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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ) θαη ε Φνξνινγία απνηεινχλ θχξηα 

ζπζηαηηθά ηεο νηθνλνκίαο κίαο ρψξαο. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

νη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο. Ζ ζρέζε κεηαμχ ΑΔΠ θαη θνξνινγίαο έρεη εμεηαζηεί 

εθηελψο απφ πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, φπσο θαη ε ζρέζε ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε 

άιιεο κεηαβιεηέο.  

Απηή ε έξεπλα, πέξα απφ ην φηη ζα εμεηάζεη ηελ εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

παξαπάλσ κεηαβιεηψλ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη κία λέα κεηαβιεηή, ελ πξνθεηκέλσ ην 

άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο θαη θαηά πφζν ηειηθά ην ΑΔΠ, ε θνξνινγία θαη ην άλνηγκα 

ηεο νηθνλνκίαο ζπζρεηίδνληαη, ζε βξαρπρξφληα ή καθξνρξφληα επίπεδν, αιιά θαη αλ 

θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ε κία κεηαβιεηή ηελ άιιε.   
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

Δπραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ηφζα ρξφληα ζηέθεηαη ζην πιεπξφ κνπ, ζηνλ 

δχζθνιν δξφκν πνπ επέιεμα. ε απηνχο αθηεξψλσ απηή ηε δνπιεηά. 

Δπραξηζηίεο αμίδεη θαη ε Υαξά.  
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ABSTRACT 

 

JEL A10, C22,  

 

This paper aims to examine the relationship between economic growth and taxation 

for Netherlands between 1981 and 2008, on an econometric basement. The variables 

used are these two particular, as well as imports and exports, a new variable, which 

stands for economic openness, created out of the previous three and last but not least a 

qualitative variable which participates in the model. With the help of Eviews, which 

main goal is the analysis of economic data, we take the  graphic form of the variables 

and the final econometric model, that is going to be used for the analysis of policy 

that the government of country follows. The firts step is to estimate this model 

following the OLS (Ordinary Least Squares) method, taking the most important 

diagnostic tests. In the end of this process we will have led in the proposed - 

indicative form of model and we will be able to step forward to the stationarity of the 

variables, to examine the cointegration and finally the causality. The main goal is to 

determine the long-run and the short-run relations between economic growth, taxation 

and open and to examine their causation relations. 

All of the three variables (taxation, GDP, open) are stationary in their first differences. 

Also they are not cointegrated, that is to say it doesn't exist long-run relationship 

between them. The Engle - Granger method leads to the conclusion that there is a 

light long-run relationship, while with the Johansen method proved that it does not 

exist finally long-run relationship.  

 

Key words: economic growth, taxation, imports, exports, stationarity, cointegration, 

causality  

 

 

 

 

 



ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

vii 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

JEL A10, C22,  

 

Απηή ε εξγαζία ζηνρεχεη ζην λα εμεηάζεη απφ ηελ κεξηά ηεο νηθνλνκεηξίαο ηε ζρέζε 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θνξνινγίαο γηα ηελ Οιιαλδία κεηαμχ ηνπ 1981 θαη 2008. 

Αξρηθά παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ θαη ηέινο δεκηνπξγνχκε κία λέα κεηαβιεηή ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηηο ππφινηπεο ηελ νπνία θαη νλνκάδνπκε open θαη κίαο πνηνηηθήο 

κεηαβιεηήο ε νπνία ζπκκεηέρεη θαη απηή ζην ππφδεηγκα. Με ηε βνήζεηα ηνπ παθέηνπ 

Eviews, ηνπ νπνίνπ ζθνπφο είλαη ε αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε γξαθηθή κνξθή θαη ε θαηαζθεπή 

νηθνλνκεηξηθψλ ππνδεηγκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε θπβέξλεζε κίαο ρψξαο. Δπίζεο εθηηκνχκε 

ηελ πξνηηκψκελε ζπλάξηεζε κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS) θαη 

πξνρσξνχκε ζε θάπνηα δηαγλσζηηθά ηεζη. ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα έρνπκε 

θαηαιήμεη ζηελ πξνηεηλφκελε – ελδεηθηηθή κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ζα είκαζηε 

πιένλ ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπκε ζην έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ζηελ ζπλνινθιήξσζε θαη ηέινο ζηελ αηηηφηεηα. θνπφο ινηπφλ είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο καθξνρξφλησλ θαη βξαρπρξφλησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο θαη ε αλάιπζε ησλ αηηηαηψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. 

Οη ηξεηο κεηαβιεηέο (θνξνινγία, ΑΔΠ, open) ζηηο πξψηεο δηαθνξέο είλαη ζηάζηκεο. 

Δπίζεο δελ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, δειαδή δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. Με ηε κέζνδν Engle – Granger θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα 

ραιαξή καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο, ελψ κε ηε κέζνδν Johansen απνδείρηεθε  φηη 

δελ ππάξρεη ηειηθά καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνξνινγία, εηζαγσγέο, εμαγσγέο, 

ζηαζηκφηεηα, ζπλνινθιήξσζε, αηηηφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1  Δηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο  

 

1.1   Αηηηνιφγεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο 
 

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθάιεζε ηελ ζπγθξηηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπλαξηήζεη ηεο θνξνινγίαο. Ζ ζπλερηδφκελε δηεχξπλζε 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ πξνζζήθε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

λέσλ θξαηψλ ζηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έδσζε ην δηθαίσκα ζηνπο 

εξεπλεηέο θαη ζηνπο επηζηήκνλεο λα πξνρσξήζνπλ αθφκα βαζχηεξα  ζε δηάθνξα 

εξεπλεηηθά ζέκαηα. Ζ θνξνινγία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρεηφ κηαο πγηνχο νηθνλνκίαο 

θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ηφζν απηή θαζαπηή ε θνξνινγία, φζν θαη νη 

παξάκεηξνη πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Απηέο νη παξάκεηξνη δελ είλαη άιινη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηά θχξην ιφγν, αιιά θαη απφ ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία νηθνλνκία. 

Γελ έρεη νξηζηεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εμέηαζεο απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζέκαηνο, γηα ηνπο ιφγνπο φηη ζπλερψο πξνθχπηνπλ θαηλνχξηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, 

θαηλνχξηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηε θνξνινγία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ζπλερψο δηαδξακαηίδνληαη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία ζηνλ 

παγθφζκην ράξηε.  Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ εκπεηξηθή 

κειέηε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ Οιιαλδία, Ζ επηινγή 

ηεο ρψξαο έγηλε γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη είλαη έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, άξα παξνπζηάδεη νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνπο θφιπνπο 

ηεο εθ ηεο γελέζεψο ηεο.  

 

1.2   θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ 

Οιιαλδία, ζπλαξηήζεη ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. Απηή ε ζρέζε ζα εμεηαζηεί 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 1981 θαη ηνπ 2008. θνπφο ινηπφλ ηεο 

δηπισκαηηθήο δε ζα είλαη άιινο απφ ηελ αλεχξεζε, αλ απηφ ηειηθά θαηαζηεί δπλαηφ, 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1                                                   Δηζαγσγή ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο  

 

 
2 

 

ελφο θαηάιιεινπ θαη αμηφπηζηνπ νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο γηα ηελ πνξεία ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Οιιαλδία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα βξεζεί ην ππφδεηγκα, ζθνπφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

καθξνρξφλησλ θαη βξαρπρξφλησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο θαη ε 

αλάιπζε ησλ αηηηαηψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. 

 

1.3   ηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Πξηλ ινηπφλ πξνρσξήζνπκε ζηελ εκπεηξηθή κειέηε, είλαη 

ζθφπηκν πξψηα λα εμεηάζνπκε ηε γεληθφηεξε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

θνξνινγίαο, εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ζηελ Οιιαλδία. Καη ζε δεχηεξν επίπεδν, 

ζηφρνο είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε δηάθνξσλ νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ, κε ηε βνήζεηα 

πάληα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκεηξηθνχ παθέηνπ, γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζηαζηκφηεηα ησλ 

ρξνληθψλ ζεηξψλ κε ηε βνήζεηα δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ χπαξμε 

κνλαδηαίαο ξίδαο. Ζ ζηαζηκφηεηα νπζηαζηηθά ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ καο δίλεη ην 

δηθαίσκα λα πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν ζηάδην πνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο, ν νπνίνο καο δείρλεη ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ειέγμνπκε θαη ηελ χπαξμε βξαρπρξφληαο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο ζθάικαηνο (ECM = Error 

Correction Μodel). Σν ηειηθφ βήκα είλαη ν έιεγρνο χπαξμεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ.  

 

1.4   Γηάξζξσζε ηεο δηπισκαηηθήο 

 

Ζ δηπισκαηηθή ρσξίδεηαη ζε 10 επηκέξνπο θεθάιαηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

ππνελφηεηεο. ην παξφλ θεθάιαην, φπσο ήδε έρνπκε δεη, γίλεηαη κία ζχληνκε 

εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαη αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, φπνπ 

θαη πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηνχλ ελδηαθέξνπζεο απφςεηο ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ, νη 

νπνίν πξνζέγγηζαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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εηξά έρεη ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν μεθηλά κε ην ηξίην θεθάιαην, 

ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ε πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα, ην νπνίν πξνέθπςε απφ ην ηξίην 

θεθάιαην. Με ηελ πάξνδν ηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ νινθιεξψζεθε ε 

παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ππφδεηγκα. 

