ,  κατανάλωση, 

επένδυση,  δείκτης  τιμών,  κέρδη,  απασχόληση,  ανεργία  κ.α.  δεν  έχουν  τα  χαρακτηριστικά 

στάσιμων διαδικασίων. Μπορούν, όμως, να μετατραπούν σε στάσιμες παίρνωντας τις πρώτες 

ή τις δεύτερες διαφορές κ.λ.π. 

 Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά παρουσιάζει στασιμότητα κάνουμε την 

γραφική παράσταση των μεταβλητών της. Αν διαπιστώσουμε την εμφάνισης κάποιας από τις 

συνιστώσες (τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή ακανόνιστη μεταβολή) τότε η 

χρονική σειρά δεν παρουσιάζει στασιμότητα.

Η υπόθεση της στασιμότητας μπορεί να διαπιστωθεί και από τις γραφικές παραστάσεις 

των  συναρτήσεων  αυτοσυσχέτισης  (ACF) των  μεταβλητών  της  χρονικής  σειράς 

(correlogram)  και  της  συνάρτησης  μερικής αυτοσυσχέτισης (PACF) και  του αντίστοιχου 

κορελογράμματος  (correlogram).  Στη  γραφική  αυτή  παράσταση  ο  συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης αρχίζει από πολύ υψηλές τιμές και φθίνει αργά, πράγμα που υποδηλώνει ότι η 

αντίστοιχη μεταβλητή δεν είναι στάσιμη.  

Οι έλεγχοι που κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι : 

0H : Δεν  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση  μεταξύ  των  διαταρακτικών  όρων  ή  δεν  υπάρχει 

σειριακή συσχέτιση ή χρονική σειρά είναι στάσιμη ή  0kp =  (συντελεστής αυτοσυσχέτισης 

του πληθυσμού).

:aH Δεν ισχύει η 0H  -  η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη.

Οι στατιστικοί δείκτες (στατιστικοί έλεγχοι)88 που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο του 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων (έλεγχος της σημαντικότητας των συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης των παραπάνω υποθέσεων) είναι : 

1)    Box   –    Pierce   :   Η στατιστική αυτή των  Box and Pierce89 (1970), κατάλληλη για μεγάλα 

δείγματα,  χρησιμοποείται  για  τον  έλεγχο  της  υπόθεσης  ότι  όλοι  οι  συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης είναι μηδέν.  

88 Δριτσάκης  Ν.  (1998),  “Πανεπιστημιακές  Παραδόσεις  στα  ειδικά  θέματα  Οικονομετρίας”,  Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας
89 Box, G.E.P. and Jenkins G.M.(1970),”Time Series Analysis: Forecasting and Control”, San Franncisco Holden 
Day
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και ορίζεται ως εξής : 
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Όπου Q = η στατιστική των Box-Pierce

m = βαθμοί ελευθερίας

n = αριθμός παρατηρήσεων 

kp = τιμή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης

Συνήθως ο αριθμός των αυτοσυσχετίσεων των καταλοίπων που χρησιμοποιούνται για 

τον  υπολογισμό  της  στατιστικής  BPQ  ισούται  με  την  τετραγωνική ρίζα  του  αριθμού των 

παρατηρήσεων, δηλαδή m n= .

Η στατιστική Q ακολουθεί την κατανομή 2x με m βαθμούς ελευθερίας και σε επίπεδο 

σημαντικότητας  α.  Για  δεδομένο επίπεδο σημαντικότητας  α,  η  μηδέν  υπόθεση ότι  όλοι  οι 

συντελεστές αυτοσυσχετίσεως είναι μηδέν απορρίπτεται αν η τιμή της  BPQ  υπερβαίνει την 

κρίσιμη τιμή της 2x , δηλαδή  2 ( , )BPQ x a m> τότε η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. 

2)   Bartlett     Test   :   Ο έλεγχος του Bartlett90 (1946) βασίζεται στην υπόθεση ότι αν η χρονική 

σειρά  είναι  στάσιμη  τότε  οι  συντελεστές  της  αυτοσυσχέτισης  του  δείγματος  ακολουθούν 

προσεγγιστικά την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και διακύμανση 1/n (n: μέγεθος του 

δείγματος). Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή οι συντελεστές συσχέτισης με χρονική υστέρηση s 

πρέπει να βρίσκονται στο παρακάτω διάστημα εμπιστοσύνης : 

1 11.96 1.96kp
n n

− ≤ ≤

 τόσο οι γραφικές παραστάσεις όσο και η διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης δεν 

είναι αξιόπιστες. 

90 Bartlett M.S., “Fitting a Straight Line when both variables are subject to Error”, Biometrica, Vol.5,1949,pp.207-12 
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6.3.1.  Έλεγχος  Στασιμότητας  με  τους  Συντελεστές  Αυτοσυσχέτισης  στα 

επίπεδα για τις μεταβλητές  LGDP, LINV, LEXT

Θα εφαρμόσουμε την μεθοδολογία Box-Pierce στο υπόδειγμα μας για το Ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (LGDP) της Ρουμανίας για την περίοδο 1990 – 2005. 

Το διάγραμμα που προκύπτει με την χρήση του οικονομετρικού προγράμματος Eviews 

είναι το παρακάτω :  

Πίνακας 6.3.1 : Κορελλόγραμμα μεταβλητής LGDP στα επίπεδα

Sample: 1990 2005
Included observations: 16

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
    .   |****** |     .   |****** | 1 0.790 0.790 11.987 0.001
    .   |****   |     .  *|   .   | 2 0.583 -0.109 18.989 0.000
    .   |***.   |     .  *|   .   | 3 0.393 -0.087 22.409 0.000
    .   |** .   |     .   |   .   | 4 0.237 -0.043 23.755 0.000
    .   |*  .   |     .  *|   .   | 5 0.105 -0.063 24.043 0.000
    .   |   .   |     .  *|   .   | 6 -0.025 -0.117 24.061 0.001
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.148 -0.115 24.765 0.001
    . **|   .   |     .   |   .   | 8 -0.237 -0.051 26.779 0.001
    . **|   .   |     .  *|   .   | 9 -0.311 -0.103 30.750 0.000
    .***|   .   |     .  *|   .   | 10 -0.354 -0.061 36.782 0.000
    .***|   .   |     .  *|   .   | 11 -0.378 -0.070 45.007 0.000
    .***|   .   |     .  *|   .   | 12 -0.380 -0.060 55.417 0.000

Στο  πίνακα  6.3.1  δίνονται  οι  δειγματικές  συναρτήσεις  αυτοσυσχετίσεως  (AC) και 

μερικής  αυτοσυσχετίσεως  (PAC) για  s=1,2,…,12.  Στην  πέμπτη  στήλη  δίνεται  η  τιμή  της 

στατιστικής  BPQ  ενώ  στην  τελευταία  στήλη  δίνεται  το  ακριβές  επίπεδο  σημαντικότητας, 

δηλαδή το Probability για την αντίστοιχη τιμή της στατιστικής BPQ . 

Από το διάγραμμα 6.3.1 είναι προφανές ότι η σειρά δεν  είναι στάσιμη αφού οι τιμές 

BPQ  αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,12 (τάξη αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα κρίσιμα 

σημεία  βάσει  του  πίνακα91 της  2x  είναι  μικρότερα  από  τις  τιμές  της  BPQ .  Επιπλέον  το 

Probability του BPQ  για όλες τιμές είναι μικρότερο του επιπέδου σημνατικότητας 0,05. 

Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και με τον έλεγχο του Bartlett αφού τα διαγράμματα 

της αυτοσυσχετίσεως (AC) και μερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…,12 είναι εκτός 

των ορίων.  

91 C.M. Thomson, “Table of percentage points of the 2x distribution”, Biometrica vol 32,1941.
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Για  την  μεταβλητή  των  επενδύσεων  (LINV) το  διάγραμμα  που  προκύπτει  με  την 

χρήση του οικονομετρικού προγράμματος  Eviews για τον έλεγχο της στασιμότητας με τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι το παρακάτω :  

Πίνακας 6.3.2 : Κορελλόγραμμα μεταβλητής LINV στα επίπεδα

Sample: 1990 2005
Included observations: 16

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
    .   |****** |     .   |****** | 1 0.803 0.803 12.374 0.000
    .   |*****  |     .  *|   .   | 2 0.591 -0.152 19.548 0.000
    .   |***.   |     .  *|   .   | 3 0.395 -0.085 22.998 0.000
    .   |** .   |     .  *|   .   | 4 0.229 -0.057 24.252 0.000
    .   |*  .   |     .   |   .   | 5 0.092 -0.055 24.475 0.000
    .   |   .   |     .  *|   .   | 6 -0.031 -0.097 24.503 0.000
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.142 -0.096 25.145 0.001
    . **|   .   |     .  *|   .   | 8 -0.225 -0.060 26.974 0.001
    . **|   .   |     .  *|   .   | 9 -0.302 -0.117 30.730 0.000
    .***|   .   |     .  *|   .   | 10 -0.356 -0.075 36.814 0.000
    .***|   .   |     .  *|   .   | 11 -0.388 -0.077 45.494 0.000
    .***|   .   |     .   |   .   | 12 -0.390 -0.045 56.469 0.000

                                                                                                

Από το πίνακα  6.3.2 είναι προφανές ότι η σειρά δεν είναι στάσιμη αφού οι τιμές BPQ  

αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,12 (τάξη αυτοσυσχέτισης)  και  α = 0,05 τα κρίσιμα 

σημεία  βάσει  του  πίνακα  της  2x  είναι  μικρότερα  από  τις  τιμές  της  BPQ  .  Επιπλέον  το 

Probability BPQ για όλες τιμές είναι μικρότερο του επιπέδου σημνατικότητας 0,05. 

Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και με τον έλεγχο του Bartlett αφού τα διαγράμματα 

της αυτοσυσχετίσεως (AC) και μερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…,12 είναι εκτός 

των ορίων.  

Για την μεταβλητή των εξαγωγών (LΕΧΤ) το διάγραμμα που προκύπτει με την χρήση 

του  οικονομετρικού  προγράμματος  Eviews για  τον  έλεγχο  της  στασιμότητας  με  τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι το παρακάτω :  
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Πίνακας 6.3.3 : Κορελλόγραμμα μεταβλητής LEXT στα επίπεδα 

Sample: 1990 2005
Included observations: 14

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
    ****|   .   |     ****|   .   | 1 -0.539 -0.539 4.9989 0.025
    .   |*  .   |     . **|   .   | 2 0.073 -0.306 5.0989 0.078
    .   |*  .   |     .   |   .   | 3 0.076 -0.057 5.2171 0.157
    . **|   .   |     .***|   .   | 4 -0.304 -0.397 7.2875 0.121
    .   |***.   |     .   |   .   | 5 0.378 0.001 10.853 0.054
    .***|   .   |     . **|   .   | 6 -0.352 -0.300 14.331 0.026
    .   |*  .   |     .  *|   .   | 7 0.191 -0.168 15.501 0.030
    .   |   .   |     .  *|   .   | 8 0.032 -0.127 15.539 0.049
    .  *|   .   |     .   |   .   | 9 -0.069 0.041 15.753 0.072
    .   |   .   |     . **|   .   | 10 0.024 -0.224 15.785 0.106
    .   |   .   |     .   |   .   | 11 -0.033 -0.028 15.867 0.146
    .   |   .   |     .  *|   .   | 12 0.037 -0.109 16.018 0.190

Από το πίνακα 6.3.3 είναι προφανές ότι η σειρά δεν μπορεί να είναι στάσιμη αφού οι 

τιμές  BPQ  αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,12 (τάξη αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα 

κρίσιμα σημεία βάσει του πίνακα της 2x  δεν είναι για όλες τις τιμές μεγαλύτερα από τις τιμές 

της BPQ . Επιπλέον το Probability BPQ  δεν είναι για όλες τις τιμές μεγαλύτερο του επιπέδου 

σημνατικότητας 0,05. 

Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και με τον έλεγχο του Bartlett αφού οριακά ένα από 

τα διαγράμματα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και μερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…

,12 είναι εκτός των ορίων.  

Συμπερασμα  :  Οι  μεταβλητές  δεν  είναι  στάσιμες  στα  επίπεδα  τους.  Επομένως 

δημιουργώ τις πρώτες διαφορές όλων των μεταβλητών ελέγχοντας την ύπαρξη Στασιμότητας 

στις μεταβλητές αυτές. 

6.3.2.  Έλεγχος  Στασιμότητας  με  τους  Συντελεστές  Αυτοσυσχέτισης  στις 

πρώτες διαφορές για τις μεταβλητές LGDP,LINV,LEXT

Θα εφαρμόσουμε  την  μεθοδολογία  Box-Pierce στο  υπόδειγμα  μας  για  τις  πρώτες 

διαφορές της μεταβλητής του Ακαθάριστου εγχώριο προϊόν  (LGDP) της Ρουμανίας για την 

περίοδο  1990  –  2005.  Το  διάγραμμα  που  προκύπτει  με  την  χρήση  του  οικονομετρικού 

προγράμματος Eviews είναι το παρακάτω :  
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Πίνακας 6.3.4 : Κορελλόγραμμα μεταβλητής DLGDP (πρώτες λογαριθμικές διαφορές)

Sample: 1990 2005                          DLGDP
Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
    .   |*****  |     .   |*****  | 1 0.645 0.645 7.5805 0.006
    .   |***.   |     .  *|   .   | 2 0.334 -0.140 9.7733 0.008
    .   |** .   |     .   |*  .   | 3 0.232 0.133 10.913 0.012
    .   |*  .   |     .  *|   .   | 4 0.133 -0.085 11.322 0.023
    .   |   .   |     .   |   .   | 5 0.026 -0.048 11.339 0.045
    .   |   .   |     .   |   .   | 6 -0.015 0.004 11.346 0.078
    .  *|   .   |     . **|   .   | 7 -0.164 -0.260 12.203 0.094
    . **|   .   |     .   |   .   | 8 -0.236 0.014 14.230 0.076
    . **|   .   |     .   |   .   | 9 -0.207 -0.034 16.055 0.066
    . **|   .   |     . **|   .   | 10 -0.278 -0.204 19.996 0.029
    .***|   .   |     .  *|   .   | 11 -0.373 -0.125 28.847 0.002
    . **|   .   |     .   |   .   | 12 -0.317 0.003 37.365 0.000
    .  *|   .   |     .   |*  .   | 13 -0.188 0.084 41.893 0.000

                                                                                                

Από το πίνακα 6.3.4  είναι προφανές ότι η σειρά δεν είναι στάσιμη αφού οι τιμές BPQ  

αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,12 (τάξη αυτοσυσχέτισης)  και  α = 0,05 τα κρίσιμα 

σημεία βάσει του πίνακα της 2x  για ορισμένες τιμές είναι μικρότερα από τις τιμές της BPQ . 

Επιπλέον  το  Probability του  BPQ  για  ορισμένες  τιμές  είναι  μικρότερο  του  επιπέδου 

σημνατικότητας 0,05. 

Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και με τον έλεγχο του Bartlett αφού οριακά ένα από 

τα διαγράμματα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και μερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…

,12 είναι εκτός των ορίων.  

Για  την  μεταβλητή  των  επενδύσεων  (LINV) το  διάγραμμα  που  προκύπτει  με  την 

χρήση του οικονομετρικού προγράμματος  Eviews για τον έλεγχο της στασιμότητας με τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι το παρακάτω :  

Πίνακας 6.3.5 : Κορελλόγραμμα μεταβλητής DLINV (πρώτες λογαριθμικές διαφορές)

Sample: 1990 2005
Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
    .   |*****  |     .   |*****  | 1 0.657 0.657 7.8704 0.005
    .   |** .   |     .  *|   .   | 2 0.327 -0.185 9.9680 0.007
    .   |** .   |     .   |*  .   | 3 0.202 0.126 10.838 0.013
    .   |*  .   |     .  *|   .   | 4 0.114 -0.072 11.137 0.025
    .   |   .   |     .  *|   .   | 5 -0.007 -0.093 11.138 0.049
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 6 -0.127 -0.114 11.597 0.072
    .  *|   .   |     .   |   .   | 7 -0.128 0.063 12.121 0.097
    . **|   .   |     . **|   .   | 8 -0.202 -0.232 13.614 0.092
    . **|   .   |     .   |*  .   | 9 -0.199 0.119 15.290 0.083
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    . **|   .   |     .***|   .   | 10 -0.299 -0.375 19.835 0.031
    .***|   .   |     .   |   .   | 11 -0.375 0.013 28.780 0.002
    . **|   .   |     .   |   .   | 12 -0.288 -0.012 35.841 0.000

Από το πίνακα 6.3.5 είναι προφανές ότι η σειρά δεν είναι στάσιμη αφού οι τιμές BPQ  

αυξάνονται  συνεχώς και  για  ρ=1,2,…,12 (τάξη αυτοσυσχέτισης)  και  α  = 0,05  τα  κρίσιμα 

σημεία βάσει του πίνακα της 2x  για ορισμένες τιμές είναι μικρότερα από τις τιμές της BPQ . 

Επιπλέον  το  Probability του  BPQ  για  ορισμένες  τιμές  είναι  μικρότερο  του  επιπέδου 

σημνατικότητας 0,05. 

Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και με τον έλεγχο του Bartlett αφού οριακά ένα από 

τα διαγράμματα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και μερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…

,12 είναι εκτός των ορίων.

Για  την  μεταβλητή  των  επενδύσεων  (LΕΧΤ) το  διάγραμμα που  προκύπτει  με  την 

χρήση του οικονομετρικού προγράμματος  Eviews για τον έλεγχο της στασιμότητας με τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι το παρακάτω :  

Πίνακας 6.3.6 : Κορελλόγραμμα μεταβλητής DLEXT (πρώτες λογαριθμικές διαφορές)

Sample: 1990 2005                        DLEXT
Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob
    .   |****   |     .   |****   | 1 0.491 0.491 4.3983 0.036
    .   |***.   |     .   |*  .   | 2 0.361 0.158 6.9574 0.031
    .   |** .   |     .   |   .   | 3 0.200 -0.037 7.8053 0.050
    .   |   .   |     . **|   .   | 4 -0.032 -0.216 7.8285 0.098
    .   |*  .   |     .   |** .   | 5 0.085 0.204 8.0146 0.155
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 6 -0.093 -0.177 8.2598 0.220
    .   |   .   |     .   |   .   | 7 -0.037 0.052 8.3031 0.307
    .  *|   .   |     . **|   .   | 8 -0.138 -0.192 8.9931 0.343
    .  *|   .   |     .   |   .   | 9 -0.176 0.027 10.315 0.326
    . **|   .   |     . **|   .   | 10 -0.260 -0.291 13.775 0.184
    .***|   .   |     .   |   .   | 11 -0.346 -0.039 21.408 0.029
    . **|   .   |     .  *|   .   | 12 -0.276 -0.117 27.873 0.006

 Από το πίνακα 6.3.6 είναι προφανές ότι η σειρά  είναι στάσιμη αφού οι τιμές  BPQ  

φθίνουν πολύ ταχύτερα από την αντίστοιχη της αρχικής σειράς και  για  ρ=1,2,…,12 (τάξη 

αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα κρίσιμα σημεία βάσει του πίνακα της 2x  για όλες τις τιμές 

είναι μεγαλύτερα από τις αντίστοιχες τιμές της  BPQ . Επιπλέον το  Probability του  BPQ  για 

ορισμένες τιμές είναι μικρότερο του επιπέδου σημνατικότητας 0,05.
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Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και με τον έλεγχο του Bartlett αφού οριακά ακόμα 

όλα τα διαγράμματα της  αυτοσυσχετίσεως  (AC) και  μερικής  αυτοσυσχετίσεως  (PAC) για 

s=1,2,…,12 είναι εντός των ορίων. 

Συμπέρασμα : Όλες οι μεταβλητές δεν γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές εκτός 

της μεταβλητής των εξαγωγών LEXT. 

6.4.  Έλεγχος Στασιμότητας με την Μοναδιαία Ρίζα

 

Τα  αποτελέσματα  από  την  εκτίμηση  της  παλινδρόμησης  ανάμεσα  σε  δύο  ή 

περισσότερες μεταβλητές αξιολογούνται με βάση τα συνήθη στατιστικά κριτήρια, 2, ,R t F . Η 

αξιολόγηση αυτή είναι έγκυρη μόνο αν ισχύουν οι υποθέσεις της κλασσικής παλινδρόμησης, 

ότι δηλαδή οι μεταβλητές είναι στάσιμες. 

Αν οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες τότε ο στατιστικός έλεγχος δεν είναι έγκυρος. 

Έτσι όταν οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες,  τα στατιστικά αποτελέσματα μπορεί να είναι 

πολύ ικανοποιητικά, δηλαδή υψηλή τιμή του συντελεστή προσδιορισμού και σημαντικές τιμές 

του t αλλά να μην έχουν καμία οικονομικά σημασία. 

Οι οικονομικές χρονολογικές σειρές συνήθως χαρακτηρίζονται από τάση (trend) που 

τις καθιστά ολοκληρωμένες (μη στάσιμες). Με τον όρο τάση εννοούμε την συνεχή, διαχρονική 

αύξηση  ή  μείωση  των  τιμών  μιας  χρονολογικής  σειράς.  Είναι  προφανές  ότι  αν  μια 

χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται από τάση, ο μέσος και πολύ πιθανόν και η διακύμανση 

μεταβάλλονται με τον χρόνο, που σημαίνει ότι η σειρά δεν είναι στάσιμη. Σύμφωνα με τους 

Granger και Newbold92 όταν σε μια παλινδρόμηση η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού είναι 

υψηλή και η τιμή της στατιστικής  Durbin-Watson είναι χαμηλή και ιδιαίτερα όταν  2R d>  

είναι πολύ πιθανόν η παλινδρίομηση να μην είναι πραγματική αλλά φαινομενική. Σε αυτήν την 

περίπτωση είναι προτιμότερο να εκτιμάται η σχέση ανάμεσα στις πρώτες διαφορές και όχι στα 

επίπεδα των μεταβλητών.

Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση των χρονικών σειρών 

είναι  οι  έλεγχοι  μοναδιαίας  ρίζας  (unit  root  tests). Με  τον  όρο  μοναδιαία  ρίζα  στις 

μακροοικονομικές  σειρές  εννοούμε  ότι  κάποια  ρίζα  του  πολυωνύμου 

92 Granger C.W.J.and Newbold P. (1974), “Spurious regressions in econometrics, Journal og Econometrics, Vol. 
35, pp. 143 – 159   
Griffiths W. F. R. C and Judge  G.C., (1993), “Learnind and Practising Econometrics, John Wiley, pp. 696-697 
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μοναδιαίο  κύκλο.  Στην  περίπτωση  αυτή  κάθε  εξωγενής  μεταβολή  πάνω  σε  μια  ενδογενή 

μακροοικονομική μεταβλητή μπορεί να έχει μόνιμη επίδραση σ’ αυτή. Αυτό το αποτέλεσμα 

μπορούμε να το λάβουμε από ένα αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα πρώτης τάξης (first order 

autoregressive model) AR(1) με συντελεστή αυτοσυσχέτισης κοντά στη μονάδα και το λευκό 

θόρυβο ut να παίζει το ρόλο της τυχαίας μεταβλητής  1t t tY Y uρ −= +  όπου ut η διαδικασία 

λευκού θορύβου (white noise) . 

Σ’ αυτό το αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα έχει αποδειχθεί ότι ο εκτιμητής p  είναι 

μεροληπτικός  και  υποεκτιμά  την  παράμετρο  ρ.  Στην  περίπτωση  που  ο  συντελεστής 

αυτοπαλινδρόμησης ισούται  με μονάδα (ρ = 1)  έχει  δηλαδή μοναδιαία ρίζα (unit  root)  το 

υπόδειγμα  είναι  μια  διαδικασία  μη  στατική.  Τότε  η  παραπάνω  συνάρτηση  γράφεται: 

1t t tY Y u−= + . Η συνάρτηση αυτή λέγεται  τυχαίος περίπατος (random walk) και η χρονική 

σειρά χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. 

Άρα έχουμε τις δύο παρακάτω υποθέσεις: 

0Η : ρ = 1 η διαδικασία Yt είναι μη στάσιμη (υπάρχει μοναδιαία ρίζα). 

aΗ : η διαδικασία Yt είναι στάσιμη (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα). Στην περίπτωση που 

ισχύει η 0H  δηλαδή έχουμε μοναδιαία ρίζα τότε έχουμε τη διαδικασία του τυχαίου περιπάτου, 

δηλαδή έχουμε μία μη στάσιμη διαδικασία.

Οι  Dickey -  Fuller93 μέσω των πειραμάτων Monte – Carlo βρήκαν μια κατάλληλη 

ασύμμετρη κατανομή που χρησιμοποίησαν για  τον έλεγχο της  υπόθεσης  0Η :  ρ  =  1.  Την 

κατανομή αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ξεχωρίσουμε ένα ΑR(1) υπόδειγμα 

από μια ολοκληρωμένη σειρά, δηλαδή την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας Ι(1). Ο έλεγχος των D - F 

γίνεται με την κατανομή t - Student αλλά η σύγκριση για την αποδοχή ή όχι της 0H  γίνεται 

από τις κριτικές τιμές του MacKinnon. 

Οι  γνωστοί  έλεγχοι  των Dickey -  Fuller  (DF)  για  μοναδιαία ρίζα γίνονται  από τις 

παρακάτω εξισώσεις : 

t t-1 tΥ = ρΥ + e                           (1) 

Αν αφαιρέσω το 1t−Υ  από τα δύο μέλη της προηγούμενης συνάρτησης θα έχω:

93 Dickey  D.A.  and  Fuller  W.A.  “Likelihood  Ratio  Statistics  for  Autoregressive  Time  Series  with  a  Unit 
Root”,Econometrica, Vol.49,No.4,1981
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1 1 1t t t t teρ− − −Υ − Υ = Υ − Υ +  και 

1 1( 1)t t t teρ− −Υ − Υ = − Υ +   ή  t 2 t-1 tΔΥ = δ Υ + e    (Πρώτη  Μορφή  εξίσωσης) 

όπου 2δ = ρ – 1

Δηλαδή αν οι εξισώσεις αυτές έχουν μοναδιαία ρίζα  0Η : ρ = 1 ή δ = 0 παίρνω τις 

πρώτες διαφορές και ελέγχω αν οι διαφορές αυτές βοήθησαν στην απομάκρυνση της ρίζας 

αυτής.  Όπου  1t t t−∆ Υ = Υ − Υ  είναι  η  πρώτη  διαφορά  και  ut  είναι  μια  ανεξάρτητη  και 

στάσιμη διαδικασία. 

Άρα οι δύο παρακάτω υποθέσεις μπορούν να γραφούν και ως εξής: 

0Η : 2 0δ =  η διαδικασία tΥ είναι μη στάσιμη,(υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

aΗ : 2 0δ <  η διαδικασία Yt είναι στάσιμη, (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

Επομένως θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι το πρόβλημα της μοναδιαίας ρίζας μπορεί 

να  εκφραστεί  είτε  με  ρ  =  1  (από  την  προηγούμενη  συνάρτηση)  είτε  με  δ  =  0  (από  την 

παραπάνω συνάρτηση).  Βέβαια οι  έλεγχοι  των εκτιμημένων συντελεστών δεν  μπορούν να 

ελεγχθούν με τη συνηθισμένη κατανομή t – Student, αλλά με μία μη τυπική και μη συμμετρική 

κατανομή που προτάθηκε από τον MacKinnon94 (1991). Ο έλεγχος της παραπάνω μηδενικής 

υπόθεσης γίνεται με την βοήθεια των πινάκων95 της κατανομής που κατασκεύασαν οι Dickey – 

Fuller. Για διάκριση οι κρίσιμες τιμές συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα 1τ . Οι κρίσιμες 

τιμές 1τ  είναι αρνητικές.  

Αν στο υπόδειγμα (1) προστεθεί σταθρός όρος, έστω 0δ , δηλαδή,

t 0 t-1 tΥ = δ + ρΥ + e                    (2)

το μετασχηματισμένο υπόδειγμα γίνεται : 

t 0 2 t-1 tΔΥ = δ + δ Υ + u       (Δεύτερη Μορφή Εξίσωσης)

όπου 2δ = ρ – 1. Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στο παραπάνω υπόδειγμα γίνεται 

με τον ίδιο τρόπο όπως και για τον έλεγχο του υποδείγματος χωρίς τον σταθερό όρο, μόνο που 

τώρα οι κρίσιμες συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα 2τ .

94 McKinnon,  R.(1964),  “Foreign  exchange  constraint  in  economic  development  and  efficient  aid  allocation”, 
Economic Journal, 74, pp.388 – 409
95  Fulle W.A,” Introduction to Statistical Time Series”, New York, Wiley 1976
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Ο  έλεγχος  Dickey –  Fuller μπορεί  να  εφαρμοστεί  και  στην  περίπτωση  που  στο 

υπόδειγμα περιλαμβάνεται και  ο χρόνος (χρονική τάση) ως ερμηνευτική μεταβλητή. Δηλαδή 

στο υπόδειγμα :  

t 0 t-1 1 tΥ = δ + ρΥ + δ t + e            (3)

Όπως  γνωρίζουμε  ο  συντελεστής  ρ  μετράει  την  επίδραση  της  1t−Υ  επί  της  Υ όταν  οι 

γραμμικές επιδράσεις της μεταβλητής  t (χρόνου) έχουν αφαιρεθεί από τις  1t−Υ  και  Υ . Με 

άλλα λόγια, η εισαγωγή του χρόνου ως ανεξάρτητης μεταβλητής είναι ένας τρόπος απαλοιφής 

της τάσεως από τα δεδομένα. Η πρακτική αυτή, όμως έγινε αντικείμενο σοβαρής κριτικής96 και 

θεωρείται πλέον έγκυρη μόνο αν η χρονολογική σειρά είναι στάσιμη ως προς την τάση και όχι 

στάσιμη ως προς τις διαφορές.  Όπως υποδηλώνει και το όνομα, στάσιμη ως προς την τάση 

είναι μια σειρά όταν καθίσταται στάσιμη αφαιρώντας την τάση,  ενώ στάσιμη ως προς τις 

διαφορές όταν η σειρά καθίσταται στάσιμη παίρνοντας διαφορές. 

Αν αφαιρέσω το 1t−Υ  από τα δύο μέλη της προηγούμενης συνάρτησης θα έχω:

t 0 1 2 t-1 tΔΥ = δ + δ t + δ Υ + e         (Τρίτη Μορφή Εξίσωσης) 

όπου 2δ = ρ – 1. Ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στο παραπάνω υπόδειγμα γίνεται 

κατά τα γνωστά, μόνο που τώρα οι κρίσιμες συμβολίζονται με το ελληνικό γράμμα 3τ .

Οι υποθέσεις που έχουμε για το παραπάνω υπόδειγμα είναι : 

0Η : 2 0δ =  η διαδικασία tΥ είναι μη στάσιμη, (υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

aΗ : 2 0δ <  η διαδικασία Yt είναι στάσιμη, (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό  t-student του συντελεστή  2δ

είναι μικρότερο ( 2 3tδ τ< ) από την κρίσιμη τιμή 3τ των πινάκων Dickey – Fuller.

Για την επίτευξη επομένως του πρώτου στόχου, δηλαδή για τον έλεγχο της μη  στασιμότητας 

των μεταβλητών του υποδείγματος, ή αλλιώς όπως λέγεται για την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών 

στις  μεταβλητές,  χρησιμοποιούμε  τον  έλεγχο  των  Dickey –  Fuller χρησιμοποιώντας  τις 

παρακάτω εξισώσεις : 

96 Nelson C.R. – Plosser C.I. (1982), “Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence 
and Implications”, Journal of Monetary Economics, Vol. 10
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∆ Χ = Χ + ∆ Χ +ε                            (6.4.1)

2) 0 2 1
1

t t i t i t
i

e
ρ

δ δ β− −
=

∆ Χ = + Χ + ∆ Χ +ε                     (6.4.2)

3) 0 1 2 1
1

t t i t i t
i

t e
ρ

δ δ δ β− −
=

∆ Χ = + + Χ + ∆ Χ +ε            (6.4.3)

όπου 1,2,...,i ρ= ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων,

0 1 2, ,δ δ δ και iβ είναι παράμετροι, t είναι η χρονική τάση και te ο λευκός θόρυβος.

Οι  εξισώσεις  αυτές  ελέγχουν  για  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας  στην tΧ δηλαδή  στις 

μεταβλητές  του  υποδείγματος  στον  χρόνο  t.  Η  μεταβλητή  1t−∆ Χ  εκφράζει  τις  πρώτες 

διαφορές  με  ρ  χρονικές  υστερήσεις  και  τέλος  η  μεταβλητή  te προσαρμόζει  τα  λάθη  της 

αυτοσυσχέτισης.  Οι  υποθέσεις  που  έχουμε  για  τα  τρία  υποδείγματα  έχουν  εξετασθεί 

προηγουμένως. 

Για  τον  έλεγχο  της  σωστής  εξειδίκευσης  των  εξισώσεων  (6.4.1)  –  (6.4.3) 

χρησιμοποιούμε τα στατιστικά κριτήρια των  Akaike97 (AIC) (1973) και  Schwartz98 (SCH) 

(1978). 

Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λευκού θορύβου χρησιμοποιούμε το στατιστικό των 

Breuch  και Godfrey (1978) ή αλλιώς πολλαπλασιαστή του Lagrange (LM) για τον έλεγχο 

της αυτοσυσχέτισης. 

Τα  αποτελέσματα  από  την  μεταβλητή  της  οικονομικής  ανάτπυξης  (LGDP)  της 

Ρουμανίας από την  πρώτη συνάρηση των  D-F για τα επίπεδα δίνεται από τον παρακάτω 

πίνακα : 

Πίνακας 6.4.1 : Έλεγχος Στασιμότητας της LGDP με την μοναδιαία ρίζα (1η μορφή 

εξίσωσης)

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: None

97 Σύμφωνα με το κριτήριο του Akaike ως αριθμό χρονικών υστερήσεων ρ επιλέγουμε εκείνον που ελαχιστοποιεί 

την παρακάτω συνάρτηση 2 2ln( )AIC k
n

σ= + , όπου k ο αριθμός των συντελεστών παλινδρόμησης, n το μέγεθος 

του δείγματος και  2σ η διακύμανση των καταλοίπων.
98 Σύμφωνα με το κριτήριο του Schwartz ως αριθμό χρονικών υστερήσεων ρ επιλέγουμε εκείνον που ελαχιστοποιεί 

την παρακάτω συνάρτηση 2ln( ) lnkSBC n
n

σ= + .
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Lag Length: 0 (Fixed)
t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.226131  0.9998
Test critical values: 1% level -2.728252

5% level -1.966270
10% level -1.605026

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficien
t

Std. Error t-Statistic Prob.  

LGDP(-1) 0.039459 0.009337 4.226131 0.0008
R-squared -0.674139     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared -0.674139     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.433802     Akaike info criterion 1.231884
Sum squared resid 2.634579     Schwarz criterion 1.279087
Log likelihood -8.239127     Durbin-Watson stat 0.342205

Επειδή 2 1tδ τ>  δηλ. 4.22 > -1.95 η μηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή.

Η  δεύτερη συνάρηση των D-F για τα επίπεδα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 6.4.2 : Έλεγχος Στασιμότητας της LGDP με την μοναδιαία ρίζα (2η μορφή 

εξίσωσης)

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.681161  0.0001
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficien
t

Std. Error t-Statistic Prob.  

LGDP(-1) -0.116443 0.017429 -6.681161 0.0000
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C 1.910412 0.209074 9.137497 0.0000
R-squared 0.774454     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.757104     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.165236     Akaike info criterion -0.639313
Sum squared resid 0.354940     Schwarz criterion -0.544906
Log likelihood 6.794848     F-statistic 44.63791
Durbin-Watson stat 2.002395     Prob(F-statistic) 0.000015

                                                                                              

Η  μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται αφού  το  στατιστικό  t-student του  συντελεστή  2δ είναι 

μικρότερο ( 2 2tδ τ< ) από την κρίσιμη τιμή 2τ των πινάκων Dickey – Fuller δηλ. -6.68 < -3.00. 

Η  τρίτη συνάρηση των D-F για τα επίπεδα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 6.4.3 : Έλεγχος Στασιμότητας της LGDP με την μοναδιαία ρίζα (3η μορφή 

εξίσωσης)

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.690673  0.7044
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficien
t

Std. Error t-Statistic Prob.  

LGDP(-1) -0.128190 0.075822 -1.690673 0.1167
C 1.993534 0.564482 3.531618 0.0041

@TREND(1990) 0.006855 0.042960 0.159559 0.8759
R-squared 0.774932     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.737420     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.171801     Akaike info criterion -0.508099
Sum squared resid 0.354189     Schwarz criterion -0.366489
Log likelihood 6.810743     F-statistic 20.65855
Durbin-Watson stat 1.991040     Prob(F-statistic) 0.000130

                                                                                           

Επειδή 2 2tδ τ>  δηλ. -1.69  > -3.60 η μηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή. 
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Συμπέρασμα 1   : Η μεταβλητή της οικονομικής ανάπτυξης  (LGDP) στα επίπεδα της είναι 

στάσιμη στην δεύτερη μορφή εξίσωσης των  D-F. Αντίθετα δεν είναι στάσιμη στις πρώτες 

διαφορές και στις τρείς μορφές εξισώσεων. 

Συμπέρασμα 2 : Η μεταβλητή των εξαγωγών (LΕΧΤ) στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές 

της είναι στάσιμη στην δεύτερη μορφή εξίσωσης των D-F.  

Συμπέρασμα 3  : Η μεταβλητή των επενδύσεων (LINV) στα επίπεδα της είναι στάσιμη στην 

δεύτερη μορφή εξίσωσης των D-F. Αντίθετα δεν είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές και στις 

τρείς μορφές εξισώσεων. 

Αναλυτικά ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

στα  επίπεδα  και  στις  πρώτες  διαφορές των  μεταβλητών  LGDP,  LINV &  LEXT 

παρουσίαζονται στο Παράρτημα 2. 

6.4.1.   Επαυξημένος έλεγχος Dickey – Fuller (ADF)

Στον έλεγχο των Dickey – Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που παρουσιάσθηκαν 

προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος  te  είναι μια ανεξάρτητη και 

στάσιμη διαδικασία.  Αν ο όρος  te  δεν είναι  ανεξάρτητος λόγω πιθανών συσχετίσεων στη 

χρονική  σειρά,  τότε  χρησιμοποιούμε  τον  επαυξημένο  έλεγχο  των  Dickey  -  Fuller 

(Augmented Dickey - Fuller test)99 ο οποίος είναι ένας τροποποιημένος έλεγχος των DF. Με 

άλλα λόγια ο προηγούμενος έλεγχος των Dickey – Fuller (DF) ήταν ο έλεγχος για την ύπαρξη 

μοναδιαίας ρίζας σε ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πρώτης τάξης AR(1). Στην περίπτωση 

που μία χρονική σειρά ακολουθεί ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα τάξης μεγαλύτερης από την 

πρώτη, τότε η χρήση των υποδειγμάτων των Dickey - Fuller (DF), δηλαδή των υποδειγμάτων 

AR(1) για τον έλεγχο ύπαρξης της μοναδιαίας ρίζας θα έχει ως συνέπεια την αυτοσυσχέτιση 

των καταλοίπων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα AR(p) υπόδειγμα 

όπου η τάξη ρ να είναι αρκετά μεγάλη ώστε τα κατάλοιπα να μην αυτοσυσχετίζονται. Για τον 

έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας στα υποδείγματα αυτά, χρησιμοποιούμε τον επαυξημένο έλεγχο 

των Dickey -  Fuller (ADF) ο οποίος διαφέρει  από αυτό των DF στο ότι  στο δεξί  μέλος 

περιλαμβάνει επιπλέον τις υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής οι οποίες διορθώνουν την 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή χρονικών 

99 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, Vol. 74.
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υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής και για τα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε 

στον έλεγχο των Dickey - Fuller (DF).

 Τα τρία υποδείγματα (οι τρείς μορφές εξισώσεων) του επαυξημένου ελέγχου (ADF) 

γίνονται : 
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t t i t i t
i

e
ρ

δ β− −
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∆ Χ = Χ + ∆ Χ +ε                       (6.4.4)
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∆ Χ = + Χ + ∆ Χ +ε               (6.4.5)
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∆ Χ = + + Χ + ∆ Χ +ε      (6.4.6)

όπου 1,2,...,i ρ=  ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. 

Οι υποθέσεις που έχουμε για τα τρία παραπάνω υποδείγματα είναι οι ίδιες με αυτές για 

τα υποδείγματα των Dickey – Fuller.

0Η : 2 0δ =  η διαδικασία tΧ είναι μη στάσιμη,(υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

aΗ : 2 0δ <  η διαδικασία tΧ  είναι στάσιμη, (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

Οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται και πάλι με το στατιστικό t χρησιμοποιώντας και πάλι 

τις κριτικές τιμές του MacKinnon από τον πίνακα των Dickey – Fuller. Ο έλεγχος επομένως 

είναι ίδιος με τον απλό έλεγχο των Dickey – Fuller (DF) και διαφέρει μόνο η εξίσωση της 

παλινδρόμησης η οποία έχει επαυξηθεί με τις υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Οι 

Dickey – Fuller έχουν δείξει ότι η ασυμπτωτική κατανομή του στατιστικού t για τον έλεγχο 

στατιστικής σημαντικότητας είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτημένης μεταβλητής. Αυτό που επηρεάζει τις τιμές της κατανομής t είναι η παρουσία ή 

όχι των προσδιοριστικών όρων όπως είναι η σταθερά και η τάση. Ο αριθμός των χρονικών 

υστερήσεων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην έχουμε αυτοσυσχετιζόμενα κατάλοιπα. 

Για  τον  προσδιορισμό  του  κατάλληλου  αριθμού  των  χρονικών  υστερήσεων  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  ο  έλεγχος  των  Breusch  –  Godfrey ή  αλλιώς  το  στατιστικό  κριτήριο  του 

Lagrange Multiplier (LM). Επίσης πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν και κάποιο κριτήριο για 

την  διαδικασία  της  επιλογής  του  υποδείγματος  όπως  τα  κριτήρια  των  Akaike  (AIC) και 

Schwartz (SCH), ή υποθέτουν ένα καθορισμένο αριθμό χρονικών υστερήσεων. Επιπλέον για 

την  επιλογή  των  χρονικών  υστερήσεων  χρησιμοποιούμε  τον  συντελεστή  πολλαπλού 
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προσδιορισμού 2R  ενώ για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα χρησιμοποιούμε το 

test Lagrange (LM) που ταυτόχρονα επανελέγχει και την επιλογή των χρονικών υστερήσεων. 

Πριν προχωρήσουμε στους επαυξημένους ελέγχους των Dickey - Fuller (ADF) πρέπει 

να κάνουμε τον έλεγχο της υπόθεσης του λευκού θορύβου δηλαδή την επιλογή του αριθμού 

των χρονικών υστερήσεων. Ο μέγιστος αριθμός των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης 

μεταβλητής  που  μπορούμε  να  εισάγουμε  στα  υποδείγματα  του  επαυξημένου  ελέγχου  των 

Dickey – Fuller δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από την ποσότητα  1/ 3n (βλέπε Dickey and 

Said 1984), όπου n  ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος. 

6.4.2  Προσδιοριστική και Στοχαστική Τάση

Στους παραπάνω ελέγχους (DF και ADF) εξετάζουμε στη μηδενική υπόθεση μόνο το 

συντελεστή 2δ . Δεν αναφερόμαστε καθόλου για τις άλλες δύο προσδιοριστικές παραμέτρους 

των συναρτήσεων δηλαδή την παράμετρο 0δ  (περιπλάνηση, στοχαστική τάση) καθώς και την 

παράμετρο  1δ  (προσδιοριστική χρονική τάση).  Ο έλεγχος για τη μοναδιαία ρίζα εξαρτάται 

από τη μορφή της εξίσωσης των Dickey – Fuller, δηλαδή αν στην εξίσωση υπάρχει σταθερός 

όρος (περιπλάνηση) ή και ο χρόνος (χρονική τάση). 

Οι  Dickey – Fuller  για τη διερεύνηση των παραμέτρων  0 1 2, ,δ δ δ  πρότειναν τρεις 

επιπλέον κατανομές από το στατιστικό  F (το στατιστικό F από τη μεθοδολογία του  Wald100 

δίνεται από τον παρακάτω τύπο:  

 0

0

( ) /
/

rSSR SSR rF
SSR n k

−=
−  

όπου  rSSR το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων από την παλινδρόμηση με  τους 

περιορισμούς, 0SSR  το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων χωρίς τους περιορισμούς, 

n ο αριθμός των παρατηρήσεων,  k ο αριθμός των συντελεστών της αρχικής παλινδρόμησης 
100 Wald A.(1940), ”The Fitting of Straight Linew if  both Variables are subject to Error”,Annals of Mathematical 
Statistics,Vol.11,pp.284-300
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και r ο αριθμός των περιορισμών) που χρησιμοποιείται για την διερεύνηση συγχρόνως και των 

τριών αυτών παραμέτρων, τις οποίες ονόμασαν  Φ1, Φ2 και Φ3 ανάλογα με το είδος των 

υποθέσεων που κάνουμε για τους κοινούς συντελεστές. 

Οι  υποθέσεις  (οι  τρείς  μορφές  εξισώσεων)  για  την  διερεύνηση  των  συντελεστών 

0 1 2, ,δ δ δ είναι οι παρακάτω : 
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∆ Χ = + Χ + ∆ Χ +ε                 (6.4.7)
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∆ Χ = + + Χ + ∆ Χ +ε        (6.4.9)

Για την πρώτη εξίσωση (6.4.7)  οι υποθέσεις που έχουμε είναι : 

         0Η : 0 2 0δ δ= = , μη στάσιμη διαδικασία με απουσία στοχαστικής τάσης  

         aΗ : όχι όλοι οι συντελεστές ίσοι με μηδέν 

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό F για τους συντελεστές 0δ και 2δ είναι 

μεγαλύτερο ( 1F > Φ ) από την κρίσιμη τιμή 1Φ των πινάκων Dickey – Fuller.  

Για την δεύτερη εξίσωση (6.4.8) οι υποθέσεις που έχουμε είναι : 

          0Η :  0 1 2 0δ δ δ= = =  μη  στάσιμη  διαδικασία  με  απουσία  στοχαστικής  και 

προσδιοριστικής τάσης  

          aΗ : όχι όλοι οι συντελεστές ίσοι με μηδέν 

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό F για τους συντελεστές 0δ , 1δ  και 2δ

είναι μεγαλύτερο ( 2F > Φ ) από την κρίσιμη τιμή 2Φ των πινάκων Dickey – Fuller.  

Για την τρίτη εξίσωση (6.4.9) οι υποθέσεις που έχουμε είναι : 

          0Η : 1 2 0δ δ= =  μη στάσιμη διαδικασία με απουσία  προσδιοριστικής τάσης  

          aΗ : όχι όλοι οι συντελεστές ίσοι με μηδέν 
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Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό F για τους συντελεστές 1δ και 2δ είναι 

μεγαλύτερο ( 3F > Φ ) από την κρίσιμη τιμή 3Φ των πινάκων Dickey – Fuller.  

6.4.3   Προσδιοριστική όροι και Μοναδιαία Ρίζα

Για τον έλεγχο της παραμέτρου της σταθεράς 0δ , και της παραμέτρου της τάσεως 1δ  

με δεδομένο ότι το  2δ είναι μηδέν (μη στάσιμη χρονική σειρά) οι Dickey and Fuller (1981) 

πρότειναν τρεις συμμετρικές κρίσιμες τιμές τις  2 0δΤ ,  3 0δΤ και  3 1δΤ οι οποίες σημειώνονται 

στον αντίστοιχο πίνακα. 

 Οι υπό συνθήκη υποθέσεις για τη διερεύνηση των συντελεστών 0δ ,  1δ  με δεδομένο 

ότι 2 0δ =  είναι οι παρακάτω:

1) 0 2 1
1

t t i t i t
i

e
ρ

δ δ β− −
=

∆ Χ = + Χ + ∆ Χ +ε                   (6.5.0)

2) 0 1 2 1
1

t t i t i t
i

t e
ρ

δ δ δ β− −
=

∆ Χ = + + Χ + ∆ Χ +ε          (6.5.1)

3) 0 1 2 1
1

t t i t i t
i

t e
ρ

δ δ δ β− −
=

∆ Χ = + + Χ + ∆ Χ +ε          (6.5.2)

 
Για την πρώτη εξίσωση (6.5.0) οι υποθέσεις που έχουμε είναι : 

         0Η : 0 20 | 0δ δ= =  Έλεγχος αν υπάρχει στοχαστική τάση με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 

στασιμότητα (δοθέντος ότι 2 0δ = )  

         aΗ : 0 0δ Ή ( δοθέντος ότι 2 0δ = )

Η  μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  όταν  το  στατιστικό  t για  τους  συντελεστές  0δ  είναι 

μεγαλύτερο ( 2 0t T δ> ) από την κρίσιμη τιμή 2 0δΤ των πινάκων101 Dickey – Fuller.  

Για την δεύτερη εξίσωση (6.5.1) οι υποθέσεις που έχουμε είναι : 

101 D.A. Dickey – W.A.Fuller (1981),  «Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive time series with a Unit Root, 

Econometrica», Vol. 49, No. 4
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         0Η : 0 20 | 0δ δ= =  Έλεγχος αν υπάρχει στοχαστική τάση με δεδομένο ότι δεν υπάρχει 

στασιμότητα (δοθέντος ότι 2 0δ = )  

         aΗ : 0 0δ Ή ( δοθέντος ότι 2 0δ = )

Η  μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  όταν  το  στατιστικό  t για  τους  συντελεστές  0δ  είναι 

μεγαλύτερο ( 3 0t T δ> ) από την κρίσιμη τιμή 3 0δΤ των πινάκων Dickey – Fuller.  

Για την τρίτη εξίσωση (6.5.2) οι υποθέσεις που έχουμε είναι : 

          0Η :  1 20 | 0δ δ= =  Έλεγχος αν υπάρχει προσδιοριστική τάση με δεδομένο ότι δεν 

υπάρχει στασιμότητα (δοθέντος ότι 2 0δ = )  

          aΗ : 0 0δ Ή ( δοθέντος ότι 2 0δ = )

Η  μηδενική  υπόθεση  απορρίπτεται  όταν  το  στατιστικό  t για  τους  συντελεστές  0δ  είναι 

μεγαλύτερο ( 3 1t T δ> ) από την κρίσιμη τιμή 3 1δΤ των πινάκων Dickey – Fuller.  

6.4.4.  Έλεγχος της Μοναδιαίας ρίζας των μεταβλητών του υποδείγματος 

Για να ελέγξουμε κατά πόσο οι μεταβλητές του υποδείγματος παρουσιάζουν μοναδιαία 

ρίζα ή όχι ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα : 

Εκτιμήσαμε με την μέθοδο OLS (ελαχίστων τετραγώνων)  τις εξισώσεις 6.4.1, 6.4.2 και 

6.4.3  για  αριθμό  χρονικών  υστερήσεων  ρ  από  0  μέχρι  και  2.  Σε  αυτήν  την  έρευνα 

ακολουθούμε  το  κριτήριο  των  Campell and Perron (1991),  σύμφωνα  με  το  οποίο 

καθορίζεται ένας μέγιστος αριθμός χρονικών υστερήσεων και ο βαθμός μειώνεται μέχρι η 

τελευταία χρονική υστέρηση να είναι σημαντική. 

Επιλέξαμε τον κατάλληλο αριθμό χρονικών υστερήσεων και την μορφή της εξίσωσης 

(κατάλληλη  εξειδίκευση)  σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  των  Akaike (AIC)  και  Schwartz 

(SCH). 

Για κάθε «κατάλληλη» εξίσωση ελέγξαμε αν υπάρχει ή όχι αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

στα κατάλοιπα, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Breuch – Godfrey ή αλλιώς τον έλεγχο 

του πολλαπλασιατή  Lagrange (LM) που ταυτόχρονα επανελέγχει και την επιλογή των 

χρονικών υστερήσεων.
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Αν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα για την μορφή εξίσωσης που υπέδειξαν τα 

κριτήρια του Akaike (AIC) και Schwartz (SCH) τότε σημειώνουμε τα στατιστικά των DF 

και ADF.

Χρησιμοποιώντας τις κρίσιμες τιμές που σημειώνονται στους πίνακες 6.4 – 6.6 (κρίσιμες 

τιμές του MacKinnon από τον πίνακα των Dickey – Fuller) εφαρμόζουμε τους ελέγχους 

υποθέσεων  και  για  τις  τρείς  μορφές   εξισώσεων  6.4.1  μέχρι  6.4.3  για  επίπεδα 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. Θα πρέπει να αναφερθεί  ότι για περιπτώσεις όπου 

έχουμε  αριθμό  χρονικών  υστερήσεων  μεγαλύτερο  του  ρ=0  οι  κρίσιμες  τιμές 

διαφοροποιούνται ελάχιστα.  

Σημειώνουμε αν η αντίστοιχη μεταβλητή είναι στάσιμη ή όχι. 

Στις  περισσότερες  οικονομικές  μεταβλητές  υπάρχει  υψηλή  συσχέτιση  μεταξύ  της 

τρέχουσας μεταβλητής και των τιμών που παίρνει αυτή σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. 

Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση του υποδείγματος με χρονικές υστερήσεις μπορεί να έχει 

σαν  αποτέλεσμα  της  εμφάνιση  του  προβλήματος  της  πολυσυγγραμικότητας  (ύπαρξη 

γραμμικών  σχέσεων  μεταξύ  των  ερμηνευτικών  μεταβλητών)  με  συνέπεια  να  υπάρξουν 

προβλήματα στη σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εκτιμητών. 

Οι  έλεγχοι  των  Dickey –  Fuller για  την  ύπαρξη  μοναδιαίων  ριζών  για  όλες  τις 

μεταβλητές  που  συμμετέχουν  στο  σύστημα  που  εξετάζουμε  έγινε  τόσο  στα  λογαριθμικά 

επίπεδα όλων των μεταβλητών, όσο και στις κρίσιμες τιμές των πρώτων λογαριθμικών τους 

διαφορών. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  σε  κάθε  έναν  από  τους  πίνακες  6.4.1  μέχρι  και 6.4.3 

παρουσιάζουμε  την  ανάλυση  που  αναφέραμε  για  όλες  τις  μεταβλητές  του  υποδείγματος. 

Επίσης στους πίνακες αυτούς σημειώνονται οι εκτιμήσεις από τις εξισώσεις 6.4.1 μέχρι 6.4.3 

για όλες τις μεταβλητές και για χρονικές υστερήσεις ρ=0, ρ=1 και ρ=2.  

Στον πίνακα 6.4.4 παρουσιάζονται οι κρίσιμες τιμές για τις χρονικές υστερήσεις ρ = 0, 

και για τις τρείς μορφές εξισώσεων 6.4.1 , 6.4.2 και 6.4.3 για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% 

και 10%. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για περιπτώσεις όπου έχουμε αριθμό χρονικών 

υστερήσεων μεγαλύτερο του ρ = 0 οι  κρίσιμες τιμές στον πίνακα 6.4.4 διαφοροποιούνται 

ελάχιστα. 

Πίνακας 6.4.4  : Κρίσιμες τιμές του MacKinnon για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας 
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Μορφές εξίσωσης
Επίπεδα σημαντικότητας

1% 5% 10%

ε
ρ

t 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ Χ + β ΔΧ + e -2.728252 -1.966270 -1.605026

ε
ρ

t 0 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ + δ Χ + β ΔΧ + e -3.959148 -3.081002 -2.681330

ε
ρ

t 0 1 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ + δ t + δ Χ + β ΔΧ + e -4.728363 -3.759743 -3.324976

Στον  πίνακα  6.4.5 γίνεται  έλεγχος των  D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LGDP.

Πίνακας 6.4.5 :  Έλεγχος των D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 
πρώτες διαφορές της μεταβλητής LGDP

Μορφές εξισώσεων Στατιστικά                Level*        1st Difference***
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

Χωρίς σταθερά ή τάση 
(6.4.1)

D-F 4.22 0.41 0.52 -1.47 -1.64 -3.40
LM**
[prob]

7.945 
[0.004]

0.175 
[0.675]

5.983 
[0.014]

0110 
[0.739]

6.563 
[0.010]

5.313 
[0.021]

AIC 1.23 0.12* 0.28 -0.00 0.15 -0.52*
SCH 1.27 0.21* 0.41 -0.04 0.24 -0.40*?

Με σταθερά  (6.4.2)

D-F -6.68 -3.61 -5.96 -1.44 -1.52 -2.14
LM**
[prob]

0.033 
[0.854]

1.179 
[0.277]

1.020 
[0.312]

0.0875 
[0.767]

4.736 
[0.029]

5.313 
[0.021]

AIC -0.63 -0.55 -1.21* 0.08 0.23 -0.42*
SCH -0.54 -0.42 -1.03* 0.17 0.36 -0.26*

Με σταθερά και τάση 
(6.4.3)

D-F -1.69 -2.31 -4.14 -2.99 -3.60 -2.30
LM**
[prob]

0.036 
[0.847]

2.407 
[0.120]

2.415 
[0.120]

3.329 
[0.068]

0.092 
[0.760]

8.552 
[0.003]

AIC -0.50 -0.49 -1.29*? -0.21 -0.30 -0.57*?
SCH -0.36 -0.31 -1.07*? -0.07 -0.12 -0.37*?

*Κρίσιμα σημεία : 
-2.73 (1%), -1.96 (5%), -1.60 (10%) (χωρίς σταθερά και τάση) 
-4.00 (1%), -3.09 (5%), -2.69 (10%) (με σταθερά, χωρίς τάση) 
-4.72 (1%), -3.75 (5%), -3.32 (10%) (με σταθερά και τάση) 
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***Κρίσιμα σημεία : 
-2.75 (1%), -1.97 (5%), -1.60 (10%) (χωρίς σταθερά και τάση) 
-4.05 (1%), -3.11 (5%), -2.70 (10%) (με σταθερά, χωρίς τάση) 
-4.89 (1%), -3.82 (5%), -3.36 (10%) (με σταθερά και τάση) 
** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας
*: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης (κατακόρυφος έλεγχος)
?: σημειώνει τον καλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων (οριζόντιος έλεγχος)

Σχόλια :  

• Τα στατιστικά των D-F και ADF στα επίπεδα είναι μεγαλύτερα στην 1η  μορφή εξίσωσης 

από τις κρίσιμες τιμές του MacΚinnon σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10% για 

την μεταβλητής της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας. Στην 2η  μορφή εξίσωσης, οι 

τιμές στα επίπεδα είναι μικρότερα από τις κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα σημαντικότητας 

1%, 5% και 10%. Αντίστοιχα στην 3η μορφή εξίσωσης τα στατιστικά των  D-F και  ADF 

είναι  μικρότερα  από  τα  κρίσιμα  σημεία  για  επίπεδο  σημαντικότητας  5%  και  10%. 

Επομένως η μεταβλητή του ΑΕΠ (LGDP) στις τιμές των λογαριθμικών επιπέδων γίνεται 

στάσιμη στην εξίσωση με σταθερά και στην εξίσωση με σταθερά και τάση για 1% -10% 

και  5%  ,10%  αντίστοιχα.  Εδώ  πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  η  μη  στασιμότητα  της 

μεταβλητής  που  εξετάζουμε  δεν  είναι  ξεκάθαρη  για  όλες  τις  μορφές  των  εξισώσεων. 

Αποδεχόμαστε την μη στασιμότητα της μεταβλητής αυτής και για την μορφή της εξίσωσης 

με σταθερά και με σταθερά και τάση. Για τις χρονικές υστερήσεις (ρ=0, ρ=1, ρ=2) για την 

εξίσωση με σταθερά και (ρ=2) για την εξίσωση με σταθερά και τάση με το σκεπτικό ότι η 

δύναμη των ελέγχων DF και ADF δεν είναι πολύ ισχυρή. Εδώ πρέπει να εξετάσουμε και 

τους άλλους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας όπως των Phillips – Perron (1988).  

• Τα στατιστικά των  D-F και  ADF στις  πρώτες λογαριθμικές διαφορές είναι μικρότερα 

στην 1η μορφή από τις κρίσιμες στιγμές του Mackinnon σε επίπεδα 5% και 10% για την 

μεταβλητής  της  οικονομικής  ανάπτυξης.  Στην  2η μορφή  εξίσωσης  με  σταθερά  τα 

στατιστικά σε όλα τα επίπεδα είναι μεγαλύτερα από τα κρίσιμα σημεία. Στην 3η μορφή 

εξίσωσης με σταθερά και τάση σε επίπεδο 10% τα στατιστικά των  D-F και  ADF είναι 

μικρότερα  από  τα  κρίσιμα  σημεία.  Επομένως  συνεπάγεται  ότι  η  μεταβλητή  του  ΑΕΠ 

(LGDP) γίνεται στάσιμη στην  εξίσωση χωρίς σταθερά και στην  εξίσωση με σταθερά 

και τάση στις πρώτες λογαριθμικές διαφορές σε επίπεδα 5-10% και σε 10% αντίστοιχα. 

• Σύμφωνα  με  τα  στατιστικά  κριτήρια  των  Akaike και  Schwartz οι  καλύτερες  μορφές 

εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση) για τα επίπεδα της μεταβλητής σε λογαρίθμους είναι 

αυτή που περιέχει και  σταθερά και τάση και επίσης έχει  2 χρονικές υστερήσεις (ρ=2). 

Για τις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών η καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης 

είναι αυτή με δύο χρονικές υστερήσεις (ρ=2) και σταθερά και τάση. Πρέπει επίσης να 
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τονίσουμε ότι για τις μορφές εξισώσεων που επιλέγουμε και για τον αριθμό των χρονικών 

υστερήσεων με τα κριτήρια των Akaike και  Schwartz  δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα 

κατάλοιπα σύμφωνα με τον έλεγχο των  Breusch –  Godfrey ή αλλιώς πολλαπλασιαστών 

του Lagrange (LM) για τα επίπεδα της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας (αφού LM 

[  ]  >  0.05),  όμως  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση για  τις  τιμές  των  πρώτων  λογαριθμικών 

διαφορών για  την  μορφή  της  εξίσωσης  με  σταθερά  και  τάση.   Από  τα  παραπάνω 

αποτελέσματα  προκύπτει  ότι  η  μεταβλητή  της  οικονομικής  ανάπτυξης  (LGDP)  είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης αφού οι τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών είναι 

στάσιμες (δεν περιέχουν μοναδιαία ρίζα) οπότε έχουμε DLGDP ~I(0).  

• Δεδομένου ότι   η εξίσωση με σταθερά για τις λογαριθμικές τιμές των επιπέδων  είναι 

στάσιμη  και  δεν  παρουσιάζει  αυτοσυσχέτιση  στα  κατάλοιπα,  είναι  αυτή  που 

χαρακτηρίζαται από  στοχαστική τάση.   

Στον  πίνακα  6.4.6 γίνεται  έλεγχος των  D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LINV.

Πίνακας 6.4.6 :  Έλεγχος των D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές της μεταβλητής LINV

Μορφές εξισώσεων Στατιστικά Level* 1st Difference***
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

Χωρίς σταθερά ή τάση 
(6.4.1)

D-F 4.13 0.13 0.44 -1.02 -1.70 -2.37
LM**
[prob]

9.251 
[0.002]

0.000 
[1.000]

2.875 
[0.089]

0.000 
[1.000]

2.704 
[0.100]

7.458 
[0.006]

AIC 1.21 0.22 0.05* 0.07 -0.07 -0.26*
SCH 1.26 0.31 0.18* 0.12 0.01 -0.14*

Με Σταθερά (6.4.2)

D-F -5.07 -4.75 -4.69 -1.19 -1.50 -1.35
LM**
[prob]

0.011 
[0.914]

0.382 
[0.536]

2.638 
[0.104]

0.082 
[0.774]

2.500 
[0.113]

8.041 
[0.004]

AIC -0.33 -0.80 -1.07*? 0.16 0.00 -0.12*
SCH -0.23 -0.66 -0.90*? 0.25 0.13 0.03*

Σταθερά και τάση 
(6.4.3)

D-F -0.82 -2.72 -2.93 -3.55 -3.46 -2.14
LM**
[prob]

0.010 
[0.916]

1.616 
[0.203]

5.502 
[0.018]

7.017 
[0.008]

1.314 
[0.251]

0.587 
[0.443]

AIC -0.20 -0.78 -1.06* -0.36 -0.48*? -0.30
SCH -0.06 -0.59 -0.84* -0.23 -0.31*? -0.10

*Κρίσιμα σημεία : 
 -2.73 (1%), -1.96 (5%), -1.60 (10%) (χωρίς σταθερά και τάση) 
  -4.00 (1%), -3.09 (5%), -2.69 (10%) (με σταθερά, χωρίς τάση) 
-4.80 (1%), -3.79 (5%), -3.34 (10%) (με σταθερά και τάση) 
*** Κρίσιμα σημεία : 
-2.75 (1%), -1.97 (5%), -1.60 (10%) (χωρίς σταθερά και τάση) 
-4.05 (1%), -3.13 (5%), -2.70 (10%)  (με σταθερά, χωρίς τάση) 
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-4.87 (1%), -3.82 (5%), -3.36 (10%)  (με σταθερά και τάση) 
** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σηματνικότητας
*: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης (κατακόρυφος έλεγχος)
?: σημειώνει τον καλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων (οριζόντιος έλεγχος)

Σχόλια :  
• Τα στατιστικά  των  D-F και  ADF στα  επίπεδα είναι  μεγαλύτερα  στην  1η  μορφή 

εξίσωσης από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% 

και  10% για  τα  επίπεδα  της  μεταβλητής  των  επενδύσεων  της  Ρουμανίας.  Στην  2η 

μορφή εξίσωσης με σταθερά τα στατιστικά των D-F και ADF στις τιμές των επιπέδων 

είναι μικρότερες από τις κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 

10%.  Στην  3η μορφή  εξίσωσης  με  σταθερά  και  τάση  οι  τιμές  των  λογαριθμικών 

επιπέδων είναι μεγαλύτερες από τις κρίσιμες τιμές για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% 

και 10%. Επομένως η μεταβλητή των επενδύσεων (LINV) στα επίπεδα της γίνεται 

στάσιμη  στην  εξίσωση  με  σταθερά για  τις  τιμές  των  λογαριθμικών  επιπέδων  για 

επίπεδα 1%, 5% ,10% αντίστοιχα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η μη στασιμότητα 

της  μεταβλητής  που  εξετάζουμε  δεν  είναι  ξεκάθαρη  για  όλες  τις  μορφές  των 

εξισώσεων.  Αποδεχόμαστε  την  μη  στασιμότητα της  μεταβλητής  αυτής  και  για  την 

μορφή της εξίσωσης με σταθερά, για τις χρονικές υστερήσεις (ρ=0, ρ=1, ρ=2) με το 

σκεπτικό ότι η δύναμη των ελέγχων DF και ADF δεν είναι πολύ ισχυρή. Εδώ πρέπει να 

εξετάσουμε και τους άλλους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας όπως των  Phillips –  Perron 

(1988).  

• Τα στατιστικά των  D-F και  ADF στις τιμές των  πρώτων λογαριθμικών διαφορών 

είναι μικρότερα στην 1η μορφή εξίσωσης χωρίς σταθερά, από τις κρίσιμες στιγμές του 

MacKinnon σε  επίπεδα  5%  και  10%.   Στην  2η μορφή  εξίσωσης  με  σταθερά,  τα 

στατιστικά σε όλα τα επίπεδα είναι μεγαλύτερα από τα κρίσιμα σημεία. Στην 3η μορφή 

εξίσωσης αντίστοιχα σε επίπεδο 10% τα στατιστικά των D-F και ADF είναι μικρότερα 

από  τα  κρίσιμα  σημεία.  Επομένως  συνεπάγεται  ότι  η  μεταβλητή  των  επενδύσεων 

(LINV) γίνεται στάσιμη στην 1η και 3η μορφή εξισώσεων D-F στις τιμές των πρώτων 

λογαριθμικών διαφορών  σε επίπεδα 5%, 10% και σε 10% αντίστοιχα. 

• Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz οι καλύτερες μορφές 

εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση) για τα επίπεδα της μεταβλητής των επενδύσεων σε 

λογαρίθμους είναι αυτή που περιέχει  σταθερά χωρίς χρονική τάση και επίσης έχει 

δύο χρονικές υστερήσεις (ρ=2). Για τις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών 

η καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης είναι αυτή με μια χρονική υστέρηση (ρ=1) και 

σταθερά και τάση.  Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι για τις μορφές εξισώσεων που 
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επιλέγουμε και για τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων με τα κριτήρια των Akaike 

και  Schwartz δεν  υπάρχει  αυτοσυσχέτιση στα  κατάλοιπα  για  τα  επίπεδα των 

επενδύσεων και για τις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών σύμφωνα με τον 

έλεγχο των Breusch – Godfrey ή αλλιώς πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Από 

τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η μεταβλητή των επενδύσεων (LINV) είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης αφού οι τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών είναι 

στάσιμες (δεν περιέχουν μοναδιαία ρίζα), οπότε έχουμε DLINV~I(0).  

• Δεδομένου ότι η εξίσωση με σταθερά και τάση για τις πρώτες τιμές των λογαριθμικών 

διαφορών της μεταβλητής των επενδύσεων (LINV) είναι στάσιμη και δεν παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από προσδιοριστική και 

στοχαστική τάση.   

Στον  πίνακα  6.4.7 γίνεται  έλεγχος των  D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LEXT.

Πίνακας 6.4.7 :  Έλεγχος των D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές της μεταβλητής LEXT

Μορφές εξισώσεων Στατιστικά Level* 1st Difference***
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

Χωρίς σταθερά ή τάση 
(6.4.1)

D-F 3.91 0.60 0.55 -1.33 -2.40 -2.79
LM**
[prob]

6.279 
[0.012]

4.341 
[0.037]

3.133 
[0.076]

3.933 
[0.047]

2.811 
[0.093]

2.201 
[0.137]

AIC 1.46 0.83 0.22* 0.72 0.10* 0.11
SCH 1.51 0.92 0.35* 0.76 0.19* 0.23

Με Σταθερά (6.4.2)

D-F -5.46 -5.66 -2.96 -1.81 -1.79 -1.90
LM**
[prob]

2.510 
[0.113]

0.009 
[0.920]

1.026 
[0.310]

3.686 
[0.054]

3.074 
[0.079]

3.853 
[0.049]

AIC -0.17 -0.49* -0.33 0.73 0.19* 0.20
SCH -0.08 -0.35* -0.16 0.82 0.32* 0.36

Σταθερά και τάση 
(6.4.3)

D-F -1.53 -3.43 -2.38 -4.44 -2.54 -2.10
LM**
[prob]

2.773 
[0.095]

0.878 
[0.348]

0.900 
[0.342]

1.538 
[0.214]

2.332 
[0.126]

8.383 
[0.003]

AIC -0.05 -0.55*? -0.36 0.08 0.02*? 0.12
SCH 0.08 -0.36*? -0.14 0.22 0.19*? 0.32

*Κρίσιμα σημεία : 
 -2.73 (1%), -1.96 (5%), -1.60 (10%) (χωρίς σταθερά και τάση) 
-4.00 (1%), -3.09 (5%), -2.69 (10%) (με σταθερά, χωρίς τάση) 
-4.80 (1%), -3.78 (5%), -3.24 (10%) (με σταθερά, χωρίς τάση) 
*** Κρίσιμα σημεία : 
-2.75 (1%), -1.96 (5%), -1.60 (10%) (χωρίς σταθερά και τάση) 
- 4.05 (1%), -3.11 (5%), -2.70 (10%) (με σταθερά, χωρίς τάση) 

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 156



-4.89 (1%), -3.82 (5%), -3.36 (10%) (με σταθερά και τάση)
** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας
*: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης (κατακόρυφος έλεγχος)
?: σημειώνει τον καλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων (οριζόντιος έλεγχος)

Σχόλια :  

• Τα  στατιστικά  των  D-F και  του  επαυξημένου  D-F (ADF)  στα  επίπεδα είναι 

μεγαλύτερα στην 1η μορφή εξίσωσης από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% για τα επίπεδα των εξαγωγών της Ρουμανίας. Στην 2η 

μορφή εξίσωσης με σταθερά,  οι τιμές των λογαριθμικών επιπέδων είναι  μικρότερες 

από  τις  κρίσιμες  τιμές  για  τα  επίπεδα  σημαντικότητας  1%,  5% και  10%.  Στην  3η 

μορφή εξίσωσης με σταθερά και τάση, οι τιμές στα επίπεδα είναι μικρότερα από τις 

κρίσιμες  τιμές  για  τα  επίπεδα  σημαντικότητας  10%.  Επομένως  η  μεταβλητή  των 

εξαγωγών (LEXT) στις τιμές των λογαριθμικών επιπέδων γίνεται στάσιμη στην 2η  και 

στην 3η μορφή εξισώσεων D-F για 1%, 5% ,10% και 10% αντίστοιχα. Εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε  ότι  η  μη  στασιμότητα  της  μεταβλητής  που  εξετάζουμε  δεν  είναι 

ξεκάθαρη για όλες τις μορφές των εξισώσεων. Αποδεχόμαστε την μη στασιμότητα της 

μεταβλητής αυτής για την μορφή της εξίσωσης με σταθερά και με σταθερά και τάση. 

Για τις χρονικές υστερήσεις (ρ=0, ρ=1, ρ=2) για την εξίσωση με σταθερά και (ρ=1) για 

την εξίσωση με σταθερά και τάση με το σκεπτικό ότι η δύναμη των ελέγχων DF και 

ADF δεν είναι  πολύ ισχυρή.  Εδώ πρέπει  να εξετάσουμε και τους άλλους ελέγχους 

μοναδιαίας ρίζας όπως των Phillips – Perron (1988).  

• Τα στατιστικά των  D-F και  ADF στις τιμές των  πρώτων λογαριθμικών διαφορών 

είναι μικρότερα στην 1η μορφή από τις κρίσιμες στιγμές του  MacKinnon σε επίπεδα 

1%,5% και 10%.  Στην 2η μορφή εξίσωσης τα στατιστικά σε όλα τα επίπεδα είναι 

μεγαλύτερα από τα κρίσιμα σημεία. Στην 3η μορφή εξίσωσης αντίστοιχα σε επίπεδο 

5% και 10% τα στατιστικά των D-F και ADF είναι μικρότερα από τα κρίσιμα σημεία. 

Επομένως συνεπάγεται ότι η μεταβλητή των εξαγωγών (LEXT) γίνεται στάσιμη στην 

1η και 3η μορφή εξισώσεων D-F στις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών σε 

επίπεδα 5% και 10% αντίστοιχα. 

• Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz οι καλύτερες μορφές 

εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση) για τα επίπεδα της μεταβλητής των εξαγωγών σε 

λογαρίθμους είναι αυτή που περιέχει σταθερά και χρονική τάση και επίσης έχει μία 

χρονική  υστέρηση  (ρ=1).  Για  τις  τιμές  των  πρώτων  λογαριθμικών  διαφορών η 

καλύτερη εξειδίκευση της εξίσωσης είναι αυτή με  μία χρονική υστέρηση (ρ=1) και 
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σταθερά και χρονική τάση. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι για τις μορφές εξισώσεων 

που επιλέγουμε και  για τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων με τα κριτήρια των 

Akaike και Schwartz  δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα  για τα επίπεδα των 

εξαγωγών και για τις τιμές των  πρώτων λογαριθμικών διαφορών σύμφωνα με τον 

έλεγχο των Breusch – Godfrey ή αλλιώς πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Από 

τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η μεταβλητή των εξαγωγών (LEXT) είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης αφού οι τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών είναι 

στάσιμες (δεν περιέχουν μοναδιαία ρίζα), οπότε έχουμε DLEXT~I(0).  

• Δεδομένου ότι η εξίσωση με σταθερά και τάση για τις πρώτες τιμές των λογαριθμικών 

διαφορών της μεταβλητής των εξαγωγών (LEXT) είναι στάσιμη και δεν παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από προσδιοριστική και 

στοχαστική τάση.   

Στον  πίνακα  6.4.8 παρουσιάζονται  τα  στατιστικά  για  τους  ελέγχους  της 

αυτοσυσχέτισης (έλεγχος των  Breusch –  Godfrey ή αλλιώς πολλαπλασιατών του  Lagrange 

(LM)), της κανονικότητας (έλεγχος των  Jarque –  Bera (JB)) και της  ετεροσκεδαστικότητας 

(έλεγχος του White (W)), χρησιμοποιώντας τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz 

για τις καλύτερες μορφές εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση). 

Πίνακας 6.4.8 :  Έλεγχοι της τάξης ολοκλήρωσης, της αυτοσυσχέτισης,  κανονικότητας 

και ετεροσκεδαστικότητας

Μεταβλητές
Επίπεδα των μεταβλητών Πρώτες Διαφορές

Τάξη BG* JB* W* Τάξη BG* JB* W*

LGDP I(1)
2.415 

[0.120]

1.572 

[0.455]

26.615 

[0.0002]
I(0)

8.552 

[0.003]

1.994 

[0.368]

5.380 

[0.0266]

LINV I(1)
2.638 

[0.104]

1.546 

[0.461]

21.591 

[0.0001]
I(0)

1.314 

[0.251]

1.936 

[0.379]

2.611 

[0.1266]

LEXT I(1)
0.878 

[0.348]

1.460 

[0.481]

18.939 

[0.0001]
I(0)

2.332 

[0.126]

1.694 

[0.428]

5.859 

[0.0168]

* Οι αγκύλες σημειώνουν τα επίπεδα σημαντικότητας.

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.4.8 παρατηρούμε τα εξής : 

 Όλες οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα τους 
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 Δεν  παρουσιάζει  αυτοσυσχέτιση  στα  κατάλοιπα  καμία  μεταβλητή  εκτός  της 

οικονομικής ανάπτυξης (LGDP) στις πρώτες διαφορές ([LM] < 0.05)

  Τα κατάλοιπα για όλες τις μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή (αφού 

prob[JB] > 0.05)

 Τα  κατάλοιπα  για  όλες  τις  μεταβλητές  είναι  ομοιοσκεδαστικά  σε  επίπεδο 

σημαντικότητας 1% εκτός της μεταβλητής των επενδύσεων (LINV) για την οποία δεν 

υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα για επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. 

Αν λάβουμε υπόψην τους τρείς διαγνωστικούς ελέγχους του παραπάνω πίνακα (την 

αυτοσυσχέτιση, την κανονικότητα και  την ετεροσκεδαστικότητα) παρατηρούμε ότι  όλες οι 

μεταβλητές που εξετάζουμε έχουν και τους τρείς αυτούς διαγνωστικούς ελέγχους χωρίς τα 

κατάλοιπα  τους  να  μην  έχουν  αυτοσυσχέτιση,  να  κατανέμονται  κανονικά  και  να  είναι 

ομοισκεδαστικά.  Επομένως  μπορούμε  να  πούμε  ότι  τα  σφάλματα για  τις  μεταβλητές  που 

εξετάζουμε είναι λευκοί θόρυβοι (Κάτος, 2004).

6.5   Έλεγχος των Phillips – Perron

Οι  έλεγχοι  των  Dickey –  Fuller υποθέτουν  ότι  οι  διαταρακτικοί  όροι  δεν 

αυτοσυσχετίζονται  και  ότι  έχουν σταθερά διακύμανση.  Για τον  λόγο αυτό προτείνουν την 

επαύξηση της εξίσωσης με επιπλέον όρους των διαφορών της εξαρτημένης μεταβλητής. Οι 

Phillips – Perron102 (1988) γενικεύουν την προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις 

για την κατανομή των διαταρακτικών όρων. Πρότειναν έναν άλλο τρόπο για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης με την διόρθωση του στατιστικού t του συντελεστή 2δ

της μεταβλητής 1t−Χ  της εξίσωσης : 

0 1 2 1t t tt eδ δ δ −∆ Χ = + + Χ +              (6.5.3)

Με άλλα λόγια η μεθοδολογία των Phillips – Perron έχει σαν σκοπό να αντιμετωπίσει 

μια πιθανή μη τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την κατανομή t με την βοήθεια μη 

παραμετρικών μεθόδων. Η τροποποίηση αυτή στην κατανομή t λαμβάνει υπόψη της τόσο την 

αυτοσυσχέτιση μιας άγνωστης τάξης στα κατάλοιπα, όσο και την ετεροσκεδαστικότητα. 

Το στατιστικό των Phillips – Perron (PP) ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική κατανομή 

με το στατιστικό των Dickey – Fuller, άρα για τον έλεγχο των Phillips – Perron ισχύουν οι 

ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey – Fuller. Εδώ πρέπει να 

102 Phillips P. abd Perron P., “Testing for a Unit Root in time Series Regression”, Biometrika, 75, June 1988
Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 159



αναφέρουμε ότι ενώ για τον έλεγχο των Dickey – Fuller βρίσκουμε τον κατάλληλο αριθμό των 

όρων για της διαφορές της εξαρτημένης μεταβλητής, στον έλεγχο των Phillips – Perron πρέπει 

να οριστεί η υστέρηση  p της διόρθωσης των  Newey – West (1994) που αναφέρεται στον 

αριθμό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης. Ο αριθμός αυτός p των υστερήσεων δίνεται από 

τον παρακάτω τύπο: 

2 /9

4
100

npό έµ ι κ ρ τ ε ρ ο ς α κ ρ α ι ο ς
ι ωζ φ= κ ϊη χθ ψκ ϊλ ϋ

                  (6.5.4)

όπου n το μέγεθος του δείγματος.

Ο  έλεγχος  των  Dickey  –  Fuller  (DF)  υποθέτει  ότι  οι  διαταρακτικοί  όροι  δεν 

αυτοσυσχετίζονται και έχουν σταθερή διακύμανση. Οι Phillips – Perron (PP) πρότειναν έναν 

έλεγχο ο οποίος βασίζεται στις εξισώσεις των Dickey – Fuller, καθώς επίσης και σε μία μη 

παραμετρική μέθοδο, ενώ λαμβάνει υπόψη τις αυτοσυσχετίσεις υψηλών τάξεων. Όπως στους 

ελέγχους των DF έτσι και στους ελέγχους των PP, η εκτιμημένη εξίσωση μπορεί να περικλείει 

μόνο σταθερά,     

ε
ρ

t 0 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ + δ Χ + β ΔΧ + e                  (6.5.5) 

 ή σταθερά και χρονική τάση, 

ε
ρ

t 0 1 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ + δ t + δ Χ + β ΔΧ + e          (6.5.6) 

ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζουμε. 

Για να ελέγξουμε κατά πόσο οι μεταβλητές του υποδείγματος παρουσιάζουν μοναδιαία 

ρίζα ή όχι με τον έλεγχο των Phillips – Perron (PP) ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα : 

Εκτιμήσαμε με την μέθοδο OLS (ελαχίστων τετραγώνων)  τις εξισώσεις 6.5.5 και 6.5.6 

για αριθμό χρονικών υστερήσεων ρ από 0 μέχρι και 2. Σε αυτήν την έρευνα ακολουθούμε 

το κριτήριο των  Campell and Perron103 (1991), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ένας 

μέγιστος  αριθμός  χρονικών  υστερήσεων  και  ο  βαθμός  μειώνεται  μέχρι  η  τελευταία 

χρονική υστέρηση να είναι σημαντική. 

Επιλέξαμε τον κατάλληλο αριθμό χρονικών υστερήσεων και την μορφή της εξίσωσης 

(κατάλληλη  εξειδίκευση)  σύμφωνα  με  τα  κριτήρια  των  Akaike (AIC)  και  Schwartz 

(SCH). 

103 Campell Y. J. and P. Perron, (1991), “Pitfalls and opportunities : What macroeconomists should know about unit 
roots. Mimeo, presented at the National Bureau of Economic Research Macroeconomic Conference.

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 160



Για κάθε «κατάλληλη» εξίσωση ελέγξαμε αν υπάρχει ή όχι αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

στα κατάλοιπα, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Breuch – Godfrey ή αλλιώς τον έλεγχο 

του πολλαπλασιαστή  Lagrange (LM) που ταυτόχρονα επανελέγχει και την επιλογή των 

χρονικών υστερήσεων.

Αν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα για την μορφή εξίσωσης που υπέδειξαν τα 

κριτήρια του Akaike (AIC) και Schwartz (SCH) τότε σημειώνουμε τα στατιστικά των PP.

Χρησιμοποιώντας τις κρίσιμες τιμές που σημειώνονται στον πίνακα 6.5 (κρίσιμες τιμές 

του  MacKinnon από  τον  πίνακα  των  Phillips -  Perron)  εφαρμόζουμε  τους  ελέγχους 

υποθέσεων και για τις δύο μορφές  εξισώσεων 6.5.5 και 6.5.6 για επίπεδα σημαντικότητας 

1%, 5% και 10%. Θα πρέπει  να αναφερθεί  ότι  για περιπτώσεις  όπου έχουμε αριθμό 

χρονικών υστερήσεων μεγαλύτερο του ρ=0 οι κρίσιμες τιμές διαφοροποιούνται ελάχιστα. 

Σημειώνουμε αν η αντίστοιχη μεταβλητή είναι στάσιμη ή όχι. 

Οι  έλεγχοι  των  Phillips -  Perron για  την  ύπαρξη  μοναδιαίων  ριζών  για  όλες  τις 

μεταβλητές  που  συμμετέχουν  στο  σύστημα  που  εξετάζουμε  έγινε  τόσο  στα  λογαριθμικά 

επίπεδα όλων των μεταβλητών, όσο και στις κρίσιμες τιμές των πρώτων λογαριθμικών τους 

διαφορών. 

Στον πίνακα 6.5 παρουσιάζονται οι κρίσιμες τιμές104 για τις χρονικές υστερήσεις ρ = 0, 

και για τις δύο μορφές εξισώσεων 6.5.5 και 6.5.6 για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 

10%.  Εδώ  θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  για  περιπτώσεις  όπου  έχουμε  αριθμό  χρονικών 

υστερήσεων  μεγαλύτερο  του  ρ=0  οι  κρίσιμες  τιμές  στον  πίνακα  6.5  διαφοροποιούνται 

ελάχιστα. 

Πίνακας 6.5 : Κρίσιμες τιμές του MacKinnon για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας 

Μορφές εξίσωσης
Επίπεδα σημαντικότητας

1% 5% 10%

ε
ρ

t 0 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ + δ Χ + β ΔΧ + e -3.959148 -3.081002 -2.681330

ε
ρ

t 0 1 2 t-1 i t-i t
i=1

ΔΧ = δ + δ t + δ Χ + β ΔΧ + e -4.728363 -3.759743 -3.324976

104 Στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των Phillips - Perron
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             Σύμφωνα με τα παραπάνω σε κάθε έναν από τους  πίνακες 6.5.1  μέχρι και 6.5.3 

παρουσιάζουμε  την  ανάλυση  που  αναφέραμε  για  όλες  τις  μεταβλητές  του  υποδείγματος. 

Επίσης στους πίνακες αυτούς σημειώνονται οι εκτιμήσεις από τις εξισώσεις 6.5.2 και  6.5.3 

για όλες τις μεταβλητές και για χρονικές υστερήσεις ρ=0, ρ=1 και ρ=2.  