Απφ ην πέκπην θεθάιαην θαη έπεηηα μεηπιίγεηαη ην νπζηψδεο κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηφ ην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ην αλ είλαη ή φρη κία ρξνληθή ζεηξά. Οη κέζνδνη 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη ν έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ Dickey-Fuller 

(1979) θαη ησλ Phillips-Perron (1988). ην έθην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε 

ζπλνινθιήξσζε θαη νη ηπρφλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ππνδείγκαηνο ζπλνινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν ησλ Engel – Granger (1987). Απηή 

ε κέζνδνο ζρεηίδεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην κε ην Τπφδεηγκα Γηφξζσζεο θάικαηνο 

(ECM = Error Correction Μodel), ην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε βξαρπρξφληαο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο εθαξκφζηεθε θαη 

ν έιεγρνο ηνπ Johansen κε ηελ εθαξκνγή ησλ απηνπαιίλδξνκσλ δηαλπζκαηηθψλ 

ππνδεηγκάησλ (ππνδείγκαηα VAR) ζην φγδνν θεθάιαην. Σν πξαθηηθφ ή αιιηψο 

εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο δηπισκαηηθήο νινθιεξψλεηαη ζην έλαην θεθάιαην φπνπ 

εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο χπαξμεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαηά Granger.  

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην δέθαην θεθάιαην ζην νπνίν 

παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ θάζε 

μερσξηζηφ θεθάιαην θαη επηπιένλ θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, ελψ 

αλαθέξνληαη θαη πξνηάζεηο γηα πηζαλή πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο. 

Σέινο ζην Παξάξηεκα δίλνληαη νη πίλαθεο κε ηα δεδνκέλα θαη ηα δηαγξάκκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  2   Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

 

2.1   Δηζαγσγή 

 

Σν ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο έρεη ήδε εμεηαζηεί απφ πιήζνο εξεπλεηψλ θαη έρνπλ 

πξνθχςεη δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία φκσο βαζίδνληαη ζηελ εθάζηνηε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, θαζψο θαη ζην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε εκπεηξηθή κειέηε. εκαληηθφ πάληα ξφιν παίδεη ην δείγκα, 

ε δηάξθεηα ηνπ, ε ζπρλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε ζε θάζε έξεπλα. Σα ζπκπεξάζκαηα ινηπφλ πνηθίινπλ απφ φινπο απηνχο ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Σν ζίγνπξν είλαη πσο δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζρνιέο πνπ λα έρνπλ πξνηείλεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεσξία γη απηφ θαζ‟ απηφ ην 

ζέκα, αιιά γηα θάπνηεο κεκνλσκέλεο κεηαβιεηέο.  

Παξά ην γεγνλφο ινηπφλ φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ζε ζρνιέο απφ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ζα γίλεη κία πξνζέγγηζε γηα ηελ θνξνινγία θαη έπεηηα ζα 

γίλεη αλαθνξά ζε δηάθνξεο κειέηεο νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ή κε 

παξεκθεξή ζέκαηα. 

Καιφ ζα ήηαλ αξρηθά λα γίλεη κία πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Οιιαλδίαο θαη αξκφδηα γη απηφ είλαη ε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(έθδνζε 2009/C 68/06) ζηελ νπνία αλαιχεηαη ην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο ησλ Κάησ 

Υσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 2008-2011. Σν 2008, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

παξνπζίαζε αηζζεηή θάκςε θαζψο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έπιεμαλ ηφζν ηελ εμσηεξηθή φζν θαη ηελ εγρψξηα δήηεζε. 

Σν 2009, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα αλακέλεηαη λα ζπξξηθλσζεί ζεκαληηθά θαηά 

2% ζχκθσλα κε ηηο ελδηάκεζεο πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2009. Ζ 

πνιχ αλνηθηή νηθνλνκία ησλ Κάησλ Υσξψλ ζα ππνζηεί ζρεηηθά ηζρπξφ πιήγκα απφ 

ηελ αλακελφκελε κείσζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ. Σν ζπλνιηθφ ζπκπέξαζκα είλαη 

φηη ε αξρηθή δεκνζηνλνκηθή ζέζε ησλ Κάησ Υσξψλ είλαη πγηήο. Χζηφζν, ιφγσ ηεο 

πξνβιεπφκελεο έληνλεο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο, ην ηζνδχγην ηεο ρψξαο ζα 

παξνπζηάζεη θαη πάιη έιιεηκκα, κεηά απφ αξθεηά έηε πιενλαζκάησλ.  

Ζ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη 

ζην ζρήκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζην βηβιίν Introduction to Econometrics απφ ηνλ 

Maddala (1992). 
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Γξάθεκα 1.  Μεζνδνινγία ηεο νηθνλνκεηξίαο. Πεγή: Maddala (1992) – Κάηνο (2004) 

 

Γηα λα εθηηκήζνπκε ηηο ζπλαξηήζεηο καο θαη ην ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηνχκε 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα κέηξεζεο, ηα νπνία έρνπκε αληιήζεη 

απφ θάπνηα βάζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ (πρ eurostat). Με ηε ρξήζε θάπνηνπ 

ζηαηηζηηθνχ-νηθνλνκεηξηθνχ παθέηνπ θάλνπκε θάπνηνπο ειέγρνπο γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ην ππφδεηγκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη ζπκβαδίδεη κε ηε ζεσξία. Αλ 

ηα απνηειέζκαηά καο είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ηφηε κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ππφδεηγκα γηα άζθεζε νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. Απηά 

είλαη πεξηιεπηηθά ηα βήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηνπ 

Maddala. 

Απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επηιέρζεθε ε Οιιαλδία θαζψο παξνπζηάδεη 

έληνλν ελδηαθέξνλ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο.  

Μαθηματικό υπόδειγμα 

Οικονομετρικό υπόδειγμα 

Εκτίμηςη υποδείγματοσ 

 
Έλεγχοσ υποδείγματοσ 

Είναι το υπόδειγμα ικανοποιητικό; 

Όχι 

 

 Έλεγχοσ θεωρίασ 

 

Χρήςη υποδείγματοσ 

για πολιτικζσ / 

προβλζψεισ 

Ναι 

 

 

Οικονομική θεωρία 

Στοιχεία 
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Ζ Οιιαλδία ήηαλ απφ πνιχ λσξίο, κία απφ ηηο 5 ρψξεο (Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην 

Βέιγην, ε Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ε Ηηαιία) πνπ ππέγξαςαλ ηε δηαθήξπμε 

ηνπ Robert Schuman ζηηο 9-5-1950 γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Άλζξαθα θαη Υάιπβα (Δ.Κ.Α.Υ.). Γηαζέηεη έλα θαιά νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. Κπξίαξρε είλαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ε ρεκηθή βηνκεραλία θαη ε 

θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εηδψλ. Ζ ζχγρξνλε γεσξγία είλαη επίζεο πνιχ παξαγσγηθή. 

Δθηφο απφ δεκεηξηαθά, ιαραληθά θαη θξνχηα, ε αλζνθνκία παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ 

νηθνλνκία. Ηδηαίηεξα ε θαιιηέξγεηα ηνπιηπψλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε. Ζ 

θηελνηξνθία θαη θπξίσο ε γαιαθηνθνκία ραξίδνπλ ζηελ ρψξα ην θαιφ φλνκα γηα ηα 

πεξίθεκα νιιαλδηθά ηπξηά θαη θαζέξηα. Παξφιν πνπ ε νιιαλδηθή γεσξγία απαζρνιεί 

κφλν ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, παίδεη κεγάιν ξφιν ζηηο εμαγσγέο. Ζ 

Οιιαλδία είλαη κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ηε Γαιιία ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο παγθνζκίσο 

εμαγσγέαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο καο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρξνληθέο ζεηξέο εηήζησλ 

ζηνηρείσλ γηα ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, γηα ηνπο ζπλνιηθνχο θφξνπο, ηηο 

εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο. 

Αξρηθά γίλεηαη ε απαξαίηεηε αλαθνξά ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζηεξίρζεθε απηή ε εξγαζία. ην θεθάιαην 2 αλαιχνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα, ελψ ζην θεθάιαην 3 πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. ην θεθάιαην 4 

παξνπζηάδεηαη ην πξνηεηλφκελν ππφδεηγκα. ηε ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 5 

παξνπζηάδνληαη νη έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη επί ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμ΄ απηψλ. ην θεθάιαην 6 ειέγρνπκε ηε 

ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ κε ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη ζην 7 κε 

ηνπο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο. ην 8, κε ηηο κεζφδνπο Engle Granger θαη Johansen, 

ειέγρεηαη ε ζπλνινθιήξσζε, ζην 9 ε αηηηφηεηα κε ηνλ έιεγρν Granger θαη ηέινο ζην 

10 παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο παξαπάλσ κεζνδνινγίεο. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο 

Οιιαλδίαο. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CF%80%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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  Πίλαθαο 1. Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ Οιιαλδία, Πεγή CBS, Rabobank 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα είλαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ε 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, νη θξαηηθέο δαπάλεο, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο, νη αθαζάξηζηεο 

επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ, νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ν 

δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή, ε αλεξγία, ν θπβεξλεηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζε πνζνζηφ 

ηνπ ΑΔΠ θαη ηέινο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, επίζεο ζε πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ.  

 

Ο Παπαλδξφπνπινο (2007) πξνζεγγίδεη ηελ εηαηξηθή θνξνινγία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη ην λέν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρεη 

σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη 

επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζηίβν ελφο ζθιεξνχ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, γηα ηελ 

θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαηεξήζνπλ – ή θαη λα 

βειηηψζνπλ – ηε ζέζε ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα κεηψλνπλ ην 

θφζηνο παξαγσγήο. Έηζη, επηρεηξνχλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο 

ηνπο επηβαξχλζεσο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, επηιέγνληαο ηνλ ηφπν εγθαηαζηάζεσο ηεο 

θάζε κνλάδαο ηνπο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη απηφο ν ζηφρνο. Πνιιέο ρψξεο πξνζπαζνχλ ελεξγά 

λα πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο θαη απνηακηεπηηθά θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ, κέζσ 

ηεο αλαδηαξζξψζεσο ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. Απηή είλαη κία 

πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ππνζηεξίδεη φηη φζν ηελ αξλνχκεζα, ηφζν ρεηξφηεξν γηα 

ην κέιινλ. ε κηα κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία, ε πςειή θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ 
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έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζην επίπεδν ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

Απφ ειιεληθήο πιεπξάο, ε νηθνλνκία ηεο Οιιαλδίαο εμεηάδεηαη απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ & Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο (2008) ε 

νπνία εθηηκά φηη ηα θίλεηξα γηα πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ Οιιαλδία είλαη 

ηα εμήο: 

 

1. Σηξαηεγηθή ζέζε ζηελ Επξώπε  

Ζ Οιιαλδία ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ θέληξν 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηφζν κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν 

θαη ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

θαη ηεο Αθξηθήο. Ζ θεληξηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άλεηε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηηο εμαηξεηηθέο ππνδνκέο, είλαη κφλν κεξηθνί απφ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιπάξηζκεο επξσπατθέο, ακεξηθαληθέο θαη αζηαηηθέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηηο έδξεο ηνπο ζηελ Οιιαλδία. 