Στον  πίνακα  6.5.1 γίνεται  έλεγχος  των  PP για  την  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας  στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LGDP.
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Πίνακας 6.5.1 :  Έλεγχος των PP για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές της μεταβλητής LGDP

Μορφές 
εξισώσεων Στατιστικά Level* 1st Difference***

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

Σταθερά  (6.5.5)

P-P -6.681 -6.839 -9.662 -1.444 -1.411 -1.195
LM**
[prob]

0.033 
[0.854]

1.179 
[0.277]

1.020 
[0.312]

0.087 
[0.767]

4.736 
[0.029]

6.390 
[0.011]

AIC -0.639*? -0.639 -0.639 0.081 0.081 0.081
SCH -0.544*? -0.544 -0.544 0.172 0.172 0.172

Σταθερά και τάση 
(6.5.6)

P-P -1.690 -1.707 -2.077 -2.993 -3.016 -2.917
LM**
[prob]

0.036 
[0.847]

2.407 
[0.120]

2.415 
[0.120]

3.329 
[0.068]

0.092 
[0.760]

8.552 
[0.003]

AIC -0.508 -0.508 -0.508 -0.211* -0.211 -0.211
SCH -0.366 -0.366 -0.366 -0.074* -0.074 -0.074

*Κρίσιμα σημεία : 
-3.95 (1%), -3.08 (5%), -2.68 (10%) (με σταθερά)
-4.72 (1%), -3.75 (5%), -.3.32 (10%) (με σταθερά και τάση)
*** Κρίσιμα σημεία : 
-4.00 (1%), -3.09 (5%), -2.69 (10%) (με σταθερά)
-4.80 (1%), -3.79 (5%), -3.34 (10%) (με σταθερά  και τάση)
** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας
*: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης (κατακόρυφος έλεγχος)
?: σημειώνει τον καλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων (οριζόντιος έλεγχος)

Σχόλια : 

Το στατιστικό των  PP, στα  επίπεδα είναι μικρότερο στην πρώτη εξίσωση με σταθερά, 

από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10% για τα 

επίπεδα του ΑΕΠ της Ρουμανίας. Αντίθετα  το στατιστικό των PP είναι μεγαλύτερο στην 

δεύτερη μορφή εξίσωσης με σταθερά και τάση, από τις κρίσιμες τιμές του  MacKinnon. 

Επομένως η μη στασιμότητα της μεταβλητής της οικονομικής ανάπτυξης της Ρουμανίας 

δεν είναι ξεκάθαρη για όλες τις μορφές των εξισώσεων που εξετάζουμε στις τιμές των 

λογαριθμικών επιπέδων. Αποδεχόμαστε τη στασιμότητα της μεταβλητής για την μορφή 

της εξίσωσης με σταθερά  και τις χρονικές υστερήσεις (ρ=0, ρ=1 και ρ=2).

  Οι τιμές των PP είναι μεγαλύτερες σε όλες τις μορφές των εξισώσεων από τις κρίσιμες 

τιμές  του  MacKinnon σε  επίπεδο σημαντικότητας  1%,  5% και  10% για τις  τιμές  των 

πρώτων  λογαριθμικών  διαφορών.  Επομένως  συνεπάγεται  ότι  ο  δείκτης  ΑΕΠ  της 

Ρουμανίας στις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών δεν είναι στάσιμος. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz οι καλύτερες μορφές των 

εξισώσεων  (καλύτερη  εξειδίκευση)  για  τα  επίπεδα  του  ΑΕΠ  της  Ρουμανίας  σε 

λογαρίθμους  είναι  αυτή  που  περιέχει  σταθερά  και  επίσης  δεν  έχει  καμία  χρονική 
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υστέρηση  (ρ=0).  Για  τις  τιμές  των  πρώτων  λογαριθμικών  διαφορών η  καλύτερη 

εξειδίκευση της εξίσωσης είναι αυτή με σταθερά και τάση και καμία χρονική υστέρηση 

(ρ=0). 

Για  τις  μορφές  των  εξισώσεων  που  επιλέγουμε  και  για  τον  αριθμό  των  χρονικών 

υστερήσεων με τα κριτήρια των  Akaike και  Schwartz δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα 

κατάλοιπα για τα επίπεδα του ΑΕΠ της Ρουμανίας, όπως δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση για 

τις  τιμές των  πρώτων λογαριθμικών διαφορών. Από τα παραπάνω  προκύπτει  ότι  η 

μεταβλητή της οικονομικής ανάπτυξης (LGDP) δεν είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης 

αφού οι  τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών δεν είναι  στάσιμες (δεν περιέχουν 

μοναδιαία ρίζα), οπότε έχουμε DLINV~I(1).

•Δεδομένου ότι  η  εξίσωση με σταθερά για τις  τιμές των λογαρίθμων στα επίπεδα της 

μεταβλητής  της  οικονομικής  ανάπτυξης  (LGDP)  είναι  στάσιμη  και  δεν  παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από  στοχαστική τάση.   

Στον  πίνακα  6.5.2 γίνεται  έλεγχος  των  PP για  την  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας  στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LINV.
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Πίνακας 6.5.2: Έλεγχος των D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές της μεταβλητής LINV

Μορφές εξισώσεων Στατιστικά Level* 1st Difference***
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

Σταθερά  (6.5.5)

P-P -5.076 -5.011 -5.918 -1.194 -1.237 -1.101
LM**
[prob]

0.011 
[0.914]

0.382 
[0.536]

2.638 
[0.104]

0.082 
[0.774]

2.500 
[0.113]

8.041 
[0.004]

AIC -0.332* -0.332 -0.332 0.168 0.168 0.168
SCH -0.238* -0.238 -0.238 0.259 0.259 0.259

Σταθερά και τάση 
(6.5.6)

P-P -0.829 -0.834 -0.777 -3.551 -3.534 -3.547
LM**
[prob]

0.010 
[0.916]

1.616 
[0.203]

5.502 
[0.018]

1.314 
[0.251]

0.587 
[0.443]

7.017 
[0.008]

AIC -0.207 -0.207 -0.207 -0.367*? -0.367 -0.367
SCH -0.065 -0.065 -0.065 -0.230*? -0.230 -0.230

*Κρίσιμα σημεία : 
-3.95 (1%), -3.08 (10%), -2.68 (10%) (με σταθερά)
-4.72 (1%), -3.75 (5%), -3.32 (10%) (με σταθερά και τάση)
*** Κρίσιμα σημεία : 
-4.00 (1%), -3.09 (5%), -2.69 (10%) (με σταθερά)
-4.80 (1%), -3.79 (5%), -3.34 (10%) (με σταθερά και τάση)
** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας
*: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης (κατακόρυφος έλεγχος)
?: σημειώνει τον καλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων (οριζόντιος έλεγχος)

Σχόλια : 

Το στατιστικό των  PP, στα  επίπεδα είναι μικρότερο στην πρώτη εξίσωση με σταθερά, 

από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10% για τα 

επίπεδα της μεταβλητής των επενδύσεων της Ρουμανίας. Αντίθετα  το στατιστικό των PP 

είναι μεγαλύτερο στην δεύτερη μορφή εξίσωσης με σταθερά και τάση, από τις κρίσιμες 

τιμές του MacKinnon. Επομένως η μη στασιμότητα της μεταβλητής των επενδύσεων της 

Ρουμανίας δεν είναι ξεκάθαρη για όλες τις μορφές των εξισώσεων που εξετάζουμε στις 

τιμές των λογαριθμικών επιπέδων. Αποδεχόμαστε τη  στασιμότητα της μεταβλητής για 

την μορφή της εξίσωσης με σταθερά  και τις χρονικές υστερήσεις (ρ=0, ρ=1 και ρ=2).

Οι τιμές των PP είναι μεγαλύτερες στην εξίσωση με σταθερά  από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon σε  επίπεδο  σημαντικότητας  1%,  5% και  10%  για  τις  τιμές  των  πρώτων 

λογαριθμικών  διαφορών.  Αντίθετα  για  επίπεδο  σημαντικότητας  10%  οι  τιμές  της 

εξίσωσης με σταθερά και τάση είναι μικρότερες από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon. 

Αποδεχόμαστε την  στασιμότητα της μεταβλητής των επενδύσεων της Ρουμανίας στις 

τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών για την εξίσωση με σταθερά και τάση και για 

επίπεδο σημαντικότητας 10%.  
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Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz οι καλύτερες μορφές των 

εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση) για τα  επίπεδα  των επενδύσεων  της Ρουμανίας σε 

λογαρίθμους  είναι  αυτή  που  περιέχει  σταθερά και  επίσης  δεν  έχει  καμία  χρονική 

υστέρηση  (ρ=0).  Για  τις  τιμές  των  πρώτων  λογαριθμικών  διαφορών η  καλύτερη 

εξειδίκευση της εξίσωσης είναι αυτή με σταθερά και τάση και καμία χρονική υστέρηση 

(ρ=0). 

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι για τις μορφές των εξισώσεων που επιλέγουμε και για τον 

αριθμό των χρονικών υστερήσεων με τα κριτήρια των Akaike και Schwartz δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα για τα επίπεδα των επενδύσεων της Ρουμανίας, όπως δεν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση για τις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών, σύμφωνα 

με τον έλεγχο των Breuch – Godfrey ή αλλιώς πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Από 

τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η μεταβλητή των επενδύσεων (LINV) είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης αφού οι τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών είναι 

στάσιμες (δεν περιέχουν μοναδιαία ρίζα), οπότε έχουμε LINV~I(0).

•Δεδομένου ότι η εξίσωση με σταθερά και τάση για τις τιμές των πρώτων λογαριθμικών 

διαφορών της μεταβλητής των επενδύσεων (LINV) είναι στάσιμη και  δεν παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα, είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από  προσδιοριστική και 

στοχαστική τάση.   

Στον  πίνακα  6.5.3 γίνεται  έλεγχος  των  PP για  την  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας  στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές της μεταβλητής LEXT.
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Πίνακας 6.5.3 : Έλεγχος των D-F για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές της μεταβλητής LEXT

Μορφές εξισώσεων Στατιστικά Level* 1st Difference***
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

Σταθερά  (6.5.5)

P-P -5.465 -7.022 -8.255 -1.812 -1.595 -1.594
LM**
[prob]

2.510 
[0.113]

0.009 
[0.920]

1.026 
[0.310]

3.686 
[0.054]

3.074 
[0.079]

3.853 
[0.049]

AIC -0.175* -0.175 -0.175 0.730 0.730 0.730
SCH -0.080* -0.080 -0.080 0.822 0.822 0.822

Σταθερά και τάση 
(6.5.6)

P-P -1.539 1.668 -1.812 -4.447 -4.402 -4.392
LM**
[prob]

2.773 
[0.095]

0.878 
[0.348]

0.900 
[0.342]

1.538 
[0.214]

2.332 
[0.126]

8.383 
[0.003]

AIC -0.052 -0.052 -0.052 0.084*? 0.084 0.084
SCH 0.088 0.088 0.088 0.221*? 0.221 0.221

*Κρίσιμα σημεία : 
-3.95 (1%), -3.08 (5%), -2.68 (10%) (με σταθερά)
-4.72 (1%), -3.75 (5%), -3.32 (10%) (με σταθερά και τάση)
*** Κρίσιμα σημεία : 
-4.00 (1%), -3.09 (5%), -2.69 (10%) (με σταθερά)
-4.80 (1%), -3.79 (5%), -3.34 (10%) (με σταθερά και τάση)
** Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τα επίπεδα σημαντικότητας
*: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης (κατακόρυφος έλεγχος)
?: σημειώνει τον καλύτερο αριθμό χρονικών υστερήσεων (οριζόντιος έλεγχος)

Σχόλια : 

Το στατιστικό των  PP, στα  επίπεδα είναι μικρότερο στην πρώτη εξίσωση με σταθερά, 

από τις κρίσιμες τιμές του MacKinnon σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10% για τα 

επίπεδα της μεταβλητής των εξαγωγών της Ρουμανίας. Αντίθετα  το στατιστικό των  PP 

είναι μεγαλύτερο στην δεύτερη μορφή εξίσωσης με σταθερά και τάση, από τις κρίσιμες 

τιμές του  MacKinnon. Επομένως η μη στασιμότητα της μεταβλητής των εξαγωγών της 

Ρουμανίας δεν είναι ξεκάθαρη για όλες τις μορφές των εξισώσεων που εξετάζουμε στις 

τιμές των λογαριθμικών επιπέδων. Αποδεχόμαστε τη  στασιμότητα της μεταβλητής για 

την μορφή της εξίσωσης με σταθερά  και τις χρονικές υστερήσεις (ρ=0, ρ=1 και ρ=2).

Οι τιμές των PP είναι μεγαλύτερες στην εξίσωση με σταθερά  από τις κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon σε  επίπεδο σημαντικότητας  1%,  5% και  10% για  τις  τιμές  των πρώτων 

λογαριθμικών διαφορών. Αντίθετα για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 10% οι τιμές της 

εξίσωσης με σταθερά και τάση είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές του 

MacKinnon.  Αποδεχόμαστε  την  στασιμότητα  της  μεταβλητής των  εξαγωγών  της 

Ρουμανίας στις τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών για την εξίσωση με σταθερά 

και τάση και για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 10%.  

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 167



Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz οι καλύτερες μορφές των 

εξισώσεων  (καλύτερη  εξειδίκευση)  για  τα  επίπεδα των  εξαγωγών  της  Ρουμανίας  σε 

λογαρίθμους  είναι  αυτή  που  περιέχει  σταθερά και  επίσης  δεν  έχει  καμία  χρονική 

υστέρηση (ρ=0).   Για  τις  τιμές  των  πρώτων λογαριθμικών  διαφορών  η  καλύτερη 

εξειδίκευση της εξίσωσης είναι αυτή με σταθερά και τάση και καμία χρονική υστέρηση 

(ρ=0). 

Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι για τις μορφές των εξισώσεων που επιλέγουμε και για τον 

αριθμό των χρονικών υστερήσεων με τα κριτήρια των Akaike και Schwartz δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα για τα  επίπεδα των εξαγωγών της Ρουμανίας, όπως  δεν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση για τις  τιμές των  πρώτων λογαριθμικών διαφορών.  Από τα 

παραπάνω  αποτελέσματα  προκύπτει  ότι  η  μεταβλητή  των  εξαγωγών  (LEXT)  είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης αφού οι τιμές των πρώτων λογαριθμικών διαφορών είναι 

στάσιμες (δεν περιέχουν μοναδιαία ρίζα), οπότε έχουμε LEXT~I(0).

•Δεδομένου ότι η εξίσωση με σταθερά και τάση για τις τιμές των πρώτων λογαριθμικών 

διαφορών  της  μεταβλητής  των  εξαγωγών  (LEXT)  είναι  στάσιμη  και  δεν  παρουσιάζει 

αυτοσυσχέτιση  στα  κατάλοιπα,  είναι  αυτή  που  χαρακτηρίζεται  από   στοχαστική  και 

προσδιοριστική τάση.   

Στον  Πίνακα  6.5.4 παρουσιάζονται  τα  στατιστικά  για  τους  ελέγχους  της 

αυτοσυσχέτισης (έλεγχος των  Breusch –  Godfrey ή αλλιώς πολλαπλασιατών του  Lagrange 

(LM)), της κανονικότητας (έλεγχος των  Jarque –  Bera (JB)) και της  ετεροσκεδαστικότητας 

(έλεγχος του White (W)), χρησιμοποιώντας τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz 

για τις καλύτερες μορφές εξισώσεων (καλύτερη εξειδίκευση) (βλέπε πίνακες 6.5.1 – 6.5.3). 
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Πίνακας 6.5.4 :  Έλεγχοι της τάξης ολοκλήρωσης, της αυτοσυσχέτισης,  κανονικότητας 

και ετεροσκεδαστικότητας

Μεταβλητές
Επίπεδα Πρώτες Διαφορές

Τάξη BG* JB W* Τάξη BG JB W

LGDP I(0)
0.033 

[0.854]

1.572 

[0.455]

44.637 

[0.000]
I(1)

0.329 

[0.068]

1.994 

[0.368]

2.086 

[0.174]

LINV I(1)
0.011 

[0.914]

1.546 

[0.461]

4.485 

[0.0376]
I(0)

1.314 

[0.251]

1.936 

[0.379]

25.766 

[0.000]

LEXT I(1)
2.510 

[0.113]

1.460 

[0.481]

1.427 

[0.255]
I(0)

1.538 

[0.214]

1.694 

[0.428]

29.870 

[0.000]

* Οι αγκύλες σημειώνουν τα επίπεδα σημαντικότητας

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 6.5.4 παρατηρούμε τα εξής : 

 Όλες οι μεταβλητές είναι  μη στάσιμες στα επίπεδα τους εκτός της μεταβλητής LGDP

 Δεν  παρουσιάζει  αυτοσυσχέτιση  στα  κατάλοιπα  καμία  μεταβλητή,  αφού  prob[LM] 

>0.05

  Τα κατάλοιπα για όλες τις μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (αφού prob[JB] > 0.05)

 Τα  κατάλοιπα  για  όλες  τις  μεταβλητές  είναι  ομοιοσκεδαστικά  σε  επίπεδο 

σημαντικότητας 1% - 10%  εκτός της μεταβλητής των επενδύσεων (LINV) για την 

οποία δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα για επίπεδο σημαντικότητας 1%.

 Αν λάβουμε υπόψην τους τρείς διαγνωστικούς ελέγχους του παραπάνω πίνακα (την 

αυτοσυσχέτιση,  την  κανονικότητα  και  την  ετεροσκεδαστικότητα)  παρατηρούμε  ότι 

όλες οι μεταβλητές που εξετάζουμε και στους τρείς αυτούς διαγνωστικούς ελέγχους τα 

κατάλοιπα τους να μην έχουν αυτοσυσχέτιση, να κατανέμονται κανονικά και να είναι 

ομοιοσκεδαστικά. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι τα σφάλματα για τις μεταβλητές 

που εξετάζουμε είναι λευκοί θόρυβοι (Κάτος, 2004).
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6.6   Συμπεράσματα 

Σκοπός  του  κεφαλαίου  αυτού  ήταν  να  ελέγξουμε  αν  οι  χρονικές  σειρές  όλων  των 

μεταβλητών που εξετάζουμε είναι στάσιμες διαδικασίες. Με τα αποτελέσματα του κεφαλαίου 

αυτού  προσπαθήσαμε  επίσης  να  δείξουμε  ότι  όλες  οι  μεταβλητές  (χρονικές  σειρές)  της 

οικονομικής ανάπτυξης,  των εξαγωγών και  των επενδύσεων της Ρουμανίας είναι  στάσιμες 

διαδικασίες και επίσης δείξαμε ότι τα αντίστοιχα στοχαστικά σφάλματα αυτών είναι λευκοί 

θόρυβοι  (από την  στιγμή που  τα  κατάλοιπα  τους  είναι  ταυτόχρονα χωρίς  αυτοσυσχέτιση, 

ακολουθούν την κανονική κατανομή και είναι ομοιοσκεδαστικά). Άρα μπορούμε να πούμε ότι 

οι μεταβλητές (χρονικές σειρές) δεν είναι τυχαίοι περίπατοι (Hamilton 1994). Με άλλα λόγια 

οι  βασικές  μεταβλητές  που  συμβάλλουν  στην  οικονομική  ανάπτυξη  και  ευημερία  της 

οικονομίας  της  Ρουμανίας  δεν  αποτελούν  «ασθενώς»  αποτελεσματικές  μεταβλητές  και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προβλέψεις. 

Τα αποτελέσματα  επιπλέον  αυτού  του  κεφαλαίου δείχνουν ότι  όλες  οι  μεταβλητές 

παρουσιάζουν  μοναδιαία  ρίζα στα  επίπεδα  τους,  ενώ όταν  μετασχηματιστούν στις  πρώτες 

διαφορές τους γίνονται στάσιμες. 

Εφόσον στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαμε με το θέμα της στασιμότητας των χρονικών 

μας σειρών και  καταλήξαμε στο ότι  όλες οι  μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες πρώτης 

τάξης Ι(1), μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  - ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

7.1 Εισαγωγή 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε 

ένα  υπόδειγμα,  δεν  προέρχονται  από  στάσιμες  χρονικές  σειρές  έχουμε  το  πρόβλημα  της 

κίβδηλης  παλινδρόμησης  ( 2R DW> ).  Το  πρόβλημα  της  κίβδηλης  παλινδρόμησης  μπορεί 

επίσης να συμβεί όταν δύο χρονικές σειρές σε μια παλινδρόμηση έχουν σε μεγάλο βαθμό 

υψηλή συσχέτιση, ενώ δεν έχουν καμιά πραγματική σχέση μεταξύ τους. Η υψηλή συσχέτιση 

οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις δύο χρονικές σειρές (Granger and Newbold 

1974). Στις περιπτώσεις αυτές έχει  προταθεί να χρησιμοποιούνται οι πρώτες διαφορές και όχι 

τα  επίπεδα  των  χρονικών  σειρών.  Τις  περισσότερες  φορές,  αυτό  που  ενδιαφέρει  τους 

ερευνητές είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα των χρονικών σειρών, και όχι 

στις διαφορές τους, όπου οι χρονικές σειρές αναφέρονται σε βραχυχρόνιες καταστάσεις για το 

φαινόμενο που ερευνούν. 

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει  ο  προσδιορισμός της  τάξης ολοκλήρωσης 

ενός γραμμικού συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων χρονικών σειρών, όπως είδαμε και στην 

προηγούμενη ανάλυση της στασιμότητας. Πάνω στην ιδέα αυτή της ολοκλήρωσης βασίζεται η 

έννοια των συνολοκληρωμένων διαδικασιών. Επομένως αν οι χρονικές σειρές (μεταβλητές) 

είναι μη στάσιμες στα επίπεδά τους, μπορούν να ολοκληρωθούν με βαθμό ολοκλήρωσης  1 

όταν  οι  πρώτες  διαφορές  τους  είναι  στάσιμες.  Οι  μεταβλητές  αυτές  μπορούν  επίσης  να 

συνολοκληρωθούν  αν  υπάρχει  ένας  ή  περισσότεροι  γραμμικοί  συνδυασμοί  μεταξύ  των 

μεταβλητών που να είναι στάσιμοι. Αν οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει μια 

σταθερή μακροπρόθεσμη γραμμική σχέση μεταξύ τους.  

7.2   Η έννοια της Συνολοκληρώσεως 

Ένα  σύνολο  μη  στάσιμων  χρονικών  σειρών  λέμε  ότι  είναι  συνολοκληρωμένο 

(cointegrated) αν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών αυτών σειρών ο οποίος 

είναι στάσιμος, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει μία στοχαστική 
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τάση.  Ο  γραμμικός  αυτός  συνδυασμός  των  χρονικών  σειρών  ονομάζεται  εξίσωση 

συνολοκλήρωσης.  Η  εξίσωση  αυτή  παριστά  την μακροχρόνια  σχέση  ισορροπίας που 

υπάρχει μεταξύ των χρονικών αυτών σειρών. Η οικονομική θεωρία ασχολείται με την εξέταση 

της αλληλεπίδρασης και των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ αυτών των οικονομικών μεταβλητών, 

καθώς  και  με  την  εξέταση  της  διαχρονικής  συγκριτικής  εξέλιξης  τους.  Οι  οικονομικές 

μεταβλητές μπορεί να έχουν μια ανεξάρτητη πορεία μεταξύ τους σε βραχυχρόνιο επίπεδο (να 

είναι  μη  στάσιμες)  μπορεί  όμως  να  υπάρχουν  και  κοινές  μακροχρόνιες  πορείες  (αν  είναι 

συνολοκληρωμένες) που αυτές πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας, μέσω της εξειδίκευσης 

της διόρθωσης σφάλματος. 
Δύο ή περισσότερες χρονικές σειρές είναι δυνατόν να είναι συνολοκληρωμένες όταν 

είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης. Η εξίσωση της συνολοκλήρωσης105 είναι:

t t tuαΥ = Χ +              (7.2.1)

Αν Χ και Υ βρίσκονται σε μακροχρόνια ισορροπία τότε : 

0t tαΥ − Χ =               (7.2.2)

Ο γραμμικός συνδυασμός των δύο αυτών μεταβλητών είναι στάσιμος είναι δηλαδή Ι(0). Είναι 

φανερό όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει συνεχώς όποτε η διαφορά : 

t t tu α= Υ − Χ              (7.2.2)

παριστάνει την έκταση της ανισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές Χ και Υ βραχυχρονίως. 

Στην περίπτωση αυτή,  οι  παλινδρομήσεις  μεταξύ  των  μεταβλητών  αυτών  εκφράζονται  σε 

πραγματικές τιμές και όχι σε διαφορές, για να έχουν νόημα και δεν είναι πλασματικές αν και οι 

αρχικές τους μεταβλητές είναι μη στάσιμες.

Γενικά, δύο χρονολογικές σειρές καλούνται συνολοκληρωμένες τάξεως d, b αν 1) και 

οι  δύο  είναι  ολοκληρωμένες  τάξεως  d,  2) υπάρχει  γραμμικός  συνδυασμός  των  δύο  που 

αποτελεί  ολοκληρωμένη  σειρά  τάξεως  (d-b),  όπου  b>0.  Η  έννοια  της  συνολοκληρώσεως 

μπορεί να επεκταθεί106 και σε περισσότερες από δύο μεταβλητές. 

Δηλαδή αν  ~ (1)tΥ Ι  , και  ~ (1)tΧ Ι  τότε λέμε ότι αυτές είναι συνολοκληρωμένες 

όταν ο γραμμικός τους συνδυασμός tu  είναι στάσιμος Ι(0). Στην περίπτωση που υπάρχει ένας 

τέτοιος γραμμικός συνδυασμός μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και μια μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ  των  μεταβλητών  αυτών,  αν  και  οι  βραχυχρόνιες  διακυμάνσεις  τους  μπορεί  να  μη 

105 Χρήστου Γ. (2005), “Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Τόμος Β΄, κεφ. 23. σσ. 865-875
106 Engel – Granger (1987), Enders (1995), σ.358.
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συσχετίζονται  μεταξύ  τους.  Δηλαδή  σε  μακροχρόνιο  επίπεδο,  αυτές  οι  μεταβλητές 

συνδιακυμαίνονται, παρουσιάζουν μακροχρόνιες τάσεις.

7.3  Έλεγχος Συνολοκληρώσεως 

Αφού διαπιστωθεί  πως  οι  εξεταζόμενες  μεταβλητές  είναι  ολοκληρωμένες  της  ίδιας 

τάξης, τότε εκτελείται ο  έλεγχος για τη συνολοκλήρωση. Η υπόθεση που ελέγχεται είναι η 

μηδενική  της  μη  συνολοκλήρωσης  έναντι  της  εναλλακτικής  που  είναι  η  ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης.

0H : Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών

αH : Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών

Για  τον  έλεγχο  της  συνολοκλήρωσης  μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  μεταβλητών 

υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων (βλέπε Harriw 1995, Maddala107 and Kim 1998). Η 

πρώτη  αναφέρεται  στις  μεθόδους  της  μίας  εξίσωσης  και  βασίζεται  στην  εκτίμηση  των 

ελαχίστων τετραγώνων και η δεύτερη σε σύστημα εξισώσεων η οποία βασίζεται στη μέθοδο 

της μέγιστης πιθανοφάνειας. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης 

με  δύο  μεταβλητές  και  τους  ελέγχους  με  περισσότερες  από  δύο  μεταβλητές.  Οι  πιο 

συνηθισμένοι τρόποι ελέγχου, είναι ο τροποποιημένος έλεγχος  Dickey –  Fuller ή ο έλεγχος 

Engel –  Granger και  ο  έλεγχος  της  παλινδρομήσεως  συνολοκληρώσεως  κατά  Durbin – 

Watson που συμβολίζεται  με  CRDW.  Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τους  ελέγχους  που 

στηρίζονται στη μεθοδολογία των  VAR υποδειγμάτων, όπου μπορούμε να προσδιορίσουμε 

το μέγιστο αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του 

υποδείγματος που εξετάζουμε, πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε με την πρώτη κατηγορία 

της μίας εξίσωσης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος από την κατηγορία αυτή είναι η μέθοδος του 

Johansen108 (1988). 

107 Maddala, G.S. (1992), “Introduction to Econometrics”, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey
108 Johansen S., (1988),”Statistical analysis of cointegration vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 
Vol.12
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7.3.1  Έλεγχος των Engel - Granger

Η μέθοδος των Engel – Granger109 (1987) η οποία ονομάζεται και μέθοδος συνολο-

κλήρωσης βάσει των καταλοίπων στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων. 

Για τον έλεγχο αυτό οι Engel–Granger πρότειναν τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1:  Βρίσκουμε την τάξη ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών. 

 Αν  η  τάξη  ολοκλήρωσης  των  δύο  μεταβλητών  είναι  ίδια τότε  συνεχίζουμε  τη 

διαδικασία της συνολοκλήρωσης.

 Αν η τάξη ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών δεν είναι ίδια τότε λέμε ότι δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε. 

Αν οι δύο μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης εκτιμούμε με τη μέθοδο 

των ελαχίστων  τετραγώνων την  εξίσωση  (εξίσωση συνολοκλήρωσης)  για  τη  μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας. 

0 1t t tuβ βΥ = + Χ +                                       (7.3)

Από την παραπάνω εξίσωση (7.3)  αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα $ tu .

Βήμα  2: Εφαρμόζουμε  τη  μεθοδολογία  των  μοναδιαίων  ριζών  για  τη  στασιμότητα  των 

καταλοίπων (σφάλματα ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση: 

$ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε                      (7.4)                  

Η  παραπάνω  εξίσωση  δεν  περιλαμβάνει  σταθερό  όρο  διότι  τα  κατάλοιπα  $ tu  που 

προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το μηδέν.  Για τον 

έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων $ tu  οι Engel  – Granger παρουσίασαν έναν πίνακα 

με κρίσιμες τιμές για τον έλεγχο αυτό διαφορετικό από αυτό με τα στατιστικά των ελέγχων 

των Dickey –Fuller.  Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι τιμές αυτές.  

Οι υποθέσεις που ελέγχουμε για την παραπάνω εξίσωση είναι οι παρακάτω: 

0H :  2 0δ =  (όταν  δεν  υπάρχει  στασιμότητα  στα  κατάλοιπα  $ tu  δηλαδή  δεν  υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών) 

109 Engel R.F. and Granger C.(1987), “Cointegration and Error Correction Representation, Estimation and Testing”, 
Econometrica
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αΗ : 2 0δ <  (όταν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα $ tu  δηλαδή υπάρχει συνολοκλήρωση 

μεταξύ των μεταβλητών)

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν  2tδ τ<  (κρίσιμη τιμή του πίνακα 7.4 των Engel –

Granger).

Πίνακας 7.3 : Κρίσιμες τιμές τ για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των Engel – Granger (EG 

– AEG)

Μέγεθος

Δείγματος

Αριθμός

Μεταβλητών
α = 1% α = 5% α = 10%

25 2 -4.37 -3.59 -3.22

50 2 -4.12 -3.46 -3.13

100 2 -4.01 -3.39 -3.09

200 2 -3.90 -3.33 -3.05

25 3 -4.92 -4.10 -3.71

50 3 -4.59 -3.92 -3.58

100 3 -4.44 -3.83 -3.51

200 3 -4.30 -3.74 -3.45

25 4 -5.43 -4.56 -4.15

50 4 -5.02 -4.32 -3.98

100 4 -4.83 -4.21 -3.89

200 4 -4.65 -4.10 -3.81

Πηγή :  Mackinnon (1991) και R.F. Engel – B.S. Yoo “Forecasting and Testing in Cointegrated System”, Journal 

of Econometrics, Vol. 35.

 Με τις   τιμές  EG ελέγχουμε  την  υπόθεση  0 2: 0δΗ = για  την  παρακάτω  σχέση  : 

$ $ 12t t tu u eδ −∆ = +

 Με τις τιμές AEG ελέγχουμε την υπόθεση 0 2: 0δΗ =  για την παρακάτω σχέση :  

$ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε
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Η μέθοδος των Engel – Granger (1987) μπορεί να επεκταθεί και  σε περισσότερες από δύο 

μεταβλητές. Για τον έλεγχο αυτό οι Engel –Granger πρότειναν τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα  1: Βρίσκουμε  την  τάξη  ολοκλήρωσης  όλων  των  μεταβλητών  χρησιμοποιώντας  τη 

μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών. 

 Αν  η  τάξη  ολοκλήρωσης  όλων  των  μεταβλητών  είναι  ίδια  τότε  συνεχίζουμε  τη 

διαδικασία της συνολοκλήρωσης.

 Αν η τάξη ολοκλήρωσης των μεταβλητών δεν είναι ίδια για όλες τις μεταβλητές τότε 

λέμε  ότι  δεν  υπάρχει  συνολοκλήρωση  μεταξύ  των  μεταβλητών  που  εξετάζουμε  ή 

υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ εκείνων των μεταβλητών μόνο που έχουν την ίδια 

τάξη ολοκλήρωσης οπότε συνεχίζουμε τη διαδικασία με τις μεταβλητές αυτές.  

 Αν όλες οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης εκτιμούμε με τη μέθοδο 

των  ελαχίστων  τετραγώνων  την  εξίσωση  (εξίσωση  συνολοκλήρωσης)  για  τη 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.

0 1 1 2 2 ...t t t t tuκ κβ β β βΥ = + Χ + Χ + + Χ +                           (7.5)

Από την παραπάνω εξίσωση αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα $ tu .

Βήμα  2: Εφαρμόζουμε  τη  μεθοδολογία  των  μοναδιαίων  ριζών  για  τη  στασιμότητα  των 

καταλοίπων (σφάλματα ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση:

$ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε
Η  παραπάνω  εξίσωση  δεν  περιλαμβάνει  σταθερό  όρο  διότι  τα  κατάλοιπα  που 

προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το μηδέν. Οι υποθέσεις 

που  ελέγχουμε  για  την  παραπάνω  εξίσωση  είναι  οι  ίδιες  με  την  περίπτωση  των  δύο 

μεταβλητών. 
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7.3.2  Έλεγχος του στατιστικού Durbin – Watson για την παλινδρόμηση της 

συνολοκλήρωσης 

Ο έλεγχος των Durbin –Watson στηρίζεται στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Εκτιμούμε την παλινδρόμηση της συνολοκλήρωσης  0 1t t tuβ βΥ = + Χ +  και από 

τα σφάλματα της  παλινδρόμησης αυτής  υπολογίζουμε το  στατιστικό των Durbin –Watson 

(CRDW) από τον παρακάτω τύπο: 

2
1

2

2

1

( )

( )

n

t t
t

n

t
t

u u
CRDW

u u

−
−

−

−
=

−

ε
ε

                         (7.6)

Όπου  n είναι  το  μέγεθος  του  δείγματος  και  u  ο  αριθμητικός  μέσος  των σφαλμάτων της 

παλινδρόμησης της συνολοκλήρωσης.

Βήμα 2: Αν η τιμή των CRDW < d τότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση  0H  για τη μη 

συνολοκλήρωση των μεταβλητών που εξετάζουμε. Οι κρίσιμες τιμές d έχουν  υπολογιστεί από 

τους Sarganand Bhargana (1983) και Engel and Granger (1987) και είναι 0.511, 0.386, και 

0.322 για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5%, και 10% αντίστοιχα και για 100 παρατηρήσεις110 

7.4  Σχέσεις  συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών  LGDP,  LINV και 

LEXT του υποδείγματος 

Στο τμήμα αυτό θα ασχοληθούμε με την διερεύνηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης 

μεταξύ  της  μεταβλητής  της  οικονομικής  ανάπτυξης  της  Ρουμανίας,  της  μεταβλητής  των 

επενδύσεων και των εξαγωγών.

Ακολουθώντας  τα  βήματα  των  ελέγχων  Engel –  Granger βρίσκουμε  την  τάξη 

ολοκλήρωσης των μεταβλητών. Στο κεφάλαιο 6 είδαμε ότι όλες οι υπό εξέταση μεταβλητές 

110 βλέπε Engel and Granger (1987) Vol. 55 No.2 σελίδα 269

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 177



στην λογαριθμική τους μορφή είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης. Επομένως μπορούμε να 

προχωρήσουμε  στην  διαδικασία  της  συνολοκλήρωσης.  Ο  πίνακας  7.4 παρουσιάζει  τα 

αποτελέσματα των παλινδρομήσεων συνολοκλήρωσης για τις τρείς μεταβλητές.   

              Πίνακας 7.4 : Engel – Granger Συνολοκλήρωσης

Στατιστικά ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2

DF/ ADF -4.3046 -2.0561 -3.1298

LM (1)

[prob]*

2.3649

[0.1240]

3.2603

[0.0709]

1.2539

[0.2627]

AIC -2.4102 -2.3830? -2.6156

SCH -2.3630 -2.2917 -2.4852

2R 0.5677 0.4534 0.5456

D-W 1.4702 1.4933 1.2755
                 *Οι αγκύλες σημειώνουν τα επίπεδα σημαντικότητας
                  ?: σημειώνει την καλύτερη μορφή εξίσωσης

Στον πίνακα 7.5 παρουσιάζονται οι κρίσιμες τιμές για τις χρονικές υστερήσεις ρ = 0, 

ρ = 1 και ρ = 2  για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%. 

               Πίνακας 7.5 : Κρίσιμες τιμές του MacKinnon για τον έλεγχο Συνολοκλήρωσης

Χρονικές Υστερήσεις 
Επίπεδα σημαντικότητας

1% 5% 10%

ρ = 0 -2.7282 -1.9662 -1.6050

ρ = 1 -2.7406 -1.9684 -1.6043

ρ = 2 -2.7549 -1.9709 -1.6036

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 7.5 παρατηρούμε ότι τα κατάλοιπα είναι στάσιμα για 

όλες  τις  μορφές  εξίσωσης  $ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε  στα  επίπεδα  τους,  για  επίπεδα 
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σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, οι μεταβλητές της οικονομικής ανάπτυξης, των επενδύσεων 

και  των  εξαγωγών  συνολοκληρώνονται  δηλ.  υπάρχει  μακροχρόνια  σχέση μεταξύ  των 

μεταβλητών αυτών. Η σχέση αυτή είναι ισχυρή αφού σε επίπεδο σημαντικότητας μόλις 1% τα 

στατιστικά των D-F και του επαυξημένου D-F (ADF) είναι μικρότερα από τις κρίσιμες τιμές 

του MacKinnon (για χρονική υστέρηση ρ = 0). 

Αντίστοιχα για χρονική υστέρηση ρ = 1 και πάλι οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται, 

αφού  τα  κατάλοιπα  είναι  στάσιμα  για  όλες  τις  μορφές  εξίσωσης 

$ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε  στα επίπεδα τους,  για επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%. 

Για χρονική υστέρηση ρ = 2 οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται, δηλαδή υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση  μεταξύ  των  μεταβλητών,  αφού  τα  κατάλοιπα  είναι  στάσιμα  για  όλες  τις  μορφές 

εξίσωσης $ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε  στα επίπεδα τους, για επίπεδα σημαντικότητας 1%, 

5% και 10%.

Οι παλινδρομήσεις των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5% και οι 

συντελεστές  προσδιορισμού  2R  δεν  είναι  πολύ  υψηλοί,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  είναι 

φτωχότερη  η  προσαρμογή  της  γραμμής  παλινδρόμησης  στα  δεδομένα  του  δείγματος.  Δεν 

υπάρχει πρόβλημα αντίστοιχα στις παλινδρομήσεις με τις τιμές των στατιστικών των Durbin – 

Watson (1950)  DW,  αφού οι τιμές σε όλες τις χρονικές υστερήσεις των στατιστικών αυτών 

βρίσκεται μεταξύ 0 2d< < δηλαδή υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά,  επειδή ο συντελεστής 

προσδιορισμού  2R είναι  μικρότερο  από  το  στατιστικό  των  Durbin –  Watson σε  όλες  τις 

χρονικές  υστερήσεις,  θα  λέγαμε  και  ότι  το  αποτέλεσμα  δεν  είναι  κίβδηλο.  Δηλαδή  οι 

παλινδρομήσεις  των λογαριθμικών τιμών για όλες τις  μεταβλητές είναι  δεν είναι  κίβδηλες 

(spurious) (βλέπε Granger and Newbold111, 1974).

111 Granger C.W.J. and Newbold P.(1974), ”Spurious Regressions in Econometrics”,Journal of Econometrics,Vol.2
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7.5  Συμπεράσματα 

Χρησιμοποιώντας τα διανύσματα συνολοκλήρωσης από τον πίνακα 7.5 εκτιμήσαμε τα 

αντίστοιχα κατάλοιπα για κάθε παλινδρόμηση. Στην συνέχεια ελέγξαμε την στασιμότητα των 

καταλοίπων σύμφωνα με το βήμα 2 της παραγράφου 7.3.1. Από την άποψη της μορφής των 

εξισώσεων  (εδώ  πρέπει  να  υπενθυμίσουμε  ότι  οι  πειραματισμοί  έγιναν  στην  μορφή  της 

εξίσωσης  $ $ $
1

12
1

t t t ii t
i

u u u e
ρ

δ β
−

− −
=

∆ = + ∆ +ε η οποία δεν περιλαμβάνει  σταθερά και  τάση) τα 

στατιστικά των Akaike και Schwartz  δεν συμφωνούν για όλες τις περιπτώσεις της μορφής της 

εξίσωσης (αριθμός χρονικών υστερήσεων).  Σύμφωνα με τα στατιστικά κριτήρια των Akaike 

και  Schwartz η καλύτερη μορφή εξίσωσης είναι αυτή που περιέχει  μια χρονική υστέρηση 

(ρ = 1) Στην περίπτωση αυτή διαλέξαμε εκείνη τη μορφή της εξίσωσης που δεν παρουσίαζει 

αυτοσυσχέτιση (LM[prob] > 0.05) ή στην περίπτωση που και στα δύο κριτήρια δεν υπήρξε 

αυτοσυσχέτιση διαλέξαμε το κριτήριο του Akaike. 

Συγκρίνοντας τα στατιστικά των  DF και  ADF με τις κρίσιμες τιμές του πίνακα 7.5 

παρατηρούμε πως τα κατάλοιπα ισορροπίας για όλες τις  παλινδρομήσεις  συνολοκλήρωσης 

είναι στάσιμα για επίπεδο σημαντικότητας μόλις 1% και καμία χρονική υστέρηση (ρ = 0). Άρα 

μπορούμε να πούμε πως όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε είναι συνολοκληρωμένες 

δηλαδή  υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

είναι δυνατό να εκτιμήσουμε και την  εξίσωση διόρθωσης σφάλματος  που την κάνουμε στο 

αμέσως επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 –  ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

8.1  Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τις μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ 

των μεταβλητών μας. Παρ’ όλα αυτά, βραχυχρόνια είναι πιθανόν να μην  υπάρχει μεταξύ τους 

σχέση  ισορροπίας.  Ως  εκ  τούτου,  το  πιθανόν  σφάλμα  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  «σφάλμα 

ισορροπίας». Σύμφωνα με το αντιπροσωπευτικό θεώρημα των Engel and Granger (1987) όταν 

δύο μεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών, το οποίο 

συσχετίζει  τις  βραχυχρόνιες  μεταβολές  των  δύο  μεταβλητών  με  τις  αποκλίσεις  από  τη 

μακροχρόνια ισορροπία της προηγούμενης περιόδου. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για 

τη  μελέτη  αυτής  της  συσχέτισης  ονομάζεται  Μηχανισμός  Διόρθωσης  Σφάλματος  (Error 

Correction Mechanism ECM).  

8.2  Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Η  μέθοδος  της  συνολοκλήρωσης  είναι  ένας  τρόπος  με  τον  οποίο  μπορούμε  να 

εκτιμήσουμε  τη  μακροχρόνια  σχέση ισορροπίας  που  υπάρχει  μεταξύ  δύο  ή  περισσότερων 

μεταβλητών. Οι Engel and Granger (1987) έχουν δείξει ότι αν δύο μεταβλητές Υ και Χ είναι 

συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών 

αυτών.  Βραχυχρόνια  όμως  οι  μεταβλητές  αυτές  μπορεί  να  βρίσκονται  σε  ανισορροπία.  Η 

βραχυχρόνια  αυτή  σχέση  ανισορροπίας  μεταξύ  των  δύο  αυτών  μεταβλητών  μπορεί  να 

διατυπωθεί  με  ένα  υπόδειγμα  που  ονομάζεται  υπόδειγμα  διόρθωσης  λαθών (ECM). Το 

σφάλμα  ισορροπίας  (ανισορροπίας)  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  συνενώσει  τη 

βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια περίοδο. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση 

αυτή  λέγεται  μηχανισμός  διόρθωσης  σφάλματος (Error  Correction  ΜechanismECM). 
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Άρα η  συνάρτηση112 που προκύπτει  για  να συνδέσει  τη  βραχυχρόνια  και  τη  μακροχρόνια 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

1( , ....)t t t t tlagged u eλ −∆ Υ = ∆ Υ ∆ Χ + +                            (8.2.1)

• όπου το 1tu − είναι το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή ως προς τη 

μακροχρόνια ισορροπία, 

• -1 < λ < 0 είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής,

• te είναι ο λευκός θόρυβος

• t∆ Υ και  t∆ Χ είναι  οι  πρώτες  διαφορές  των  μεταβλητών  tΥ και  τΧ οι  οποίες  είναι 

ολοκληρωμένες  πρώτης  τάξης,  ενώ  το  σφάλμα  ισορροπίας  tu  είναι  ολοκληρωμένο 

μηδενικής  τάξης.  Άρα  μπορούμε  να  εκτιμήσουμε  με  τη  μέθοδο  των  ελαχίστων 

τετραγώνων την παραπάνω συνάρτηση.  

Αν οι μεταβλητές Υ και Χ είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε οι πρώτες 

διαφορές  τους  ΔΥ  και  ΔΧ  είναι  μηδενικής  τάξης  Ι(0),  οπότε  το  αριστερό  μέλος  της 

συνάρτησης είναι μηδενικής τάξης Ι(0). Για να έχει νόημα η παραπάνω συνάρτηση θα πρέπει 

και  το  δεξί  μέλος  να  είναι  μηδενικής  τάξης  Ι(0)  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  το  σφάλμα 

ισορροπίας  1tu −  θα  πρέπει  να  είναι  μηδενικής  τάξης  Ι(0),  δηλαδή  οι  μεταβλητές  της 

συνάρτησης να συνολοκληρώνονται.

112 Dritsakis, E. N. (2005). “Macroeconomic variables analysis in Ukraine: An empirical approach with cointegration 

method”. American Journal of Applied Sciences 
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Στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών εμπλέκονται περισσότερες από δύο 

μεταβλητές.  Άρα  μπορεί  να  υπάρχουν  και  περισσότερα  από  ένα  συνολοκληρωμένα 

διανύσματα μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως αν υπάρχουν k μεταβλητές οι  οποίες είναι 

ολοκληρωμένες  πρώτης  τάξης  Ι(1),  τότε  ο  μέγιστος  αριθμός  των  συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων  που  μπορεί  να  υπάρξει  είναι  k-1  διανύσματα.  Αν  αυτό  συμβαίνει,  τότε  η 

εκτίμηση ενός υποδείγματος διόρθωσης λαθών δεν είναι δυνατή με την μέθοδο  Engel and 

Granger. Ο λόγος είναι ότι η OLS εκτίμηση της στατιστικής παλινδρομήσεως δεν μπορεί να 

θεωρηθεί  ότι  είναι  συνεπής  εκτίμηση  οποιουδήποτε  διανύσματος  συνολοκλήρωσης,  αφού 

υπάρχει το πρόβλημα της ταυτοποίησης. Δεν γνωρίζουμε με άλλα λόγια, σε ποια μακροχρόνια 

σχέση αναφέρονται τα OLS κατάλοιπα. Ως εκ τούτου, απαιτούνται άλλες μέθοδοι εκτιμήσεως 

που παρακάμπτουν το παραπάνω πρόβλημα, όπως η προσέγγιση του Johansen που θα δούμε 

παρακάτω  η  οποία  κάνει  δυνατή  την  ανέρευση  του  μέγιστου  αριθμού  αυτών  των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα ερμηνείας, όπως για 

παράδειγμα, ποιο από τα διανύσματα πράγματι αντιστοιχεί  στην υποτιθέμενη μακροχρόνια 

σχέση ή ποια είναι η σημασία των υπολοίπων113.  

Ένα υποσύνολο των μεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν είναι στατιστικά 

σημαντικές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να διαγραφούν από το υπόδειγμα. Τέτοιοι 

σχετικοί  στατιστικοί  έλεγχοι  περιλαμβάνουν το στατιστικό F και το στατιστικό δείκτη της 

λογαριθμισμένης πιθανότητας (log-likelihood).  Κάθε μία από τις στατιστικά μη σημαντικές 

μεταβλητές  διαγράφεται από το γενικό δυναμικό υπόδειγμα,  ενώ παράλληλα διατηρείται  ο 

όρος  της  διόρθωσης  του  σφάλματος  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  αρνητικός  και  στατιστικά 

σημαντικός σε επίπεδο π.χ 5%. Οι στατιστικοί έλεγχοι δεν απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση 

που  λέει  ότι  οι  επιλεγμένοι  συντελεστές  είναι  μηδέν  σε  επίπεδο  σημαντικότητας  5%. 

Διαγράφοντας τους μη στατιστικά σημαντικούς συντελεστές της παλινδρόμησης λαμβάνουμε 

τις μεταβλητές εκείνες που είναι στατιστικά σημαντικές όπως και ο συντελεστής του όρου 

διόρθωσης  σφάλματος  να  είναι  αρνητικός  και  στατιστικά  σημαντικός.  Ο  εκτιμημένος 

συντελεστής  του  όρου  διόρθωσης  σφάλματος  μετρά  την  ταχύτητα  προσαρμογής που 

απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο δυναμικό υπόδειγμα. Η χρησιμοποίηση 

όλων  των  διαγνωστικών  ελέγχων,  είναι  απαραίτητοι  για  την  καταλληλότητα  των 

υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών. 

Η  εκτίμηση  ενός  υποδείγματος  διόρθωσης  λαθών  μπορεί  να  γίνει  σε  δύο  στάδια 

σύμφωνα με τους Engel and Granger (1987), αφού βέβαια προηγουμένως έχει γίνει ο έλεγχος 

113 Βλ. Thomas (1997), σσ 440-444
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της  συνολοκλήρωσης.  Οι  Engel  –  Granger  επομένως  προτείνουν  μία  διαδικασία  που 

περιλαμβάνει δύο στάδια: 

• Στο πρώτο στάδιο εκτιμάται η συνάρτηση συνολοκλήρωσης  0 1t t ta a uΥ = + Χ +  με 

OLS και υπολογίζουμε τα κατάλοιπα. 

• Στο δεύτερο στάδιο τα αληθινά λάθη ανισορροπίας αντικαθίστανται με τα εκτιμημένα 

κατάλοιπα, οπότε γίνεται η εκτίμηση της εξίσωσης : 

1( , ....)t t t t tlagged u eλ −∆ Υ = ∆ Υ ∆ Χ + +  με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.

Το  υπόδειγμα  αυτό  είναι  δυναμικό σε  αντίθεση  με  την  παλινδρόμηση  της 

συνολοκλήρωσης που έχουμε  στατικό υπόδειγμα. Για τον λόγο αυτό οι Engel and Granger 

πρότειναν το δεύτερο στάδιο εκτίμησης του υποδείγματος. Επειδή η υστέρηση του σφάλματος 

ισορροπίας 1tu −  δεν είναι γνωστή, το υπόδειγμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί άμεσα. Για το λόγο 

αυτό  προτείνεται  η  αντικατάσταση  του  tu  από  την  εκτίμηση  του  πρώτου  σταδίου 

χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο  των  ελαχίστων  τετραγώνων  του  στατικού  υποδείγματος  της 

συνολοκληρωμένης εξίσωσης. Για τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων στις μεταβλητές με 

τις πρώτες διαφορές που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα χρησιμοποιούνται τα κριτήρια των 

Akaike (AIC) and Schwarz (SCH), καθώς και όλοι οι στατιστικοί και διαγνωστικοί έλεγχοι 

για  την  καταλληλότητα  του  παραπάνω υποδείγματος.   Εδώ θα  πρέπει  να  αναφέρουμε  το 

πρόβλημα της  κανονικοποίησης που υπάρχει  μεταξύ τωνμεταβλητών,  το οποίο μαζί  με το 

πρόβλημα  της  μη  μοναδικότητας  των  σχέσεων  συνολοκλήρωσης  αποτελούν  τα  βασικά 

μειονεκτήματα της μεθοδολογίας των Engel and Granger όταν εξετάζουμε δύο μεταβλητές.

8.3  Εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος στις παλινδρομήσεις συνολοκλήρωσης 

μεταξύ  της  μεταβλητής  LGDP και  αυτές  των  LINV και  LEXT της 

Ρουμανίας

Έχοντας  εκτιμήσει  τις  σχέσεις  συνολοκλήρωσης  μεταξύ  της  μεταβλητής  της 

οικονομικής ανάπτυξης (LGDP) και των μεταβλητών των επενδύσεων (LINV) και εξαγωγών 

(LEXT) της Ρουμανίας θα παρουσιάσουμε τις αντίστοιχες εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος 
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για κάθε μεταβλητή σύμφωνα με την εξίσωση (6.4.1, σελ 140). Επειδή όλες οι μεταβλητές που 

συμπεριλαμβάνονται  στην  παραπάνω  εξίσωση  είναι  στάσιμες  στις  πρώτες  διαφορές  τους, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την OLS στην εκτίμηση αυτής της εξίσωσης . Στον πίνακα 

8.3.1 παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  από  κοινού  εκτίμησης  βραχυχρόνιων  και 

μακροχρόνιων παραμέτρων και η εκτίμηση του συντελεστή του λάθους ανισορροπίας. 

Οι  διαγνωστικοί  έλεγχοι  των  καταλοίπων  περιλαμβάνουν  τους  ελέγχους  LM των 

Breusch (1978) – Godfrey (1980) για την πιθανή παρουσία αυτοσυσχέτισης, τον έλεγχο Jarque 

–  Bera (1980)  για  την  κανονικότητα,  τον  έλεγχο  Ramsey RESET (1969)  για  λαθεμένη 

εξειδίκευση του υποδείγματος σχετικά με τη συναρτησιακή του μορφή και τον έλεγχο White 

(1980) για την ετεροσκεδαστικότητα. 

Στον  πίνακα  8.3.1  δίνονται  τα  αποτελέσματα  των  εκτιμήσεων  του  υποδείγματος 

διόρθωσης σφάλματος των τριών μεταβλητών :

Πίνακας 8.3.1 : Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος του ΑΕΠ (LGDP), των Επενδύσεων 

(LEXT) και των Εξαγωγών (LINV) 

ˆ
t-1 t-2 t-1 t-2DLGDP = 1.645DLGDP -1.419DLGDP - 1.722DLINV + 1.209DLEXT +  

         (2.710)                       (-4.134)                    (-2.486)                   (4.895) 

         [0.035]                       [0.006]                     [0.047]                     [0.002]   

t-3 t-1+0.802DLEXT - 0.990U

(5.076)                    (0.013)

[0.002]                    [0.990]

2R = 0.879 

DW = 3.079

Akaike = -1.322

Schwarz = -1.080

F = 6.097 [0.033]

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις [ ] είναι οι τιμές της στατιστικής t. 
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Από τον  πίνακα  8.3.1  παρατηρούμε  ότι  όλες  οι  εκτιμήσεις  των  συντελεστών  είναι 

στατιστικά  σημαντικές  και  έχουν  το  αναμενόμενο  πρόσημο,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι 

οποιαδήποτε  μεταβολή  στις  επενδύσεις  (LINV)  και  στις  εξαγωγές  (LEXT)  επηρεάζει 

σημαντικά τον ρυθμό μεταβολής της οικονομικής ανάπτυξης (LGDP).  Όλες οι  μεταβλητές 

αναφέρονται  σε  χρονικές  υστερήσεις.  Ο  βραχυχρόνιος  συντελεστής  προσαρμογής  είναι 

αρνητικός  αλλά μη στατιστικά σημαντικός.  Το ποσοστό που ορίζεται  από το βραχυχρόνιο 

συντελεστή προσαρμογής δηλαδή η απόκλιση του πραγματικού επιπέδου του  LGDP από το 

μακροχρόνιο επίπεδο του διορθώνεται κάθε έτος κατά  0.009 ή 0.9% σε σχέση με τους LEXT 

και LINV.

Για κάθε εξίσωση διόρθωσης σφάλματος στις παρενθέσεις σημειώνονται οι λόγοι της 

κατανομής  t και  στις  αγκύλες  τα  αντίστοιχα  επίπεδα  σημαντικότητας.  Στον  πίνακα  8.3.2 

δίνονται  τα  αποτελέσματα  των  εκτιμήσεων  του  υποδείγματος  διόρθωσης  σφάλματος  των 

μεταβλητών του ΑΕΠ, των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης για την Ρουμανία.   

Πίνακας 8.3.2: Έλεγχος διόρθωσης σφάλματος για την εξίσωση 1 για την Ρουμανία

Μεταβλητές

Χώρα Σταθερά DLGDP(-1) DLGDP(-2) DLINV(-1) DLEXT(-2) DLEXT(-3)
t-1U

Ρουμανία
0.0004 

[0.996]*

1.645 

[0.035]

-1.419 

[0.006]

-1.722 

[0.047]

1.209 

[0.002]

0.802 

[0.002]

- 0.007 

[0.990]
*Οι αγκύλες σημειώνουν τα επίπεδα σημαντικότητας

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 8.3.2  (τα αποτελέσματα του ελέγχου διόρθωσης 

σφάλματος από την χρήση του E-views παρουσιάζονται στο Παράρτημα 5) παρατηρούμε ότι 

όλες οι εκτιμήσεις των συντελεστών παλινδρόμησης της εξίσωσης είναι στατιστικά σημαντική 

(αφού prob. < 0.05). Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής (λ) είναι αρνητικός (δηλ. -1 < 

λ < 0) και ανέρχεται σε -0.007 ή 0,7% με prob. 0,990 δηλ. μη στατιστικά σημαντικός.

Επομένως  δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των συντελεστών του ΑΕΠ, των 

επενδύσεων και των εξαγωγών αφού ο συντελεστής των καταλοίπων με μία χρονική υστέρηση 

είναι  αρνητικός  αλλά  μη  στατιστικά  σημαντικός.  Το  ποσοστό  που  ορίζεται  από  το 

βραχυχρόνιο συντελεστή προσαρμογής, δείχνει ότι η διόρθωση από την βραχυχρόνια προς την 

μακροχρόνια σχέση γίνεται κατά μόλις 0,9% ετησίως.    
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8.4  Συμπεράσματα 

Από  τα  αποτελέσματα  της  εξίσωσης  διόρθωσης  σφάλματος  στις  παλινδρομήσεις 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών της οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και των 

επενδύσεων για την χώρα της Ρουμανίας παρατηρούμε ότι  δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

μεταξύ των συντελεστών που εξετάζουμε διότι ο συντελεστής των καταλοίπων με μία χρονική 

υστέρηση είναι μεν αρνητικός αλλά μη στατιστικά σημαντικός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΕΩΝ (VAR ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

9.1    Εισαγωγή 

Τα  υποδείγματα  διανυασματικών  αυτοπαλινδρομήσεων  (υποδείγματα  VAR) 

αποτελούν ένα σύστημα εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και κάθε μια 

από  αυτές  προσδιορίζεται  ως  συνάρτηση  των  προηγούμενων  τιμών  όλων  των  υπόλοιπων 

μεταβλητών του συστήματος. Η σχέση ανάμεσα στην συνολοκλήρωση που αναφέραμε στο 

κεφάλαιο 7 και στα υποδείγματα διόρθωση λαθών που αναφέραμε στο κεφάλαιο 8 μπορεί να 

μελετηθούν  καλύτερα  χρησιμοποιώντας  τις  ιδιότητες  των  υποδειγμάτων  διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (υποδείγματα VAR).

9.2   Έννοιες και ορισμοί  

Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των υποδειγμάτων  VAR είναι  ότι  όλες οι  ενδογενείς 

μεταβλητές εκφράζονται ως προς τις χρονικές υστερήσεις των ιδίων (ενδογενών) μεταβλητών 

του. Ένα υπόδειγμα VAR μπορεί να γραφεί ως εξής : 

1 1 2 2t t t tY AY A Y eδ − −= + + +            (9.1) 

Όπου : 
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tY είναι το διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών. 

δ είναι το διάνυσμα των σταθερών όρων.

( 1,2)iA i = είναι  οι  μήτρες  των  συντελεστών  των  ενδογενών  μεταβλητών  με  χρονικές 

υστερήσεις. 

te είναι το διάνυσμα των καταλοίπων.

Στην παραπάνω σχέση η μεταβλητή Y είναι συνάρτηση των παρελθουσών τιμών της. 

Αντί όμως μιας μόνο μεταβλητής θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερες μεταβλητές. Γενικά 

θα μπορούσαμε να είχαμε  k διαφορετικές  μεταβλητές  πράγμα που σημαίνει  ένα διάνυσμα 

στήλης  διαστάσεων  kx1.  Το  διάνυσμα  αυτό  είναι  συνάρτηση  ή  εκφράζεται  σε  όρους 

παρελθουσών τιμών του, εξού και ο όρος αυτοπαλίνδρομο ή διανυσματική αυτοπαλινδρόμηση 

(Vector Autoregression). Για παράδειγμα έστω  k=2 και  p=1 οπότε έχουμε το εξής σύστημα 

δύο εξισώσεων : 

1 1 11 1, 1 12 2, 1 1t t t tY A Y A Y eδ − −= + + +  (9.2)

2 2 21 1, 1 22 2, 1 2t t t tY A Y A Y eδ − −= + + +

Στο  παραπάνω  σύστημα  έχουμε  δύο  μεταβλητές  και  κάθε  μια  εκφράζεται  ως 

γραμμικός συνδυασμός του εαυτού της με χρονική υστέρηση μιας περιόδου και της τιμής της 

άλλης μεταβλητής, πάλι με χρονική υστέρηση μίας περιόδου. Το σύστημα αυτό συνιστά αυτό 

που ονομάζεται υπόδειγμα αυτοπαλίνδρομου διανύσματος (Vector Autoregressive Model) ή 

απλώς  VAR114.  Στην  συγκεκριμένη  περίπτωση,  είναι  ένα  υπόδειγμα  αυτοπαλίνδρομου 

διανύσματος τάξεως 1 ή VAR(1). 

Όπως γνωρίζουμε, για την διενέργεια προβλέψεων με την χρήση ενός οικονομετρικού 

υποδείγματος συστήματος εξισώσεων, τουλάχιστον στην βραχυχρόνια περίοδο, δεν απαιτείται 

γνώση  διαρθωτικών  παραμέτρων  αλλά  μόνο  των  παραμέτρων  της  ανηγμένης  μορφής,  η 

εκτίμηση  των  οποίων  είναι  πάντοτε  εφικτή  με  την  κλασική  μέθοδο  των  ελαχίστων 

τετραγώνων. 

Για  την  ορθή  εκτίμηση  ενός  VAR υποδείγματος,  θα  πρέπει  να  ικανοποιούνται 

ορισμένες βασικές υποθέσεις, τόσο για τις ενδογενείς μεταβλητές, όσο και για τα κατάλοιπα. 

Μια  βασική  υπόθεση  που  κάνουμε  σε  ένα  VAR υπόδειγμα  είναι  ότι  το  διάνυσμα  των 

καταλοίπων έχει μέσο μηδέν και επίσης το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης χωριστά έχει σταθερή 

114 Δριτσάκης  Ν.  (2007),  “Πανεπιστημιακές  Παραδόσεις  στα  ειδικά  θέματα  Οικονομετρίας”,  Εκδ.  Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας 
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διακύμανση  που  οι  τιμές  του  δεν  αυτοσυσχετίζονται,  αλλά  το  κατάλοιπο  αυτό  μπορεί  να 

συσχετίζεται  με  το  κατάλοιπο  άλλης  εξίσωσης  (Δημελή  2001).  Μια  εξίσου  σημαντική 

υπόθεση  που  κάνουμε  είναι  ότι  το  υπόδειγμα  VAR είναι  στάσιμο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το 

διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών έχει σταθερό μέσο, σταθερή διακύμανση και οι μήτρες 

της συνδιακύμανσης μεταξύ tY  και t kY +  εξαρτώνται από την απόσταση k μεταξύ των τιμών 

και όχι από τον χρόνο (Κάτος 2004)115.

Αν οι παραπάνω υποθέσεις πληρούνται, τότε η εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων 

των  εξισώσεων  του  συστήματος  VAR δίνει  συνεπείς  και  αποτελεσματικούς  εκτιμητές 

παραμέτρων.  Εντούτοις  είναι  δύσκολο  να  ερμηνευτούν  από  οικονομικής  πλευράς  οι 

εκτιμημένοι συντελεστές του VAR συστήματος. 

Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων  VAR θα πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό των 

χρονικών  υστερήσεων,  δηλαδή  την  τάξη  του  VAR υποδείγματος.  Στις  περισσότερες 

περιπτώσεις  η  τάξη  του  VAR υποδείγματος  είναι  άγνωστη,  οπότε  πρέπει  να  την 

προσδιορίσουμε. Ο προσδιορισμός της τάξης του VAR υποδείγματος γίνεται με τους ελέγχους 

του λόγου πιθανοφανειών (LR),  καθώς και  τα κριτήρια των  Akaike (AIC) και  Schwartz 

(SCH) (Κάτος 2004). 

Η σχέση ανάμεσα στα υποδείγματα συνολοκλήρωσης (στατικά) και στα υποδείγματα 

διόρθωσης λαθών (δυναμικά) μπορεί να μελετηθούν καλύτερα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες 

των υποδειγμάτων διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (υποδείγματα VAR). Η σημασία του 

δυναμικού  συστήματος  εξισώσεων  είναι  ότι  μας  επιτρέπει  να  εξετάσουμε  αμέσως  αν  οι 

μεταβλητές που εξετάζουμε συνολοκληρώνονται. Από την στιγμή που οι μεταβλητές είναι μη 

στάσιμες πρώτης τάξης Ι(1) και οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιμες μηδενικής τάξης Ι(0), 

θα πρέπει το σύστημα να είναι συνεπές, δηλαδή οι όροι του συστήματος στο δεξί μέλος να 

είναι και αυτοί  μηδενικής τάξης Ι(0).  Αυτό διασφαλίζεται  όταν η σχέση συνολοκλήρωσης 

είναι  και  αυτή  μηδενικής  τάξης  Ι(0)  δηλαδή  όταν  οι   μεταβλητές  που  εξετάζουμε 

συνολοκληρώνονται. 

9.3  Τάξη VAR Υποδείγματος  

115 Κάτος Β.Α. (2004), “Οικονομετρία, Θεωρία και Εφαρμογές”, Θεσσαλονίκη, Ζυγός
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Για την εκτίμηση των υποδειγμάτων  VAR θα πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό των 

χρονικών  υστερήσεων,  δηλαδή  την  τάξη  του  VAR υποδείγματος.  Στις  περισσότερες 

περιπτώσεις  η  τάξη  του  VAR υποδείγματος  είναι  άγνωστη,  οπότε  πρέπει  να  την 

προσδιορίσουμε. Ο προσδιορισμός της τάξης του VAR υποδείγματος γίνεται με τους ελέγχους 

του λόγου πιθανοφανειών (LR),  καθώς και  τα κριτήρια των  Akaike (AIC) και  Schwartz 

(SCH).

Για να βρούμε την τάξη ενός VAR υποδείγματος υποθέτουμε ότι οι συντελεστές του 

VAR υποδείγματος που αντιστοιχεί στις k χρονικές υστερήσεις σημειώνονται με τη μήτρα 

1 2[ ... ]kA A A A= .  Αρχίζοντας  από  τη  μήτρα  αυτή  που  έχει  το  μεγαλύτερο  αριθμό  των 

συντελεστών του VAR υποδείγματος ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις:

Ηο: kA = 0
Ηα: ΉkA 0
και στη συνέχεια

Ηο: k-1A = 0
Ηα: Ήk-1A 0 , δοθέντος ότι kA = 0
κ.ο.κ

Ο  έλεγχος  σταματά  (χρησιμοποιώντας  το  στατιστικό  LR)  όταν  απορρίπτεται  η 

μηδενική υπόθεση και με αυτό τον τρόπο επιλέγεται η τάξη ρ του VAR υποδείγματος, που 

κυμαίνεται από 1 < ρ < k. Σύμφωνα με το στατιστικό LR η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

όταν η τάξη του VAR υποδείγματος είναι ρ= 1.

Ο πίνακας 9.4.1  παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την επιλογή της καλύτερης τάξης 

του VAR υποδείγματος. Χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο LR για την επιλογή του κατάλληλου 

αριθμού των χρονικών υστερήσεων.  

Πίνακας 9.4.1 – Αποτελέσματα τάξης VAR υποδείγματος

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 7.072.937 NA  0.000107 -0.626606 -0.496233 -0.653403
1 4.628.696 5.429.635  1.09E-06 -5.274.918 -4.753.426 -5.382.108
2 6.362.510 1.600.444  4.17E-07 -6.557.708 -5.645.098 -6.745.291
3 1.147.609   23.60114*   1.94E-09*  -13.04014*  -11.73641*  -13.30811*

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% 
level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
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SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  του  πίνακα  9.4.1  η  καλύτερη  τάξη  (LR)  του  VAR 

υποδείγματος  είναι  για  Lag   =  3   (δηλ.  τρείς  χρονικές  υστερήσεις).   Για  ρ  =  3  (χρονικές 

υστερήσεις)   και  k =  3  (αριθμός  μεταβλητών)   έλεγχος  σταματά  (χρησιμοποιώντας  το 

στατιστικό LR), απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Ηο: kA = 0 ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  -  ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ KAI VAR 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

10.1  Εισαγωγή 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  διερευνούμε  αν  υπάρχουν  μακροχρόνιες  σχέσεις  ισορροπίας 

μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε. Βασικό στοιχείο για την διερεύνηση αυτή είναι η 

γνώση των  a priori περιορισμών, δηλαδή των προσήμων των συντελεστών των μεταβλητών 

που θεωρούνται ως ερμηνευτικές μεταβλητές (εξαγωγές και επενδύσεις), σε μια συνάρτηση με 

εξαρτημένη μεταβλητή μια οικονομική μεταβλητή από αυτές που μελετούμε. 

10.2   Υποδείγματα  VAR 

Η σχέση σ’ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ’ένα υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών  μπορεί  να  μελετηθεί  καλύτερα  όταν  χρησιμοποιούμε  τις  ιδιότητες  των 

αυτοπαλίνδρομων διανυσματικών υποδειγμάτων (υποδείγματα VAR). Αν έχουμε ένα σύστημα 

εξισώσεων διόρθωσης  λαθών με  δύο μεταβλητές,  τότε  μπορούμε  το  σύστημα  αυτό  να  το 

θεωρήσουμε  ως  ένα  αυτοπαλίνδρομο  υπόδειγμα  VAR(2)  στις  πρώτες  του  διαφορές  με 

επιπλέον τον όρο της διόρθωσης των λαθών 1tu − . 

Αν θεωρήσουμε το παρακάτω σύστημα διόρθωσης λαθών με τις δύο μεταβλητές tY  και 

tX  μπορούμε  να  θεωρήσουμε  το  σύστημα  αυτό  ως  ένα  υπόδειγμα  VAR  στις  πρώτες 

διαφορές με τον όρο 1tu −  της διόρθωσης λάθους, δηλαδή την απόκλιση από τη μακροχρόνια 

ισορροπία της προηγούμενης περιόδου. 

t∆ Υ = υστερήσεις ( ,t t∆ Υ ∆ Χ ) + 1 1tuλ − + 1tV

t∆ Χ = υστερήσεις ( ,t t∆ Υ ∆ Χ ) + 2 1tuλ − + 2tV

Αν αντικαταστήσουμε τα λάθη 1tu −  από την εξίσωση : 

0t t tu Y p p= − − Χ

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 192



Στις παραπάνω εξισώσεις θα έχουμε : 

t∆ Υ = υστερήσεις ( ,t t∆ Υ ∆ Χ ) + 1 1 0 1 1( )t t tY p X Vλ − −− − +

t∆ Χ = υστερήσεις ( ,t t∆ Υ ∆ Χ ) + 2 1 0 1 2( )t t tY p X Vλ − −− − +  

Παραλείποντας την σταθερά για λόγους συντομίας θα έχουμε : 

1 1 1 1 1 1 1
1 1

( )
k k

t i t i i t t t t
i i

Y a Y X Y X Vβ λ ρ− − − −
= =

∆ = ∆ + ∆ + − +ε ε

2 2 1 2 1 1 2
1 1

( )
k k

t i t i i t t t t
i i

X a Y X Y X Vβ λ ρ− − − −
= =

∆ = ∆ + ∆ + − +ε ε

Όπου οι μεταβλητές  tY  και  tX  είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1) και τα λάθη 

1tV  και  2tV  είναι το καθένα λευκός θόρυβος και μπορεί μεταξύ τους να συσχετίζονται.  Ο 

αριθμός  των  υστερήσεων  επιλέγεται  ανάλογα  με  το  δείγμα.  Η  σημασία  του  δυναμικού 

συστήματος εξισώσεων είναι ότι μας επιτρέπει να εξετάσουμε αμέσως αν οι μεταβλητές tY  και 

tX  συνολοκληρώνονται. Αφού οι μεταβλητές tY  και tX  είναι μη στάσιμες πρώτης τάξης Ι(1) 

και οι πρώτες διαφορές τους tY∆  και tX∆  θα είναι στάσιμες μηδενικής τάξης Ι(0).  Επομένως 

για να είναι το σύστημα συνεπές θα πρέπει και οι όροι στο δεξί μέλος να είναι και αυτοί 

μηδενικής  τάξης  Ι(0).  Αυτό διασφαλίζεται  όταν  η  σχέση συνολοκλήρωσης είναι  και  αυτή 

μηδενικής τάξης Ι(0) δηλαδή όταν οι μεταβλητές tY  και tX  συνολοκληρώνονται.

10.3  Μεθοδολογία Johansen

Έστω tY  ένα διάνυσμα nx1 μη στάσιμων πρώτης τάξης ολοκληρωμένων μεταβλητών 

το οποίο εκφράζεται από ένα αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα (VAR) ρ τάξης : 

1 1 ...t t n t n t tu− −Υ = Α Υ + + Α Υ + Β Χ +                      (10.3.1)

όπου 1.... nΑ Α είναι οι μήτρες των παραμέτρων τάξης nxn η καθεμία

tu το διάνυσμα των καταλοίπων που πληροί τις υποθέσεις ενός  VAR συστήματος116, δηλαδή 

έχει μέσο μηδέν καθώς και το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης έχει και σταθερή διακύμανση που οι 

116 Χρήστου Γ.,”Εισαγωγή στην Οικονομετρία”, Β’ έκδοση, Gutenberg, Αθήνα 2005, κεφ. 20, σελ 763
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τιμές του δεν αυτοσυσχετίζονται.  Επομένως ένα  VAR υπόδειγμα μπορεί  να γραφεί και  σε 

μορφή διαφορών με διόρθωση λαθών ως εξής : 
1

1
1

t t i t i t t
i

u
ρ −

− −
=

∆ Υ = Π Υ + Γ ∆ Υ + Β Χ +ε                      (10.3.2)

όπου 
1

i
i

I
ρ

=

Π = Α −ε  και 
1

, 1,...,i j
j i

i r
ρ

= +

Γ = − Α =ε
Η μήτρα xρ ρΠ των παραμέτρων που πολλαπλασιάζει το διάνυσμα της υστέρησης 1t −Υ  

των  ενδογενών  μεταβλητών  λέγεται  μήτρα  ισορροπίας  και  ο  βαθμός  αυτής  της  μήτρας 

προσδιορίζει και την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών του διανύσματος.

Υπάρχουν τρείς περιπτώσεις που μπορούμε να διακρίνουμε σε σχέση με το βαθμό της μήτρας 

Π. 

• r(Π) = μηδενικός βαθμός

Για να έχουμε μηδενικό βαθμό της μήτρας Π θα πρέπει κάθε στοιχείο της Π να είναι μηδέν. 

Οπότε  το  διανυσματικό  υπόδειγμα  διόρθωσης  λαθών  (VEC)  γίνεται  ένα  υπόδειγμα 

διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (υπόδειγμα  VAR) στις  πρώτες  διαφορές  t∆ Υ  που οι 

μεταβλητές του είναι στάσιμες ολοκληρωμένης μηδενικής τάξης Ι(0) αφού οι μεταβλητές tΥ

είναι  ολοκληρωμένες  πρώτης  τάξης  Ι(1).  Στην  περίπτωση  αυτή  οι  μεταβλητές  δεν 

συνολοκληρώνονται. 

• r(Π) = πλήρης βαθμός 

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν το διάνυσμα των μεταβλητών  tΥ είναι στάσιμο οπότε το 

διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (VEC) δεν έχει νόημα. 

• r(Π) = μειωμένος βαθμός

Αυτό σημαίνει ότι οι στήλες της μήτρας Π δεν είναι όλες γραμμικά ανεξάρτητες, πράγμα που 

επιτρέπει τη δυνατότητα σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών του διανύσματος 

tΥ . 

Επομένως στην περίπτωση που η μήτρα Π έχει βαθμό μικρότερο από την τάξη ρ που 

ταυτίζεται  με  τον  αριθμό  των  ενδογενών  μεταβλητών,  τότε  μπορούμε  να  πούμε  ότι  οι 

μεταβλητές  συνολοκληρώνονται.  Στην  περίπτωση αυτή  το  ορθό  προς  εκτίμηση  υπόδειγμα 

είναι  το  υπόδειγμα  διόρθωσης  λαθών  και  όχι  το  υπόδειγμα  διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων στις διαφορές διότι η παράλειψη του όρου διόρθωσης σφάλματος από το 

υπόδειγμα  θα  οδηγούσε  σε  σοβαρά  λάθη  εξειδίκευσης  αφού  οι  μεταβλητές 

συνολοκληρώνονται και η βραχυχρόνια συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών επηρεάζεται 

από την πορεία προς την μακροχρόνια ισορροπία. 
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Ο  αριθμός  των  σχέσεων  συνολοκλήρωσης  προσδιορίζεται  από  τον  ίδιο  βαθμό  της 

μήτρας Π. Έτσι αν έχουμε ρ ενδογενείς μεταβλητές και κάθε μια είναι ολοκληρωμένη πρώτης 

τάξης  Ι(1)  τότε  μπορούμε  να  έχουμε  το  πολύ  ρ-1  γραμμικά  ανεξάρτητες  σχέσεις 

συνολοκλήρωσης.  Στην  περίπτωση δηλαδή του διμεταβλητού  υποδείγματος  θα έχουμε μια 

ανεξάρτητη σχέση συνολοκλήρωσης. Αν θεωρήσουμε ότι ο βαθμός της μήτρας Π είναι έστω κ 

< ρ, τότε θα έχουμε αντίστοιχα κ διανύσματα συνολοκλήρωσης που είναι στάσιμα, δηλαδή κ 

σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

10.4   Έλεγχος του βαθμού Συνολοκλήρωσης 

Επειδή  πολλές  φορές  υπάρχουν  περισσότερες  από  μια  σχέση  συνολοκλήρωσης,  ο 

αριθμός  των  οποίων  ονομάζεται  βαθμός  συνολοκλήρωσης,  για  τον  έλεγχο  των  σχέσεων 

συνολοκλήρωσης  χρησιμοποιείται  η  μεθοδολογία  του  Johansen117 (1988),  Johansen and 

Juselious118 (1990,1992) και των Stock and Watson119 (1988) η οποία βασίζεται στη μέθοδο της 

μέγιστης πιθανοφάνειας. Η μεθοδολογία του  Johansen (1988) οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου 

του αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης μεταξύ των ρ μεταβλητών του διανύσματος 

tΥ  ή του βαθμού συνολοκλήρωσης έστω h. Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο αν ο 

βαθμός  της  μήτρας  Π  είναι  μικρότερος  από  τον  αριθμό  των  μεταβλητών  h <  ρ  τότε  οι 

μεταβλητές  συνολοκληρώνονται  και  ο  αριθμός  h δηλώνει  τον  αριθμό  των  διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης. Επίσης εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο βαθμός μιας μήτρας που ορίζεται 

ως ο βαθμός των γραμμικά ανεξάρτητων στηλών της μήτρας Π ισούται με τον αριθμό των 

ιδιοτιμών (ριζών) της μήτρας Π που είναι μη μηδενικές. 

Ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης 

είναι ότι αν υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης, τότε μόνο h γραμμικοί συνδυασμοί των 

μεταβλητών είναι στάσιμοι ολοκληρωμένοι μηδενικής τάξης Ι(0), ενώ οι υπόλοιποι είναι μη 

στάσιμοι. 

117 Johansen S., (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 
Vol. 12, pp. 231-254
118 Johansen S., and K. Juselious (1992), “Testing Structural Hypothesis in a Multivariate Cointegration Analysis at 
the Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for the U.K.” , Journal of Econometrics , Vol. 53, pp. 
211-244
119 Stock J.,H., and Watson (1988), “Testing for Common trends”, Journal of the American Statistical Association, 
Vol. 83, pp. 1097-1107
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Η υπόθεση μηδέν  ότι  έχουμε  h το  πολύ  διανύσματα συνολοκλήρωσης  μπορεί   να 

διατυπωθεί με την υπόθεση στατιστικής σημαντικότητας των τελευταίων ιδιοτιμών. 

Ηο : 0iλ =     1,....i h ρ= +

όπου  h δείχνει  ότι  μόνο  οι  πρώτες  1....... nλ λ ιδιοτιμές  είναι  μη  μηδενικές  (βαθμός 

συνολοκλήρωσης).  Ο  έλεγχος  αυτός  γίνεται  συγκρίνοντας  τη  λογαριθμική  συνάρτηση 

πιθανοφάνειας όταν επιβάλλουμε τον παραπάνω περιορισμό για διάφορες τιμές του h με την 

αντίστοιχη  χωρίς  τον  περιορισμό.  Αυτό  είναι  το  κριτήριο  του  λόγου  πιθανοφανειών  και 

ακολουθεί την 2X κατανομή. 

Για την εναλλακτική υπόθεση (Ηα) έχουμε δύο τύπους ελέγχων : 

• Έλεγχος ίχνους (trace test) 

Ο έλεγχος αυτό ελέγχει την υπόθεση Ηο ότι υπάρχουν το πολύ h διανύσματα χρησιμοποιώντας 

τις παρακάτω υποθέσεις : 

Ηο : υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 0) και η εναλλακτική 

Ηα : υπάρχουν h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 1h ≥ ) 

ή 

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 1h ≤ ) και η εναλλακτική 

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 2h ≥ )

ή 

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 1h ρ≤ − ) και η εναλλακτική 

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = ρ). 

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιμοποιούμε το παρακάτω στατιστικό  : 

ε
ρ

trace i
i=h+1

λ = -T log(1- λ )                (10.4.1)

για 0,1..... 1h ρ= − . Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι h = ρ δηλαδή οι σειρές είναι στάσιμες. 

Ο έλεγχος εφαρμόζεται διαδοχικά για τιμές αυτές. Έτσι αποδοχή της Ηο για h = 0 δηλώνει τη 

διακοπή της διαδικασίας. Διαφορετικά συνεχίζουμε για h = 1, h = 2,… μέχρι την τιμή h για την 

οποία αποδεχόμαστε την Hο. Οι κριτικές τιμές για τον παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους 

Osterwaid – Lenum120 (1992). 

• Έλεγχος μέγιστης ιδιοτιμής (λ – max test)  

120 Osterwald – Lenum M. (1992), “A note with quantiles of the distribution of the maximym lekilihood cointegration 
rank test statistics”, Oxford Bullentin of Economics and Statistics, Vol. 54, pp. 461-472
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Ο έλεγχος αυτός ελέγχει την υπόθεση Ηο ότι υπάρχουν  h διανύσματα συνολοκλήρωσης ως 

προς  την  εναλλακτική  υπόθεση  Ηα  ότι  υπάρχουν  h+1  διανύσματα  χρησιμοποιώντας  τις 

παρακάτω υποθέσεις : 

Ηο : υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 0) και η εναλλακτική 

Ηα : υπάρχουν το πολύ h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 1) 

ή

Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 1h ≤ ) και η εναλλακτική 

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 2h ≥ )

ή

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης ( 1h ρ≤ − ) και η εναλλακτική 

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = ρ). 

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιμοποιούμε το παρακάτω στατιστικό  : 

max h+1λ = -Tlog(1 - λ )                      (10.4.2)

για  0,1...... 1h ρ= − .  Οι  κριτικές  τιμές  για  τον  παραπάνω  έλεγχο  παρέχονται  από  τους 

Osterwaid – Lenum (1992) για τον έλεγχο του maxλ .  

10.5    Εμπειρικά αποτελέσματα 

Θα λέγαμε περιληπτικά ότι στη περίπτωση που διερευνούμε σχέσεις συνολοκλήρωσης 

μεταξύ k μεταβλητών οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι της ίδιας τάξης τα βήματα των ελέγχων 

που κάνουμε σύμφωνα με την μεθδολογία του Johansen είναι τα εξής : 

 Βρίσκουμε  την  τάξη του  αυτοπαλίνδρομου  διανυσματικού  υποδείγματος  (VAR) 

χρησιμοποιώντας τα κριτήρια των Akaike και Schwartz. 

 Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής βρίσκουμε το 

βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. 

 Σύμφωνα  με  το  βαθμό  συνολοκλήρωσης  (h  <  ρ)  ρ  =  αριθμός  μεταβλητών  του 

υποδείγματος, εκτιμούμε τα αντίστοιχα διανύσματα συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο της 

μέγιστης πιθανοφάνειας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για να είναι αξιόπιστα τα 

εκτιμημένα διανύσματα συνολοκλήρωσης θα πρέπει να ισχύουν οι a priori περιορισμοί 

που τίθενται για τα υποδείγματα που μελετούμε.
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Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στα υποδείγματα του κεφαλαίου 6, είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1). Άρα μπορούν αυτές να συνολοκληρωθούν, πάνω σε ένα 

αυτοπαλίνδρομο  διανυσματικό  υπόδειγμα  (VAR)  με  μια  χρονική  υστέρηση.  Καθώς  τα 

διανύσματα  των  χρονικών  υστερήσεων  ορίζονται  σαν  ζεύγη  εύρους,  αυτό  σημαίνει  ότι 

χρησιμοποιούνται οι χρονικές υστερήσεις των πρώτων διαφορών, όπου η μεγαλύτερη χρονική 

υστέρηση στα επίπεδά τους είναι  2ης τάξης.  Έτσι  αν  επιλεχθεί  το διάστημα των χρονικών 

υστερήσεων από 1 μέχρι 2, το VAR υπόδειγμα εκτελεί την ανάλυση παλινδρόμησης του t∆ Υ  

στα 1t −∆ Υ  και 2t −∆ Υ και περιλαμβάνει δύο μεταβλητές. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου του 

Johansen, συμπεριλαμβάνεται στην εξίσωση της συνολοκλήρωσης μόνο η σταθερά.  

Ο έλεγχος του  ίχνους για τον αριθμό των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων έχει ως 

εξής : 

Ηο : 0r =  (καμία σχέση συνολοκλήρωσης)

Ηα : 1r ≥  (μια τουλάχιστον σχέση συνολοκλήρωσης) 

ή 

Ηο : 1r ≤  (το πολύ μια σχέση συνολοκλήρωσης)

Ηα : 2r ≥  (τουλάχιστον δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης)

Οι κρίσιμες τιμές για το στατιστικό του ίχνους (trace) που ορίζεται από την εξίσωση 

(10.4.1) είναι : 

              29.68 και 35.65 για την Ηο : 0r =  (καμία σχέση συνολοκλήρωσης), 

              15.41 και 20.04 για την Ηο : 1r ≤  (το πολύ μια σχέση συνολοκλήρωσης) 

              3.76 και 6.65 για την     Ηο : 2r ≤  (το πολύ δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης), 

με επίπεδα σημαντικότητας 5% και 1% αντίστοιχα.  

Το  στατιστικό  του  ίχνους  και  της  μέγιστης  ιδιοτιμής  είτε  απορρίπτει  τη  μηδενική 

υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών ( 0r = )  είτε  δεν απορρίπτει  τη 

μηδενική υπόθεση που λέει ότι υπάρχει μια συνολοκληρωμένη σχέση μεταξύ των μεταβλητών 

( 1r ≥ ). 

Ο πίνακας 10.5.1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του συστήματος εξισώσεων του κεφαλαίου 5 

δηλ.  ( ( , , )U LGDP LEXT LINS= ).  Καθώς  το  κριτήριο  του  AIC τείνει  να  επιλέγει  τη 

μεγαλύτερη  χρονική  υστέρηση  και  το  κριτήριο  SCΗ  το  πιο  φειδωλό  VAR μοντέλο, 

χρησιμοποιήθηκε  το  κριτήριο  LR για  την  επιλογή  του  κατάλληλου  αριθμού  χρονικών 

υστερήσεων (βλ. κεφάλαιο 9). 