 

2. Δηεζλέο επηρεηξεζηαθό πεξηβάιινλ  

Ζ Οιιαλδία ζηαπξνδξφκη αλέθαζελ, εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ Δπξψπε, 

απνηειεί κία απφ ηηο πξνηηκψκελεο επηινγέο μέλσλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν γηα 

εγθαηάζηαζε κεηξηθήο έδξαο, ή θαη ζπγαηξηθψλ. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη έληνλε επελδπηηθή δξάζε, είλαη εθείλνη ηνπ θιάδνπ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, εγθαηάζηαζεο θέληξσλ δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο θαη 

κεηαθνξάο πξντφλησλ, Κέληξα Πξνζηαζίαο Πειαηψλ, θέληξα πξαγκαηνπνίεζεο 

εξεπλψλ θαη επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ειθπζηηθή εηθφλα ηεο ρψξαο, ιφγσ 

ησλ ηδηαίηεξα πςειψλ δεηθηψλ αζθαιείαο, ηνπ πςεινχ πνιηηηζκηθνχ, 

πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ, ν ζπλερήο εθζπγρξνληζκφο, νη ξεμηθέιεπζεο νηθνλνκηθέο 

δξάζεηο, ε επειημία ζηελ πξνζαξκνγή θαη πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηηο 

Βξπμέιιεο ζηξαηεγηθψλ, ηελ θαζηζηά πχιε ζηελ θαξδηά ηεο Δπξψπεο, γηα ηελ 

πξνψζεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη αθεηεξία γηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε 

πξνο φια ηα ζεκεία ηεο επξσπατθήο επείξνπ θαη ηνπ ππνινίπνπ θφζκνπ. Ζ 

δηεζλήο εκπεηξία θαη ε «αλνηρηή» ζηηο μέλεο επελδχζεηο αληίιεςε ησλ Οιιαλδψλ 

επηρεηξεκαηηψλ ελζσκαηψλνληαη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηελ νιιαλδηθή 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, γεγνλφο πνπ έρεη ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιθπζε 
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ζεκαληηθψλ θαη εχξσζησλ νηθνλνκηθά επηρεηξήζεσλ-θνινζζψλ, νη νπνίεο 

επηιέγνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηηο νιιαλδηθέο επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο.    

 

3. Υπεξνρή ζηελ  ππνδνκή θέληξσλ δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο 

πξντόλησλ θαη ηερλνινγίαο 

Σν ιηκάλη ηνπ Ρφηεξληακ είλαη ην ηξίην κεγαιχηεξν ζαιάζζην ιηκάλη παγθνζκίσο, 

ελψ ν αεξνιηκέλαο Schiphol αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζηα θξηηήξηα ηεο δηεζλνχο 

αεξνπινΐαο θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θφκβνπο ζηελ Δπξψπε, 

έρνληαο θαηαθηήζεη πάλσ απφ 100 δηεζλείο δηαθξίζεηο θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα. Οη Κάησ Υψξεο επίζεο ζεσξνχληαη ζαλ κία απφ ηηο πεξηζζφηεξν 

«θαισδηαθά εμνπιηζκέλεο» ρψξεο δηεζλψο, κηα ππεξδχλακε ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ηηο επηθνηλσλίεο θαη κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη πιένλ ηεο δεθαεηίαο επελδχζεηο, ζε 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πςειψλ δηαδπθηηαθψλ ηαρπηήησλ, θαισδηαθψλ θαη 

ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ε άκεζε απνξξφθεζε θαη 

πηνζέηεζε ηεο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζηζηνχλ ηελ Οιιαλδία ηδαληθή βάζε γηα επηρεηξήζεηο 

πξνεγκέλεο δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

 

4. Υςειή εθπαίδεπζε, γισζζνκάζεηα & επέιηθην εξγαηηθό δπλακηθό  

Ζ Οιιαλδία έρεη λα επηδείμεη άξηζηεο εθπαίδεπζεο, επέιηθην θαη  απνδνηηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, νη νιιαλδνί επαγγεικαηίεο 

ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξν γισζζνκαζψλ αλά ηνλ θφζκν, κε 

δπλαηφηεηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ μέλσλ 

εηαίξσλ ηνπο, δηαθξίλνληαη δε γηα ηε ζπλέπεηα, επειημία θαη θαίξηεο ελέξγεηεο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο.  

 

5. Πνηόηεηα δσήο 

Ζ Οιιαλδία έρεη θάζε ιφγν λα είλαη ππεξήθαλε γηα ηα πςειά επίπεδα δηαβίσζεο, 

ηελ πνηνηηθή εμαζθάιηζε ησλ θαηνίθσλ, κε παξνρέο θαη ππεξεζίεο, πξφλνηα 

πςειψλ ζηάληαξη, αληαπνθξηλφκελε ζηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, πνιηηηζηηθέο 

αλαγθαηφηεηεο ηεο ηαρχηαηα εμειηζζφκελεο επνρήο καο. Σν θφζηνο δσήο, ηεο 
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ζηέγαζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

ρακειφηεξν απ' φ,ηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ινηπέο δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο. 

 

6. Φνξνινγηθό θαζεζηώο 

Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2007, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαηέζηε αθφκα πην 

ειθπζηηθφ γηα μέλεο επηρεηξήζεηο, κεηά ηελ πηνζέηεζε λέσλ κέηξσλ, φπσο εθείλν 

ηεο κείσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφξνπ ζε 25,5%, αξθεηά ρακειφηεξνο απφ ην 

κέζν επξσπατθφ φξν. Δπηπιένλ, ε θνξνιφγεζε ησλ κεξηζκάησλ κεηψζεθε απφ 

25% ζε 15%. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα απνθαζίζηεθε ε επηβνιή θφξνπ 10% 

ζηα πξνεξρφκελα απφ ηνλ ηνκέα ησλ θαηλνηνκηψλ έζνδα. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

άιιεο παξαδνζηαθέο δηεπθνιχλζεηο ηνπ νιιαλδηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

(θνξναπαιιαγή απφ ζπκκεηνρή, κείσζε θαηά 30% ηνπ θφξνπ γηα ην πςειήο 

εμεηδίθεπζεο μέλν πξνζσπηθφ), ην θνξνινγηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί γεληθφηεξα 

ζηε ρψξα, θαζηζηνχλ ηελ Οιιαλδία «αζθαιέο πεδίν» γηα πξαγκαηνπνίεζε μέλσλ 

επελδχζεσλ.       

 

Οη Sobel θαη Holcombe (1996) αζρνινχληαη κε ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ 

θφξσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο θαη ηεο βξαρππξφζεζκεο 

κεηαβιεηφηεηαο θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο αχμεζεο. Ζ θνηλή κέζνδνο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ειαζηηθνηήησλ νδεγεί ζε ηππνπνηεκέλα ιάζε, ελψ νη ηππνπνηεκέλεο 

εθηηκήζεηο παξέρνπλ  πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηε καθξνπξφζεζκε δπλαηφηεηα αχμεζεο 

ηεο θνξνινγίαο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη δπλαηφ γηα έλαλ θφξν κε κηα κηθξή θαη' 

εθηίκεζε ειαζηηθφηεηα λα θπκαλζεί ηδηαίηεξα πέξα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θχθιν. 

Απηή ε εξγαζία ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο γηα ηηο ρξνληθέο ζεηξέο πνπ 

παξέρνπλ ακεξφιεπηεο εθηηκήζεηο ηεο καθξνπξφζεζκεο αχμεζεο (πξφθεηηαη γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε ειαζηηθφηεηα) θαη ηεο θπθιηθήο κεηαβιεηφηεηαο (πξφθεηηαη γηα ηελ 

βξαρππξφζεζκε ειαζηηθφηεηα) φισλ ησλ ζεκαληηθψλ κνξθψλ θξαηηθήο 

θνξνιφγεζεο.  

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο θάζε ρψξαο. Τπάξρνπλ 

πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ  νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έλαο απφ ηνπο πην 

βαζηθνχο είλαη νη εμαγσγέο.  

Ο Sinha (1999) αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ εμαγσγψλ, ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ελλέα αζηαηηθέο ρψξεο 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα απηψλ ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ (κεηαβιεηψλ).  ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη κεηαβιεηέο είλαη κε ζηάζηκεο ζηα επίπεδά ηνπο θαη δελ 

ζπλνινθιεξψλνληαη. Γηα ηελ Ηαπσλία, ηε Μαιαηζία, ηηο Φηιηππίλεο θαη ηε ξη 

Λάλθα, ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αζηάζεηαο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γηα ηε λφηηα Κνξέα, ηε Μπαλκάξ (Βηξκαλία), ην Παθηζηάλ 

θαη ηελ Σατιάλδε, ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Γηα ηελ Ηλδία, 

παίξλνπκε κηθηά απνηειέζκαηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή επέλδπζε.  