Βασισμένοι στις μικρότερες τιμές των AIC και SCΗ, τα αποτελέσματα του στατιστικού 

του  ίχνους  για  μια  συνολοκληρωμένη  εξίσωση  που  περιλαμβάνει  τρείς  μεταβλητές 
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παρουσιάζεται στον πίνακα 10.5.1 (Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τον έλεγχο Trace Test και 

Max Eigen παρουσιάζονται στο Παράρτημα 6.). 
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Πίνακας  10.5.1  :  Χαρακτηριστικές  ρίζες  λόγοι  πιθανοφάνειας  και  σχέσεις 
συνολοκλήρωσης για τάξη (LR = 3) 

Trace Test

Υπόθεση Eigenvalue Trace 
Statistic

5% Critical 
Value

1% Critical 
Value

r = 0 0.983 58.175 29.68 35.65
r ≤ 1 0.401 9.097 15.41 20.04
r ≤ 2 0.216 2.934 3.76 6.65

Max – Eigen Test
r = 0 0.983 49.078 20.97 25.52
r ≤ 1 0.401 6.163 14.07 18.63
r ≤ 2 0.216 2.934 3.76 6.65

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του πίνακα 10.5.1 για  r = 0 συνολοκληρωμένα 

διανύσματα γίνεται δεκτή η υπόθεση  Ηα αφού η τιμή του  trace statistic ( 2X ) 58.17  είναι 

μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές (critical value) για επίπεδο σημαντικότητας  5% και 1% 

ήτοι 29.68 και 35.65 αντίστοιχα. Αντίστοιχα για r ≤ 1 και r ≤ 2 επειδή οι τιμές του trace statistic 

( 2X ) 9.09 και 2.93  είναι μικρότερες από τις κρίσιμες τιμές για επίπεδο σημαντικότητας 5% 

και 1% ήτοι 15.41 , 20.04 και 3.76 , 6.65 αντίστοιχα, δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση Ηο ότι 

δηλ. δεν υπάρχουν αντίστοιχα συνολοκληρωμένα διανύσματα.  

Έτσι  συμπεραίνουμε  ότι  υπάρχει  ένα  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  δηλ.  μια  σχέση 

συνολοκλήρωσης  (μακροχρόνια)  στον  έλεγχο  του  ίχνους  (trace tests).  Επομένως υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών LGDP, LEXT & LINV. 

Η σχέση αυτή είναι η παρακάτω (στις παρενθέσεις σημειώνονται τα τυπικά σφάλματα): 

LGDP = 1.635076LEXT - 0.886347LINV                    (10.5.2)

       (0.09865)               (0.10776)

Τα  πρόσημα  των  συντελεστών  δεν  είναι  σύμφωνα  με  την  οικονομική  θεωρία.  Η 

ενίσχυση των  επενδύσεων επιδρούν αυξητικά (αρνητικά στην σχέση 10.5.2) στους κλάδους 

της οικονομίας και συμβάλλουν στην άνοδο του ΑΕΠ (GDP). Η σχέση συνολοκλήρωσης δεν 

είναι συνεπής με τους a priori περιορισμούς που θέσαμε στο κεφάλαιο 7.  Είναι σκόπιμο στο 

σημείο αυτό να τονισθεί η διττή σημασία της επενδύσεως. Πρώτα η δαπάνη για επένδυση 

αποτελεί  δαπάνη  πάνω  στο  εθνικό  προϊόν  και  ύστερα  η  πραγματοποίηση  της  επένδυσης 

αποτελεί αύξηση του κεφαλαίου και επομένως, αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της 

οικονομίας.  Άρα από την στιγμή που η σχέση συνολοκλήρωσης είναι  ασυνεπής  δεν είναι 

αποδεκτή.  
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Αντίστοιχα τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής παρουσιάζονται 

στον πίνακα 10.5.1. 

Συγκεκριμένα : 

Οι κρίσιμες τιμές για το στατιστικό της μέγιστης ιδιοτιμής (max – eigen) που ορίζεται 

από την εξίσωση (10.4.2) είναι : 

                   20.97 και 25.52 για την Ηο : 0r =  (καμία σχέση συνολοκλήρωσης)

                   14.07 και 18.63 για την Ηο : 1r ≤ (το πολύ μια σχέση συνολοκλήρωσης) 

                   3.76 και 6.65 για την  Ηο : 2r ≤ (το πολύ δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης), 

με επίπεδα σημαντικότητας 5% και 1% αντίστοιχα.  

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του πίνακα 10.5.1 για  r = 0 συνολοκληρωμένα 

διανύσματα γίνεται δεκτή η υπόθεση  Ηα  αφού η τιμή του  trace statistic ( 2X ) 49.07  είναι 

μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές (critical value) για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 1% ήτοι 

20.97 και 25.52 αντίστοιχα. Αντίστοιχα για r ≤ 1 και r ≤ 2 επειδή οι τιμές του trace statistic ( 2X
) 6.16 και 2.93 είναι μικρότερες από τις κρίσιμες τιμές για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 1% 

ήτοι 14.07 , 18.63 και 3.76 , 6.65 αντίστοιχα, δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση Ηο ότι δηλ. 

δεν υπάρχουν αντίστοιχα συνολοκληρωμένα διανύσματα.  

Έτσι  συμπεραίνουμε  ότι  υπάρχει  συνολοκληρωμένο  διάνυσμα  δηλ.  μια  σχέση 

συνολοκλήρωσης (μακροχρόνια) στον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής.  Επομένως και με τον 

έλεγχο max –  eigen test καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών LGDP, LEXT & LINV.

Ένας πιο λεπτομερής τρόπος ελέγχου για την ύπαρξη καλύτερου συνολοκληρωμένου 

διανύσματος και παράλληλα της καλύτερης μορφής σχέσης μπορεί να γίνει, βασισμένοι στις 

μικρότερες τιμές των  AIC και  SCH. Τα αποτελέσματα του στατιστικού του ίχνους για μια 

συνολοκληρωμένη εξίσωση που περιλαμβάνει τρείς μεταβλητές παρουσιάζεται στον  πίνακα 

10.5.2. 
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Πίνακας 10.5.2 :  Σχέσεις συνολοκλήρωσης 
Sample: 1990 2005
Included observations: 12
Series: LGDP LEXT LINV 
Lags interval: 3 to 3
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend

Trace 0 1 1 1 1
Max-Eig 0 1 1 1 1

Log 
Likelihood 

0  35.76021  35.76021  37.32854  37.32854  40.38424
1  42.46364  60.71001  61.86766  64.74929  66.44260
2  46.09526  64.53062  64.94928  67.85549  69.14672
3  46.10295  66.41639  66.41639  70.50298  70.50298

 Akaike 
Information 

0 -4.460035 -4.460035 -4.221423 -4.221423 -4.230706
1 -4.577273 -7.451668 -7.311276  -7.624881* -7.573766
2 -4.182543 -6.921770 -6.824880 -6.975915 -7.024453
3 -3.183825 -6.069398 -6.069398 -6.250496 -6.250496

 Schwarz 
Criteria 

0 -4.096355 -4.096355 -3.736516 -3.736516 -3.624573
1 -3.971140 -6.805126 -6.583916 -6.857112* -6.725179
2 -3.333957 -5.992365 -5.855067 -5.925284 -5.933413
3 -2.092785 -4.857131 -4.857131 -4.917003 -4.917003

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  πίνακα  10.5.2  παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  μια  σχέση 

συνολοκλήρωσης,  σε όλες τις μορφές των εξισώσεων  (εκτός της πρώτης μορφής – χωρίς 

σταθερά και τάση) με καλύτερη μορφή αυτή της γραμμικής με σταθερά και τάση, η οποία 

είναι  συνεπής  με  τους  a priori περιορισμούς  που  θέσαμε  στι  κεφάλαιο  7  όποτε  και  την 

αποδεχόμααστε. Στο ίδιο συμπέρασμα  θα καταλήξουμε συγκρίνοντας τις τιμές των AIC και 

SCH με τις αντίστοιχες των ελέγχων του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής, αφού οι τμές του 

ίχνους είναι ισχυρότερες από τις τιμές της ιδιοτιμής. 

Το  παραπάνω  συμπέρασμα  ενισχύεται  ύστερα  από  την  μελέτη  των  γραφικών 

παραστάσεων των τριών μεταβλητών που παρατίθενται στο διάγραμμα 10.5.3. 
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Διάγραμμα 10.5.3 : Γραφική παρουσίαση των μεταβλητών 
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10.6  Συμπεράσματα 

Στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  βρήκαμε  ότι  όλες  οι  μεταβλητές  που  εξετάσαμε 

συνολοκληρώνονται με τις βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές με τη μέθοδο των Engel and 

Granger.  Στο  κεφάλαιο  αυτό  χρησιμοποιώντας  τα  υποδείγματα  διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων  (υποδείγματα  VAR)  και  τη  μεθοδολογία  του  Johansen,  βρήκαμε  ότι 

υπάρχει  μια μακροχρόνια  σχέση  ισορροπίας μεταξύ  των  μεταβλητών  του  ΑΕΠ,  των 

εξαγωγών και των επενδύσεων, σύμφωνα πάντα με τους  a priori περιορισμούς που τέθηκαν 

στο κεφάλαιο 7. 

Οι τεχνικές συνολοκλήρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό επιτρέπουν 

την εκτίμηση και τον έλεγχο της μακροπρόθεσμης ισορροπίας σχέσεων, όπως προτείνεται από 

την οικονομική θεωρία. Τα υποδείγματα διόρθωσης λαθών που χρησιμοποιήθηκαν παρέχουν 

έναν τρόπο ταυτόχρονου συνδυασμού της δυναμικής των βραχυχρονίων και μακροχρονίων 

προσαρμογών.  Η  διαδικασία  της  μέγιστης  πιθανοφάνειας  του  Johansen,  βασισμένη  σε 

υποδείγματα αυτοπαλίνδρομου σχήματος χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση και τον έλεγχο 

των συνολοκληρωμένων σχέσεων. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τα δυναμικά 

υποδείγματα  που  παρουσιάσθηκαν  είναι  ότι  όλοι  οι  όροι  διόρθωσης  σφάλματος  είναι 

στατιστικά σημαντικοί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  11  -  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

11.1  Εισαγωγή 

Είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι σε ένα σύστημα εξισώσεων οι μεταβλητές που 

προσδιορίζονται από κοινού είναι οι ενδογενείς μεταβλητές (endogenous variables),  ενώ οι 

εξωγενείς  και  οι  προκαθορισμένες  είναι  οι  μεταβλητές  που είναι  δεδομένες.  Οι  εξωγενείς 

μεταβλητές, προσδιορίζονται έξω από το σύστημα, ενώ οι προκαθορισμένες είναι ενδογενείς 

με χρονική υστέρηση. 

Στην κλασική, παραδοσιακή προσέγγιση, των υποδειγμάτων ταυτοχρόνων εξισώσεων 

η ταξινόμηση των μεταβλητών σε ενδογενείς  και  εξωγενείς,  όπως επίσης και  οι  αιτιώδεις 

σχέσεις ανάμεσα τους, είναι δεδομένες a priori. Δηλαδή, δεν υπόκεινται σε στατιστικό έλεγχο. 

Ένα  βασικό  ερώτημα  που  πρέπει  να  απαντηθεί  κατά  την  εξειδίκευση  ενός 

υποδείγματος  είναι  ο  προσδιορισμός  του  κατά  πόσο  μια  μεταβλητή  αιτιάζει  μια  άλλη  ή 

αιτιάζεται  από αυτή ή ακόμη αν αυτή η μεταβλητή είναι ανεξάρτητη από τις  άλλες.  Στην 

οικονομική επιστήμη όμως μια τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να καθορισθεί λόγω της 

έλλειψης πειραματικών δεδομένων. Για αυτό το λόγο τη σχέση αυτή τη θεωρούμε εκ των 

προτέρων για να προχωρήσουμε στις εκτιμήσεις ενός υποδείγματος. 

Αν σε μια εξίσωση παλινδρόμηση έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την 

οικονομική  θεωρία  η  μεταβλητή  Χ  προσδιορίζει  τη  συμπεριφορά  της  Υ  τότε  λέμε  ότι  η 

μεταβλητή Χ επηρεάζει (προκαλεί) τη μεταβλητή Υ δηλαδή η μεταβλητή Χ μεταβάλλει τη 

μεταβλητή Υ. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η 

διαδικασία  που  κάνουμε  για  να  απαντήσουμε  στο  ερώτημα  αυτό  είναι  να  τρέχουμε  μια 

παλινδρόμηση τη μεταβλητή Υ πάνω στη Χ χρησιμοποιώντας τα δεδομένα (στοιχεία) που 

έχουμε και να ελέγξουμε τη σημαντικότητα του συντελεστή της μεταβλητής Χ. 

Ο Granger (1969) για την ανάπτυξη της οικονομικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής 

ως «αιτιότητα κατά Granger121» (Granger Causality) χρησιμοποίησε  την παρακάτω θεωρία 

« Μια μεταβλητή Χ αιτιάζει μια άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και προηγούμενη πληροφόρηση 

γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της 

Υ». 

121 Granger C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods”, 
Econometrica, Vol. 37, pp.424-438
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Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο ορισμός της αιτιότητας του Granger θα πρέπει πρώτα 

να προσδιορίσουμε τον τρόπο πρόβλεψης των μεταβλητών που χρησιμοποιούμε. Ο  Granger 

στον ορισμό που χρησιμοποίησε περιορίστηκε στις αμερόληπτες προβλέψεις των ελαχίστων 

τετραγώνων και χρησιμοποίησε για τη μέτρηση των προβλέψεων τη δικαύμανση των λαθών 

πρόβλεψης  μιας  περιόδου  στο  μέλλον.  Έτσι  σύμφωνα  με  τον  ορισμό  του  Granger,  η 

μεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν η πρόβλεψη της Υ για μια περίοδο στο μέλλον, που προέκυψε 

με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση έχει μικρότερο μέσα σφάλμα τετραγώνου από 

την πρόβλεψη του Υ που γίνεται με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση πλην εκείνης 

που αφορά τη μεταβλητή Χ (Δημελή, 2003)122.  

 

11.2  Θεωρητικές προσεγγίσεις, έννοιες 

Ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που προτάθηκε 

από τον Granger. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισμό ότι το μέλλον δεν μπορεί να 

προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγματα της οικονομετρίας η σχέση αιτίας – 

αιτιατού(αιτιότητα) είναι δεδομένη εκ των προτέρων (a priori). 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος:

Έστω ότι έχουμε δύο χρονικές σειρές Yt και Xt και τα παρακάτω υποδείγματα:

ε ε
m m

t 0 i t-i i t-i t
i=1 i=1

Υ = μ + α Υ + β Χ + u           (11.1)

ε ε
m m

t 0 i t-i i t-i t
i=1 i=1

Χ = φ + γ Υ + δ Χ + e              (11.2)

όπου m το μέγεθος των χρονικών σειρών και  et και  ut τα κατάλοιπα τα οποία δεν πρέπει να 

συσχετίζονται γιατί θα έχω πρόβλημα πολυσυγγραμικότητας 

Στο πρώτο υπόδειγμα (11.1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ είναι 

συνάρτηση  των  τιμών  της  σε  προηγούμενες  περιόδους,  καθώς  και  των  προηγούμενων 

περιόδων των τιμών της μεταβλητής Χ. 

Στο  δεύτερο υπόδειγμα (11.2) υποθέτουμε ότι  οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ 

είναι  συνάρτηση  των  τιμών  με  τις  προηγούμενες  τιμές  της  μεταβλητής  Υ  και  με  τις 

122 Δημελή Σ. (2003), Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών, Κριτική, Αθήνα
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προηγούμενες τιμές της ίδιας μεταβλητής. Υποθέτουμε επίσης ότι οι διαταρακτικοί όροι ut και 

et στα δύο υποδείγματα δεν συσχετίζονται. 

Με  βάση  τα  δύο  παραπάνω  υποδείγματα  μπορούμε  να  έχουμε  τις  παρακάτω 

περιπτώσεις: 

Αν οι συντελεστές  βi των μεταβλητών Χt-1 στην πρώτη συνάρτηση είναι στατιστικά 

σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές  γi των μεταβλητών Υt-i  στην δεύτερη 

συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά 

Granger από τη μεταβλητή Χ προς τη μεταβλητή Υ. Δηλαδή, αν {β1, β2,……….βκ}≠0 και 

{γ1, γ2,……..γκ} = 0  τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Χ στην 

μεταβλητή Υ (Χ→Υ). 

Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά 

σημαντικοί  (ίσοι  του  μηδέν),  ενώ  οι  συντελεστές  γi των  μεταβλητών  Υt-i στη  δεύτερη 

συνάρτηση είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση 

αιτιότητα κατά Granger από τη μεταβλητή Υ προς τη μεταβλητή Χ. Δηλαδή, αν {β1, β2,…

…….βκ}= 0 και  {γ1,  γ2,……..γκ} ≠0  τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη 

μεταβλητή Υ στην μεταβλητή Χ (Υ→Χ). 

Αν  οι  συντελεστές  βi των  μεταβλητών  Χt-i  στην  πρώτη  συνάρτηση  και  γi των 

μεταβλητών Υt-i  στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), 

τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, αν {β1, β2,…

…….βκ} ≠0 και {γ1, γ2,……..γκ} ≠0 τότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας(Υ↔Χ). 

Αν  οι  συντελεστές  βi των  μεταβλητών  Χt-i  στην  πρώτη  συνάρτηση  και  γi των 

μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), 

τότε δεν υπάρχει αιτιότητα  κατά Granger.  Δηλαδή, αν  {β1, β2,……….βκ} = 0 και  {γ1, 

γ2,……..γκ} = 0 τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας, με άλλα λόγια οι μεταβλητές Χ και Υ 

είναι ανεξάρτητες. 

Στην  πράξη,  οι  έλεγχοι  για  την  ύπαρξη  αιτιότητας  γίνονται  με  τη  χρήση  των 

υποδειγμάτων  VAR.  Δηλαδή,  για  να  αιτιάζει  μία  μεταβλητή  Χ  μία  άλλη Υ  θα  πρέπει  οι 

συντελεστές  όλων  των  χρονικών  υστερήσεων  της  Χ  στην  εξίσωση  της  Υ  να  διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά από το μηδέν, ενώ οι συντελεστές των χρονικών υστερήσεων της Υ 

στην εξίσωση της Χ να μη διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 

γίνει με το κριτήριο της κατανομής F του Wald123 (1940) για την από κοινού σημαντικότητα 

των παραμέτρων των χρονικών υστερήσεων των αντίστοιχων μεταβλητών και δίνεται από τον 

παρακάτω τύπο:

123 Wald A. (1940), “The fitting of straight lines if both variables are subjects to error”, Annals of Mathematics and 
Statistics, Vol 11,pp. 284-300
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R U

U

(SSR - SSR )
kF = SSR

n - 2k -1

               (11.3)

όπου: 

SSRR =  Άθροισμα  τετραγώνων  των  καταλοίπων  που  προκύπτουν  από  την  εκτίμηση  της 

εξίσωσης  με  περιορισμό  (δηλαδή  παλινδρομώντας  τη  μεταβλητή  Χ  μόνον  πάνω  στις 

υστερήσεις της).

SSRU =  Άθροισμα  τετραγώνων  των  καταλοίπων  που  προκύπτουν  από  την  εκτίμηση  της 

εξίσωσης παλινδρόμησης (πλήρη εξίσωση).

k = Αριθμός τω νπεριορισμών

n = Μέγεθος του δείγματος.

Αν η  τιμή  της  κατανομής  F  είναι  μεγαλύτερη  από  αυτή  των  πινάκων σε  κάποιο  επίπεδο 

σημαντικότητας  τότε  λέμε  ότι  η  υπόθεση  Ηο  απορρίπτεται  και  συμπεραίνουμε  ότι  οι 

υστερήσεις της μεταβλητής Χ επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά της Υ. Στη συνέχεια για 

να συμπεράνουμε ότι η Χ αιτιάζει την Υ μονόδρομα θα πρέπει να ελέγξουμε την αντίστοιχη 

υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ πάνω στη μεταβλητή Χ συγκεκριμένα έχουμε: 

Αν F < F πιν δεχόμαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά 

Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά 

Granger (δεν αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση. 

Αν  F >  Fπιν δεχόμαστε  την  υπόθεση  Ηα  δηλαδή η  μεταβλητή  Χ  προκαλεί  κατά 

Granger (αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger 

( αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση.

Τα παραπάνω μπορούν να συγκεντρωθούν στον πίνακα που ακολουθεί :

Μεταβλητές

Υ Συναρτ. 
(11.1)

Η0: 
Ισχύει (Fas<Fπιν)

Η0: 
Ισχύει (Fas<Fπιν)

Η0 : 
Απορρίπτεται 

(Fas>Fπιν)

Η0 : 
Απορρίπτεται 

(Fas>Fπιν)

Χ Συναρτ. 
(11.2)

Η0: 
Ισχύει (Fas<Fπιν)

Η0 : 
Απορρίπτεται 

(Fas>Fπιν)

Η0: 
Ισχύει (Fas<Fπιν)

Η0 : 
Απορρίπτεται 

(Fas>Fπιν)

Συμπέρασμα Δεν υπάρχει 
αιτιότητα Υ→Χ Χ→Υ Υ↔Χ
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Η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη του VAR 

υποδείγματος,  καθώς και από τη στασιμότητα των μεταβλητών που συμμετέχουν στις  δύο 

παραπάνω  συναρτήσεις.  Σύμφωνα  με  τους  Gewekeet.al(1983)  η  αξιοπιστία  του  ελέγχου 

αιτιότητας κατά Granger μειώνεται αν οι μεταβλητές που  συμμετέχουν στον έλεγχο αυτό είναι 

μη στάσιμες.

11.3   Σχέσεις Αιτιότητας των μεταβλητών του υποδείγματος

Είδαμε  στο  κεφάλαιο  6  ότι  όλες  οι  μεταβλητές  είναι  στάσιμες  αφού  είναι 

ολοκληρωμένες  πρώτης  τάξης.  Άρα για  να  εφαρμόσουμε  τον  έλεγχο  της  αιτιότητας  κατά 

Granger θα πρέπει να βρούμε την τάξη των αντίστοιχων υποδειγμάτων VAR. Έτσι στην αρχή 

διαμορφώνουμε  ένα  VAR υπόδειγμα  με  τις  μεταβλητές  της  οικονομικής  ανάπτυξης,  των 

εξαγωγών και των επενδύσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη της τάξη του VAR  και υποθέτοντας ότι οι χρονικές σειρές έχουν 

τάση αλλά οι εξισώσεις συνολοκλήρωσης έχουν μόνο σταθερές βρίσκουμε τον αριθμό των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων. 

Στον  πίνακα 11.1 παρουσιάζονται   τα  στατιστικά τωμ  LR,  AIC και  SCH για την 

περίπτωση  που  το  VAR υπόδειγμα  κατασκευάζεται  από  τις  μεταβλητές  της  οικονομικής 

ανάπτυξης, των εξαγωγών και των επενδύσεων. 

Πίνακας 11.1 :  Τάξη VAR 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 7.072.937 NA  0.000107 -0.626606 -0.496233 -0.653403
1 4.628.696 5.429.635  1.09E-06 -5.274.918 -4.753.426 -5.382.108
2 6.362.510 1.600.444  4.17E-07 -6.557.708 -5.645.098 -6.745.291
3 1.147.609   23.60114*   1.94E-09*  -13.04014*  -11.73641*  -13.30811*

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι και τα τρία στατιστικά 

μας δίνουν την ίδια τάξη του VAR υποδείγματος που είναι k = 3. 

Στον  πίνακα 11.2 παρουσιάζουμε τους  ελέγχους  αιτιότητας για  τις  μεταβλητές της 

οικονομικής  ανάπτυξης,  των  εξαγωγών  και  των  επενδύσεων,  για  k =  3  (τάξη  του  VAR 

υποδείγματος). 
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Πίνακας 11.2 :  Έλεγχος αιτιότητας του Granger 

Μηδενική υπόθεση (Η0) F – statistic Probability
LINV δεν αιτιάται την LGDP  0.67695  0.59723

LGDP δεν αιτιάται την LINV  1.40335  0.33037

LEXT δεν αιτιάται την LGDP  0.32508  0.80774

LGDP δεν αιτιάται την LEXT  0.67335  0.59908

LEXT δεν αιτιάται την LINV  5.26124  0.04069

LINV δεν αιτιάται την  LEXT  3.71742  0.08034

Οι 2 υποθέσεις για την ανάλυση της αιτιότητας έχουν ως εξής : 

Ηο : Η μεταβλητή Χ δεν αιτιάται την μεταβλητή Υ

Ηα: Η μεταβλητή Χ αιτιάται την μεταβλητή Υ

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 11.2 παρατηρούμε ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0 

σε όλες τις περιπτώσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. 

Αντίστοιχα η  μηδενική υπόθεση Η0 δεν ισχύει σε επίπεδο σημαντικότητας  5% η 

οποία  σημειώνει  ότι  η  μεταβλητή  LEXT προκαλεί  κατά  Granger τη  μεταβλητή  LINV 

(πρόκειται για μια μέση αιτιακή σχέση) δηλαδή έχουμε LEXT→ LINV. 

Το ίδιο αποτέλεσμα ότι δηλ.  δεν ισχύει η μηδενική υπόθεση Η0 που σημαίνει ότι η 

μεταβλητή  LINV προκαλεί  κατά  Granger τη  μεταβλητή  LEXT έχουμε  για  επίπεδο 

σημαντικότητας 10% (πρόκειται για μια χαλαρή σχέση), δηλαδή έχουμε LINV→ LEXT.

Γενικά  από  τα  αποτελέσματα  του  πίνακα  11.2  μπορούμε  να  πούμε  ότι  υπάρχει 

μονόδρομη  σχέση  αιτιότητας ανάμεσα  στην  μεταβλητή  των  εξαγωγών  LEXT και  στην 

μεταβλητή  των  επενδύσεων  LINV για  την  χώρα  της  Ρουμανίας  για  την  περίοδο  που 

εξετάζουμε για  επίπεδο σημαντικότητας  5% και  αμφίδρομη σχέση αιτιότητας  για  επίπεδο 

10%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

12.1  Εισαγωγή

Σε γενικές γραμμές στην διπλωματική αυτή εργασία, προτείνεται μια νέα προσέγγιση 

στο πρόβλημα της μελέτης των σχέσεων ανάμεσα στην μεταβλητή της οικονομικής ανάπτυξης 

(LGDP), των εξαγωγών (LEXT) και των επενδύσεων (LINV) για την χώρα της Ρουμανίας. 

Μελετήθηκαν οι μεταβλητές αυτές σε υπόδειγμα αυτοπαλινδρομήσεων (VAR υποδείγμα) και 

εξετάστηκε η ύπαρξη συνολοκλήρωσης σε αυτό το υπόδειγμα, όπως και οι αιτιακές σχέσεις 

των μεταβλητών που συμμετέχουν στην εργασία.   

Επιβεβαιώνεται  η  ύπαρξη  συνολοκλήρωσης  μεταξύ  αυτών,  η  διαδικασία  σχέσεων 

συνολοκλήρωσης μας επέτρεψε να ερευνηθεί αν οι σχέσεις συνολοκλήρωσης επηρεάζουν τις 

βραχυχρόνιες  δυναμικές  των  μεταβλητών  των  συστημάτων  που  εξετάστηκαν.  Η  ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης υπονοεί ότι οι μεταβλητές (LGDP, LEXT & LINV) εξελίσσονται μαζί στο 

χρόνο, παρόλο που επιτρέπονται κάποιες βραχυχρόνιες αποκλίσεις από τη μακροχρόνια σχέση. 

Μια  συνοπτική  εικόνα  των  συμπερασμάτων  κάθε  κεφαλαίου  παρουσιάζονται  στον 

πίνακα που ακολουθεί : 

Κεφ.
Υποθέσεις 

Έρευνας

Έλεγχοι – 

Μέθοδοι

Στατιστικά Οικονομετρικά 

Αποτελέσματα

Πρακτικά 

Αποτελέσματα

4

Παρουσίαση 

των 

μεταβλητών 

που 

συμμετέχουν 

στην έρευνα

Στατιστικά  της 

περιγραφικής 

στατιστικής

Δεν  παρουσιάζουν  μεγάλες 

διακυμάνσεις. Τα κατάλοιπα των 

μεταβλητών  ακολουθούν  την 

κανονική κατανομή. 

Η  μεταβλητικότητα  των 

μεταβλητών κυμαίνεται στο ίδιο 

επίπεδο. 

Λόγω του μικρού 

αριθμού των 

παρατηρήσεων οι 

μεταβλητές έχουν 

αριστερή ασυμμετρία 

και κύρτωση.

5 Εξειδίκευση 

του 

υποδείγματος

Γραμμικό 

πολυμεταβλητό 

Λογαριθμικό 

υπόδειγμα

Γραμμική  σχέση  μεταξύ  των 

μεταβλητών.  Οι  μεταβλητές 

είναι  στατιστικά  σημαντικές. 

Συντελεστής  προσδιορισμού 

βρίσκεται  στα  πλαίσια  των 

τιμών.  Δεν  υπάρχει 

Πρόσημα σύμφωνα με 

την οικονομική 

θεωρία. 

Θετική  σχέση  μεταξύ 

των μεταβλητών. 
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αυτοσυσχέτιση  στις  τιμές  του 

διαταρακτικού  όρου.  

6 Έλεγχοι της 

στασιμότητας Έλεγχος της 

μοναδιαίας ρίζας 

Μέθοδοι Dickey - 

Fuller

Σύμφωνα  με  την  μεθοδολογία 

των  Box-Pierce οι  μεταβλητές 

δεν  είναι  στάσιμες  στα επίπεδα 

τους.  Όλες  οι  μεταβλητές  δεν 

γίνονται  στάσιμες  στις  πρώτες 

διαφορές  εκτός  της  μεταβλητής 

των εξαγωγών LEXT.

Η  μεταβλητή  της  οικονομικής 

ανάπτυξης (LGDP) στα επίπεδα 

της είναι στάσιμη στην δεύτερη 

μορφή  εξίσωσης  των  D-F. 

Αντίθετα δεν είναι στάσιμη στις 

πρώτες διαφορές και  στις  τρείς 

μορφές εξισώσεων. 

Η  μεταβλητή  των  εξαγωγών 

(LΕΧΤ) στα  επίπεδα  και  στις 

πρώτες  διαφορές  της  είναι 

στάσιμη  στην  δεύτερη  μορφή 

εξίσωσης των D-F.  

Η  μεταβλητή  των  επενδύσεων 

(LINV) στα  επίπεδα  της  είναι 

στάσιμη  στην  δεύτερη  μορφή 

εξίσωσης των D-F. Αντίθετα δεν 

είναι  στάσιμη  στις  πρώτες 

διαφορές και στις τρείς μορφές 

εξισώσεων. 

Οικονομικές μεταβλητές 

Οι οικονομικές 

μεταβλητές 

παρουσιάζουν τάση 

στα επίπεδα τους. 
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στάσιμες στις πρώτες 

λογαριθμικές διαφορές Ι(1). 

7,10

Έλεγχοι της 

ύπαρξης 

μακροχρονίων 

σχέσεων 

Έλεγχος 

συνολοκλήρωσης  με 

δύο μεταβλητές (D-F 

ή  E-G,  D-W)  και 

έλεγχος  με 

περισσότερες  από 

δύο  μεταβλητές 

Johansen και 

υποδείγματα 

αυτοπαλινδρομήσεων 

(VAR)

Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 

συνολοκλήρωσης  μεταξύ  των 

μεταβλητών.

Ύπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 

ισορροπίας  στα  VAR 

υποδείγματα. 

Υπάρχουν 

μακροχρόνιες σχέσεις 

συνολοκλήρωσης που 

μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε 

προβλέψεις

8

Έλεγχοι  της 

ύπαρξης 

βραχυχρονίων 

σχέσεων 

Πολυμεταβλητά 

υποδείγματα 

Διόρθωσης Λαθών.

Δεν  υπάρχουν  βραχυχρόνιες 

σχέσεις

Δεν υπάρχουν 

βραχυχρόνιες σχέσεις 

συνολοκλήρωσης, 

επομένως δεν 

μπορούμε να 

κατασκευάσουμε 

υποδείγματα 

διόρθωσης λαθών 

9, 11

Έλεγχοι της 

ύπαρξης 

αιτιακών 

σχέσεων 

Αιτιακοί Έλεγχοι 

Granger 

Τάξη VAR 

υποδείγματος

Υπάρχουν  σχέσεις  αιτιότητας 

μεταξύ  των  μεταβλητών  του 

υποδείγματος. 

Μονόδρομη  σχέση 

αιτιότητας  μεταξύ  της 

μεταβλητής  LINV και 

LEXT.

Τάξη VAR, k = 3
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12.2   Περιορισμοί στην έρευνα μας 

Η περιορισμένη βάση δεδομένων για στοιχεία από την οικονομία της Ρουμανίας πριν 

από το 1990 είναι  ένας περιορισμός για αυτήν την διπλωματική μελέτη,  διότι  σε αντίθετη 

περίπτωση  θα  είχαμε  μια  περισσότερο  σαφή  εικόνα  για  όλα  τα  οικονομικά  μεγέθη  της 

οικονομίας  της  χώρας.  Το  μήκος  του  χρόνου  από  1990  έως  2005,  ωστόσο,  παρέχει  έναν 

αποδεκτό  αριθμό παρατηρήσεων και  αυξάνει  την  εγκυρότητα  των αποτελεσμάτων για  την 

χώρα που εξετάζουμε .

Παρόμοιες  μελέτες  που  έχουν  ασχοληθεί  με  το  θέμα  της  συσχέτισης  μεταξύ  της 

οικονομικής ανάπτυξης,  των επενδύσεων και  των εξαγωγών έχουν καταλήξει  σε παρόμοια 

συμπεράσματα.  Άλλες  μελέτες  βρίσκουν ότι  περισσότερο οι  εξαγωγές  σε  σύγκριση  με  τις 

επενδύσεις  μακροχρόνια  επηρεάζουν  σε  υψηλό  ποσοστό  την  πορεία  του  ΑΕΠ  (  Marius- 

Corneliu Marinas124 2007).  Η  επέκταση  των  εξαγωγών  αυξάνουν  την  αποδοτικότητα  των 

παραγωγικών πηγών με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής από συσσωρευμένο κεφάλαιο 

(Romer 1989,  Edwards125 1992). Σύμφωνα με τον  Edwards (1997) η πορεία των εξαγωγών 

καθορίζει  τον βαθμό της οικονομικής ανάπτυξης,  με αποτέλεσμα οι  οικονομίες αυτών των 

χωρών, να απορροφούν γρηγορότερα την τεχνολογία σε σχέση με τις τεχνολογικά προηγμένες 

χώρες.  Άλλες  μελέτες  δείχνουν  ότι  η  αύξηση  των  επενδύσεων  οδηγεί  σε  επέκταση  των 

εξαγωγών με αποτέλεσμα την οικονομική άνθιση της χώρας (Ρουμανίας) (Dritsakis 2004)126. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι προοπτικές στην χώρα είναι ευνοϊκές. Η αξιοποίηση τους 

όμως,  εξαρτάται  από  την  ικανότητα  του  επιχειρηματικού  χώρου,  να  ανταποκριθεί  στις 

ευκαιρίες και στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος που διαμορφώνεται, προσαρμόζοντας 

τη στρατηγική του και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία που έχει 

αποκτήσει (Ferris S. 1993)127. 

Το εμπόριο επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών που είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας  της  οικονομικής  ανάπτυξης.  Οι   Ben and David128 (1998),  στην  μελέτη  τους 

124 Marius-Corneliu  Marinas (Academia  de  Studii  Economice,  Bucuresti),  (2007),  “The  Estimation  of  the 
Cointegration  Relationship  between  the  Economic  Growth,  Investments  and  Exports”.  The  Romanian 
CaseAsociatia Generala a Economistilor din Romania
125 Edwards S., (1992), “Trade orientation distortions and growth in developing countries, Journal of Development 
Economics”
126 Dritsakis  N.,  (2004),  “Exports,  Investments  And  Economic  Development  Of  Pre-Accession  Countries  Of 
European Union:  An Empirical Investigation Of Bulgaria And Romania”, Applied Economics, Taylor and Francis 
Journal, vol 36
127 Ferris  S.,  (1993),  “Foreign  Direct  investment  in  an  emerging  market  economy  :  the  case  of  Romania”, 
Department of Finance, Unicersity of Columbia
128 Ben – David D., (1996), “Technological convergence and international trade”
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έχουν  αποδείξει  ότι  η  τροποποίηση  της  δομής  των  εξαγωγών  με  βάση  τις  πραγματικές 

συγκλίσεις, έχει σημαντικά επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας.   

Η  Ρουμανία  μετά  από  μια  αξιοσημείωτη  αναπτυξιακή  πορεία  από  τις  αρχές  τις 

δεκαετίας του 2000, είναι πλέον επίσημο μέλος της Ε.Ε. (01.01.2007). Η ένταξη της Ρουμανίας 

(μαζί με τη Βουλγαρία) στην Ευρωπαϊκή Ενωση σηματοδοτεί τη φυγή προς τα εμπρός, το 

τέλος της εσωστρέφειας και  την απαρχή μιας νέας  εποχής  για  την χώρα.  Με εξαίρεση το 

φαραωνικό  παλάτι  που  έχτισε  ο  Τσαουσέσκου λίγο  πριν  το  οικτρό  τέλος  του,  τίποτα  δεν 

θυμίζει τη βασιλεία του. Οι Ρουμάνοι θέλουν να ξεχάσουν το παρελθόν της στασιμότητας και 

τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα από τον ιδιότυπο, και ανύπαρκτο βαλκανικό σοσιαλισμό στην 

οικονομία  της  ελεύθερης  αγοράς  και  τη  δημοκρατία.  Η  αίσθηση  του  νέου  απεικονίζεται 

ανάγλυφα στην πρωτεύουσα, όπου εκατοντάδες γερανοί υψώνουν ουρανοξύστες και εμπορικά 

κέντρα: Ο τομέας των κατασκευών και των δημοσίων έργων αναπτύσσεται ραγδαία, η πόλη 

γεμίζει  εργοτάξια  τουρκικών  και  ελληνικών  εταιρειών.  Οι  τράπεζες,  με  έντονη  ελληνική 

παρουσία,  δίνουν  τον  τόνο  στον  εκσυγχρονισμό  της  οικονομίας,  δραστηριοποιούνται  με 

εξαιρετικά  αποτελέσματα  σε  μια  πολλά  υποσχόμενη  αγορά.  Μαζί  με  τις  τηλεπικοινωνίες 

(ROMTELECOM-OTE, Γερμανός) συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία μιας μεσαίας 

τάξης, αποτελούμενης από στελέχη που φιλοδοξούν να συγκροτήσουν τη ραχοκοκαλιά του 

κοινωνικού μετασχηματισμού.

Η  μεγάλη  πρόκληση  που  αντιμετωπίζει  είναι  η  συνέχιση  και  ολοκλήρωση  της 

προσπάθειας επίτευξης της νομισματικής και συναλλαγματικής σταθερότητας, με ταυτόχρονη 

διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας της. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη στήριξη της αύξησης της  παραγωγικότητας καθώς και 

στην διατήρηση ενός υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας, μέσω της αύξησης των επενδύσεων 

και  προώθησης  των  αναγκαίων  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  και  προσαρμογών  στην 

οικονομία  της.  Δεν  μπορεί  να  επιτευχθεί  βιώσιμη  ανάπτυξη  αν  στηρίζεται  σε  πρακτικές 

υπερβολικής  αυξήσεως  της  εγχώριας  ζήτησης,  μέσω  της  αύξησης  των  μισθών  με  ρυθμό 

υψηλότερο  από  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  ή  μέσω  της  εφαρμογής  επεκτατικής 

μακροοικονομικής πολιτικής. 

Η μείωση του πληθωρισμού αποτελεί στόχο μεγάλης σημασίας γιατί εκτός των άλλων, 

είναι από τα βασικά κριτήρια του Maastricht για ένταξη στην ζώνη του Ευρώ. Η επίτευξη του 

όμως δεν θα πρέπει να στηρίζεται υπερβολικά στην συναλλαγματική πολιτική, που οδηγεί στην 

ανατίμηση της ισοτιμίας και φυσικά στην μείωση της ανταγωνιστικότητας. 

Γενικότερα η Ρουμανία έχει όλες τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει την πρόκληση και 

να  συνεχίσει  απρόσκοπτα  τη  δυναμική  αναπτυξιακή  της  πορεία  και  να  επιτύχει  αρκετά 

γρήγορα της ένταξη της στην ζώνη του Ευρώ. Οι πολιτική της χώρας  θα πρέπει να συνεχίσει 
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να έχει ως στόχο τη σταθεροποίηση και περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού 

πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας.   

12.3   Γενικά Συμπεράσματα 

 Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη σχέση του ρυθμού του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του 

λόγου των εξαγωγών προς το ΑΕΠ και του λόγου των επενδύσεων προς το ΑΕΠ (εγχωρίων 

και άμεσων ξένων) χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για τα έτη από 1990-2005. Η εμπειρική 

ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή παρουσιάζουν 

μοναδιαία  ρίζα.  Στη  βάση  αυτή  χρησιμοποιήθηκε  η  ανάλυση  της  συνολοκλήρωσης  όπως 

προτάθηκε από το Johansen για να προκύψει μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του υποδείγματος διορθωτικού σφάλματος, 

για  να  εκτιμηθούν  οι  μακροχρόνιες  και  βραχυχρόνιες  σχέσεις.  Τα  επιλεγμένα διανύσματα 

έδωσαν  όρους  διορθωτικού  σφάλματος,  οι  οποίοι  αποδείχθηκαν στατιστικά  σημαντικοί  σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5% κατά την εισαγωγή τους στις βραχυχρόνιες δυναμικές εξισώσεις. 

Με  την  αιτιότητα  κατά  Granger  παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  μονόδρομη  σχέση  αιτιότητας 

μεταξύ του λόγου των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών . 

Τέλος, δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ του ρυθμού μεταβολής του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ και του λόγου των εξαγωγών, όπως και ανάμεσα στο ρυθμό μεταβολής του  ΑΕΠ και 

του λόγου των εγχώριων επενδύσεων.

Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της οικονομικής θεωρίας που αναλύει τη θεωρητική σχέση 

ανάμεσα στις  εξαγωγές  και  την  ανάπτυξη.  Σύμφωνα με  τη  θεωρία  αυτή υπάρχουν πολλές 

μεταβλητές που επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Βέβαια, αφού 

οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της ανάπτυξης, η αύξηση τους συνεισφέρει στην αύξηση της 

οικονομίας.  

Τα εμπειρικά  αποτελέσματα  που  αποτελούν τα  συστατικά  της  βάσης  για  αυτή  την 

έρευνα είναι τα ακόλουθα:

 Οι μεταβλητές  δεν παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις κατά την χρονική περίοδο που 

μελετάμε (κεφάλαιο 4).

 Επιπλέον δεν είναι στάσιμες στα επίπεδα τους (κεφάλαιο 6).

 Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών (κεφάλαιο 7).
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 Δεν υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις ισορροπίας στην πλήρη μορφή των υποδειγμάτων 

(κεφάλαιο 8).

 Υπάρχουν  μακροχρόνιες  αλλά  δεν  υπάρχουν  βραχυχρόνιες  σχέσεις  μεταξύ  των 

μεταβλητών της οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και των επενδύσεων (σχέσεις 

πολυμεταβλητής συνολοκλήρωσης Johansen και υποδείγματα διόρθωσης λαθών VAR 

υποδείγματα) (κεφάλαιο 10).

 Υπάρχουν αιτιακές  σχέσεις  μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε και  προς  ποια 

κατεύθυνση (κεφάλαιο 11).

Στο  κεφάλαιο  6 αποδείξαμε  ότι  όλες  οι  χρονικές  σειρές  των  μεταβλητών  που 

εξετάζουμε δεν ακολουθούν τη διαδικασία του τυχαίου περιπάτου (Hamilton 1994).