Πέξα απφ ηνλ Sinha (1999) κε ηηο αζηαηηθέο ρψξεο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ  

Ηαπσλία, αζρνιήζεθε θαη ν Γξηηζάθεο (2006). Δθηφο απφ ηελ Ηαπσλία ε έξεπλα 

πεξηειάκβαλε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΖΠΑ. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

εξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ηξεηο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο "εμαγσγηθέο" δπλάκεηο ηνλ θφζκν. Δκπεηξηθά ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε αλάιπζε αηηηφηεηαο θαηά Granger, βαζηζκέλε ζην ππφδεηγκα δηνξζψζεσλ 

ζθαικάησλ. Σα εκπεηξηθά ινηπφλ απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο, έδεημαλ φηη νη 

εμαγσγέο έρνπλ κηα αηηηψδε επίδξαζε ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο ΖΠΑ ελψ δελ ππάξρεη θακία αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εμεηαζκέλσλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ Ηαπσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη “ηζρπξή” 

ακθίδξνκε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ γηα ηηο ρψξεο ηηο Δ.Δ.  

θαη γηα ηηο ΖΠΑ (απηφ ην απνηέιεζκα ζπκπίπηεη κε εθείλα ηνπ Konya (2000)), ελψ 

γηα ηελ Ηαπσλία δελ ππάξρεη νχηε καθξνρξφληα ζρέζε νχηε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ 

εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.    

Ο Konya (2000) ινηπφλ εξεχλεζε ηελ πηζαλφηεηα αηηηφηεηαο θαηά  Granger κεηαμχ 

ησλ ινγαξίζκσλ ησλ πξαγκαηηθψλ εμαγσγψλ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζε 25 ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ, κεηαμχ ηνπ 1960 θαη ηνπ 1998. Αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο  ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ, εμεηάζηεθε ε αηηηφηεηα κε ην ηεζη ηνπ Wald ζε ππνδείγκαηα 

VAR (ππνδείγκαηα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ) κε πεπεξαζκέλε ηάμε ζηα 

επίπεδα ή/θαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ηξνπνπνηεκέλν 

ηεζη ηνπ Wald ζηα VAR ππνδείγκαηα κε απμεκέλα επίπεδα. Απηή ε κειέηε 

απνδεηθλχεη φηη ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα αηηηφηεηαο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά 

αλ εθαξκνζηνχλ δηαθνξεηηθνί κέζνδνη θάζε θνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα είλαη ηα εμήο:  
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Γελ ππάξρεη θακία αηηηφηεηα κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο αχμεζεο ησλ Κάησ 

Υσξψλ, νη εμαγσγέο πξνθαινχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζην Βέιγην θαη ηελ 

Ηζιαλδία, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθαιεί ηηο εμαγσγέο ζηνλ Καλαδά θαη ηελ 

Ηαπσλία, ελψ ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα ζηε νπεδία θαη ζηεο Αγγιία. Με 

ιηγφηεξε βεβαηφηεηα, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θακία αηηηφηεηα ζηελ Οπγγαξία, ηε 

Γαιιία, ηελ Διιάδα θαη ην Λνπμεκβνχξγν. Δπίζεο φηη νη εμαγσγέο δελ πξνθαινχλ 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Απζηξαιία, ηελ Απζηξία, ηε Γαλία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ 

Ηζπαλία θαη ηελ Διβεηία θαζψο θαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ πξνθαιεί ηηο 

εμαγσγέο ζηε Φηλιαλδία θαη ηελ Κνξέα. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ηνπ  

Μεμηθνχ, ηεο Νέα Εειαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ησλ ΖΠΑ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πάξα πνιχ ακθηζβεηνχκελα ψζηε λα πξνθχςεη θάπνην 

ζπκπέξαζκα.  

 Με ηηο αζηαηηθέο ρψξεο αζρνιήζεθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο θαη νη Worthington θαη 

Higgs (2007) ππνινγίδνληαο ηελ έθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο θαη 

αιιεινεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ Αζηαηηθψλ αγνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1993 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 ρξεζηκνπνηψληαο 

εκεξήζηα ζηνηρεία. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηξεηο αλαπηπγκέλεο αγνξέο (Υνγθ Κνγθ, 

Ηαπσλία θαη ηγθαπνχξε) θαη νθηψ αλαδπφκελεο (Κίλα, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Κνξέα, 

Μαιαηζία, Φηιηππίλεο, Σατβάλ θαη Σατιάλδε). Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηεζη κνλαδηαίαο 

ξίδαο (απηά ησλ Levine, Lin θαη Chu (2002), ησλ Im, Pesaran θαη Shin (2003) θαη 

ηέινο ηνπ Hadri (2000)) γηα λα γίλεη έιεγρνο κε ζηαζηκφηεηαο. Δπίζεο ειέγρζεθε ε 

ζπλνινθιήξσζε πνιιψλ κεηαβιεηψλ, έγηλε έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger θαη  

εθηηκήζεθε έλα VAR ππφδεηγκα γηα λα εμεηαζηεί ε ηζνξξνπία θαη νη αηηηψδεηο 

ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ αγνξψλ-νηθνλνκηψλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

φηη ππάξρεη κηα ζηάζηκε καθξνπξφζεζκε ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ αγνξψλ, θαη 

ζεκαληηθνί θαη νπζηαζηηθνί βξαρππξφζεζκνη θαη καθξνπξφζεζκνη αηηηψδεηο δεζκνί 

κεηαμχ ησλ Αζηαηηθψλ αγνξψλ. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζεκαίλνπλ φηη ππάξρεη 

αξθεηά πςειή πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο, παξά ηελ απνπζία επίζεκσλ 

ζπκθσληψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο φπσο 

ππάξρνπλ αιινχ, εηδηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.   

Οη Hsiao θαη Hsiao (2006) αζρνιήζεθαλ θαη απηνί κε 8 γξήγνξεο αλαπηπζζφκελεο 

νηθνλνκίεο ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Υξεζηκνπνηψληαο ρξνληθέο 

ζεηξέο απφ ην 1986 σο ην 2004, απηή ε εξγαζία εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο 
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Granger κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ, ησλ εμαγσγψλ, θαη ησλ μέλσλ επελδχζεσλ κεηαμχ ηεο 

Κίλαο, ηεο Κνξέαο, ηεο Σατβάλ, ηνπ Υνγθ Κνγθ, ηεο ηλγθαπνχξεο, ηεο Μαιαηζίαο, 

ησλ Φηιηππηλψλ, θαη ηεο Σατιάλδεο. Δθηηκήζεθε ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ ησλ 

ηξηψλ κεηαβιεηψλ γηα λα βξεζνχλ δηάθνξεο αηηηψδεηο ζρέζεηο Granger γηα θάζε κηα 

απφ ηηο νρηψ νηθνλνκίεο. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

κνλφδξνκε αηηηφηεηα απφ ηηο μέλεο επελδχζεηο πξνο ην ΑΔΠ άκεζα θαη έκκεζα κέζσ 

ησλ εμαγσγψλ, θαη επίζεο ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη 

ηνπ ΑΔΠ γηα ην "γθξνππ" ησλ νρηψ ρσξψλ. 

Οη Balaguer θαη Cantavella-Jordá (2002) εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ξφιν ησλ 

εμαγσγψλ σο θηλεηήξηνο δχλακε ηεο ηζπαληθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηφδνπ 1961-2000, 

παίξλνληαο φκσο ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηηο εμαγσγέο. ηφρνο απηήο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε εάλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη πξνέιζεη απφ κηα γεληθή 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ή απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

ιηγφηεξν απνδνηηθνχο ηνκείο ηεο εμαγσγήο έλαληη ησλ πην απνδνηηθφηεξσλ ή ίζσο 

θαη απφ ηνπο δχν. Αξρηθά, απνδείρηεθε ε χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

παξαγσγήο, ηεο ζπλνιηθήο επέθηαζεο ησλ εμαγσγψλ, θαη ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ 

ζηηο εμαγσγέο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη εμαγσγέο είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή ηεο Ηζπαλίαο. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε εληζρχεη ηελ επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ αηηηφηεηα εμεηάζηεθε κε ηνλ 

έιεγρν ηνπ Granger θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε.  

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε κία πξνζπάζεηα λα επηιπζεί ε δηαθνξά, νη 

Anwer θαη Sampath (1997) εμέηαζαλ ηελ αηηηφηεηα κεηαμχ εμαγσγψλ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα 96 ρψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία απφ ηελ Παγθφζκηα 

Σξάπεδα γηα ηελ πεξίνδν 1960-1992 (θαηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε δηαθνξεηηθφ 

δείγκα γηα θάζε ρψξα). Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ ηε κέζνδν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο θαη 

ηεο ζπλνινθιήξσζεο, απφ ηηο 96 ρψξεο, ζπλνιηθά, κφλν 8 παξνπζηάδνπλ κνλφδξνκε 

ή ακθίδξνκε αηηηφηεηα απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ζην ΑΔΠ κε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ. Δλψ απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, Αηηηφηεηα απφ ην ΑΔΠ πξνο ηηο 

εμαγσγέο, κε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ,  βξίζθεηαη γηα κφλν 9 ρψξεο. 

Ζ αηηηφηεηα εμεηάζηεθε κε ηνλ έιεγρν ηνπ Granger. Καζνξίδνληαο ηελ ζηαζηκφηεηα 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη ηελ ηάμε ηεο νινθιήξσζήο ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ην ΑΔΠ 

θαη νη εμαγσγέο είλαη νινθιεξσκέλεο γηα δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, αλάινγα κε ηε ρψξα, 
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γηα 35 ρψξεο. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο 35 ρψξεο είλαη νη εμήο: Καλαδάο (1960-91), 

Διιάδα (1960- 91), Ηαπσλία (1960-81), Ληβεξία (1960-86), Μάιηα (1960-89), Νέα 

Εειαλδία, (1960-91), Νφηηα Αθξηθή(1960-80), ΖΠΑ (1960-90). Μεηαμχ ησλ άιισλ 

61 ρσξψλ, γηα 30 ρψξεο δελ ππήξμε θακία καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ (κεξηθέο είλαη νη: Αξγεληηλή, (1960-91), Κέλπα (1962-88),Πνξηνγαιία 

(1964-92), Ηζπαλία, (1960-91)). Δπηπιένλ 20 ρψξεο παξνπζηάδνπλ αηηηφηεηα 

ηνπιάρηζηνλ πξνο κηα θαηεχζπλζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη κνλφδξνκε αηηηφηεηα 

απφ ην ΑΔΠ ζηηο εμαγσγέο γηα 12 ρψξεο, απφ ηηο εμαγσγέο ζην ΑΔΠ γηα 6 θαη 

ακθίδξνκε αηηηφηεηα γηα 2 ρψξεο. Γελ ππάξρεη θακία αηηηφηεηα κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ θαη 

ησλ εμαγσγψλ γηα 10 ρψξεο αλ θαη νη δχν κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, κεξηθέο 

εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε Αιγεξία, Γνπαηεκάια, Ηηαιία θ.ιπ. Αληίζεηα ζηελ θνηλή 

ινγηθή, πνπ ιέεη φηη νη εμαγσγέο εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δηαπηζηψζεθε 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ δελ παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Μία άιιε κεγάιε έξεπλα, γηα αξθεηέο ρψξεο φπσο θαη ε πξνεγνχκελε, είλαη απηή ηνπ 

Konya (2004), φπνπ εξεπλάηαη ε ππφζεζε φηη ε αλάπηπμε επεξεάδεηαη απφ ηηο 

εμαγσγέο θαη αληίζηξνθα κε ηνλ έιεγρν αηηηφηεηαο ηνπ Granger. Οη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη ινγάξηζκνη ησλ πξαγκαηηθψλ εμαγσγψλ θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζε 25 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (πρ. Γαιιία, Διιάδα, Λνπμεκβνχξγν, 

Μεμηθφ, Κάησ Υψξεο, νπεδία, Διβεηία, Αγγιία, ΖΠΑ θιπ). Ζ πεξίνδνο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη κεηαμχ ηνπ 1960 θαη ηνπ 1997 γηα φιεο ηηο ρψξεο εθηφο απφ ηελ 

Οπγγαξία (1970-1998) θαη ηηο Κνξέα θαη Μεμηθφ (1960-1998) θαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ην ΑΔΠ, νη εμαγσγέο θαη νη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη ηέινο ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο (ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο 

ζπκβνιίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηή open θαη ππνινγίδεηαη απφ ην πειίθν [εηζαγσγέο + 

εηζαγσγέο / ΑΔΠ] ). Σα εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο: δελ ππάξρεη θακία 

αηηηφηεηα κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

θαη ησλ Κάησ Υσξψλ, ελψ  νη εμαγσγέο πξνθαινχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ 

Ηζιαλδία. Αληίζεηα ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθαιεί ηηο εμαγσγέο ζηνλ Καλαδά, ηελ 

Ηαπσλία θαη ηελ Κνξέα, θαη ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα ζηε νπεδία θαη ηελ 

Αγγιία.  Δπηπιένλ πηζαλψλ λα κελ ππάξρεη θακία αηηηφηεηα ζηε Γαλία, ηε Γαιιία, 

ηελ Διιάδα, ηελ Οπγγαξία θαη ηε Ννξβεγία. Σα απνηειέζκαηα αθφκα δε δείρλνπλ κε 

ζαθήλεηα ηε ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη γηα άιιεο 
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ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα νη εμαγσγέο ίζσο πξνθαινχλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ 

Απζηξαιία, ηελ Απζηξία θαη ηελ Ηξιαλδία, θαη ην αληίζηξνθν ίζσο λα ζπκβαίλεη ζηε 

Φηλιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηηο ΖΠΑ. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βειγίνπ, ηεο 

Ηηαιίαο, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Διβεηίαο ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πάξα πνιχ ακθηζβεηνχκελα θαη δε πξνθχπηεη θαλέλα 

ζπκπέξαζκα, έζησ θαηά πξνζέγγηζε.  

 

Γπξίδνληαο πίζσ ζηνλ ρξφλν θαη πεγαίλνληαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο μέλεο 

επελδχζεηο, ζα ζπλαληήζνπκε ηελ έξεπλα ησλ Alıcı θαη Ucal (2003) γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο Σνπξθίαο. Ζ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 απνηέιεζε κηα θξίζηκε θακπή 

ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο Σνπξθίαο. Απηή ηελ πεξίνδν, ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα 

πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ην εμσηεξηθφ θαη λα απειεπζεξσζεί, αθνχ κέρξη ηφηε ήηαλ κία 

θιεηζηή νηθνλνκία. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα είλαη απφ 

ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1987 κέρξη ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2002 θαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη μέλεο επελδχζεηο (foreign direct investment – FDI), νη 

εμαγσγέο, νη εηζαγσγέο θαη ηέινο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αλ θαη ε Σνπξθία 

ζεκείσζε πξφνδν ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ , νη ζπλνιηθέο μέλεο 

επελδχζεηο δε μεπέξαζαλ πνηέ ην 0,5 ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ ζηε δεθαεηία ηνπ '90. 

Δκπεηξηθά φκσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ππφδεηγκα νη εμαγσγέο, ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή θαη νη μέλεο επελδχζεηο. Αξρηθά εθαξκφζηεθε ν επαπμεκέλνο έιεγρνο γηα 

ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ Dickey-Fuller (ADF) θαη ν έιεγρνο ησλ Philips-

Perron (PP) θαη πξνέθπςε πσο θάζε κεηαβιεηή είλαη ζπλνινθιεξσκέλε πξψηεο 

ηάμεο. ηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ν επαπμεκέλνο έιεγρνο αηηηφηεηαο πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηνπο Toda and Yamamoto (1995) θαη εθαξκφζηεθε θαη απφ ηνπο Zapata and 

Rambaldi (1997). πκπεξαζκαηηθά, απηή ε εξγαζία, πξνηείλεη φηη ε νινθιήξσζε ηεο 

ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζα επηηεπρζεί πην εχθνια κε ηελ 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

Μία άιιε έξεπλα γηα ηελ Σνπξθία, απηή ηε θνξά φκσο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

θνξνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έγηλε απφ ηνπο Kuştepeli θαη Bilman (2008). 

θνπφο ηνπο ήηαλ λα εξεπλήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θνξνινγίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1975-2004, κε ηελ ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο ρξνληθψλ ζεηξψλ. Δθηφο απφ ηε ζπλνιηθή θνξνινγία, εμεηάδνληαη ρσξηζηά 

νη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη (θφξνο εηζνδήκαηνο, θφξνο αγαζψλ, θφξνο ππεξεζηψλ 
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θαη θφξνο εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ). Ζ κέζνδνο ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engle - Granger 

έδεημε φηη φζν ην πνζνζηφ ζπλνιηθήο θνξνινγίαο πξνο ην ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ ηεο 

θνξνινγίαο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην πξνο ην ΑΔΠ απμάλνληαη, ην πνζνζηφ αλάπηπμεο 

κεηψλεηαη. Δκπεηξηθά δε πξνθχπηεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ 

θνξνινγίαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ην ΑΔΠ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Όζνλ 

αθνξά ηελ εηζνδεκαηηθή θνξνινγία, ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ζην πνζνζηφ  θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνο ην ΑΔΠ. 

Πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, ηηο εμαγσγέο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία κεηξηέηαη κε ην 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ΑΔΠ), ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε θνξνινγία, 

ζπλδπάδνληαο θαηά πεξίπησζε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο κεηαβιεηέο. 

Οη Sekmen θαη Sarbias (2007) εξεχλεζαλ ζπλνινθιήξσζε θαη ηελ αηηηφηεηα κεηαμχ 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. Γηα απηφλ ην ιφγν, εθαξκφζηεθε ν 

κεραληζκφο δηφξζσζεο ιαζψλ θαη ν έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger ζηα ζηνηρεία 

ηεο πεξηφδνπ 1974-2005 γηα ηελ Σνπξθία. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη 

ζηξαηησηηθέο δαπάλεο έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά 

απηή ε επίδξαζε δελ είλαη ζεκαληηθή. Δπηπιένλ βξέζεθε ακθίδξνκε αηηηφηεηα 

κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(ΑΔΠ). 

Ο Al-Yousif (1999) εμέηαζε ηε ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ζηε Μαιαηζίαο. Οη ιφγνη γηα ηελ επηινγή ηεο Μαιαηζίαο είλαη 3. Καη' αξράο, ε 

Μαιαηζηαλή νηθνλνκία έρεη αλαπηπρζεί πνιχ γξήγνξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γεχηεξνλ, απηή ε απφπεηξα έρεη γίλεη ήδε αξθεηέο θνξέο ζηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία αιιά ηα απνηειέζκαηα παξακέλνπλ θάπσο ζπγθερπκέλα. Σέινο, νη 

πεξηζζφηεξεο πξνεγνχκελεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηε ζρέζε κφλν κεηαμχ εμαγσγψλ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ρσξίο λα ιάβνπλ ππφςηλ άιιεο παξακέηξνπο. Γηα ηελ 

εμαγσγή εκπεηξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο 

ιαζψλ (VECM) κε 5 κεηαβιεηέο: ηηο δχν γλσζηέο ζπλ ην θεθάιαην, ηελ εξγαζία θαη 

ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Αξρηθά εθαξκφζηεθε ν επαπμεκέλνο έιεγρνο 

ζηαζηκφηεηαο ησλ Dickey Fuller, ν νπνίνο έδεημε φηη θαη νη 5 κεηαβιεηέο είλαη 

ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Έπεηηα ην ηεζη ζπλνινθιήξσζεο, κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

Johansen, έδεημε φηη θαη νη 5 κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, άξα ππάξρεη 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                                                                    Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε  

 
17 

 

καθξνρξφληα ζρέζε. Ο έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger ηέινο, έδεημε φηη ππάξρνπλ 

αξθεηά άμηα αλαθνξάο ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη 

πξαγκαηηθήο παξαγσγήο. Έλα άιιν ζεκαληηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη νη πξαγκαηηθέο 

εμαγσγέο επηδξνχλ πξνο ζηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, 

αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απηή ε επηξξνή κεηψλεηαη. 