Για τη διερεύνηση των μακροχρονίων σχέσεων εφαρμόσαμε την μεθοδολογία των 

σχέσεων  διμεταβλητής  συνολοκλήρωσης  των  Engel –  Granger στο  κεφάλαιο  7. 

Συμπέρασμα  της  διερεύνησης  αυτής  ήταν  ότι  υπάρχουν  σχέσεις  συνολοκλήρωσης  ή 

μακροχρόνιες σχέσεις ή σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. 

Εκτός  από  τον  έλεγχο  των  μακροχρονίων  σχέσεων,  και  κάνοντας  χρήση  των 

αποτελεσμάτων  αυτών  εκτιμήσαμε  και  τις  αντίστοιχες  βραχυχρόνιες  σχέσεις  ή  σχέσεις 

ανισορροπίας  με  τις  εξίσωσεις  διόρθωσης  σφάλματος  στην  παλινδρόμηση 

συνολοκλήρωσης  μεταξύ  των  ιδίων  μεταβλητών  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  στις 

μακροχρόνιες σχέσεις, στο  κεφάλαιο 8. Συμπέρασμα της διερεύνησης αυτής ήταν ότι δεν 

υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις στις μεταβλητές που εξετάζουμε.  

Για  την  διερεύνηση  των  μακροχρονίων  σχέσεων  μεταξύ  των  μεταβλητών 

εφαρμόσαμε την μεθοδολογία των σχέσεων πολυμεταβλητής συνολοκλήρωσης των Engel 

–  Granger,  στο  κεφάλαιο  7.  Στο  κεφάλαιο  10 διερευνήσαμε  την  ύπαρξη  σχέσεων 

πολυμεταβλητής  συνολοκλήρωσης  του  Johansen,  καθώς  και  VAR υποδείγματα,  στο 

κεφάλαιο 9. Συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία σχέση συνολοκλήρωσης στις μεταβλητές 

που εξετάζουμε. 

Για  την  διερεύνηση  των  αιτιακών  σχέσεων  εφαρμόσαμε  την  μεθοδολογία  του 

Granger μεταξύ  τριών  μεταβλητών  (σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  που  ερευνούμε  στο 

κεφάλαιο 11). Μερικά ιδιατέρως χρήσιμα συμπεράσματα αυτού του κεφαλαίου είναι πως 

υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ της μεταβλητής των επενδύσεων (LINV) και 

αυτής  των  εξαγωγών  (LEXT).  Σημαντικό  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  καμία  αιτιακή  σχέση 

μεταξύ της μεταβλητής της οικονομικής ανάπτυξης (LGDP) με τις μεταβλητές αντίστοιχα 

των επενδύσεων και των εξαγωγών, δηλαδή καμία μεταβλητή δεν προκαλεί την άλλη αλλά 

ούτε προκαλείται από αυτή.
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Με  την  παρούσα  διπλωματική  εργασία  συμβάλλαμε  ως  ένα  βαθμό  στην 

αποσαφήνιση των σχέσεων της μεταξύ του ΑΕΠ, των εξαγωγών και των επενδύσεων για 

την χώρα της Ρουμανίας. Γνωρίζοντας λοιπόν πως η πορεία της ρουμανικής οικονομίας 

οδεύει εμπρός με γρήγορους ρυθμούς, αψηφώντας τις λιγότερο αισιόδοξες προβλέψεις. Η 

πρόοδος  που  σημειώνεται  όσον  αφορά  τη  λειτουργία  της  αγοράς  στη  χώρα  κατά  τα 

τελευταία  τρία  -  πέντε  έτη  είναι  εμφανής  και  έχει  αναγνωριστεί  από  τους  διεθνείς 

οργανισμούς. Ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ανέρχεται σε 5% και ποσοστό 

ανώτερο του 70% του ΑΕΠ προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. 

Οι κύριοι άξονες της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Ρουμανίας, όπως 

καθορίζονται στο Πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2002-2006, είναι:

 αύξηση  της  παραγωγής,  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας  και  προώθηση  του 

ιδιωτικού τομέα 

 βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια)

 γεωργική και αγροτική ανάπτυξη

 προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής

 προώθηση  της  επιστημονικής  έρευνας  και  της  τεχνολογίας,  δημιουργία  της 

κοινωνίας της πληροφορίας 

 μείωση  του  πληθωρισμού  και  της  ανεργίας  και  προώθηση  της  διαδικασίας 

ιδιωτικοποιήσεων 

 Πρόσφατη  έκθεση  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας  χαιρετίζει  τις  μεταρρυθμίσεις  της 

Ρουμανίας  και  τροφοδοτεί  μεγάλες  προσδοκίες  για  τα  χρόνια  που  έπονται  της  ένταξης. 

Ωστόσο,  δεν  γεννάται  αμφιβολία,  ότι  ένας  ρυθμός  ανάπτυξης  της  τάξης  μεταξύ  5,5-6% 

ετησίως  συνάδει  καλύτερα με  τις  βάσεις  της  οικονομίας.  Εάν  γινόταν  οι  βάσεις  αυτές  να 

κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση, θα ήταν δυνατός ένας μεγαλύτερος και ανθεκτικότερος 

ρυθμός ανάπτυξης. 

Η μεγάλη πρόκληση της οικονομίας της χώρας  είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση της 

προσπάθειας επιτεύξεως νομισματικής και συναλλαγματικής σταθερότητας, με τελικό στόχο 

την  έγκαιρη  ένταξη  στην  ζώνη  του  Ευρώ,  με  ταυτόχρονη  διατήρηση  της  αναπτυξιακής 

δυναμικής της οικονομίας. 

Η ανάπτυξη για να είναι βιώσιμη πρέπει να συμβαδίζει με χαμηλό πληθωρισμό τιμών 

και μισθών και με ελεγχόμενα ελλείματα στο ισοζύγιο πληρωμών – φυσιολογικό σε μια ταχέως 

αναπτυσόμενη οικονομία.  

Σε γενικές γραμμές, η Ρουμανία έχει ήδη επιτύχει σημαντικό βαθμό εναρμόνισης και 

θα  μπορούσε  να  είναι  σε  θέση  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  που  συνεπάγεται  η 

προσχώρησή  της  στην  ΕΕ,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  εντείνει  τις  προσπάθειές  της  σε 
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ορισμένους  τομείς  και  θα  επικεντρωθεί  στην  ενίσχυση  των  γενικών  διοικητικών  της 

ικανοτήτων.  Αυτό θα συμβεί υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτική της χώρας από εδώ και στο 

εξής θα συνεχίσει να έχει ως στόχο την σταθεροποίηση και περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού 

και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας της οικονομίας με στόχο την ανταγωνιστικότητα και 

την ανάπτυξη. 
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Οι διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  129  

Κράτη Αίτηση για ένταξη Ημερομηνία Ένταξης
Ιδρυτικά Μέλη

Βέλγιο 1957
Γαλλία 1957
Γερμανία 1957
Ιταλία 1957
Λουξεμβούργο 1957
Ολλανδία 1957

Πρώτη Διεύρυνση
Δανία 08/1961 01/1973
Ιρλανδία 07/1961 01/1973
Ηνωμένο Βασίλειο 08/1961 01/1973

Δεύτερη Διεύρυνση
Ελλάδα 06/1975 01/1981

Τρίτη Διεύρυνση
Πορτογαλία 03/1977 01/1986
Ισπανία 07/1977 01/1986
Ανατολική Γερμανία Επανένωση Γερμανίας 

10/1990
Τέταρτη Διεύρυνση

Αυστρία 07/1989 01/1985
Φινλανδία 03/1992 01/1995
Σουηδία 07/1991 01/1995

Πέμπτη Διεύρυνση
Κύπρος 07/1990 05/2004
Τσεχία 01/1996 05/2004
Εσθονία 12/1995 05/2004
Ουγγαρία 03/1994 05/2004
Λετονία 10/1995 05/2004
Λιθουανία 12/1995 05/2004
Μάλτα 07/1990 05/2004
Πολωνία 04/1994 05/2004
Σλοβακία 06/1995 05/2004
Σλοβενία 06/1996 05/2004
Τελευταία Διεύρυνση

Βουλγαρία 12/1995 01/2007
Ρουμανία 06/1995 01/2007
Επόμενη Διεύρυνση
Κροατία 20/2/2003 1/1/2009
Τουρκία 1963 ?

129 http://www.euractiv.com/en/enlargement/introduction-enlargement/article-129588
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ D-F ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  LGDP

Ι)  Πρώτη Μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag =0 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.226131  0.9998
Test critical values: 1% level -2.728252

5% level -1.966270
10% level -1.605026

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) 0.039459 0.009337 4.226131 0.0008

R-squared -0.674139     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared -0.674139     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.433802     Akaike info criterion 1.231884
Sum squared resid 2.634579     Schwarz criterion 1.279087
Log likelihood -8.239127     Durbin-Watson stat 0.342205

1) Lag=1

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.413877  0.7888
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) 0.003526 0.008520 0.413877 0.6863

D(LGDP(-1)) 0.806546 0.160380 5.028962 0.0003
R-squared 0.502678     Mean dependent var 0.514338
Adjusted R-squared 0.461235     S.D. dependent var 0.328375
S.E. of regression 0.241029     Akaike info criterion 0.123769
Sum squared resid 0.697143     Schwarz criterion 0.215063
Log likelihood 1.133619     Durbin-Watson stat 2.143350

2) Lag=2

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.523616  0.8151
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) 0.005156 0.009846 0.523616 0.6120

D(LGDP(-1)) 0.696427 0.304212 2.289285 0.0451
D(LGDP(-2)) 0.043360 0.297730 0.145635 0.8871

R-squared 0.442339     Mean dependent var 0.476488
Adjusted R-squared 0.330807     S.D. dependent var 0.308364
S.E. of regression 0.252255     Akaike info criterion 0.282418
Sum squared resid 0.636324     Schwarz criterion 0.412791
Log likelihood 1.164283     Durbin-Watson stat 2.124995

ΙΙ) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.681161  0.0001
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.116443 0.017429 -6.681161 0.0000

C 1.910412 0.209074 9.137497 0.0000
R-squared 0.774454     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.757104     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.165236     Akaike info criterion -0.639313
Sum squared resid 0.354940     Schwarz criterion -0.544906
Log likelihood 6.794848     F-statistic 44.63791
Durbin-Watson stat 2.002395     Prob(F-statistic) 0.000015

2)  Lag=1

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.619037  0.0200
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.135121 0.037336 -3.619037 0.0040

D(LGDP(-1)) -0.027461 0.247919 -0.110766 0.9138
C 2.164930 0.575702 3.760503 0.0032

R-squared 0.782409     Mean dependent var 0.514338
Adjusted R-squared 0.742847     S.D. dependent var 0.328375
S.E. of regression 0.166520     Akaike info criterion -0.559994
Sum squared resid 0.305018     Schwarz criterion -0.423053
Log likelihood 6.919958     F-statistic 19.77677
Durbin-Watson stat 2.187442     Prob(F-statistic) 0.000228

3)  Lag=2

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.966850  0.0004
Test critical values: 1% level -4.057910

5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
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                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.233206 0.039084 -5.966850 0.0002

D(LGDP(-1)) -0.037409 0.184649 -0.202596 0.8440
D(LGDP(-2)) -0.609116 0.173979 -3.501089 0.0067

C 3.760206 0.612349 6.140624 0.0002
R-squared 0.892545     Mean dependent var 0.476488
Adjusted R-squared 0.856726     S.D. dependent var 0.308364
S.E. of regression 0.116720     Akaike info criterion -1.210411
Sum squared resid 0.122613     Schwarz criterion -1.036580
Log likelihood 11.86767     F-statistic 24.91856
Durbin-Watson stat 2.371445     Prob(F-statistic) 0.000108

III)  Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση

1) Lag =0

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.690673  0.7044
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.128190 0.075822 -1.690673 0.1167

C 1.993534 0.564482 3.531618 0.0041
@TREND(1990) 0.006855 0.042960 0.159559 0.8759

R-squared 0.774932     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.737420     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.171801     Akaike info criterion -0.508099
Sum squared resid 0.354189     Schwarz criterion -0.366489
Log likelihood 6.810743     F-statistic 20.65855
Durbin-Watson stat 1.991040     Prob(F-statistic) 0.000130
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2) Lag= 1 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.310176  0.4029
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.210712 0.091210 -2.310176 0.0435

D(LGDP(-1)) 0.029892 0.257712 0.115989 0.9100
C 2.665750 0.799831 3.332892 0.0076

@TREND(1990) 0.044848 0.049295 0.909796 0.3843
R-squared 0.799043     Mean dependent var 0.514338
Adjusted R-squared 0.738756     S.D. dependent var 0.328375
S.E. of regression 0.167839     Akaike info criterion -0.496662
Sum squared resid 0.281701     Schwarz criterion -0.314074
Log likelihood 7.476634     F-statistic 13.25394
Durbin-Watson stat 2.267146     Prob(F-statistic) 0.000809

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.141449  0.0311
Test critical values: 1% level -4.886426

5% level -3.828975
10% level -3.362984

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.341359 0.082425 -4.141449 0.0032

D(LGDP(-1)) -0.025365 0.174065 -0.145724 0.8877
D(LGDP(-2)) -0.542033 0.170091 -3.186724 0.0129
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C 4.528764 0.779205 5.812034 0.0004
@TREND(1990) 0.058918 0.040178 1.466421 0.1807

R-squared 0.915309     Mean dependent var 0.476488
Adjusted R-squared 0.872964     S.D. dependent var 0.308364
S.E. of regression 0.109907     Akaike info criterion -1.294635
Sum squared resid 0.096637     Schwarz criterion -1.077347
Log likelihood 13.41513     F-statistic 21.61536
Durbin-Watson stat 2.651576     Prob(F-statistic) 0.000240

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) 

I) Πρώτη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 15.67414     Probability 0.001633
Obs*R-squared 7.945258     Probability 0.004821

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.003054 0.006570 -0.464833 0.6497
RESID(-1) 0.768086 0.194007 3.959058 0.0016

R-squared 0.529684     Mean dependent var 0.079551
Adjusted R-squared 0.493506     S.D. dependent var 0.425915
S.E. of regression 0.303117     Akaike info criterion 0.574171
Sum squared resid 1.194440     Schwarz criterion 0.668577
Log likelihood -2.306280     Durbin-Watson stat 1.446998

2) Lag = 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.177075     Probability 0.682003
Obs*R-squared 0.175328     Probability 0.675419

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.001667 0.009676 -0.172279 0.8663

DLGDP(-1) 0.042176 0.194065 0.217330 0.8319
RESID(-1) -0.147338 0.350135 -0.420803 0.6820

R-squared 0.012523     Mean dependent var 0.012938
Adjusted R-squared -0.167018     S.D. dependent var 0.231184
S.E. of regression 0.249745     Akaike info criterion 0.250656
Sum squared resid 0.686098     Schwarz criterion 0.387597
Log likelihood 1.245406     Durbin-Watson stat 2.101218
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3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 7.711987     Probability 0.021504
Obs*R-squared 5.983205     Probability 0.014443

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.006795 0.008000 -0.849391 0.4177

DLGDP(-1) 2.108530 0.794901 2.652568 0.0264
DLGDP(-2) -1.702689 0.654958 -2.599694 0.0288
RESID(-1) -2.305896 0.830341 -2.777046 0.0215

R-squared 0.460247     Mean dependent var 0.010509
Adjusted R-squared 0.280329     S.D. dependent var 0.230016
S.E. of regression 0.195130     Akaike info criterion -0.182637
Sum squared resid 0.342683     Schwarz criterion -0.008807
Log likelihood 5.187144     Durbin-Watson stat 2.625813

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά, με χρονική τάση 

1) Lag = 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.027144     Probability 0.871881
Obs*R-squared 0.033853     Probability 0.854020

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.002459 0.217877 -0.011287 0.9912

LGDP(-1) 0.000214 0.018166 0.011754 0.9908
RESID(-1) -0.047644 0.289186 -0.164753 0.8719

R-squared 0.002257     Mean dependent var 3.52E-16
Adjusted R-squared -0.164034     S.D. dependent var 0.159226
S.E. of regression 0.171789     Akaike info criterion -0.508239
Sum squared resid 0.354139     Schwarz criterion -0.366629
Log likelihood 6.811793     F-statistic 0.013572
Durbin-Watson stat 1.974384     Prob(F-statistic) 0.986535

2) Lag = 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.919868     Probability 0.360124
Obs*R-squared 1.179332     Probability 0.277492

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
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Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.275680 1.450169 -0.879677 0.3997
LGDP(-1) 0.077449 0.089023 0.869987 0.4047

DLGDP(-1) 0.594133 0.667577 0.889984 0.3944
RESID(-1) -0.780368 0.813648 -0.959097 0.3601

R-squared 0.084238     Mean dependent var -1.17E-16
Adjusted R-squared -0.190491     S.D. dependent var 0.153176
S.E. of regression 0.167130     Akaike info criterion -0.505136
Sum squared resid 0.279324     Schwarz criterion -0.322548
Log likelihood 7.535949     F-statistic 0.306623
Durbin-Watson stat 1.879755     Prob(F-statistic) 0.820135

3) Lag = 2  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.681701     Probability 0.432932
Obs*R-squared 1.020780     Probability 0.312334

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.312848 0.729584 -0.428804 0.6794

LGDP(-1) 0.019401 0.046213 0.419812 0.6857
DLGDP(-1) 0.126391 0.242443 0.521320 0.6163
DLGDP(-2) 0.004409 0.177220 0.024880 0.9808
RESID(-1) -0.363453 0.440202 -0.825652 0.4329

R-squared 0.078522     Mean dependent var 3.01E-16
Adjusted R-squared -0.382218     S.D. dependent var 0.101083
S.E. of regression 0.118841     Akaike info criterion -1.138341
Sum squared resid 0.112985     Schwarz criterion -0.921052
Log likelihood 12.39921     F-statistic 0.170425
Durbin-Watson stat 1.877587     Prob(F-statistic) 0.947468

II) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και  χρονική τάση 

1) Lag = 0 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.027178     Probability 0.872045
Obs*R-squared 0.036970     Probability 0.847526

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.023581 0.605979 -0.038914 0.9697
T -0.001708 0.045997 -0.037136 0.9710

LGDP(-1) 0.003180 0.081414 0.039057 0.9695
RESID(-1) -0.051175 0.310417 -0.164859 0.8720

R-squared 0.002465     Mean dependent var 2.63E-16
Adjusted R-squared -0.269590     S.D. dependent var 0.159057
S.E. of regression 0.179219     Akaike info criterion -0.377233
Sum squared resid 0.353316     Schwarz criterion -0.188420
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Log likelihood 6.829251     F-statistic 0.009059
Durbin-Watson stat 1.964863     Prob(F-statistic) 0.998742

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.869039     Probability 0.204756
Obs*R-squared 2.407439     Probability 0.120760

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.410805 1.285883 -1.097149 0.3011
T 0.002292 0.047313 0.048445 0.9624

LGDP(-1) 0.084451 0.107098 0.788540 0.4507
DLGDP(-1) 0.656945 0.540383 1.215703 0.2550
RESID(-1) -0.938381 0.686388 -1.367128 0.2048

R-squared 0.171960     Mean dependent var -3.59E-16
Adjusted R-squared -0.196058     S.D. dependent var 0.147205
S.E. of regression 0.160990     Akaike info criterion -0.542499
Sum squared resid 0.233259     Schwarz criterion -0.314264
Log likelihood 8.797490     F-statistic 0.467260
Durbin-Watson stat 1.950551     Prob(F-statistic) 0.758823

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.597104     Probability 0.246771
Obs*R-squared 2.415040     Probability 0.120175

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.429023 0.824765 -0.520177 0.6190
T -0.003141 0.038837 -0.080877 0.9378

LGDP(-1) 0.030585 0.083113 0.367998 0.7238
DLGDP(-1) 0.147624 0.204547 0.721714 0.4939
DLGDP(-2) -0.000769 0.164079 -0.004685 0.9964
RESID(-1) -0.541600 0.428560 -1.263766 0.2468

R-squared 0.185772     Mean dependent var 4.20E-16
Adjusted R-squared -0.395819     S.D. dependent var 0.089739
S.E. of regression 0.106022     Akaike info criterion -1.346304
Sum squared resid 0.078684     Schwarz criterion -1.085559
Log likelihood 14.75098     F-statistic 0.319421
Durbin-Watson stat 1.870838     Prob(F-statistic) 0.886339
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ D-F ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  LGDP

Ι)  Πρώτη Μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.477727  0.1255
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.141137 0.095510 -1.477727 0.1633

R-squared 0.098551     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.098551     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.233221     Akaike info criterion -0.004915
Sum squared resid 0.707094     Schwarz criterion 0.040732
Log likelihood 1.034404     Durbin-Watson stat 2.217653

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.642295  0.0932
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.177772 0.108246 -1.642295 0.1288

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 237



D(LGDP(-1),2) -0.099386 0.268516 -0.370131 0.7183
R-squared 0.150480     Mean dependent var -0.063451
Adjusted R-squared 0.073251     S.D. dependent var 0.253242
S.E. of regression 0.243790     Akaike info criterion 0.155620
Sum squared resid 0.653770     Schwarz criterion 0.242535
Log likelihood 0.988469     Durbin-Watson stat 2.172474

3) Lag = 2 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.405019  0.0027
Test critical values: 1% level -2.771926

5% level -1.974028
10% level -1.602922

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.283846 0.083361 -3.405019 0.0078

D(LGDP(-1),2) -0.189862 0.186191 -1.019716 0.3345
D(LGDP(-2),2) -0.519988 0.186009 -2.795497 0.0209

R-squared 0.637401     Mean dependent var -0.084948
Adjusted R-squared 0.556823     S.D. dependent var 0.251809
S.E. of regression 0.167633     Akaike info criterion -0.521763
Sum squared resid 0.252907     Schwarz criterion -0.400537
Log likelihood 6.130580     Durbin-Watson stat 2.990524

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά, με χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.444595  0.5306
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
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Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.284690 0.197073 -1.444595 0.1742

C 0.107495 0.128612 0.835810 0.4196
R-squared 0.148142     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.077154     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.235972     Akaike info criterion 0.081359
Sum squared resid 0.668195     Schwarz criterion 0.172653
Log likelihood 1.430488     F-statistic 2.086853
Durbin-Watson stat 2.033426     Prob(F-statistic) 0.174173

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.526435  0.4893
Test critical values: 1% level -4.057910

5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.359299 0.235384 -1.526435 0.1579

D(LGDP(-1),2) 0.013862 0.301030 0.046050 0.9642
C 0.131319 0.150751 0.871099 0.4041

R-squared 0.210396     Mean dependent var -0.063451
Adjusted R-squared 0.052475     S.D. dependent var 0.253242
S.E. of regression 0.246508     Akaike info criterion 0.236326
Sum squared resid 0.607660     Schwarz criterion 0.366699
Log likelihood 1.463880     F-statistic 1.332288
Durbin-Watson stat 2.053297     Prob(F-statistic) 0.306935

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.142297  0.2335
Test critical values: 1% level -4.121990

5% level -3.144920
10% level -2.713751

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.415404 0.193906 -2.142297 0.0645

D(LGDP(-1),2) -0.107457 0.219752 -0.488992 0.6380
D(LGDP(-2),2) -0.449877 0.211984 -2.122222 0.0666

C 0.090750 0.120080 0.755748 0.4715
R-squared 0.661563     Mean dependent var -0.084948
Adjusted R-squared 0.534650     S.D. dependent var 0.251809
S.E. of regression 0.171775     Akaike info criterion -0.424058
Sum squared resid 0.236054     Schwarz criterion -0.262422
Log likelihood 6.544346     F-statistic 5.212700
Durbin-Watson stat 3.016925     Prob(F-statistic) 0.027552

ΙΙI)  Τρίτη Μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.993577  0.1676
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.905593 0.302512 -2.993577 0.0122

C 0.961179 0.364522 2.636823 0.0231
@TREND(1990) -0.058887 0.024015 -2.452056 0.0321

R-squared 0.449205     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.349061     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.198183     Akaike info criterion -0.211842
Sum squared resid 0.432042     Schwarz criterion -0.074901
Log likelihood 4.482892     F-statistic 4.485571
Durbin-Watson stat 1.852623     Prob(F-statistic) 0.037622

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.602948  0.0703
Test critical values: 1% level -4.886426

5% level -3.828975
10% level -3.362984

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -1.391727 0.386275 -3.602948 0.0057

D(LGDP(-1),2) 0.537853 0.284338 1.891597 0.0911
C 1.527631 0.478796 3.190569 0.0110

@TREND(1990) -0.089970 0.029989 -3.000080 0.0150
R-squared 0.605209     Mean dependent var -0.063451
Adjusted R-squared 0.473611     S.D. dependent var 0.253242
S.E. of regression 0.183733     Akaike info criterion -0.303002
Sum squared resid 0.303822     Schwarz criterion -0.129171
Log likelihood 5.969511     F-statistic 4.598949
Durbin-Watson stat 1.743529     Prob(F-statistic) 0.032458

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.304043  0.4019
Test critical values: 1% level -4.992279

5% level -3.875302
10% level -3.388330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -1.253892 0.544214 -2.304043 0.0547

D(LGDP(-1),2) 0.385854 0.362975 1.063033 0.3231
D(LGDP(-2),2) -0.083557 0.296349 -0.281957 0.7861

C 1.190537 0.684005 1.740538 0.1253
@TREND(1990) -0.065964 0.040499 -1.628799 0.1474

R-squared 0.754578     Mean dependent var -0.084948
Adjusted R-squared 0.614337     S.D. dependent var 0.251809
S.E. of regression 0.156378     Akaike info criterion -0.578748
Sum squared resid 0.171178     Schwarz criterion -0.376704
Log likelihood 8.472490     F-statistic 5.380571
Durbin-Watson stat 2.818669     Prob(F-statistic) 0.026664
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) 

I) Πρώτη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.257586     Probability 0.620982
Obs*R-squared 0.110472     Probability 0.739607

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLGDP(-1) 0.018355 0.104798 0.175147 0.8639
RESID(-1) -0.154459 0.304335 -0.507529 0.6210

R-squared 0.007891     Mean dependent var 0.025848
Adjusted R-squared -0.074785     S.D. dependent var 0.231673
S.E. of regression 0.240180     Akaike info criterion 0.116704
Sum squared resid 0.692235     Schwarz criterion 0.207998
Log likelihood 1.183073     Durbin-Watson stat 2.134024

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 10.49593     Probability 0.008873
Obs*R-squared 6.563911     Probability 0.010407

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLGDP(-1) 0.339801 0.131489 2.584251 0.0272

DDLGDP(-1) 2.069872 0.668498 3.096303 0.0113
RESID(-1) -2.606118 0.804421 -3.239742 0.0089

R-squared 0.504916     Mean dependent var 0.027010
Adjusted R-squared 0.405900     S.D. dependent var 0.231712
S.E. of regression 0.178599     Akaike info criterion -0.408175
Sum squared resid 0.318975     Schwarz criterion -0.277802
Log likelihood 5.653137     Durbin-Watson stat 2.654881

3) Lag = 2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 6.523374     Probability 0.033958
Obs*R-squared 5.313989     Probability 0.021155

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLGDP(-1) 0.058220 0.069468 0.838078 0.4263

DDLGDP(-1) 0.273399 0.181497 1.506354 0.1704
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DDLGDP(-2) 0.033869 0.147027 0.230358 0.8236
RESID(-1) -0.856946 0.335519 -2.554090 0.0340

R-squared 0.442832     Mean dependent var 0.015476
Adjusted R-squared 0.233895     S.D. dependent var 0.150766
S.E. of regression 0.131961     Akaike info criterion -0.951414
Sum squared resid 0.139310     Schwarz criterion -0.789779
Log likelihood 9.708487     Durbin-Watson stat 2.131077

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.069185     Probability 0.797388
Obs*R-squared 0.087504     Probability 0.767375

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.025851 0.166106 -0.155631 0.8791

DLGDP(-1) 0.046558 0.270988 0.171808 0.8667
RESID(-1) -0.105004 0.399206 -0.263031 0.7974

R-squared 0.006250     Mean dependent var 7.93E-18
Adjusted R-squared -0.174431     S.D. dependent var 0.226715
S.E. of regression 0.245694     Akaike info criterion 0.217946
Sum squared resid 0.664019     Schwarz criterion 0.354887
Log likelihood 1.474377     F-statistic 0.034593
Durbin-Watson stat 2.023531     Prob(F-statistic) 0.966103

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.158557     Probability 0.049263
Obs*R-squared 4.736446     Probability 0.029530

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.188777 0.151524 -1.245861 0.2443

DLGDP(-1) 0.510740 0.299499 1.705313 0.1223
DDLGDP(-1) 1.312741 0.630926 2.080659 0.0672

RESID(-1) -2.009908 0.884936 -2.271246 0.0493
R-squared 0.364342     Mean dependent var -3.63E-17
Adjusted R-squared 0.152456     S.D. dependent var 0.225030
S.E. of regression 0.207167     Akaike info criterion -0.062922
Sum squared resid 0.386264     Schwarz criterion 0.110908
Log likelihood 4.408995     F-statistic 1.719519
Durbin-Watson stat 2.435561     Prob(F-statistic) 0.232192
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3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 6.523374     Probability 0.033958
Obs*R-squared 5.313989     Probability 0.021155

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLGDP(-1) 0.058220 0.069468 0.838078 0.4263

DDLGDP(-1) 0.273399 0.181497 1.506354 0.1704
DDLGDP(-2) 0.033869 0.147027 0.230358 0.8236

RESID(-1) -0.856946 0.335519 -2.554090 0.0340
R-squared 0.442832     Mean dependent var 0.015476
Adjusted R-squared 0.233895     S.D. dependent var 0.150766
S.E. of regression 0.131961     Akaike info criterion -0.951414
Sum squared resid 0.139310     Schwarz criterion -0.789779
Log likelihood 9.708487     Durbin-Watson stat 2.131077

ΙΙI)  Τρίτη Μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.120120     Probability 0.107782
Obs*R-squared 3.329366     Probability 0.068053

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 4.399708 2.513060 1.750737 0.1105
T -0.251039 0.143811 -1.745615 0.1115

DLGDP(-1) -3.942251 2.248940 -1.752937 0.1102
RESID(-1) 4.001453 2.265333 1.766386 0.1078

R-squared 0.237812     Mean dependent var -8.03E-17
Adjusted R-squared 0.009155     S.D. dependent var 0.182302
S.E. of regression 0.181465     Akaike info criterion -0.340546
Sum squared resid 0.329297     Schwarz criterion -0.157959
Log likelihood 6.383825     F-statistic 1.040040
Durbin-Watson stat 2.315884     Prob(F-statistic) 0.416476

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.057414     Probability 0.816656
Obs*R-squared 0.092633     Probability 0.760857

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C -0.106092 0.672387 -0.157784 0.8785
T 0.005919 0.040184 0.147294 0.8865

DLGDP(-1) 0.096562 0.573644 0.168331 0.8705
DDLGDP(-1) 0.012763 0.305193 0.041818 0.9677

RESID(-1) -0.158865 0.663010 -0.239612 0.8167
R-squared 0.007126     Mean dependent var 3.20E-17
Adjusted R-squared -0.489312     S.D. dependent var 0.159118
S.E. of regression 0.194183     Akaike info criterion -0.156307
Sum squared resid 0.301657     Schwarz criterion 0.060982
Log likelihood 6.015993     F-statistic 0.014353
Durbin-Watson stat 1.680714     Prob(F-statistic) 0.999499

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 14.88456     Probability 0.008381
Obs*R-squared 8.552477     Probability 0.003451

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.192626 0.502370 -2.374000 0.0552
T 0.066701 0.029131 2.289656 0.0620

DLGDP(-1) 1.021136 0.411488 2.481571 0.0477
DDLGDP(-1) -0.293100 0.223453 -1.311686 0.2376
DDLGDP(-2) -0.395441 0.199854 -1.978647 0.0952

RESID(-1) -1.279001 0.331515 -3.858052 0.0084
R-squared 0.712706     Mean dependent var -1.27E-16
Adjusted R-squared 0.473295     S.D. dependent var 0.124746
S.E. of regression 0.090534     Akaike info criterion -1.659332
Sum squared resid 0.049178     Schwarz criterion -1.416879
Log likelihood 15.95599     F-statistic 2.976913
Durbin-Watson stat 3.552447     Prob(F-statistic) 0.108336
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ D-F ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  LINV

Ι)  Πρώτη Μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.139401  0.9998
Test critical values: 1% level -2.728252

5% level -1.966270
10% level -1.605026

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) 0.044764 0.010814 4.139401 0.0010

R-squared -0.797394     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared -0.797394     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.429694     Akaike info criterion 1.212852
Sum squared resid 2.584912     Schwarz criterion 1.260055
Log likelihood -8.096389     Durbin-Watson stat 0.346789

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.138404  0.7104
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) 0.001447 0.010453 0.138404 0.8922

D(LINV(-1)) 0.876735 0.172132 5.093393 0.0003

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 246



R-squared 0.463159     Mean dependent var 0.529849
Adjusted R-squared 0.418422     S.D. dependent var 0.331667
S.E. of regression 0.252933     Akaike info criterion 0.220181
Sum squared resid 0.767702     Schwarz criterion 0.311475
Log likelihood 0.458733     Durbin-Watson stat 1.743026

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.449327  0.7967
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) 0.004619 0.010279 0.449327 0.6628

D(LINV(-1)) 0.843638 0.259328 3.253164 0.0087
D(LINV(-2)) -0.068861 0.274252 -0.251085 0.8068

R-squared 0.557312     Mean dependent var 0.490587
Adjusted R-squared 0.468774     S.D. dependent var 0.309500
S.E. of regression 0.225580     Akaike info criterion 0.058890
Sum squared resid 0.508863     Schwarz criterion 0.189263
Log likelihood 2.617215     Durbin-Watson stat 2.368139

ΙI)  Δεύτερη  Μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.076023  0.0013
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
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Included observations: 15 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.101907 0.020076 -5.076023 0.0002

C 1.550638 0.205970 7.528465 0.0000
R-squared 0.664655     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.638859     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.192609     Akaike info criterion -0.332747
Sum squared resid 0.482275     Schwarz criterion -0.238340
Log likelihood 4.495603     F-statistic 25.76601
Durbin-Watson stat 1.594454     Prob(F-statistic) 0.000212

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.754837  0.0027
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.126819 0.026672 -4.754837 0.0006

D(LINV(-1)) 0.062269 0.192961 0.322705 0.7530
C 1.801109 0.364642 4.939389 0.0004

R-squared 0.833174     Mean dependent var 0.529849
Adjusted R-squared 0.802841     S.D. dependent var 0.331667
S.E. of regression 0.147268     Akaike info criterion -0.805710
Sum squared resid 0.238568     Schwarz criterion -0.668769
Log likelihood 8.639967     F-statistic 27.46839
Durbin-Watson stat 2.212995     Prob(F-statistic) 0.000053

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.697264  0.0034
Test critical values: 1% level -4.057910

5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.186287 0.039659 -4.697264 0.0011

D(LINV(-1)) 0.003699 0.224526 0.016475 0.9872
D(LINV(-2)) -0.381891 0.164840 -2.316743 0.0457

C 2.697603 0.554604 4.864014 0.0009
R-squared 0.878005     Mean dependent var 0.490587
Adjusted R-squared 0.837340     S.D. dependent var 0.309500
S.E. of regression 0.124825     Akaike info criterion -1.076148
Sum squared resid 0.140231     Schwarz criterion -0.902318
Log likelihood 10.99496     F-statistic 21.59115
Durbin-Watson stat 2.562372     Prob(F-statistic) 0.000190

ΙII)  Τρίτη  Μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.829727  0.9380
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.074821 0.090175 -0.829727 0.4229

C 1.408655 0.507072 2.778017 0.0167
@TREND(1990) -0.015961 0.051701 -0.308715 0.7628

R-squared 0.667297     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.611846     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.199682     Akaike info criterion -0.207324
Sum squared resid 0.478475     Schwarz criterion -0.065714
Log likelihood 4.554934     F-statistic 12.03410
Durbin-Watson stat 1.633032     Prob(F-statistic) 0.001356

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.728636  0.2415
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Test critical values: 1% level -4.800080
5% level -3.791172

10% level -3.342253
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.205884 0.075453 -2.728636 0.0212

D(LINV(-1)) 0.149915 0.206265 0.726810 0.4840
C 2.148079 0.475654 4.516058 0.0011

@TREND(1990) 0.049186 0.043978 1.118403 0.2895
R-squared 0.851721     Mean dependent var 0.529849
Adjusted R-squared 0.807237     S.D. dependent var 0.331667
S.E. of regression 0.145618     Akaike info criterion -0.780709
Sum squared resid 0.212045     Schwarz criterion -0.598121
Log likelihood 9.464963     F-statistic 19.14676
Durbin-Watson stat 2.390298     Prob(F-statistic) 0.000182

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.933483  0.1849
Test critical values: 1% level -4.886426

5% level -3.828975
10% level -3.362984

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.282766 0.096393 -2.933483 0.0189

D(LINV(-1)) -0.022881 0.223386 -0.102429 0.9209
D(LINV(-2)) -0.290946 0.182945 -1.590347 0.1504

C 3.216402 0.724612 4.438794 0.0022
@TREND(1990) 0.052231 0.047668 1.095718 0.3051

R-squared 0.893924     Mean dependent var 0.490587
Adjusted R-squared 0.840886     S.D. dependent var 0.309500
S.E. of regression 0.123457     Akaike info criterion -1.062129
Sum squared resid 0.121933     Schwarz criterion -0.844841
Log likelihood 11.90384     F-statistic 16.85444
Durbin-Watson stat 2.706896     Prob(F-statistic) 0.000579
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) 

I) Πρώτη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 22.61038     Probability 0.000376
Obs*R-squared 9.251468     Probability 0.002353

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.004354 0.006842 -0.636348 0.5356

RESID(-1) 0.834370 0.175471 4.755038 0.0004
R-squared 0.616765     Mean dependent var 0.090399
Adjusted R-squared 0.587285     S.D. dependent var 0.419382
S.E. of regression 0.269423     Akaike info criterion 0.338497
Sum squared resid 0.943653     Schwarz criterion 0.432904
Log likelihood -0.538730     Durbin-Watson stat 1.418088

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.012468     Probability 0.913105
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.000582 0.012093 -0.048133 0.9625

DLINV(-1) 0.013041 0.214303 0.060851 0.9526
RESID(-1) -0.040296 0.360880 -0.111660 0.9131

R-squared -0.006954     Mean dependent var 0.020984
Adjusted R-squared -0.190037     S.D. dependent var 0.242033
S.E. of regression 0.264031     Akaike info criterion 0.361905
Sum squared resid 0.766833     Schwarz criterion 0.498846
Log likelihood 0.466663     Durbin-Watson stat 1.715155

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.588453     Probability 0.142106
Obs*R-squared 2.875162     Probability 0.089956

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.000131 0.009549 -0.013728 0.9893

DLINV(-1) 0.539080 0.412679 1.306295 0.2238
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DLINV(-2) -0.479423 0.392047 -1.222871 0.2524
RESID(-1) -0.818101 0.508495 -1.608867 0.1421

R-squared 0.221166     Mean dependent var 0.010512
Adjusted R-squared -0.038445     S.D. dependent var 0.205635
S.E. of regression 0.209550     Akaike info criterion -0.040048
Sum squared resid 0.395201     Schwarz criterion 0.133782
Log likelihood 4.260315     Durbin-Watson stat 2.612125

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.009166     Probability 0.925309
Obs*R-squared 0.011448     Probability 0.914791

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.002016 0.215331 0.009364 0.9927

LINV(-1) -0.000216 0.021009 -0.010275 0.9920
RESID(-1) 0.027944 0.291884 0.095738 0.9253

R-squared 0.000763     Mean dependent var 3.37E-16
Adjusted R-squared -0.165776     S.D. dependent var 0.185602
S.E. of regression 0.200397     Akaike info criterion -0.200177
Sum squared resid 0.481907     Schwarz criterion -0.058567
Log likelihood 4.501330     F-statistic 0.004583
Durbin-Watson stat 1.623415     Prob(F-statistic) 0.995429

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.281075     Probability 0.607568
Obs*R-squared 0.382748     Probability 0.536136

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.178679 0.505813 -0.353250 0.7312

LINV(-1) 0.011637 0.035255 0.330084 0.7481
DLINV(-1) 0.104725 0.280814 0.372933 0.7170
RESID(-1) -0.233245 0.439947 -0.530166 0.6076

R-squared 0.027339     Mean dependent var -1.88E-17
Adjusted R-squared -0.264459     S.D. dependent var 0.135467
S.E. of regression 0.152330     Akaike info criterion -0.690572
Sum squared resid 0.232046     Schwarz criterion -0.507984
Log likelihood 8.834006     F-statistic 0.093692
Durbin-Watson stat 2.040559     Prob(F-statistic) 0.961810

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.036923     Probability 0.191364
Obs*R-squared 2.638258     Probability 0.104318
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Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.744586 0.740262 -1.005841 0.3439

LINV(-1) 0.052581 0.052608 0.999482 0.3468
DLINV(-1) 0.359891 0.329835 1.091126 0.3070
DLINV(-2) -0.026546 0.157197 -0.168871 0.8701
RESID(-1) -0.702465 0.492195 -1.427208 0.1914

R-squared 0.202943     Mean dependent var -5.11E-16
Adjusted R-squared -0.195586     S.D. dependent var 0.108102
S.E. of regression 0.118201     Akaike info criterion -1.149131
Sum squared resid 0.111773     Schwarz criterion -0.931843
Log likelihood 12.46935     F-statistic 0.509231
Durbin-Watson stat 1.868822     Prob(F-statistic) 0.731242

IΙΙ) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.008008     Probability 0.930303
Obs*R-squared 0.010912     Probability 0.916803

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.013611 0.550841 0.024709 0.9807
T 0.001329 0.055985 0.023732 0.9815

LINV(-1) -0.002443 0.098028 -0.024919 0.9806
RESID(-1) 0.028151 0.314578 0.089488 0.9303

R-squared 0.000727     Mean dependent var 1.85E-16
Adjusted R-squared -0.271801     S.D. dependent var 0.184870
S.E. of regression 0.208485     Akaike info criterion -0.074719
Sum squared resid 0.478127     Schwarz criterion 0.114094
Log likelihood 4.560392     F-statistic 0.002669
Durbin-Watson stat 1.659727     Prob(F-statistic) 0.999797

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.174543     Probability 0.306648
Obs*R-squared 1.616151     Probability 0.203629

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.253664 0.526449 -0.481841 0.6414
T 0.009743 0.044517 0.218866 0.8316

LINV(-1) 0.006040 0.075010 0.080521 0.9376
DLINV(-1) 0.198054 0.274247 0.722173 0.4885
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RESID(-1) -0.471206 0.434787 -1.083763 0.3066
R-squared 0.115439     Mean dependent var 2.70E-16
Adjusted R-squared -0.277699     S.D. dependent var 0.127715
S.E. of regression 0.144363     Akaike info criterion -0.760516
Sum squared resid 0.187567     Schwarz criterion -0.532281
Log likelihood 10.32361     F-statistic 0.293636
Durbin-Watson stat 2.204045     Prob(F-statistic) 0.874920

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.136822     Probability 0.057779
Obs*R-squared 5.502156     Probability 0.018993

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.137240 0.773220 -1.470785 0.1848
T -0.019367 0.039633 -0.488656 0.6400

LINV(-1) 0.103955 0.090710 1.146015 0.2895
DLINV(-1) 0.456262 0.270959 1.683881 0.1361
DLINV(-2) -0.075031 0.152174 -0.493061 0.6371
RESID(-1) -1.016079 0.448312 -2.266456 0.0578

R-squared 0.423243     Mean dependent var -6.22E-16
Adjusted R-squared 0.011273     S.D. dependent var 0.100802
S.E. of regression 0.100232     Akaike info criterion -1.458617
Sum squared resid 0.070325     Schwarz criterion -1.197871
Log likelihood 15.48101     F-statistic 1.027364
Durbin-Watson stat 1.869043     Prob(F-statistic) 0.468838
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ D-F ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  LINV

Ι)  Πρώτη Μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.027746  0.2584
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.104463 0.101643 -1.027746 0.3228

R-squared 0.057263     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.057263     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.243204     Akaike info criterion 0.078919
Sum squared resid 0.768928     Schwarz criterion 0.124566
Log likelihood 0.447568     Durbin-Watson stat 1.773173
Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.706745  0.0827
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.161603 0.094685 -1.706745 0.1159