Οη Γξηηζάθεο θαη Αδακφπνπινο (2004) εμέηαζαλ ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

βαζκνχ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα VAR ππνδείγκαηνο πνιιψλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

1960 θαη ηνπ ηέηαξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2000. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 

ζπλνινθιήξσζεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα κεηαμχ ηνπ 

ΑΔΠ, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ βαζκνχ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο. 

Υξεζηκνπνηείηαη ν έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο θαηά Johansen θαη ν έιεγρνο αηηηφηεηαο 

θαηά Granger. Ο έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger, βαζηδφκελνο ζε έλα ππφδεηγκα 

δηφξζσζεο ζθαικάησλ, δείρλεη φηη ππάξρεη κηα ακθίδξνκε θαη ηαπηφρξνλα ηζρπξή 

αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

αιιά θαη κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. 

Οη Samsu θαη Derus (2008) κειέηεζαλ ηελ αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (FDI - Foreign Direct Investment) θαη εμαγσγψλ ζηελ Μαιαηζία, 

ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα ζηνηρεία απφ ην 1970 έσο ην 2003. Ζ Μαιαηζία έρεη 

ελζαξξχλεη ηηο μέλεο επελδχζεηο φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ ξφινπ ηεο  ζηελ ηερλνινγία 

αιιά θαη γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηηο εμαγσγέο. Δπνκέλσο, ν ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη λα εξεπλεζεί εκπεηξηθά ε αηηηψδεο ζρέζε κεηαμχ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (FDI - Foreign Direct Investment) θαη ησλ εμαγσγψλ ζηε Μαιαηζία. Οη 

κεζνδνινγίεο ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη ηεο αηηηφηεηαο θαηά 

Granger εθαξκφζηεθαλ ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη 

κεηαβιεηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, άξα ππάξρεη κηα καθξνπξφζεζκε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ "ζπκθσλνχλ" κε ηνλ εμσζηξεθή ραξαθηήξα ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 

Ο Hakami (2002) εμέηαζε ζηαηηζηηθά ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηεο θξαηηθήο 

δαπάλεο θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζηε ανπδηθή Αξαβία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1965-1996. Δθάξκνζε ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ζηαζηκφηεηαο 
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ησλ Dickey-Fuller, ν νπνίνο δείρλεη φηη νη ρξνληθέο ζεηξέο είλαη ζηάζηκεο έρνληαο 

πξψηε ηάμε ζπλνινθιήξσζεο I(1), ππάξρεη δειαδή καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ. ηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο αηηηφηεηαο ησλ Engle θαη Granger δείρλνπλ 

φηη ππάξρεη κνλφδξνκε αηηηφηεηα απφ ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ πξνο ηηο 

θξαηηθέο δαπάλεο ζηε ανπδηθή Αξαβία. 

Μία άιιε έξεπλα γηα ηελ ανπδηθή Αξαβία, κία απφ ηηο πην αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

πινχζηα ζε πεγέο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Alhajhoj (2007). Οη εμαγσγέο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Ζ εκπεηξηθή 

αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 1970-2005 γηα ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο - ρξνληθέο ζεηξέο: πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, πξαγκαηηθή 

ηδησηηθή θαηαλάισζε, πξαγκαηηθέο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο, πξαγκαηηθέο επελδχζεηο, 

πξαγκαηηθέο εμαγσγέο, πξαγκαηηθέο εηζαγσγέο θαη ηέινο ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Οη έιεγρνη ζηαζηκφηεηαο ησλ Dickey-Fuller  θαη ησλ Philips-

Perron, έδεημαλ φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο εθηφο 

απφ ην πνζνζηφ κεηαβνιήο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ζηάζηκν ζηα επίπεδα. 

Έρνληαο εμαζθαιηζηεί ε ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ, είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί 

ν έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο γηα ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ (VAR Model), ελφο κνληέινπ 

απνηεινχκελνπ απφ 7 εμηζψζεηο, ν νπνίνο έδεημε φηη ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε 

κεηαμχ εμαγσγψλ θαη ΑΔΠ ζηελ ανπδηθή Αξαβία. ηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο 

αηηηφηεηαο θαηά  Granger έδεημε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επηπιένλ φηη νη εμαγσγέο έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αξρηθή 

εθηίκεζε πνπ δηαηχπσζε ν Alhajhoj πσο νη εμαγσγέο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο.   

Οξηζκέλνη άιινη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Οξγαληζκφο 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο & Αλάπηπμεο), ν νπνίνο έρεη ηδξπζεί κε ζθνπφ λα 

πξνσζήζεη ηελ επεκεξία κε ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ζπκβαηψλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηνπ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD). 

Οη Padovano θαη Galli (2001) πξνζπάζεζαλ είλαη λα βξνπλ ηνλ αληίθηππν ησλ 

νξηαθψλ πνζνζηψλ θνξνινγίαο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα 23 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απφ ην 1951 ζε 1990. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ηα πςειά νξηαθά 
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θνξνινγηθά πνζνζηά θαη ε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπζρεηίδνληαη 

αξλεηηθά.  

Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο έδεημαλ φηη νη πςειφηεξνη θφξνη ζπλδένληαη κε 

ηε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά παξακέλεη αζαθήο ε θαηεχζπλζε ηεο 

αηηηφηεηαο. 

Ο Robson (2004) ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ ηεο πεξηφδνπ 1980-2000 

έδεημε φηη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θφξσλ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο, δελ ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ  ηεο πςειήο αλάπηπμεο θαη ησλ πςειψλ πνζνζηψλ θνξνινγίαο 

αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο.   

Οη νηθνλνκνιφγνη ζπκθσλνχλ πσο ηα πςειά επίπεδα θνξνινγίαο κπνξεί λα έρνπλ 

δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα κεκνλσκέλα νηθνλνκηθά θίλεηξα. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, άξα νη θφξνη πνπ 

κεηψλνπλ ηελ επεκεξία ζα ηείλνπλ επίζεο λα κεηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μία άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο θαη ην 

εηζφδεκα, ήηαλ απηή ησλ Câmpeanu θαη Cataramă (2007) γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Ρνπκαλίαο ρξεζηκνπνηψληαο κεληαία ζηνηρεία απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Ρνπκαλίαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1991 έσο ην 2005. Δθαξκφδνληαο ηνλ 

έιεγρν αηηηφηεηαο θαηά Granger πξνέθπςε φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο 2 κεηαβιεηέο. Απηφ επηβεβαηψλεη ηελ ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ θπβεξλεηηθψλ 

εηζνδεκάησλ θαη ησλ δαπαλψλ θαη δείρλεη φηη νη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ έιεγρν 

ειιείκκαηνο θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αλάπηπμεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

δηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ηελ αηηηφηεηα πνπ πξνέθπςε. 

Οη Ndahiriwe θαη Gupta (2007) εξεχλεζαλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ θφξσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζηε Νφηηα Αθξηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηξηκεληαία 

ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1960 (πξψην εμάκελν) έσο ην 2006 (δεχηεξν εμάκελν), θαη 

εηήζηα ζηνηρεία απφ ην 1960 σο ην 2005. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, εθηφο απφ ηνπο 

θφξνπο θαη ηηο δαπάλεο, ην ΑΔΠ θαη ην ρξένο ηεο θπβέξλεζεο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην 

ζχζηεκα VAR σο κεηαβιεηέο ειέγρνπ. Γηα ηα ηξηκεληαία ζηνηρεία, ε κεζνδνινγία 

ηνπ Johansen πξνηείλεη δχν ζπλνινθιεξσκέλεο εμηζψζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

κεηαβιεηψλ. Ο έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger βξίζθεη κία ακθίδξνκε ζρέζε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ θφξσλ θαη ησλ δαπαλψλ. ε αληίζεζε κε ηα ηξηκεληαία 

ζηνηρεία, γηα ηα εηήζηα ζηνηρεία ν έιεγρνο ηνπ Granger θαηαιήγεη ζε κία 

"νπδεηεξφηεηα" κεηαμχ θφξσλ θαη δαπαλψλ. Άξα πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη 
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ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αηηηφηεηα είλαη ε ζπρλφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, φπσο θαη 

ε πεξίνδνο ηνπ δείγκαηνο, νη κεηαβιεηέο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη. 

Οη Γξηηζάθε θαη Βαδαθίδεο (2005) εξεχλεζαλ ην ξφιν ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θφξσλ 

ζην θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο, κε 

ζθνπφ λα κεηξήζνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο ζε εηήζηα πεξίνδν, ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα 

ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ πεξίνδν 1965 – 2002. Με ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κηα καθξνρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο 

απηέο κεηαβιεηέο θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θφξσλ. ε ζρέζε κε ην κέξνο ηεο 

απφθιηζεο ησλ πξαγκαηηθψλ κεηαβιεηψλ απφ ην καθξνρξφλην επίπεδν ηζνξξνπίαο 

πνπ είλαη δηνξζσκέλν θάζε έηνο ν θφξνο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, έδεημε ηε 

κεγαιχηεξε εηήζηα πξνζαξκνγή, ελψ ν θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ ηε κηθξφηεξε. 

Σέινο κε ηελ θαηά Granger αηηηφηεηα παξαηεξήζακε φηη ππάξρεη κηα κνλφδξνκε 

ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο θαη ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ, κε 

θαηεχζπλζε απφ ην άλνηγκα ηεο αγνξάο πξνο ηνλ εηαηξηθφ θφξν, φπσο θαη κεηαμχ ηνπ 

θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ, κε θαηεχζπλζε απφ ην θφξν 

κηζζσηψλ ππεξεζηψλ πξνο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ. 

 

2.2   Γηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

 

2.2.1 πλνινθιήξσζε κε ζηάζηκα ζηνηρεία 

 

Οη Keele θαη De Boef (2004) πξνζπάζεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ζπλνινθιήξσζε κε 

ζηάζηκα ζηνηρεία. Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο πνιηηηθέο ρξνληθέο ζεηξέο δελ είλαη 

νινθιεξσκέλεο, νη αλαιπηέο δε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ECM (ππφδεηγκα 

δηφξζσζεο ζθάικαηνο) πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη ηε καθξνρξφληα θαη ηε  

βξαρπρξφληα δπλακηθή ζε έλα εληαίν ζηαηηζηηθφ κνληέιν. Υξεζηκνπνηψληαο ηα 

αλαιπηηθά απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη ηα ECM είλαη θαηάιιεια γηα ηα ζηάζηκα 

ζηνηρεία. Δλψ ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνζαξκνζκέλα δεδνκέλα γηα λα δείμνπλ ηελ 

ηζνδπλακία κεηαμχ ησλ κνληέισλ κε θαζπζηέξεζε θαη ηνπ κεραληζκνχ δηφξζσζεο 

ζθαικάησλ.  

Ο κεραληζκφο δηφξζσζεο ιάζνπο, επηηξέπεη ζε έλαλ αλαιπηή λα ππνινγίζεη θαη ηα 

βξαρππξφζεζκα θαη ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβιεηψλ κίαο 

ρξνληθήο ζεηξάο. 
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Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη κεραληζκνχ δηφξζσζεο ιάζνπο. Ζ πξψηε είλαη ε 

κέζνδνο ησλ Engle - Granger, πνπ γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα, θαη ν δεχηεξνο, πνπ 

πξνηείλεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία, είλαη ην πξφηππν δηνξζψζεσλ ιάζνπο κίαο 

εμίζσζεο. Ζ κέζνδνο ησλ δχν βεκάησλ έρεη απνδεηρζεί λα είλαη ππνδεέζηεξε απφ 

απηή ηεο κίαο εμίζσζεο, ηφζν εκπεηξηθά απφ ηνπο DeBoef 2001 θαη Durr 1993a αιιά 

θαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ ηνλ Beck (1993).  

 

2.2.2. Μέγηζηε πηζαλνθάλεηα 

 

Ο Krolzig (1996) πξφηεηλε κηα λέα κέζνδν δχν ζηαδίσλ ζρεηηθά κε ηελ κέγηζηε 

πηζαλνθάλεηα. ην πξψην ζηάδην, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ Johansen γηα λα 

θαζνξίζεη ηελ ηάμε ζπλνινθιήξσζεο θαη γηα λα ππνινγίζεη ε κήηξα 

ζπλνινθιήξσζεο. ηε ζπλέρεηα έλαο αιγφξηζκνο EM (Expectation Maximization – 

αιγφξηζκνο κεγηζηνπνίεζεο – πξνζδνθίαο) παίξλεη ζαλ είζνδν (δεδνκέλα) ηηο 

εθηηκήζεηο (ηηκέο) ηεο κέγηζηεο πηζαλφηεηαο ησλ ππφινηπσλ παξακέηξσλ, φπνπ ην 

κνληέιν εμαξηάηαη απφ κε παξαηεξήζηκεο αθαλείο κεηαβιεηέο.  

 

2.2.3 Goodness of fit 

 

Οη Bahmani θαη Brooks πξφηεηλαλ έλα λέν θξηηήξην επηινγήο ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ θαζψο θαη ηνπ θαηάιιεινπ δηαλχζκαηνο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ VAR 

ππνδεηγκάησλ (ππνδείγκαηα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ) ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ,  δειαδή ηελ ηάμε ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο.  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη κεγάιε 

έρνπκε ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο απηνχ.  ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη άγλσζηε,  νπφηε πξέπεη λα ηελ 

πξνζδηνξίζνπκε.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηάμεο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο γίλεηαη κε ηνπο 

ειέγρνπο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (LR), θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ησλ Αkaike (AIC - 

Akaike Information Criterion)  θαη Schwartz (SCH - Schwarz Bayesian). Δλψ ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο νπζηαζηηθά καο βνεζά ζηελ κεζνδνινγία ηνπ Johansen φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ίρλνπο θαη κέγηζηεο ηδηνηηκήο. Απηά φκσο ηα θξηηήξηα 

(“ζηαηηζηηθά” φπσο αιιηψο ιέγνληαη), δε βνεζνχλ ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

δηαλχζκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνιιαπιψλ δηαλπζκάησλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα 
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πξνήιζαλ απφ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπλαιιαγψλ (εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο) ηεο 

Αγγιίαο θαη ηεο Ακεξηθήο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 1973 

κέρξη ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 1996.  

 

2.2.4 Νφκνο ηνπ Wagner 

 

Ο Demirbas (1999) πξνρψξεζε ζε έλα φρη θαη ηφζν ζπλεζηζκέλν έιεγρν 

ζπλνινθιήξσζεο θαη αηηηφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ λφκν ηνπ Wagner. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ 

1950-1990, ζηηο εμήο κεηαβιεηέο: αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, ζπλνιηθέο δεκφζηεο 

δαπάλεο θαη δεκφζηεο δαπάλεο θαηαλάισζεο. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

φηη νη ρξνληθέο ζεηξέο (κεηαβιεηέο) είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. ηε 

ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε ην ηεζη ησλ Engle and Granger (1987) ,θαη ζηηο έμε εθδφζεηο 

ηνπ λφκνπ ηνπ Wagner, γηα λα θαζνξηζηεί λα ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

 

Πίλαθαο 2.   6 εθδόζεηο ηνπ λόκνπ ηνπ Wagner(1883). Πεγή Demirbas (1999) 

 

Δκπεηξηθά πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ΑΔΠ θαη δεκφζησλ 

δαπαλψλ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη φρη 

απαξαίηεηα επεηδή δελ ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα ε 

ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα ζπιιάβεη 

ηε καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα δε κεηαβιήζεθαλ 

νχηε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ρξνληθήο ηάζεο. Απηφ ζεκαίλεη πξαθηηθά φηη δε κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ε έξεπλα ζε έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο ζθαικάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε λα 

ειεγρζεί ε αηηηφηεηα θαηά Granger. Δληνχηηο, ζχκθσλα κε ηνλ Ansari (1997), 
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εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε 

ε εξγαζία είλαη φηη δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί είηε ν λφκνο ηνπ Wagner είηε ε 

ππφζεζε ηνπ Keynes.  

Ο Adolf Wagner (1883) δηεηχπσζε ηνλ "λφκν ηεο αχμνπζαο επέθηαζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δξάζεο ηνπ δεκνζίνπ". Ο "λφκνο Wagner" πηνζεηεί ηελ εμήο ζέζε: 

Μαθξνρξνλίσο, νη δεκφζηεο δαπάλεο ζε θάζε θνηλσλία απμάλνληαη κε πην γξήγνξν 

ξπζκφ απφ ηελ αχμεζε ηνπ εζληθνχ πξντφληνο ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δεκφζηεο 

δαπάλεο δελ απμάλνληαη κφλνλ απφιπηα αιιά θαη ζρεηηθά, δειαδή σο πνζνζηφ ηνπ 

εζληθνχ πξντφληνο. Ζ εμέιημε απηή ππνδειψλεη φηη δηαρξνληθά κεηαβηβάδνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξα αλαινγηθψο κέζα παξαγσγήο απφ ηελ ηδησηηθή ζηε δεκφζηα 

ρξήζε θαζψο απμάλεηαη ε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Οη Γξηηζάθεο θαη Βαδαθίδεο (2003) εξεπλψληαο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ λφκν ηνπ Wagner γηα λα 

ζρνιηάζνπλ άιιεο κειέηεο αιιά θαη γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξηθή έξεπλα. Υξεζηκνπνίεζαλ εηήζηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1960 – 2001. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα ειέγμεη ηε καθξνρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο φπσο πξνηείλνπλ νη Johansen θαη Juselious. ηε ζπλέρεηα 

εθαξκφζηεθε ε κεζνδνινγία ηνπ ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ζθάικαηνο γηα λα 

εθηηκεζνχλ νη καθξνρξφληεο θαη βξαρπρξφληεο ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο, θαζψο θαη ε πξφβιεςε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα καθξνρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζηηο δεκφζηεο 

δαπάλεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ Διιάδα. 

 

2.3   Αληηπαξαζέζεηο ησλ ζρνιψλ 

 

Μία ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ θνξνινγία, νπζηαζηηθά 

ηεο κεηαβιεηήο πνπ εξεπλάηαη αλ θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη ε ζχγθξηζε ηεο παξαδνζηαθήο άπνςεο θαη ηεο 

ξηθαξληηαλήο ηζνδπλακίαο (Ricardian equivalence), πξνο ηηκήλ ηνπ νηθνλνκνιφγνπ Ν. 

Ρηθάξλην.  

χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ε νπνία ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε δεκφζην ρξένο έρεη ζαλ θχξηα 
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επίπησζε  ηελ ηφλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη επεξεάδεη καθξνπξφζεζκα 

θαη βξαρππξφζεζκα ηελ νηθνλνκία. ηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, ε πςειφηεξε 

θαηαλαισηηθή δαπάλε επηθέξεη κεγαιχηεξε δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

απμάλεη ηελ παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε. Χζηφζν ζα απμεζνχλ ηα επηηφθηα αθνχ 

ζα ππάξρεη κηθξφηεξε απνηακίεπζε. Σα πςειά επηηφθηα απνζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο 

θαη  ελζαξξχλνπλ ην εμσηεξηθφ ρξένο. Ζ αμία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο απμάλεηαη 

θαη κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ληφπησλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. ηε 

καθξνρξφληα πεξίνδν, ε ρακειή εζληθή απνηακίεπζε πνπ επηθέξεη ε κείσζε  ηεο 

θνξνινγίαο, νδεγεί ζε ρακειφηεξν απφζεκα θεθαιαίνπ θαη ζε κεγαιχηεξν δεκφζην 

ρξένο. 