D(LINV(-1),2) 0.018186 0.240750 0.075539 0.9411
R-squared 0.130153     Mean dependent var -0.068237
Adjusted R-squared 0.051076     S.D. dependent var 0.223012
S.E. of regression 0.217242     Akaike info criterion -0.074968
Sum squared resid 0.519137     Schwarz criterion 0.011947
Log likelihood 2.487291     Durbin-Watson stat 2.383089
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Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.374824  0.0225
Test critical values: 1% level -2.771926

5% level -1.974028
10% level -1.602922

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.222371 0.093637 -2.374824 0.0416

D(LINV(-1),2) -0.188699 0.237710 -0.793821 0.4477
D(LINV(-2),2) -0.296962 0.211583 -1.403527 0.1940

R-squared 0.416732     Mean dependent var -0.083526
Adjusted R-squared 0.287117     S.D. dependent var 0.225701
S.E. of regression 0.190565     Akaike info criterion -0.265332
Sum squared resid 0.326834     Schwarz criterion -0.144106
Log likelihood 4.591995     Durbin-Watson stat 2.698912

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.194948  0.6449
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.260199 0.217749 -1.194948 0.2552

C 0.113037 0.139247 0.811773 0.4327
R-squared 0.106338     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.031867     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.246458     Akaike info criterion 0.168316
Sum squared resid 0.728901     Schwarz criterion 0.259610
Log likelihood 0.821786     F-statistic 1.427901
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Durbin-Watson stat 1.571601     Prob(F-statistic) 0.255190

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.504390  0.4998
Test critical values: 1% level -4.057910

5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.329044 0.218722 -1.504390 0.1634

D(LINV(-1),2) 0.124760 0.274043 0.455258 0.6586
C 0.119413 0.140196 0.851759 0.4143

R-squared 0.188991     Mean dependent var -0.068237
Adjusted R-squared 0.026790     S.D. dependent var 0.223012
S.E. of regression 0.220005     Akaike info criterion 0.008840
Sum squared resid 0.484021     Schwarz criterion 0.139213
Log likelihood 2.942540     F-statistic 1.165163
Durbin-Watson stat 2.310248     Prob(F-statistic) 0.350855

3) Lag = 2 

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.356171  0.5669
Test critical values: 1% level -4.121990

5% level -3.144920
10% level -2.713751

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.321398 0.236989 -1.356171 0.2121

D(LINV(-1),2) -0.131204 0.278624 -0.470898 0.6503
D(LINV(-2),2) -0.239023 0.254966 -0.937470 0.3760

C 0.067325 0.146687 0.458966 0.6585
R-squared 0.431696     Mean dependent var -0.083526
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Adjusted R-squared 0.218582     S.D. dependent var 0.225701
S.E. of regression 0.199515     Akaike info criterion -0.124656
Sum squared resid 0.318449     Schwarz criterion 0.036979
Log likelihood 4.747938     F-statistic 2.025658
Durbin-Watson stat 2.643786     Prob(F-statistic) 0.188924

IΙI) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.551049  0.0728
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.916057 0.257968 -3.551049 0.0045

C 1.020151 0.296345 3.442442 0.0055
@TREND(1990) -0.063247 0.019358 -3.267199 0.0075

R-squared 0.546461     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.463999     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.183383     Akaike info criterion -0.367072
Sum squared resid 0.369922     Schwarz criterion -0.230131
Log likelihood 5.569504     F-statistic 6.626845
Durbin-Watson stat 1.652397     Prob(F-statistic) 0.012924

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.460385  0.0868
Test critical values: 1% level -4.886426

5% level -3.828975
10% level -3.362984

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
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Included observations: 13 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(LINV(-1)) -1.207544 0.348962 -3.460385 0.0072
D(LINV(-1),2) 0.448730 0.237515 1.889274 0.0914

C 1.299655 0.425496 3.054450 0.0137
@TREND(1990) -0.075502 0.026347 -2.865651 0.0186

R-squared 0.575930     Mean dependent var -0.068237
Adjusted R-squared 0.434573     S.D. dependent var 0.223012
S.E. of regression 0.167694     Akaike info criterion -0.485693
Sum squared resid 0.253091     Schwarz criterion -0.311863
Log likelihood 7.157007     F-statistic 4.074300
Durbin-Watson stat 2.179199     Prob(F-statistic) 0.043976

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.141025  0.4754
Test critical values: 1% level -4.992279

5% level -3.875302
10% level -3.388330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -1.247128 0.582491 -2.141025 0.0695

D(LINV(-1),2) 0.375442 0.388192 0.967156 0.3657
D(LINV(-2),2) 0.096992 0.301965 0.321203 0.7574

C 1.269790 0.716502 1.772207 0.1197
@TREND(1990) -0.071393 0.041815 -1.707362 0.1315

R-squared 0.598780     Mean dependent var -0.083526
Adjusted R-squared 0.369512     S.D. dependent var 0.225701
S.E. of regression 0.179214     Akaike info criterion -0.306137
Sum squared resid 0.224823     Schwarz criterion -0.104092
Log likelihood 6.836821     F-statistic 2.611699
Durbin-Watson stat 2.201308     Prob(F-statistic) 0.126649

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) 

I) Πρώτη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.021996     Probability 0.884560
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLINV(-1) 0.006263 0.113820 0.055025 0.9570
RESID(-1) -0.046146 0.311141 -0.148312 0.8846

R-squared -0.009934     Mean dependent var 0.025293
Adjusted R-squared -0.094095     S.D. dependent var 0.241784
S.E. of regression 0.252903     Akaike info criterion 0.219945
Sum squared resid 0.767521     Schwarz criterion 0.311239
Log likelihood 0.460387     Durbin-Watson stat 1.727352

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.791113     Probability 0.125742
Obs*R-squared 2.704776     Probability 0.100048

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLINV(-1) 0.057894 0.094396 0.613305 0.5534

DDLINV(-1) 0.495270 0.371117 1.334539 0.2116
RESID(-1) -0.819601 0.490585 -1.670663 0.1257

R-squared 0.208060     Mean dependent var 0.022621
Adjusted R-squared 0.049672     S.D. dependent var 0.206657
S.E. of regression 0.201459     Akaike info criterion -0.167287
Sum squared resid 0.405857     Schwarz criterion -0.036914
Log likelihood 4.087367     Durbin-Watson stat 2.595450

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 13.22370     Probability 0.006623
Obs*R-squared 7.458792     Probability 0.006313

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLINV(-1) 0.132640 0.071053 1.866781 0.0989

DDLINV(-1) 0.683159 0.243423 2.806469 0.0230
DDLINV(-2) -0.015955 0.137851 -0.115738 0.9107
RESID(-1) -1.297879 0.356909 -3.636440 0.0066

R-squared 0.621566     Mean dependent var 0.010379
Adjusted R-squared 0.479653     S.D. dependent var 0.172031
S.E. of regression 0.124095     Akaike info criterion -1.074343
Sum squared resid 0.123196     Schwarz criterion -0.912707
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Log likelihood 10.44606     Durbin-Watson stat 2.206670

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.065023     Probability 0.803430
Obs*R-squared 0.082271     Probability 0.774243

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.031637 0.190843 0.165775 0.8713

DLINV(-1) -0.057964 0.321081 -0.180529 0.8600
RESID(-1) 0.109917 0.431052 0.254997 0.8034

R-squared 0.005876     Mean dependent var 0.000000
Adjusted R-squared -0.174873     S.D. dependent var 0.236790
S.E. of regression 0.256660     Akaike info criterion 0.305280
Sum squared resid 0.724617     Schwarz criterion 0.442220
Log likelihood 0.863043     F-statistic 0.032512
Durbin-Watson stat 1.625712     Prob(F-statistic) 0.968104

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.143429     Probability 0.177216
Obs*R-squared 2.500539     Probability 0.113807

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.050563 0.137226 -0.368467 0.7210

DLINV(-1) 0.122898 0.223556 0.549743 0.5959
DDLINV(-1) 0.376356 0.365344 1.030140 0.3298
RESID(-1) -0.759072 0.518475 -1.464046 0.1772

R-squared 0.192349     Mean dependent var -2.56E-17
Adjusted R-squared -0.076868     S.D. dependent var 0.200836
S.E. of regression 0.208412     Akaike info criterion -0.050939
Sum squared resid 0.390920     Schwarz criterion 0.122891
Log likelihood 4.331106     F-statistic 0.714476
Durbin-Watson stat 2.518448     Prob(F-statistic) 0.567673

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 14.22245     Probability 0.006971
Obs*R-squared 8.041927     Probability 0.004571
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Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.108359 0.094534 -1.146242 0.2894

DLINV(-1) 0.300808 0.165933 1.812830 0.1127
DDLINV(-1) 0.618792 0.237037 2.610534 0.0349
DDLINV(-2) -0.113790 0.159423 -0.713763 0.4985
RESID(-1) -1.399757 0.371164 -3.771266 0.0070

R-squared 0.670161     Mean dependent var -2.08E-17
Adjusted R-squared 0.481681     S.D. dependent var 0.170147
S.E. of regression 0.122496     Akaike info criterion -1.067139
Sum squared resid 0.105037     Schwarz criterion -0.865095
Log likelihood 11.40283     F-statistic 3.555613
Durbin-Watson stat 2.288883     Prob(F-statistic) 0.068949

IΙI) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.036181     Probability 0.332707
Obs*R-squared 1.314452     Probability 0.251590

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.455361 0.536326 0.849037 0.4157
T -0.024287 0.030705 -0.790993 0.4473

DLINV(-1) -0.437062 0.500682 -0.872933 0.4032
RESID(-1) 0.599866 0.589300 1.017930 0.3327

R-squared 0.093889     Mean dependent var 4.96E-18
Adjusted R-squared -0.177944     S.D. dependent var 0.168688
S.E. of regression 0.183082     Akaike info criterion -0.322809
Sum squared resid 0.335190     Schwarz criterion -0.140221
Log likelihood 6.259662     F-statistic 0.345394
Durbin-Watson stat 2.170440     Prob(F-statistic) 0.793297

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.378712     Probability 0.555391
Obs*R-squared 0.587591     Probability 0.443352

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.278188 0.631520 -0.440505 0.6712
T 0.016158 0.037882 0.426532 0.6810

DLINV(-1) 0.236049 0.527193 0.447747 0.6662
DDLINV(-1) 0.022135 0.248777 0.088973 0.9313
RESID(-1) -0.378613 0.615235 -0.615396 0.5554

R-squared 0.045199     Mean dependent var -1.18E-16
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Adjusted R-squared -0.432201     S.D. dependent var 0.145227
S.E. of regression 0.173800     Akaike info criterion -0.378100
Sum squared resid 0.241652     Schwarz criterion -0.160812
Log likelihood 7.457650     F-statistic 0.094678
Durbin-Watson stat 2.044602     Prob(F-statistic) 0.981355

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 8.451952     Probability 0.027078
Obs*R-squared 7.017974     Probability 0.008070

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.881588 1.109550 -2.597077 0.0408
T 0.159395 0.062072 2.567909 0.0425

DLINV(-1) 2.514631 0.955247 2.632440 0.0389
DDLINV(-1) -0.448648 0.311135 -1.441970 0.1994
DDLINV(-2) -0.931251 0.383109 -2.430772 0.0511
RESID(-1) -2.311254 0.795004 -2.907224 0.0271

R-squared 0.584831     Mean dependent var 7.00E-17
Adjusted R-squared 0.238857     S.D. dependent var 0.142963
S.E. of regression 0.124726     Akaike info criterion -1.018540
Sum squared resid 0.093340     Schwarz criterion -0.776087
Log likelihood 12.11124     F-statistic 1.690390
Durbin-Watson stat 2.604068     Prob(F-statistic) 0.269711
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ D-F ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  LEXT

Ι)  Πρώτη Μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.912613  0.9997
Test critical values: 1% level -2.728252

5% level -1.966270
10% level -1.605026

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) 0.046436 0.011868 3.912613 0.0016

R-squared -0.790484     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared -0.790484     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.487932     Akaike info criterion 1.467058
Sum squared resid 3.333082     Schwarz criterion 1.514261
Log likelihood -10.00293     Durbin-Watson stat 0.535831

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.605457  0.8348
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) 0.008007 0.013225 0.605457 0.5562

D(LEXT(-1)) 0.734469 0.204821 3.585901 0.0037
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R-squared 0.204576     Mean dependent var 0.564586
Adjusted R-squared 0.138291     S.D. dependent var 0.370267
S.E. of regression 0.343712     Akaike info criterion 0.833539
Sum squared resid 1.417657     Schwarz criterion 0.924833
Log likelihood -3.834775     Durbin-Watson stat 2.459338

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.554164  0.8222
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) 0.005831 0.010522 0.554164 0.5916

D(LEXT(-1)) 0.312402 0.209976 1.487799 0.1676
D(LEXT(-2)) 0.378566 0.211779 1.787555 0.1041

R-squared 0.405138     Mean dependent var 0.499623
Adjusted R-squared 0.286166     S.D. dependent var 0.290714
S.E. of regression 0.245620     Akaike info criterion 0.229113
Sum squared resid 0.603293     Schwarz criterion 0.359486
Log likelihood 1.510763     Durbin-Watson stat 2.679363

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.465424  0.0006
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.111781 0.020452 -5.465424 0.0001

C 1.733571 0.217104 7.984960 0.0000
R-squared 0.696764     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.673438     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.208380     Akaike info criterion -0.175338
Sum squared resid 0.564491     Schwarz criterion -0.080931
Log likelihood 3.315036     F-statistic 29.87085
Durbin-Watson stat 2.629687     Prob(F-statistic) 0.000108

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.665823  0.0006
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.176045 0.031071 -5.665823 0.0001

D(LEXT(-1)) -0.341168 0.204972 -1.664458 0.1242
C 2.650702 0.437186 6.063104 0.0001

R-squared 0.816804     Mean dependent var 0.564586
Adjusted R-squared 0.783496     S.D. dependent var 0.370267
S.E. of regression 0.172285     Akaike info criterion -0.491922
Sum squared resid 0.326504     Schwarz criterion -0.354982
Log likelihood 6.443457     F-statistic 24.52250
Durbin-Watson stat 2.015558     Prob(F-statistic) 0.000088

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.961255  0.0653
Test critical values: 1% level -4.057910

5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
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Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.193130 0.065219 -2.961255 0.0159

D(LEXT(-1)) -0.340680 0.262856 -1.296073 0.2272
D(LEXT(-2)) -0.185045 0.240777 -0.768534 0.4619

C 2.951157 0.960532 3.072419 0.0133
R-squared 0.709662     Mean dependent var 0.499623
Adjusted R-squared 0.612883     S.D. dependent var 0.290714
S.E. of regression 0.180878     Akaike info criterion -0.334325
Sum squared resid 0.294453     Schwarz criterion -0.160495
Log likelihood 6.173114     F-statistic 7.332800
Durbin-Watson stat 2.152209     Prob(F-statistic) 0.008645

IΙI) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.539153  0.7678
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.144510 0.093889 -1.539153 0.1497

C 1.906517 0.533049 3.576625 0.0038
@TREND(1990) 0.020455 0.057168 0.357815 0.7267

R-squared 0.699965     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.649959     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.215741     Akaike info criterion -0.052617
Sum squared resid 0.558531     Schwarz criterion 0.088993
Log likelihood 3.394631     F-statistic 13.99766
Durbin-Watson stat 2.592537     Prob(F-statistic) 0.000730

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.431727  0.0875
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.298628 0.087020 -3.431727 0.0064

D(LEXT(-1)) -0.267512 0.200436 -1.334652 0.2116
C 3.262954 0.582248 5.604059 0.0002

@TREND(1990) 0.076440 0.051061 1.497040 0.1653
R-squared 0.850344     Mean dependent var 0.564586
Adjusted R-squared 0.805447     S.D. dependent var 0.370267
S.E. of regression 0.163318     Akaike info criterion -0.551282
Sum squared resid 0.266727     Schwarz criterion -0.368694
Log likelihood 7.858971     F-statistic 18.93995
Durbin-Watson stat 2.305986     Prob(F-statistic) 0.000190

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.385595  0.3684
Test critical values: 1% level -4.886426

5% level -3.828975
10% level -3.362984

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.375128 0.157247 -2.385595 0.0442

D(LEXT(-1)) -0.375845 0.256062 -1.467789 0.1803
D(LEXT(-2)) -0.170391 0.233453 -0.729874 0.4863

C 4.126960 1.315589 3.136968 0.0139
@TREND(1990) 0.093775 0.074200 1.263817 0.2419

R-squared 0.757982     Mean dependent var 0.499623
Adjusted R-squared 0.636973     S.D. dependent var 0.290714
S.E. of regression 0.175160     Akaike info criterion -0.362512
Sum squared resid 0.245448     Schwarz criterion -0.145224
Log likelihood 7.356330     F-statistic 6.263858
Durbin-Watson stat 2.083441     Prob(F-statistic) 0.013833
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) 

I) Πρώτη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 10.56238     Probability 0.006328
Obs*R-squared 6.279203     Probability 0.012216

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.003878 0.009226 -0.420349 0.6811

RESID(-1) 0.695996 0.214154 3.249981 0.0063
R-squared 0.418614     Mean dependent var 0.106470
Adjusted R-squared 0.373892     S.D. dependent var 0.475323
S.E. of regression 0.376109     Akaike info criterion 1.005689
Sum squared resid 1.838951     Schwarz criterion 1.100096
Log likelihood -5.542668     Durbin-Watson stat 1.890958

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.081613     Probability 0.045550
Obs*R-squared 4.341382     Probability 0.037197

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.015540 0.013343 -1.164671 0.2688

DLEXT(-1) 0.339894 0.232462 1.462146 0.1717
RESID(-1) -0.743970 0.330031 -2.254243 0.0455

R-squared 0.310099     Mean dependent var 0.029403
Adjusted R-squared 0.184662     S.D. dependent var 0.328815
S.E. of regression 0.296907     Akaike info criterion 0.596615
Sum squared resid 0.969693     Schwarz criterion 0.733556
Log likelihood -1.176306     Durbin-Watson stat 2.000883

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.874836     Probability 0.124212
Obs*R-squared 3.133455     Probability 0.076701

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.001990 0.009727 -0.204608 0.8424

DLEXT(-1) 0.277206 0.252702 1.096969 0.3011
DLEXT(-2) -0.204140 0.228615 -0.892940 0.3951
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RESID(-1) -0.649543 0.383091 -1.695534 0.1242
R-squared 0.241035     Mean dependent var 0.008050
Adjusted R-squared -0.011953     S.D. dependent var 0.224063
S.E. of regression 0.225398     Akaike info criterion 0.105763
Sum squared resid 0.457239     Schwarz criterion 0.279593
Log likelihood 3.312543     Durbin-Watson stat 2.545767

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.412379     Probability 0.146344
Obs*R-squared 2.510736     Probability 0.113073

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.026665 0.206906 -0.128875 0.8996

LEXT(-1) 0.002679 0.019501 0.137394 0.8930
RESID(-1) -0.411143 0.264710 -1.553184 0.1463

R-squared 0.167382     Mean dependent var 1.78E-16
Adjusted R-squared 0.028613     S.D. dependent var 0.200800
S.E. of regression 0.197907     Akaike info criterion -0.225186
Sum squared resid 0.470005     Schwarz criterion -0.083576
Log likelihood 4.688892     F-statistic 1.206189
Durbin-Watson stat 1.987588     Prob(F-statistic) 0.333176

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.007143     Probability 0.934316
Obs*R-squared 0.009993     Probability 0.920374

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.041195 0.669096 -0.061569 0.9521

LEXT(-1) 0.002632 0.045067 0.058400 0.9546
DLEXT(-1) 0.021374 0.331875 0.064403 0.9499
RESID(-1) -0.041341 0.489159 -0.084514 0.9343

R-squared 0.000714     Mean dependent var 4.55E-17
Adjusted R-squared -0.299072     S.D. dependent var 0.158479
S.E. of regression 0.180630     Akaike info criterion -0.349779
Sum squared resid 0.326271     Schwarz criterion -0.167191
Log likelihood 6.448455     F-statistic 0.002381
Durbin-Watson stat 1.975308     Prob(F-statistic) 0.999828

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.686119     Probability 0.431503
Obs*R-squared 1.026874     Probability 0.310894
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Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.179519 2.807027 -0.776451 0.4598

LEXT(-1) 0.145163 0.187402 0.774608 0.4608
DLEXT(-1) 0.673930 0.856474 0.786866 0.4540
DLEXT(-2) 0.279212 0.416764 0.669953 0.5218
RESID(-1) -0.907048 1.095041 -0.828323 0.4315

R-squared 0.078990     Mean dependent var -1.85E-16
Adjusted R-squared -0.381515     S.D. dependent var 0.156645
S.E. of regression 0.184117     Akaike info criterion -0.262764
Sum squared resid 0.271194     Schwarz criterion -0.045476
Log likelihood 6.707964     F-statistic 0.171530
Durbin-Watson stat 2.383728     Prob(F-statistic) 0.946891

IΙI) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.495634     Probability 0.142468
Obs*R-squared 2.773824     Probability 0.095817

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.226646 0.522719 -0.433590 0.6730
T -0.022857 0.055815 -0.409515 0.6900

LEXT(-1) 0.040020 0.092087 0.434584 0.6723
RESID(-1) -0.449749 0.284695 -1.579758 0.1425

R-squared 0.184922     Mean dependent var 4.26E-17
Adjusted R-squared -0.037373     S.D. dependent var 0.199738
S.E. of regression 0.203436     Akaike info criterion -0.123755
Sum squared resid 0.455247     Schwarz criterion 0.065058
Log likelihood 4.928163     F-statistic 0.831878
Durbin-Watson stat 1.957294     Prob(F-statistic) 0.503770

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.602384     Probability 0.457580
Obs*R-squared 0.878259     Probability 0.348679

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.283898 0.697746 -0.406878 0.6936
T 0.001855 0.052162 0.035560 0.9724

LEXT(-1) 0.016857 0.091420 0.184391 0.8578
DLEXT(-1) 0.148639 0.280205 0.530466 0.6086
RESID(-1) -0.357396 0.460482 -0.776134 0.4576

R-squared 0.062733     Mean dependent var 1.09E-17
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Adjusted R-squared -0.353830     S.D. dependent var 0.143239
S.E. of regression 0.166665     Akaike info criterion -0.473211
Sum squared resid 0.249994     Schwarz criterion -0.244977
Log likelihood 8.312479     F-statistic 0.150596
Durbin-Watson stat 2.041384     Prob(F-statistic) 0.958019

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.520976     Probability 0.493824
Obs*R-squared 0.900507     Probability 0.342646

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.728846 4.016785 -0.679361 0.5187
T -0.059629 0.112611 -0.529515 0.6128

LEXT(-1) 0.249812 0.382214 0.653590 0.5342
DLEXT(-1) 0.616536 0.894073 0.689581 0.5127
DLEXT(-2) 0.237704 0.407956 0.582671 0.5784
RESID(-1) -0.959965 1.329984 -0.721787 0.4938

R-squared 0.069270     Mean dependent var -5.66E-16
Adjusted R-squared -0.595538     S.D. dependent var 0.143017
S.E. of regression 0.180652     Akaike info criterion -0.280452
Sum squared resid 0.228446     Schwarz criterion -0.019706
Log likelihood 7.822938     F-statistic 0.104195
Durbin-Watson stat 1.943413     Prob(F-statistic) 0.987908
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ D-F ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ  LEXT

Ι)  Πρώτη Μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.335592  0.1599
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.169922 0.127226 -1.335592 0.2046

R-squared 0.103371     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.103371     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.335234     Akaike info criterion 0.720773
Sum squared resid 1.460963     Schwarz criterion 0.766420
Log likelihood -4.045411     Durbin-Watson stat 2.640850

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.402603  0.0209
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.232041 0.096579 -2.402603 0.0351

D(LEXT(-1),2) -0.426488 0.187131 -2.279088 0.0436
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R-squared 0.498750     Mean dependent var -0.094059
Adjusted R-squared 0.453182     S.D. dependent var 0.321525
S.E. of regression 0.237758     Akaike info criterion 0.105515
Sum squared resid 0.621820     Schwarz criterion 0.192430
Log likelihood 1.314153     Durbin-Watson stat 2.685657

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.794004  0.0096
Test critical values: 1% level -2.771926

5% level -1.974028
10% level -1.602922

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.323424 0.115757 -2.794004 0.0209

D(LEXT(-1),2) -0.695437 0.243094 -2.860777 0.0188
D(LEXT(-2),2) -0.311970 0.219696 -1.420011 0.1893

R-squared 0.577977     Mean dependent var -0.067277
Adjusted R-squared 0.484194     S.D. dependent var 0.320319
S.E. of regression 0.230052     Akaike info criterion 0.111296
Sum squared resid 0.476316     Schwarz criterion 0.232523
Log likelihood 2.332224     Durbin-Watson stat 2.329780

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.812009  0.3599
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.454829 0.251008 -1.812009 0.0951

C 0.230712 0.176765 1.305189 0.2163
R-squared 0.214833     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.149403     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.326515     Akaike info criterion 0.730884
Sum squared resid 1.279348     Schwarz criterion 0.822178
Log likelihood -3.116189     F-statistic 3.283376
Durbin-Watson stat 2.143499     Prob(F-statistic) 0.095066

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.797842  0.3648
Test critical values: 1% level -4.057910

5% level -3.119910
10% level -2.701103

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.397355 0.221018 -1.797842 0.1024

D(LEXT(-1),2) -0.331922 0.221040 -1.501639 0.1641
C 0.126923 0.152120 0.834364 0.4236

R-squared 0.531374     Mean dependent var -0.094059
Adjusted R-squared 0.437649     S.D. dependent var 0.321525
S.E. of regression 0.241112     Akaike info criterion 0.192061
Sum squared resid 0.581348     Schwarz criterion 0.322434
Log likelihood 1.751603     F-statistic 5.669498
Durbin-Watson stat 2.633333     Prob(F-statistic) 0.022601

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.908145  0.3179
Test critical values: 1% level -4.121990

5% level -3.144920
10% level -2.713751

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
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Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.508375 0.266423 -1.908145 0.0928

D(LEXT(-1),2) -0.579952 0.289909 -2.000464 0.0805
D(LEXT(-2),2) -0.242384 0.242015 -1.001525 0.3459

C 0.132633 0.171151 0.774948 0.4607
R-squared 0.607445     Mean dependent var -0.067277
Adjusted R-squared 0.460237     S.D. dependent var 0.320319
S.E. of regression 0.235334     Akaike info criterion 0.205579
Sum squared resid 0.443056     Schwarz criterion 0.367214
Log likelihood 2.766528     F-statistic 4.126437
Durbin-Watson stat 2.368177     Prob(F-statistic) 0.048350

IΙI) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.447864  0.0175
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -1.254137 0.281964 -4.447864 0.0010

C 1.472001 0.363255 4.052254 0.0019
@TREND(1990) -0.088444 0.024317 -3.637060 0.0039

R-squared 0.643521     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.578707     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.229791     Akaike info criterion 0.084119
Sum squared resid 0.580845     Schwarz criterion 0.221060
Log likelihood 2.411166     F-statistic 9.928699
Durbin-Watson stat 1.556792     Prob(F-statistic) 0.003437

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.547829  0.3045
Test critical values: 1% level -4.886426

5% level -3.828975
10% level -3.362984

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
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Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -1.157222 0.454199 -2.547829 0.0313

D(LEXT(-1),2) 0.033739 0.279134 0.120872 0.9064
C 1.209457 0.598064 2.022288 0.0738

@TREND(1990) -0.068331 0.036757 -1.858986 0.0960
R-squared 0.661393     Mean dependent var -0.094059
Adjusted R-squared 0.548524     S.D. dependent var 0.321525
S.E. of regression 0.216039     Akaike info criterion 0.020943
Sum squared resid 0.420055     Schwarz criterion 0.194774
Log likelihood 3.863870     F-statistic 5.859829
Durbin-Watson stat 2.349787     Prob(F-statistic) 0.016815

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.109866  0.4899
Test critical values: 1% level -4.992279

5% level -3.875302
10% level -3.388330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 12

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -1.317859 0.624617 -2.109866 0.0728

D(LEXT(-1),2) -0.022201 0.479540 -0.046297 0.9644
D(LEXT(-2),2) 0.007565 0.288492 0.026224 0.9798

C 1.265964 0.816797 1.549913 0.1651
@TREND(1990) -0.067592 0.047754 -1.415416 0.1999

R-squared 0.694795     Mean dependent var -0.067277
Adjusted R-squared 0.520392     S.D. dependent var 0.320319
S.E. of regression 0.221833     Akaike info criterion 0.120553
Sum squared resid 0.344469     Schwarz criterion 0.322597
Log likelihood 4.276682     F-statistic 3.983848
Durbin-Watson stat 2.431261     Prob(F-statistic) 0.053900
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) 

I) Πρώτη μορφή εξίσωσης – Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.210421     Probability 0.041480
Obs*R-squared 3.933486     Probability 0.047334

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLEXT(-1) 0.131211 0.124622 1.052870 0.3131
RESID(-1) -0.620459 0.271817 -2.282635 0.0415

R-squared 0.280963     Mean dependent var 0.056228
Adjusted R-squared 0.221044     S.D. dependent var 0.330117
S.E. of regression 0.291356     Akaike info criterion 0.503022
Sum squared resid 1.018660     Schwarz criterion 0.594316
Log likelihood -1.521152     Durbin-Watson stat 1.956599

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.922284     Probability 0.118158
Obs*R-squared 2.811713     Probability 0.093578

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLEXT(-1) 0.045237 0.092953 0.486665 0.6370

DDLEXT(-1) 0.221959 0.216027 1.027462 0.3284
RESID(-1) -0.627510 0.367079 -1.709469 0.1182

R-squared 0.216286     Mean dependent var 0.024528
Adjusted R-squared 0.059543     S.D. dependent var 0.226200
S.E. of regression 0.219363     Akaike info criterion 0.002993
Sum squared resid 0.481199     Schwarz criterion 0.133366
Log likelihood 2.980547     Durbin-Watson stat 2.451718

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.905922     Probability 0.204760
Obs*R-squared 2.201024     Probability 0.137919

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLEXT(-1) 0.161075 0.160583 1.003060 0.3452

DDLEXT(-1) 0.533587 0.450638 1.184070 0.2704
DDLEXT(-2) 0.296253 0.299835 0.988053 0.3521
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RESID(-1) -0.906810 0.656846 -1.380551 0.2048
R-squared 0.183419     Mean dependent var 0.020897
Adjusted R-squared -0.122799     S.D. dependent var 0.206942
S.E. of regression 0.219280     Akaike info criterion 0.064271
Sum squared resid 0.384671     Schwarz criterion 0.225907
Log likelihood 3.614371     Durbin-Watson stat 2.159643

II) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.931546     Probability 0.072918
Obs*R-squared 3.686265     Probability 0.054862

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.388765 0.252099 -1.542114 0.1513

DLEXT(-1) 0.655597 0.399947 1.639208 0.1294
RESID(-1) -0.926508 0.467269 -1.982813 0.0729

R-squared 0.263305     Mean dependent var -6.74E-17
Adjusted R-squared 0.129360     S.D. dependent var 0.313706
S.E. of regression 0.292713     Akaike info criterion 0.568160
Sum squared resid 0.942489     Schwarz criterion 0.705101
Log likelihood -0.977123     F-statistic 1.965773
Durbin-Watson stat 1.929831     Prob(F-statistic) 0.186245

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.787921     Probability 0.129317
Obs*R-squared 3.074586     Probability 0.079525

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.067709 0.145860 -0.464205 0.6535

DLEXT(-1) 0.134535 0.218934 0.614501 0.5541
DDLEXT(-1) 0.163810 0.225993 0.724846 0.4870
RESID(-1) -0.658464 0.394359 -1.669707 0.1293

R-squared 0.236507     Mean dependent var -2.35E-17
Adjusted R-squared -0.017991     S.D. dependent var 0.220104
S.E. of regression 0.222075     Akaike info criterion 0.076056
Sum squared resid 0.443856     Schwarz criterion 0.249887
Log likelihood 3.505633     F-statistic 0.929307
Durbin-Watson stat 2.557803     Prob(F-statistic) 0.465494

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.310558     Probability 0.111651
Obs*R-squared 3.853011     Probability 0.049657
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Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.107376 0.161898 -0.663232 0.5284

DLEXT(-1) 0.345591 0.301913 1.144672 0.2900
DDLEXT(-1) 0.537715 0.390577 1.376720 0.2110
DDLEXT(-2) 0.296795 0.268428 1.105679 0.3054
RESID(-1) -1.162825 0.639093 -1.819494 0.1117

R-squared 0.321084     Mean dependent var -4.16E-17
Adjusted R-squared -0.066868     S.D. dependent var 0.200693
S.E. of regression 0.207295     Akaike info criterion -0.015013
Sum squared resid 0.300798     Schwarz criterion 0.187032
Log likelihood 5.090077     F-statistic 0.827640
Durbin-Watson stat 2.181302     Prob(F-statistic) 0.547606

IΙI) Τρίτη  μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.234154     Probability 0.292597
Obs*R-squared 1.538003     Probability 0.214915

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.939743 0.919113 1.022446 0.3307
T -0.051172 0.051969 -0.984664 0.3480

DLEXT(-1) -0.812141 0.782483 -1.037902 0.3238
RESID(-1) 0.942594 0.848477 1.110925 0.2926

R-squared 0.109857     Mean dependent var -2.64E-16
Adjusted R-squared -0.157185     S.D. dependent var 0.211377
S.E. of regression 0.227384     Akaike info criterion 0.110603
Sum squared resid 0.517035     Schwarz criterion 0.293191
Log likelihood 3.225780     F-statistic 0.411385
Durbin-Watson stat 2.073446     Prob(F-statistic) 0.748438

2) Lag =1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.748814     Probability 0.222580
Obs*R-squared 2.332035     Probability 0.126736

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.943575 0.916141 -1.029946 0.3332
T 0.054170 0.054085 1.001560 0.3459

DLEXT(-1) 0.751694 0.716626 1.048935 0.3249
DDLEXT(-1) -0.157084 0.293328 -0.535525 0.6068
RESID(-1) -0.811410 0.613576 -1.322427 0.2226

R-squared 0.179387     Mean dependent var 3.20E-18

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 280



Adjusted R-squared -0.230919     S.D. dependent var 0.187095
S.E. of regression 0.207576     Akaike info criterion -0.022915
Sum squared resid 0.344703     Schwarz criterion 0.194373
Log likelihood 5.148946     F-statistic 0.437203
Durbin-Watson stat 2.715025     Prob(F-statistic) 0.778865

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 13.90668     Probability 0.009746
Obs*R-squared 8.383124     Probability 0.003787

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.103235 0.743432 -2.829089 0.0300
T 0.113268 0.041527 2.727610 0.0343

DLEXT(-1) 1.892696 0.628321 3.012309 0.0236
DDLEXT(-1) -0.269127 0.293379 -0.917337 0.3943
DDLEXT(-2) -0.059200 0.171809 -0.344567 0.7422
RESID(-1) -1.974795 0.529554 -3.729167 0.0097

R-squared 0.698594     Mean dependent var -1.17E-16
Adjusted R-squared 0.447422     S.D. dependent var 0.176962
S.E. of regression 0.131545     Akaike info criterion -0.912076
Sum squared resid 0.103825     Schwarz criterion -0.669623
Log likelihood 11.47246     F-statistic 2.781337
Durbin-Watson stat 2.891149     Prob(F-statistic) 0.122605

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 281



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS – PERRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ LGDP ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -6.681161  0.0001
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.023663
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.023663

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.116443 0.017429 -6.681161 0.0000

C 1.910412 0.209074 9.137497 0.0000
R-squared 0.774454     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.757104     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.165236     Akaike info criterion -0.639313
Sum squared resid 0.354940     Schwarz criterion -0.544906
Log likelihood 6.794848     F-statistic 44.63791
Durbin-Watson stat 2.002395     Prob(F-statistic) 0.000015

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -6.839348  0.0001
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.023663
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.022542

Phillips-Perron Test Equation
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Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.116443 0.017429 -6.681161 0.0000

C 1.910412 0.209074 9.137497 0.0000
R-squared 0.774454     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.757104     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.165236     Akaike info criterion -0.639313
Sum squared resid 0.354940     Schwarz criterion -0.544906
Log likelihood 6.794848     F-statistic 44.63791
Durbin-Watson stat 2.002395     Prob(F-statistic) 0.000015

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -9.662721  0.0000
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.023663
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011095

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.116443 0.017429 -6.681161 0.0000

C 1.910412 0.209074 9.137497 0.0000
R-squared 0.774454     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.757104     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.165236     Akaike info criterion -0.639313
Sum squared resid 0.354940     Schwarz criterion -0.544906
Log likelihood 6.794848     F-statistic 44.63791
Durbin-Watson stat 2.002395     Prob(F-statistic) 0.000015

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.690673  0.7044
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
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10% level -3.324976
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.023613
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.023613

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.128190 0.075822 -1.690673 0.1167

C 1.993534 0.564482 3.531618 0.0041
@TREND(1990) 0.006855 0.042960 0.159559 0.8759

R-squared 0.774932     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.737420     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.171801     Akaike info criterion -0.508099
Sum squared resid 0.354189     Schwarz criterion -0.366489
Log likelihood 6.810743     F-statistic 20.65855
Durbin-Watson stat 1.991040     Prob(F-statistic) 0.000130

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.707809  0.6966
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.023613
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.022475

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.128190 0.075822 -1.690673 0.1167

C 1.993534 0.564482 3.531618 0.0041
@TREND(1990) 0.006855 0.042960 0.159559 0.8759

R-squared 0.774932     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.737420     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.171801     Akaike info criterion -0.508099
Sum squared resid 0.354189     Schwarz criterion -0.366489
Log likelihood 6.810743     F-statistic 20.65855
Durbin-Watson stat 1.991040     Prob(F-statistic) 0.000130
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3) Lag = 2

Null Hypothesis: LGDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -2.077300  0.5161
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.023613
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011027

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LGDP(-1) -0.128190 0.075822 -1.690673 0.1167

C 1.993534 0.564482 3.531618 0.0041
@TREND(1990) 0.006855 0.042960 0.159559 0.8759

R-squared 0.774932     Mean dependent var 0.542948
Adjusted R-squared 0.737420     S.D. dependent var 0.335271
S.E. of regression 0.171801     Akaike info criterion -0.508099
Sum squared resid 0.354189     Schwarz criterion -0.366489
Log likelihood 6.810743     F-statistic 20.65855
Durbin-Watson stat 1.991040     Prob(F-statistic) 0.000130
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS – PERRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ LGDP ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.444595  0.5306
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.047728
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.047728

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.284690 0.197073 -1.444595 0.1742

C 0.107495 0.128612 0.835810 0.4196
R-squared 0.148142     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.077154     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.235972     Akaike info criterion 0.081359
Sum squared resid 0.668195     Schwarz criterion 0.172653
Log likelihood 1.430488     F-statistic 2.086853
Durbin-Watson stat 2.033426     Prob(F-statistic) 0.174173

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.411217  0.5465
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.047728
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.044887

Phillips-Perron Test Equation
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Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.284690 0.197073 -1.444595 0.1742

C 0.107495 0.128612 0.835810 0.4196
R-squared 0.148142     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.077154     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.235972     Akaike info criterion 0.081359
Sum squared resid 0.668195     Schwarz criterion 0.172653
Log likelihood 1.430488     F-statistic 2.086853
Durbin-Watson stat 2.033426     Prob(F-statistic) 0.174173

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.195078  0.6448
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.047728
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.027872

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.284690 0.197073 -1.444595 0.1742

C 0.107495 0.128612 0.835810 0.4196
R-squared 0.148142     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.077154     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.235972     Akaike info criterion 0.081359
Sum squared resid 0.668195     Schwarz criterion 0.172653
Log likelihood 1.430488     F-statistic 2.086853
Durbin-Watson stat 2.033426     Prob(F-statistic) 0.174173

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -2.993577  0.1676
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
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10% level -3.342253
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.030860
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.030860

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.905593 0.302512 -2.993577 0.0122

C 0.961179 0.364522 2.636823 0.0231
@TREND(1990) -0.058887 0.024015 -2.452056 0.0321

R-squared 0.449205     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.349061     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.198183     Akaike info criterion -0.211842
Sum squared resid 0.432042     Schwarz criterion -0.074901
Log likelihood 4.482892     F-statistic 4.485571
Durbin-Watson stat 1.852623     Prob(F-statistic) 0.037622

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -3.016780  0.1621
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.030860
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.032694

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.905593 0.302512 -2.993577 0.0122

C 0.961179 0.364522 2.636823 0.0231
@TREND(1990) -0.058887 0.024015 -2.452056 0.0321

R-squared 0.449205     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.349061     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.198183     Akaike info criterion -0.211842
Sum squared resid 0.432042     Schwarz criterion -0.074901
Log likelihood 4.482892     F-statistic 4.485571
Durbin-Watson stat 1.852623     Prob(F-statistic) 0.037622
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3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -2.917310  0.1867
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.030860
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.023478

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LGDP,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LGDP(-1)) -0.905593 0.302512 -2.993577 0.0122

C 0.961179 0.364522 2.636823 0.0231
@TREND(1990) -0.058887 0.024015 -2.452056 0.0321

R-squared 0.449205     Mean dependent var -0.054426
Adjusted R-squared 0.349061     S.D. dependent var 0.245638
S.E. of regression 0.198183     Akaike info criterion -0.211842
Sum squared resid 0.432042     Schwarz criterion -0.074901
Log likelihood 4.482892     F-statistic 4.485571
Durbin-Watson stat 1.852623     Prob(F-statistic) 0.037622
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS – PERRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ LINV ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -5.076023  0.0013
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.032152
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.032152

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.101907 0.020076 -5.076023 0.0002

C 1.550638 0.205970 7.528465 0.0000
R-squared 0.664655     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.638859     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.192609     Akaike info criterion -0.332747
Sum squared resid 0.482275     Schwarz criterion -0.238340
Log likelihood 4.495603     F-statistic 25.76601
Durbin-Watson stat 1.594454     Prob(F-statistic) 0.000212

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -5.011869  0.0015
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.032152
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.033030

Phillips-Perron Test Equation
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Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.101907 0.020076 -5.076023 0.0002

C 1.550638 0.205970 7.528465 0.0000
R-squared 0.664655     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.638859     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.192609     Akaike info criterion -0.332747
Sum squared resid 0.482275     Schwarz criterion -0.238340
Log likelihood 4.495603     F-statistic 25.76601
Durbin-Watson stat 1.594454     Prob(F-statistic) 0.000212

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -5.918434  0.0003
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.032152
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.023292

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.101907 0.020076 -5.076023 0.0002

C 1.550638 0.205970 7.528465 0.0000
R-squared 0.664655     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.638859     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.192609     Akaike info criterion -0.332747
Sum squared resid 0.482275     Schwarz criterion -0.238340
Log likelihood 4.495603     F-statistic 25.76601
Durbin-Watson stat 1.594454     Prob(F-statistic) 0.000212

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -0.829727  0.9380
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
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10% level -3.324976
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.031898
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.031898

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.074821 0.090175 -0.829727 0.4229

C 1.408655 0.507072 2.778017 0.0167
@TREND(1990) -0.015961 0.051701 -0.308715 0.7628

R-squared 0.667297     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.611846     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.199682     Akaike info criterion -0.207324
Sum squared resid 0.478475     Schwarz criterion -0.065714
Log likelihood 4.554934     F-statistic 12.03410
Durbin-Watson stat 1.633032     Prob(F-statistic) 0.001356

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -0.834644  0.9374
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.031898
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.032723

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.074821 0.090175 -0.829727 0.4229

C 1.408655 0.507072 2.778017 0.0167
@TREND(1990) -0.015961 0.051701 -0.308715 0.7628

R-squared 0.667297     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.611846     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.199682     Akaike info criterion -0.207324
Sum squared resid 0.478475     Schwarz criterion -0.065714
Log likelihood 4.554934     F-statistic 12.03410
Durbin-Watson stat 1.633032     Prob(F-statistic) 0.001356
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3) Lag = 2

Null Hypothesis: LINV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -0.777857  0.9444
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.031898
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.022897

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LINV(-1) -0.074821 0.090175 -0.829727 0.4229

C 1.408655 0.507072 2.778017 0.0167
@TREND(1990) -0.015961 0.051701 -0.308715 0.7628

R-squared 0.667297     Mean dependent var 0.536063
Adjusted R-squared 0.611846     S.D. dependent var 0.320507
S.E. of regression 0.199682     Akaike info criterion -0.207324
Sum squared resid 0.478475     Schwarz criterion -0.065714
Log likelihood 4.554934     F-statistic 12.03410
Durbin-Watson stat 1.633032     Prob(F-statistic) 0.001356
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS – PERRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ LINV ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.194948  0.6449
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.052064
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.052064

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.260199 0.217749 -1.194948 0.2552

C 0.113037 0.139247 0.811773 0.4327
R-squared 0.106338     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.031867     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.246458     Akaike info criterion 0.168316
Sum squared resid 0.728901     Schwarz criterion 0.259610
Log likelihood 0.821786     F-statistic 1.427901
Durbin-Watson stat 1.571601     Prob(F-statistic) 0.255190

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.237738  0.6263
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.052064
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.054848

Phillips-Perron Test Equation
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Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.260199 0.217749 -1.194948 0.2552

C 0.113037 0.139247 0.811773 0.4327
R-squared 0.106338     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.031867     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.246458     Akaike info criterion 0.168316
Sum squared resid 0.728901     Schwarz criterion 0.259610
Log likelihood 0.821786     F-statistic 1.427901
Durbin-Watson stat 1.571601     Prob(F-statistic) 0.255190

3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.101152  0.6837
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.052064
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.046281

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.260199 0.217749 -1.194948 0.2552

C 0.113037 0.139247 0.811773 0.4327
R-squared 0.106338     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.031867     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.246458     Akaike info criterion 0.168316
Sum squared resid 0.728901     Schwarz criterion 0.259610
Log likelihood 0.821786     F-statistic 1.427901
Durbin-Watson stat 1.571601     Prob(F-statistic) 0.255190

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -3.551049  0.0728
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
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10% level -3.342253
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.026423
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.026423

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.916057 0.257968 -3.551049 0.0045

C 1.020151 0.296345 3.442442 0.0055
@TREND(1990) -0.063247 0.019358 -3.267199 0.0075

R-squared 0.546461     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.463999     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.183383     Akaike info criterion -0.367072
Sum squared resid 0.369922     Schwarz criterion -0.230131
Log likelihood 5.569504     F-statistic 6.626845
Durbin-Watson stat 1.652397     Prob(F-statistic) 0.012924

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -3.534988  0.0747
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.026423
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.030559

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.916057 0.257968 -3.551049 0.0045

C 1.020151 0.296345 3.442442 0.0055
@TREND(1990) -0.063247 0.019358 -3.267199 0.0075

R-squared 0.546461     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.463999     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.183383     Akaike info criterion -0.367072
Sum squared resid 0.369922     Schwarz criterion -0.230131
Log likelihood 5.569504     F-statistic 6.626845
Durbin-Watson stat 1.652397     Prob(F-statistic) 0.012924
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3) Lag =  2

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -3.547729  0.0732
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.026423
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.026957

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LINV,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LINV(-1)) -0.916057 0.257968 -3.551049 0.0045

C 1.020151 0.296345 3.442442 0.0055
@TREND(1990) -0.063247 0.019358 -3.267199 0.0075

R-squared 0.546461     Mean dependent var -0.033563
Adjusted R-squared 0.463999     S.D. dependent var 0.250482
S.E. of regression 0.183383     Akaike info criterion -0.367072
Sum squared resid 0.369922     Schwarz criterion -0.230131
Log likelihood 5.569504     F-statistic 6.626845
Durbin-Watson stat 1.652397     Prob(F-statistic) 0.012924
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS – PERRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ LEXT ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -5.465424  0.0006
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.037633
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.037633

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.111781 0.020452 -5.465424 0.0001

C 1.733571 0.217104 7.984960 0.0000
R-squared 0.696764     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.673438     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.208380     Akaike info criterion -0.175338
Sum squared resid 0.564491     Schwarz criterion -0.080931
Log likelihood 3.315036     F-statistic 29.87085
Durbin-Watson stat 2.629687     Prob(F-statistic) 0.000108

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -7.022541  0.0000
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.037633
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.022312

Phillips-Perron Test Equation
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Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.111781 0.020452 -5.465424 0.0001

C 1.733571 0.217104 7.984960 0.0000
R-squared 0.696764     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.673438     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.208380     Akaike info criterion -0.175338
Sum squared resid 0.564491     Schwarz criterion -0.080931
Log likelihood 3.315036     F-statistic 29.87085
Durbin-Watson stat 2.629687     Prob(F-statistic) 0.000108

3) Lag = 2

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -8.255233  0.0000
Test critical values: 1% level -3.959148

5% level -3.081002
10% level -2.681330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.037633
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.016003

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.111781 0.020452 -5.465424 0.0001

C 1.733571 0.217104 7.984960 0.0000
R-squared 0.696764     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.673438     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.208380     Akaike info criterion -0.175338
Sum squared resid 0.564491     Schwarz criterion -0.080931
Log likelihood 3.315036     F-statistic 29.87085
Durbin-Watson stat 2.629687     Prob(F-statistic) 0.000108

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.539153  0.7678
Test critical values: 1% level -4.728363
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5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.037235
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.037235

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.144510 0.093889 -1.539153 0.1497

C 1.906517 0.533049 3.576625 0.0038
@TREND(1990) 0.020455 0.057168 0.357815 0.7267

R-squared 0.699965     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.649959     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.215741     Akaike info criterion -0.052617
Sum squared resid 0.558531     Schwarz criterion 0.088993
Log likelihood 3.394631     F-statistic 13.99766
Durbin-Watson stat 2.592537     Prob(F-statistic) 0.000730

2) Lag = 1

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.668313  0.7143
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.037235
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.021925

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.144510 0.093889 -1.539153 0.1497

C 1.906517 0.533049 3.576625 0.0038
@TREND(1990) 0.020455 0.057168 0.357815 0.7267

R-squared 0.699965     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.649959     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.215741     Akaike info criterion -0.052617
Sum squared resid 0.558531     Schwarz criterion 0.088993
Log likelihood 3.394631     F-statistic 13.99766
Durbin-Watson stat 2.592537     Prob(F-statistic) 0.000730
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3) Lag = 2

Null Hypothesis: LEXT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.812589  0.6476
Test critical values: 1% level -4.728363

5% level -3.759743
10% level -3.324976

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Residual variance (no correction)  0.037235
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015598

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LEXT(-1) -0.144510 0.093889 -1.539153 0.1497

C 1.906517 0.533049 3.576625 0.0038
@TREND(1990) 0.020455 0.057168 0.357815 0.7267

R-squared 0.699965     Mean dependent var 0.584017
Adjusted R-squared 0.649959     S.D. dependent var 0.364648
S.E. of regression 0.215741     Akaike info criterion -0.052617
Sum squared resid 0.558531     Schwarz criterion 0.088993
Log likelihood 3.394631     F-statistic 13.99766
Durbin-Watson stat 2.592537     Prob(F-statistic) 0.000730
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS – PERRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ LEXT ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.812009  0.3599
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.091382
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.091382

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.454829 0.251008 -1.812009 0.0951

C 0.230712 0.176765 1.305189 0.2163
R-squared 0.214833     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.149403     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.326515     Akaike info criterion 0.730884
Sum squared resid 1.279348     Schwarz criterion 0.822178
Log likelihood -3.116189     F-statistic 3.283376
Durbin-Watson stat 2.143499     Prob(F-statistic) 0.095066

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.595299  0.4587
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.091382
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.065412

Phillips-Perron Test Equation
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Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.454829 0.251008 -1.812009 0.0951

C 0.230712 0.176765 1.305189 0.2163
R-squared 0.214833     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.149403     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.326515     Akaike info criterion 0.730884
Sum squared resid 1.279348     Schwarz criterion 0.822178
Log likelihood -3.116189     F-statistic 3.283376
Durbin-Watson stat 2.143499     Prob(F-statistic) 0.095066

2) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -1.594437  0.4591
Test critical values: 1% level -4.004425

5% level -3.098896
10% level -2.690439

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.091382
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.065315

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -0.454829 0.251008 -1.812009 0.0951

C 0.230712 0.176765 1.305189 0.2163
R-squared 0.214833     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.149403     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.326515     Akaike info criterion 0.730884
Sum squared resid 1.279348     Schwarz criterion 0.822178
Log likelihood -3.116189     F-statistic 3.283376
Durbin-Watson stat 2.143499     Prob(F-statistic) 0.095066

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -4.447864  0.0175
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
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10% level -3.342253
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.041489
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.041489

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -1.254137 0.281964 -4.447864 0.0010

C 1.472001 0.363255 4.052254 0.0019
@TREND(1990) -0.088444 0.024317 -3.637060 0.0039

R-squared 0.643521     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.578707     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.229791     Akaike info criterion 0.084119
Sum squared resid 0.580845     Schwarz criterion 0.221060
Log likelihood 2.411166     F-statistic 9.928699
Durbin-Watson stat 1.556792     Prob(F-statistic) 0.003437

2) Lag = 1

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -4.402299  0.0189
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.041489
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.046324

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -1.254137 0.281964 -4.447864 0.0010

C 1.472001 0.363255 4.052254 0.0019
@TREND(1990) -0.088444 0.024317 -3.637060 0.0039

R-squared 0.643521     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.578707     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.229791     Akaike info criterion 0.084119
Sum squared resid 0.580845     Schwarz criterion 0.221060
Log likelihood 2.411166     F-statistic 9.928699
Durbin-Watson stat 1.556792     Prob(F-statistic) 0.003437
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3) Lag = 2

Null Hypothesis: D(LEXT) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel)

Adj. t-Stat   Prob.*
Phillips-Perron test statistic -4.392217  0.0192
Test critical values: 1% level -4.800080

5% level -3.791172
10% level -3.342253

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Residual variance (no correction)  0.041489
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.047736

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(LEXT,2)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
D(LEXT(-1)) -1.254137 0.281964 -4.447864 0.0010

C 1.472001 0.363255 4.052254 0.0019
@TREND(1990) -0.088444 0.024317 -3.637060 0.0039

R-squared 0.643521     Mean dependent var -0.047835
Adjusted R-squared 0.578707     S.D. dependent var 0.354031
S.E. of regression 0.229791     Akaike info criterion 0.084119
Sum squared resid 0.580845     Schwarz criterion 0.221060
Log likelihood 2.411166     F-statistic 9.928699
Durbin-Watson stat 1.556792     Prob(F-statistic) 0.003437

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) ΕΠΙΠΕΔΑ – LGDP

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

F-statistic 0.027144     Probability 0.871881
Obs*R-squared 0.033853     Probability 0.854020

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.002459 0.217877 -0.011287 0.9912

LGDP(-1) 0.000214 0.018166 0.011754 0.9908
RESID(-1) -0.047644 0.289186 -0.164753 0.8719

R-squared 0.002257     Mean dependent var 3.52E-16
Adjusted R-squared -0.164034     S.D. dependent var 0.159226
S.E. of regression 0.171789     Akaike info criterion -0.508239
Sum squared resid 0.354139     Schwarz criterion -0.366629
Log likelihood 6.811793     F-statistic 0.013572
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Durbin-Watson stat 1.974384     Prob(F-statistic) 0.986535

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.919868     Probability 0.360124
Obs*R-squared 1.179332     Probability 0.277492

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.275680 1.450169 -0.879677 0.3997

LGDP(-1) 0.077449 0.089023 0.869987 0.4047
DLGDP(-1) 0.594133 0.667577 0.889984 0.3944
RESID(-1) -0.780368 0.813648 -0.959097 0.3601

R-squared 0.084238     Mean dependent var -1.17E-16
Adjusted R-squared -0.190491     S.D. dependent var 0.153176
S.E. of regression 0.167130     Akaike info criterion -0.505136
Sum squared resid 0.279324     Schwarz criterion -0.322548
Log likelihood 7.535949     F-statistic 0.306623
Durbin-Watson stat 1.879755     Prob(F-statistic) 0.820135

3) Lag = 2 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.681701     Probability 0.432932
Obs*R-squared 1.020780     Probability 0.312334

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.312848 0.729584 -0.428804 0.6794

LGDP(-1) 0.019401 0.046213 0.419812 0.6857
DLGDP(-1) 0.126391 0.242443 0.521320 0.6163
DLGDP(-2) 0.004409 0.177220 0.024880 0.9808
RESID(-1) -0.363453 0.440202 -0.825652 0.4329

R-squared 0.078522     Mean dependent var 3.01E-16
Adjusted R-squared -0.382218     S.D. dependent var 0.101083
S.E. of regression 0.118841     Akaike info criterion -1.138341
Sum squared resid 0.112985     Schwarz criterion -0.921052
Log likelihood 12.39921     F-statistic 0.170425
Durbin-Watson stat 1.877587     Prob(F-statistic) 0.947468

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.027178     Probability 0.872045
Obs*R-squared 0.036970     Probability 0.847526

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
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Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.023581 0.605979 -0.038914 0.9697
T -0.001708 0.045997 -0.037136 0.9710

LGDP(-1) 0.003180 0.081414 0.039057 0.9695
RESID(-1) -0.051175 0.310417 -0.164859 0.8720

R-squared 0.002465     Mean dependent var 2.63E-16
Adjusted R-squared -0.269590     S.D. dependent var 0.159057
S.E. of regression 0.179219     Akaike info criterion -0.377233
Sum squared resid 0.353316     Schwarz criterion -0.188420
Log likelihood 6.829251     F-statistic 0.009059
Durbin-Watson stat 1.964863     Prob(F-statistic) 0.998742

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.869039     Probability 0.204756
Obs*R-squared 2.407439     Probability 0.120760

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.410805 1.285883 -1.097149 0.3011
T 0.002292 0.047313 0.048445 0.9624

LGDP(-1) 0.084451 0.107098 0.788540 0.4507
DLGDP(-1) 0.656945 0.540383 1.215703 0.2550
RESID(-1) -0.938381 0.686388 -1.367128 0.2048

R-squared 0.171960     Mean dependent var -3.59E-16
Adjusted R-squared -0.196058     S.D. dependent var 0.147205
S.E. of regression 0.160990     Akaike info criterion -0.542499
Sum squared resid 0.233259     Schwarz criterion -0.314264
Log likelihood 8.797490     F-statistic 0.467260
Durbin-Watson stat 1.950551     Prob(F-statistic) 0.758823

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.597104     Probability 0.246771
Obs*R-squared 2.415040     Probability 0.120175

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.429023 0.824765 -0.520177 0.6190
T -0.003141 0.038837 -0.080877 0.9378

LGDP(-1) 0.030585 0.083113 0.367998 0.7238
DLGDP(-1) 0.147624 0.204547 0.721714 0.4939
DLGDP(-2) -0.000769 0.164079 -0.004685 0.9964
RESID(-1) -0.541600 0.428560 -1.263766 0.2468

R-squared 0.185772     Mean dependent var 4.20E-16
Adjusted R-squared -0.395819     S.D. dependent var 0.089739
S.E. of regression 0.106022     Akaike info criterion -1.346304
Sum squared resid 0.078684     Schwarz criterion -1.085559
Log likelihood 14.75098     F-statistic 0.319421
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Durbin-Watson stat 1.870838     Prob(F-statistic) 0.886339

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – LGDP

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.069185     Probability 0.797388
Obs*R-squared 0.087504     Probability 0.767375

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.025851 0.166106 -0.155631 0.8791

DLGDP(-1) 0.046558 0.270988 0.171808 0.8667
RESID(-1) -0.105004 0.399206 -0.263031 0.7974

R-squared 0.006250     Mean dependent var 7.93E-18
Adjusted R-squared -0.174431     S.D. dependent var 0.226715
S.E. of regression 0.245694     Akaike info criterion 0.217946
Sum squared resid 0.664019     Schwarz criterion 0.354887
Log likelihood 1.474377     F-statistic 0.034593
Durbin-Watson stat 2.023531     Prob(F-statistic) 0.966103

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.158557     Probability 0.049263
Obs*R-squared 4.736446     Probability 0.029530

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.188777 0.151524 -1.245861 0.2443

DLGDP(-1) 0.510740 0.299499 1.705313 0.1223
DDLGDP(-1) 1.312741 0.630926 2.080659 0.0672

RESID(-1) -2.009908 0.884936 -2.271246 0.0493
R-squared 0.364342     Mean dependent var -3.63E-17
Adjusted R-squared 0.152456     S.D. dependent var 0.225030
S.E. of regression 0.207167     Akaike info criterion -0.062922
Sum squared resid 0.386264     Schwarz criterion 0.110908
Log likelihood 4.408995     F-statistic 1.719519
Durbin-Watson stat 2.435561     Prob(F-statistic) 0.232192

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 7.973928     Probability 0.025633
Obs*R-squared 6.390250     Probability 0.011475

Test Equation:
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Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.045947 0.089266 -0.514725 0.6226

DLGDP(-1) 0.128071 0.148812 0.860626 0.4179
DDLGDP(-1) 0.233540 0.180665 1.292664 0.2372
DDLGDP(-2) -0.004024 0.154952 -0.025970 0.9800

RESID(-1) -0.933281 0.330504 -2.823815 0.0256
R-squared 0.532521     Mean dependent var -1.97E-17
Adjusted R-squared 0.265390     S.D. dependent var 0.146490
S.E. of regression 0.125556     Akaike info criterion -1.017791
Sum squared resid 0.110350     Schwarz criterion -0.815747
Log likelihood 11.10675     F-statistic 1.993482
Durbin-Watson stat 2.325194     Prob(F-statistic) 0.200039

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.120120     Probability 0.107782
Obs*R-squared 3.329366     Probability 0.068053

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 4.399708 2.513060 1.750737 0.1105
T -0.251039 0.143811 -1.745615 0.1115

DLGDP(-1) -3.942251 2.248940 -1.752937 0.1102
RESID(-1) 4.001453 2.265333 1.766386 0.1078

R-squared 0.237812     Mean dependent var -8.03E-17
Adjusted R-squared 0.009155     S.D. dependent var 0.182302
S.E. of regression 0.181465     Akaike info criterion -0.340546
Sum squared resid 0.329297     Schwarz criterion -0.157959
Log likelihood 6.383825     F-statistic 1.040040
Durbin-Watson stat 2.315884     Prob(F-statistic) 0.416476

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.057414     Probability 0.816656
Obs*R-squared 0.092633     Probability 0.760857

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.106092 0.672387 -0.157784 0.8785
T 0.005919 0.040184 0.147294 0.8865

DLGDP(-1) 0.096562 0.573644 0.168331 0.8705
DDLGDP(-1) 0.012763 0.305193 0.041818 0.9677

RESID(-1) -0.158865 0.663010 -0.239612 0.8167
R-squared 0.007126     Mean dependent var 3.20E-17
Adjusted R-squared -0.489312     S.D. dependent var 0.159118
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S.E. of regression 0.194183     Akaike info criterion -0.156307
Sum squared resid 0.301657     Schwarz criterion 0.060982
Log likelihood 6.015993     F-statistic 0.014353
Durbin-Watson stat 1.680714     Prob(F-statistic) 0.999499

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 14.88456     Probability 0.008381
Obs*R-squared 8.552477     Probability 0.003451

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.192626 0.502370 -2.374000 0.0552
T 0.066701 0.029131 2.289656 0.0620

DLGDP(-1) 1.021136 0.411488 2.481571 0.0477
DDLGDP(-1) -0.293100 0.223453 -1.311686 0.2376
DDLGDP(-2) -0.395441 0.199854 -1.978647 0.0952

RESID(-1) -1.279001 0.331515 -3.858052 0.0084
R-squared 0.712706     Mean dependent var -1.27E-16
Adjusted R-squared 0.473295     S.D. dependent var 0.124746
S.E. of regression 0.090534     Akaike info criterion -1.659332
Sum squared resid 0.049178     Schwarz criterion -1.416879
Log likelihood 15.95599     F-statistic 2.976913
Durbin-Watson stat 3.552447     Prob(F-statistic) 0.108336

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) ΕΠΙΠΕΔΑ – LINV

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.009166     Probability 0.925309
Obs*R-squared 0.011448     Probability 0.914791

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.002016 0.215331 0.009364 0.9927

LINV(-1) -0.000216 0.021009 -0.010275 0.9920
RESID(-1) 0.027944 0.291884 0.095738 0.9253

R-squared 0.000763     Mean dependent var 3.37E-16
Adjusted R-squared -0.165776     S.D. dependent var 0.185602
S.E. of regression 0.200397     Akaike info criterion -0.200177
Sum squared resid 0.481907     Schwarz criterion -0.058567
Log likelihood 4.501330     F-statistic 0.004583
Durbin-Watson stat 1.623415     Prob(F-statistic) 0.995429
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2) Lag = 1 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.281075     Probability 0.607568
Obs*R-squared 0.382748     Probability 0.536136

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.178679 0.505813 -0.353250 0.7312

LINV(-1) 0.011637 0.035255 0.330084 0.7481
DLINV(-1) 0.104725 0.280814 0.372933 0.7170
RESID(-1) -0.233245 0.439947 -0.530166 0.6076

R-squared 0.027339     Mean dependent var -1.88E-17
Adjusted R-squared -0.264459     S.D. dependent var 0.135467
S.E. of regression 0.152330     Akaike info criterion -0.690572
Sum squared resid 0.232046     Schwarz criterion -0.507984
Log likelihood 8.834006     F-statistic 0.093692
Durbin-Watson stat 2.040559     Prob(F-statistic) 0.961810

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.036923     Probability 0.191364
Obs*R-squared 2.638258     Probability 0.104318

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.744586 0.740262 -1.005841 0.3439

LINV(-1) 0.052581 0.052608 0.999482 0.3468
DLINV(-1) 0.359891 0.329835 1.091126 0.3070
DLINV(-2) -0.026546 0.157197 -0.168871 0.8701
RESID(-1) -0.702465 0.492195 -1.427208 0.1914

R-squared 0.202943     Mean dependent var -4.85E-16
Adjusted R-squared -0.195586     S.D. dependent var 0.108102
S.E. of regression 0.118201     Akaike info criterion -1.149131
Sum squared resid 0.111773     Schwarz criterion -0.931843
Log likelihood 12.46935     F-statistic 0.509231
Durbin-Watson stat 1.868822     Prob(F-statistic) 0.731242

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.008008     Probability 0.930303
Obs*R-squared 0.010912     Probability 0.916803

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Διπλωματική εργασία : Βουβονίκος Αθανάσιος 312



C 0.013611 0.550841 0.024709 0.9807
T 0.001329 0.055985 0.023732 0.9815

LINV(-1) -0.002443 0.098028 -0.024919 0.9806
RESID(-1) 0.028151 0.314578 0.089488 0.9303

R-squared 0.000727     Mean dependent var 1.85E-16
Adjusted R-squared -0.271801     S.D. dependent var 0.184870
S.E. of regression 0.208485     Akaike info criterion -0.074719
Sum squared resid 0.478127     Schwarz criterion 0.114094
Log likelihood 4.560392     F-statistic 0.002669
Durbin-Watson stat 1.659727     Prob(F-statistic) 0.999797

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.174543     Probability 0.306648
Obs*R-squared 1.616151     Probability 0.203629

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.253664 0.526449 -0.481841 0.6414
T 0.009743 0.044517 0.218866 0.8316

LINV(-1) 0.006040 0.075010 0.080521 0.9376
DLINV(-1) 0.198054 0.274247 0.722173 0.4885
RESID(-1) -0.471206 0.434787 -1.083763 0.3066

R-squared 0.115439     Mean dependent var 2.70E-16
Adjusted R-squared -0.277699     S.D. dependent var 0.127715
S.E. of regression 0.144363     Akaike info criterion -0.760516
Sum squared resid 0.187567     Schwarz criterion -0.532281
Log likelihood 10.32361     F-statistic 0.293636
Durbin-Watson stat 2.204045     Prob(F-statistic) 0.874920

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.136822     Probability 0.057779
Obs*R-squared 5.502156     Probability 0.018993

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -1.137240 0.773220 -1.470785 0.1848
T -0.019367 0.039633 -0.488656 0.6400

LINV(-1) 0.103955 0.090710 1.146015 0.2895
DLINV(-1) 0.456262 0.270959 1.683881 0.1361
DLINV(-2) -0.075031 0.152174 -0.493061 0.6371
RESID(-1) -1.016079 0.448312 -2.266456 0.0578

R-squared 0.423243     Mean dependent var -6.22E-16
Adjusted R-squared 0.011273     S.D. dependent var 0.100802
S.E. of regression 0.100232     Akaike info criterion -1.458617
Sum squared resid 0.070325     Schwarz criterion -1.197871
Log likelihood 15.48101     F-statistic 1.027364
Durbin-Watson stat 1.869043     Prob(F-statistic) 0.468838
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – LINV

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.065023     Probability 0.803430
Obs*R-squared 0.082271     Probability 0.774243

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.031637 0.190843 0.165775 0.8713

DLINV(-1) -0.057964 0.321081 -0.180529 0.8600
RESID(-1) 0.109917 0.431052 0.254997 0.8034

R-squared 0.005876     Mean dependent var 0.000000
Adjusted R-squared -0.174873     S.D. dependent var 0.236790
S.E. of regression 0.256660     Akaike info criterion 0.305280
Sum squared resid 0.724617     Schwarz criterion 0.442220
Log likelihood 0.863043     F-statistic 0.032512
Durbin-Watson stat 1.625712     Prob(F-statistic) 0.968104

2) Lag= 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.143429     Probability 0.177216
Obs*R-squared 2.500539     Probability 0.113807

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.050563 0.137226 -0.368467 0.7210

DLINV(-1) 0.122898 0.223556 0.549743 0.5959
DDLINV(-1) 0.376356 0.365344 1.030140 0.3298
RESID(-1) -0.759072 0.518475 -1.464046 0.1772

R-squared 0.192349     Mean dependent var -2.56E-17
Adjusted R-squared -0.076868     S.D. dependent var 0.200836
S.E. of regression 0.208412     Akaike info criterion -0.050939
Sum squared resid 0.390920     Schwarz criterion 0.122891
Log likelihood 4.331106     F-statistic 0.714476
Durbin-Watson stat 2.518448     Prob(F-statistic) 0.567673

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 14.22245     Probability 0.006971
Obs*R-squared 8.041927     Probability 0.004571

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
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Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.108359 0.094534 -1.146242 0.2894
DLINV(-1) 0.300808 0.165933 1.812830 0.1127

DDLINV(-1) 0.618792 0.237037 2.610534 0.0349
DDLINV(-2) -0.113790 0.159423 -0.713763 0.4985
RESID(-1) -1.399757 0.371164 -3.771266 0.0070

R-squared 0.670161     Mean dependent var -2.08E-17
Adjusted R-squared 0.481681     S.D. dependent var 0.170147
S.E. of regression 0.122496     Akaike info criterion -1.067139
Sum squared resid 0.105037     Schwarz criterion -0.865095
Log likelihood 11.40283     F-statistic 3.555613
Durbin-Watson stat 2.288883     Prob(F-statistic) 0.068949

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.036181     Probability 0.332707
Obs*R-squared 1.314452     Probability 0.251590

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.455361 0.536326 0.849037 0.4157
T -0.024287 0.030705 -0.790993 0.4473

DLINV(-1) -0.437062 0.500682 -0.872933 0.4032
RESID(-1) 0.599866 0.589300 1.017930 0.3327

R-squared 0.093889     Mean dependent var 4.96E-18
Adjusted R-squared -0.177944     S.D. dependent var 0.168688
S.E. of regression 0.183082     Akaike info criterion -0.322809
Sum squared resid 0.335190     Schwarz criterion -0.140221
Log likelihood 6.259662     F-statistic 0.345394
Durbin-Watson stat 2.170440     Prob(F-statistic) 0.793297

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.378712     Probability 0.555391
Obs*R-squared 0.587591     Probability 0.443352

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.278188 0.631520 -0.440505 0.6712
T 0.016158 0.037882 0.426532 0.6810

DLINV(-1) 0.236049 0.527193 0.447747 0.6662
DDLINV(-1) 0.022135 0.248777 0.088973 0.9313
RESID(-1) -0.378613 0.615235 -0.615396 0.5554

R-squared 0.045199     Mean dependent var -1.18E-16
Adjusted R-squared -0.432201     S.D. dependent var 0.145227
S.E. of regression 0.173800     Akaike info criterion -0.378100
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Sum squared resid 0.241652     Schwarz criterion -0.160812
Log likelihood 7.457650     F-statistic 0.094678
Durbin-Watson stat 2.044602     Prob(F-statistic) 0.981355

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 8.451952     Probability 0.027078
Obs*R-squared 7.017974     Probability 0.008070

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.881588 1.109550 -2.597077 0.0408
T 0.159395 0.062072 2.567909 0.0425

DLINV(-1) 2.514631 0.955247 2.632440 0.0389
DDLINV(-1) -0.448648 0.311135 -1.441970 0.1994
DDLINV(-2) -0.931251 0.383109 -2.430772 0.0511
RESID(-1) -2.311254 0.795004 -2.907224 0.0271

R-squared 0.584831     Mean dependent var 7.00E-17
Adjusted R-squared 0.238857     S.D. dependent var 0.142963
S.E. of regression 0.124726     Akaike info criterion -1.018540
Sum squared resid 0.093340     Schwarz criterion -0.776087
Log likelihood 12.11124     F-statistic 1.690390
Durbin-Watson stat 2.604068     Prob(F-statistic) 0.269711

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) ΕΠΙΠΕΔΑ – LEXT

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.412379     Probability 0.146344
Obs*R-squared 2.510736     Probability 0.113073

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.026665 0.206906 -0.128875 0.8996

LEXT(-1) 0.002679 0.019501 0.137394 0.8930
RESID(-1) -0.411143 0.264710 -1.553184 0.1463

R-squared 0.167382     Mean dependent var 1.78E-16
Adjusted R-squared 0.028613     S.D. dependent var 0.200800
S.E. of regression 0.197907     Akaike info criterion -0.225186
Sum squared resid 0.470005     Schwarz criterion -0.083576
Log likelihood 4.688892     F-statistic 1.206189
Durbin-Watson stat 1.987588     Prob(F-statistic) 0.333176
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2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.007143     Probability 0.934316
Obs*R-squared 0.009993     Probability 0.920374

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.041195 0.669096 -0.061569 0.9521

LEXT(-1) 0.002632 0.045067 0.058400 0.9546
DLEXT(-1) 0.021374 0.331875 0.064403 0.9499
RESID(-1) -0.041341 0.489159 -0.084514 0.9343

R-squared 0.000714     Mean dependent var 4.55E-17
Adjusted R-squared -0.299072     S.D. dependent var 0.158479
S.E. of regression 0.180630     Akaike info criterion -0.349779
Sum squared resid 0.326271     Schwarz criterion -0.167191
Log likelihood 6.448455     F-statistic 0.002381
Durbin-Watson stat 1.975308     Prob(F-statistic) 0.999828

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.686119     Probability 0.431503
Obs*R-squared 1.026874     Probability 0.310894

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.179519 2.807027 -0.776451 0.4598

LEXT(-1) 0.145163 0.187402 0.774608 0.4608
DLEXT(-1) 0.673930 0.856474 0.786866 0.4540
DLEXT(-2) 0.279212 0.416764 0.669953 0.5218
RESID(-1) -0.907048 1.095041 -0.828323 0.4315

R-squared 0.078990     Mean dependent var -1.85E-16
Adjusted R-squared -0.381515     S.D. dependent var 0.156645
S.E. of regression 0.184117     Akaike info criterion -0.262764
Sum squared resid 0.271194     Schwarz criterion -0.045476
Log likelihood 6.707964     F-statistic 0.171530
Durbin-Watson stat 2.383728     Prob(F-statistic) 0.946891

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.495634     Probability 0.142468
Obs*R-squared 2.773824     Probability 0.095817

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
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Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.226646 0.522719 -0.433590 0.6730
T -0.022857 0.055815 -0.409515 0.6900

LEXT(-1) 0.040020 0.092087 0.434584 0.6723
RESID(-1) -0.449749 0.284695 -1.579758 0.1425

R-squared 0.184922     Mean dependent var 4.26E-17
Adjusted R-squared -0.037373     S.D. dependent var 0.199738
S.E. of regression 0.203436     Akaike info criterion -0.123755
Sum squared resid 0.455247     Schwarz criterion 0.065058
Log likelihood 4.928163     F-statistic 0.831878
Durbin-Watson stat 1.957294     Prob(F-statistic) 0.503770

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.602384     Probability 0.457580
Obs*R-squared 0.878259     Probability 0.348679

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.283898 0.697746 -0.406878 0.6936
T 0.001855 0.052162 0.035560 0.9724

LEXT(-1) 0.016857 0.091420 0.184391 0.8578
DLEXT(-1) 0.148639 0.280205 0.530466 0.6086
RESID(-1) -0.357396 0.460482 -0.776134 0.4576

R-squared 0.062733     Mean dependent var 1.09E-17
Adjusted R-squared -0.353830     S.D. dependent var 0.143239
S.E. of regression 0.166665     Akaike info criterion -0.473211
Sum squared resid 0.249994     Schwarz criterion -0.244977
Log likelihood 8.312479     F-statistic 0.150596
Durbin-Watson stat 2.041384     Prob(F-statistic) 0.958019

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.520976     Probability 0.493824
Obs*R-squared 0.900507     Probability 0.342646

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.728846 4.016785 -0.679361 0.5187
T -0.059629 0.112611 -0.529515 0.6128

LEXT(-1) 0.249812 0.382214 0.653590 0.5342
DLEXT(-1) 0.616536 0.894073 0.689581 0.5127
DLEXT(-2) 0.237704 0.407956 0.582671 0.5784
RESID(-1) -0.959965 1.329984 -0.721787 0.4938

R-squared 0.069270     Mean dependent var -5.66E-16
Adjusted R-squared -0.595538     S.D. dependent var 0.143017
S.E. of regression 0.180652     Akaike info criterion -0.280452
Sum squared resid 0.228446     Schwarz criterion -0.019706
Log likelihood 7.822938     F-statistic 0.104195
Durbin-Watson stat 1.943413     Prob(F-statistic) 0.987908
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (LM) ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ – LEXT

I) Δεύτερη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.931546     Probability 0.072918
Obs*R-squared 3.686265     Probability 0.054862

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.388765 0.252099 -1.542114 0.1513

DLEXT(-1) 0.655597 0.399947 1.639208 0.1294
RESID(-1) -0.926508 0.467269 -1.982813 0.0729

R-squared 0.263305     Mean dependent var -6.74E-17
Adjusted R-squared 0.129360     S.D. dependent var 0.313706
S.E. of regression 0.292713     Akaike info criterion 0.568160
Sum squared resid 0.942489     Schwarz criterion 0.705101
Log likelihood -0.977123     F-statistic 1.965773
Durbin-Watson stat 1.929831     Prob(F-statistic) 0.186245

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 2.787921     Probability 0.129317
Obs*R-squared 3.074586     Probability 0.079525

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.067709 0.145860 -0.464205 0.6535

DLEXT(-1) 0.134535 0.218934 0.614501 0.5541
DDLEXT(-1) 0.163810 0.225993 0.724846 0.4870
RESID(-1) -0.658464 0.394359 -1.669707 0.1293

R-squared 0.236507     Mean dependent var -2.35E-17
Adjusted R-squared -0.017991     S.D. dependent var 0.220104
S.E. of regression 0.222075     Akaike info criterion 0.076056
Sum squared resid 0.443856     Schwarz criterion 0.249887
Log likelihood 3.505633     F-statistic 0.929307
Durbin-Watson stat 2.557803     Prob(F-statistic) 0.465494

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.310558     Probability 0.111651
Obs*R-squared 3.853011     Probability 0.049657

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.107376 0.161898 -0.663232 0.5284

DLEXT(-1) 0.345591 0.301913 1.144672 0.2900
DDLEXT(-1) 0.537715 0.390577 1.376720 0.2110
DDLEXT(-2) 0.296795 0.268428 1.105679 0.3054
RESID(-1) -1.162825 0.639093 -1.819494 0.1117

R-squared 0.321084     Mean dependent var -4.16E-17
Adjusted R-squared -0.066868     S.D. dependent var 0.200693
S.E. of regression 0.207295     Akaike info criterion -0.015013
Sum squared resid 0.300798     Schwarz criterion 0.187032
Log likelihood 5.090077     F-statistic 0.827640
Durbin-Watson stat 2.181302     Prob(F-statistic) 0.547606

IΙ) Τρίτη μορφή εξίσωσης – Με σταθερά και χρονική τάση 

1) Lag = 0

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.234154     Probability 0.292597
Obs*R-squared 1.538003     Probability 0.214915

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.939743 0.919113 1.022446 0.3307
T -0.051172 0.051969 -0.984664 0.3480

DLEXT(-1) -0.812141 0.782483 -1.037902 0.3238
RESID(-1) 0.942594 0.848477 1.110925 0.2926

R-squared 0.109857     Mean dependent var -2.64E-16
Adjusted R-squared -0.157185     S.D. dependent var 0.211377
S.E. of regression 0.227384     Akaike info criterion 0.110603
Sum squared resid 0.517035     Schwarz criterion 0.293191
Log likelihood 3.225780     F-statistic 0.411385
Durbin-Watson stat 2.073446     Prob(F-statistic) 0.748438

2) Lag = 1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 1.748814     Probability 0.222580
Obs*R-squared 2.332035     Probability 0.126736

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.943575 0.916141 -1.029946 0.3332
T 0.054170 0.054085 1.001560 0.3459

DLEXT(-1) 0.751694 0.716626 1.048935 0.3249
DDLEXT(-1) -0.157084 0.293328 -0.535525 0.6068
RESID(-1) -0.811410 0.613576 -1.322427 0.2226

R-squared 0.179387     Mean dependent var 3.20E-18
Adjusted R-squared -0.230919     S.D. dependent var 0.187095
S.E. of regression 0.207576     Akaike info criterion -0.022915
Sum squared resid 0.344703     Schwarz criterion 0.194373
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Log likelihood 5.148946     F-statistic 0.437203
Durbin-Watson stat 2.715025     Prob(F-statistic) 0.778865

3) Lag = 2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 13.90668     Probability 0.009746
Obs*R-squared 8.383124     Probability 0.003787

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.103235 0.743432 -2.829089 0.0300
T 0.113268 0.041527 2.727610 0.0343

DLEXT(-1) 1.892696 0.628321 3.012309 0.0236
DDLEXT(-1) -0.269127 0.293379 -0.917337 0.3943
DDLEXT(-2) -0.059200 0.171809 -0.344567 0.7422
RESID(-1) -1.974795 0.529554 -3.729167 0.0097

R-squared 0.698594     Mean dependent var -1.17E-16
Adjusted R-squared 0.447422     S.D. dependent var 0.176962
S.E. of regression 0.131545     Akaike info criterion -0.912076
Sum squared resid 0.103825     Schwarz criterion -0.669623
Log likelihood 11.47246     F-statistic 2.781337
Durbin-Watson stat 2.891149     Prob(F-statistic) 0.122605
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Παλινδρόμηση Συνολοκλήρωσης 

Ι) ρ = 0 

Null Hypothesis: U has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.304642  0.0003
Test critical values: 1% level -2.728252

5% level -1.966270
10% level -1.605026

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 15

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(U)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1991 2005
Included observations: 15 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
U(-1) -1.029050 0.239056 -4.304642 0.0007

R-squared 0.567751     Mean dependent var 0.006813
Adjusted R-squared 0.567751     S.D. dependent var 0.106794
S.E. of regression 0.070212     Akaike info criterion -2.410250
Sum squared resid 0.069016     Schwarz criterion -2.363046
Log likelihood 19.07687     Durbin-Watson stat 1.470235

ΙΙ) ρ = 1

Null Hypothesis: U has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.056169  0.0419
Test critical values: 1% level -2.740613

5% level -1.968430
10% level -1.604392

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 14

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(U)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1992 2005
Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
U(-1) -0.752029 0.365743 -2.056169 0.0622

D(U(-1)) -0.081775 0.238439 -0.342959 0.7376
R-squared 0.453451     Mean dependent var -0.009469
Adjusted R-squared 0.407905     S.D. dependent var 0.089441
S.E. of regression 0.068823     Akaike info criterion -2.383002
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Sum squared resid 0.056839     Schwarz criterion -2.291708
Log likelihood 18.68101     Durbin-Watson stat 1.493357

ΙΙΙ) ρ= 2

Null Hypothesis: U has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 2 (Fixed)

t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.129812  0.0045
Test critical values: 1% level -2.754993

5% level -1.970978
10% level -1.603693

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
                 and may not be accurate for a sample size of 13

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(U)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1993 2005
Included observations: 13 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
U(-1) -1.181221 0.377410 -3.129812 0.0107

D(U(-1)) 0.542787 0.327997 1.654856 0.1290
D(U(-2)) 0.408838 0.207624 1.969124 0.0773

R-squared 0.545634     Mean dependent var 0.002663
Adjusted R-squared 0.454761     S.D. dependent var 0.080211
S.E. of regression 0.059228     Akaike info criterion -2.615667
Sum squared resid 0.035080     Schwarz criterion -2.485295
Log likelihood 20.00184     Durbin-Watson stat 1.275530
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Έλεγχος Διόρθωσης Σφάλματος 

Dependent Variable: DLGDP
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
DLGDP(-1) 1.645857 0.607205 2.710547 0.0351
DLGDP(-2) -1.419460 0.343324 -4.134456 0.0061
DLINV(-1) -1.722755 0.692865 -2.486422 0.0474
DLEXT(-2) 1.209237 0.246988 4.895926 0.0027
DLEXT(-3) 0.802430 0.158054 5.076944 0.0023

U(-1) -0.009702 0.739425 -0.013121 0.9900
R-squared 0.879762     Mean dependent var 0.416120
Adjusted R-squared 0.779563     S.D. dependent var 0.228145
S.E. of regression 0.107116     Akaike info criterion -1.322963
Sum squared resid 0.068843     Schwarz criterion -1.080509
Log likelihood 13.93778     Durbin-Watson stat 3.079978

Με σταθερό όρο 

Dependent Variable: DLGDP
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.000412 0.100354 0.004108 0.9969

DLGDP(-1) 1.644100 0.790864 2.078865 0.0922
DLGDP(-2) -1.419466 0.376096 -3.774216 0.0130
DLINV(-1) -1.720873 0.886514 -1.941170 0.1099
DLEXT(-2) 1.208885 0.283817 4.259384 0.0080
DLEXT(-3) 0.802044 0.196958 4.072160 0.0096

U(-1) -0.007906 0.920487 -0.008588 0.9935
R-squared 0.879762     Mean dependent var 0.416120
Adjusted R-squared 0.735477     S.D. dependent var 0.228145
S.E. of regression 0.117339     Akaike info criterion -1.156299
Sum squared resid 0.068842     Schwarz criterion -0.873437
Log likelihood 13.93780     F-statistic 6.097382
Durbin-Watson stat 3.078749     Prob(F-statistic) 0.033014
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Έλεγχος Συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία Johansen

Sample(adjusted): 1994 2005
Included observations: 12 after adjusting endpoints
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LGDP LEXT LINV 
Lags interval (in first differences): 3 to 3

Unrestricted Cointegration Rank Test

Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.983258  58.17570  29.68  35.65
At most 1  0.401665  9.097460  15.41  20.04
At most 2  0.216918  2.934215   3.76   6.65

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.983258  49.07824  20.97  25.52
At most 1  0.401665  6.163245  14.07  18.63
At most 2  0.216918  2.934215   3.76   6.65

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LGDP LEXT LINV
 8.338662 -13.63435  7.390950
 8.151391  9.881058 -17.91106
-17.45518  1.285508  16.19924

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(LGDP) -0.057599 -0.093370 -0.027295
D(LEXT)  0.011323 -0.092635 -0.051951
D(LINV) -0.076259 -0.066876 -0.035745

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  61.86766

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)
LGDP LEXT LINV

 1.000000 -1.635076  0.886347
 (0.09865)  (0.10776)

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses)
D(LGDP) -0.480301

 (0.50028)
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D(LEXT)  0.094416
 (0.57951)

D(LINV) -0.635894
 (0.41243)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  64.94928

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)
LGDP LEXT LINV

 1.000000  0.000000 -0.884472
 (0.03879)

 0.000000  1.000000 -1.083020
 (0.02378)

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses)
D(LGDP) -1.241399 -0.137269

 (0.56576)  (0.81696)
D(LEXT) -0.660688 -1.069708

 (0.70003)  (1.01084)
D(LINV) -1.181030  0.378926

 (0.49575)  (0.71585)
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