χκθσλα κε ηε ξηθαξληηαλή ηζνδπλακία ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ε νπνία ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε δεκφζην ρξένο αθήλεη αλεπεξέαζηε 

ηελ θαηαλάισζε, αθνχ ηα λνηθνθπξηά απνηακηεχνπλ γηα λα πιεξψζνπλ ηε 

κειινληηθή θνξνινγία. Οη θαηαλαισηέο ζηεξίδνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο ζην ζεκεξηλφ 

αιιά θαη ζην πξνζδνθψκελν κειινληηθφ εηζφδεκα ηνπο ελψ αλ ε θπβέξλεζε κεηψζεη 

ηε θνξνινγία ρσξίο λα κεηψζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ζα θαηαξηίζεη ειιεηκκαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη κειινληηθά ζα αλαγθαζηεί λα απμήζεη ηε θνξνινγία γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην δεκφζην ρξένο. Ζ ζεκεξηλή κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζην κέιινλ θαη επνκέλσο ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ κε δαλεηζκφ 

είλαη ηζνδχλακε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κε ηε θνξνινγία. Ζ ξηθαξληηαλή 

ηζνδπλακία δελ ππνλνεί φηη φιεο νη αιιαγέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο αθήλνπλ 

αδηάθνξν ηνλ θαηαλαισηή. Αλ ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κε ηελ εμαγγειία ησλ 

θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ, ππνζρεζεί θαη αληίζηνηρεο κεηψζεηο ζηηο κειινληηθέο 

δεκφζηεο δαπάλεο, νη νπνίεο πηζαλά λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απαηηνχκελε κειινληηθή 

αχμεζε ησλ θφξσλ, ν θαηαλαισηήο ζα αηζζαλζεί πινπζηφηεξνο θαη ζα θαηαλαιψζεη. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο παξαδνζηαθήο άπνςεο αληηπαξαζέηνπλ ζηελ αδηαθνξία ησλ 

ξηθαξληηαλψλ θαηαλαισηψλ ηα παξαθάησ επηρεηξήκαηα: 

Ζ πξννπηηθή ησλ κειινληηθψλ θφξσλ δελ επεξεάδεη πξαγκαηηθά ηνπο ζεκεξηλνχο 

θαηαλαισηέο  θαη ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Οη θαηαλαισηέο δελ θαηαλννχλ ην πξφβιεκα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ γηα 

ηηο κειινληηθέο γεληέο θαη  γηα ηνπο ίδηνπο.  

Σν ηξέρνλ εηζφδεκα ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξν απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ  

εηζεγνχληαη νη ξηθαξληηαλνί γηα ηελ θαηαλάισζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                                                                    Βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε  

 
25 

 

δαλεηζκνχ ιφγσ αλεπαξθνχο εηζνδήκαηνο, ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ιεηηνπξγεί ζα 

δαλεηνδφηεζε απφ ηελ πνιηηεία θαη ηνλψλεη ηελ θαηαλάισζε. 

 

2.4 πκπεξάζκαηα  

 

Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία έρεη λα επηδείμεη κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνξνινγίαο, ζπλαξηήζεη ησλ εηζαγσγψλ 

θαη ησλ εμαγσγψλ. Οη κέζνδνη νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα θαη γεγνλφο είλαη πσο ηα εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

ρψξα πνπ εμεηάδεηαη, ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη, ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ δείγκαηνο 

θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην ππφδεηγκα. Απηφ θαηά ζπλέπεηα 

δπζθνιεχεη ηελ εμαγσγή ζπλνιηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα φιεο ηηο έξεπλεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  3  Γεδνκέλα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

3.1   Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα πξνζδηνξηζηεί ε κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο, κέζσ θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί. Γηα λα απνθαζηζηεί 

απηφ, ππάξρνπλ νξηζκέλα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ ηειηθή 

απφθαζε. Δπίζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα ην νπνίν ζα εθηηκεζεί. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, ίζσο ρξεηαζηεί πέξα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλακέλεηαη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, λα ρξεηαζηεί λα θάλνπκε θαη δηάθνξνπο πεηξακαηηζκνχο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη θάπνηεο λέεο κεηαβιεηέο ή θάπνηα πνηνηηθή κεηαβιεηή αλ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κεηαβιεηέο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε 

θάπνηα άιιε κνξθή, π.ρ. ινγαξηζκηθή.  

 

3.2   Αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία καο νδεγεί ζηελ παξαθάησ ζρέζε: 

TAX = F (


 ,OPEN),  

Ζ νπνία καο δείρλεη φηη ε θνξνινγία εμαξηάηαη ζεηηθά απφ ην ΑΔΠ, θαη ζεηηθά ή  

αξλεηηθά απφ ηε κεηαβιεηή open, αθξηβψο επεηδή απηή πξνθχπηεη ζπλαξηήζεη ησλ 

εηζαγσγψλ, ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ ΑΔΠ. 

Ύζηεξα απφ ειέγρνπο θαηαιήμακε ζηελ εμήο γξακκηθή κνξθή γηα ην ππφδεηγκά καο: 

TAXt = βν  + β1Yt + β2OPENt + β3D1 +  et, φπνπ: 

TAX είλαη νη ζπλνιηθνί θφξνη, Τ είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ή αιιηψο ΑΔΠ 

(Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ) θαη ε κεηαβιεηή OPEN πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 

OPEN =  , 

D1 είλαη πνηνηηθή κεηαβιεηή, 

θαη et ν φξνο ηνπ ζθάικαηνο ή δηαηαξαθηηθφο ή ζηνραζηηθφο φξνο, ν νπνίνο 

πξνζηίζεηαη ζην ππφδεηγκα γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
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  παξηζηάλεη ηελ ηειηθή επίδξαζε φισλ ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

ζπκπεξηιάβακε ζην κνληέιν,  

 παξηζηάλεη ηνλ αζηάζκεην παξάγνληα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά,  

 νθείιεηαη ζηα ζθάικαηα κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ. 

Ο δηαηαξαθηηθφο φξνο et αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζν κεδέλ θαη 

ζηαζεξή δηαθχκαλζε. et ~ N(0, ζ
2
), απνηειεί κία κε παξαηεξήζηκε ηπραία 

κεηαβιεηή, ε νπνία παίξλεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο ηηκέο. 

Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ ην Statistical Annex of European Economy AUTUMN 

2006, αθνξνχλ ηα έηε 1981 – 2008 θαη είλαη εθθξαζκέλα ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ σο πνζνζηά ηνπ GDP (Gross Domestic Product - ΑΔΠ) θαη 

έπεηηα απφ ηελ απαξαίηεηε επεμεξγαζία δηακνξθσζήθαλ ζε θαζαξέο αμίεο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ππφδεηγκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3                                         Γεδνκέλα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

 
28 

 

 

Πίλαθαο 3.   Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 

                      1981 - 2008  

 

 

 

GDP ζε 

ζηαζεξ

έο ηηκέο 

(GDP 

 Y) 

πλνιηθνί 

Φφξνη 

(TAX) 

Δηζαγσγέο 

(IMPORTS) 

Δμαγσγέο 

(EXPORT

S) 

 

 

OPEN 

 

Πνηνηηθή 

κεηαβιεηή 

D1 

1981 135.2 19.6040 76.1176 79.4976 1.180513 0 

1982 149.3 21.3499 82.1150 87.0419 1.171665 0 

1983 159.8 21.0936 87.8900 92.5242 1.162719 0 

1984 168.0 20.8320 98.4480 105.3360 1.264859 0 

1985 176.5 21.7095 106.6060 112.7835 1.288075 0 

1986 190.5 24.5745 96.7740 102.1080 1.074074 0 

1987 198.2 26.9552 100.2892 103.2622 1.042640 0 

1988 206.0 28.4280 106.5020 111.6520 1.085559 0 

1989 218.2 29.0206 120.0100 124.8104 1.147239 0 

1990 234.5 34.9405 124.0505 132.0235 1.130435 0 

1991 247.1 39.7831 130.7159 139.6115 1.134835 0 

1992 260.7 39.6264 133.2177 141.5601 1.088843 0 

1993 279.6 44.7360 136.7244 151.8228 1.090909 0 

1994 296.5 39.1380 150.9185 168.4120 1.144527 0 

1995 320.5 39.4215 172.1085 190.3770 1.199364 0 

1996 329.3 41.8211 179.1392 196.2628 1.202532 0 

1997 341.1 41.2731 196.4736 215.9163 1.282078 0 

1998 359.9 42.8281 208.3821 225.2974 1.264428 0 

1999 386.2 45.5716 227.0856 243.3060€ 1.271399 0 

2000 418.0 48.4880 269.6100 293.0180 1.425847 0 

2001 447.7 51.0378 275.3355 301.3021 1.367304 0 

2002 465.2 53.0328 267.9552 298.6584 1.304069 0 

2003 476.9 51.0283 270.4023 300.4470 1.277481 0 

2004 489.9 51.4395 290.5107 325.7835 1.355603 0 

2005 505.6 58.6496 314.4832 353.4144 1.431203 0 

2006 529.2 60.8580 355.6224 399.5460 1.556161 1 

2007 556.0 65.0520 384.7520 432.5680 1.608315 1 

2008 582.6 69.3294 415.3938 468.4104 1.668867 1 
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3.2.1   Δθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο  

 

Ζ εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο γξακκήο παιηλδξφκεζεο κπνξεί 

λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο είλαη ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ (least squares method) γηαηί είλαη απιή θαη νη εθηηκεηέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε κέζνδν απηή έρνπλ πνιιέο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζέινπκε γηα ην ππφδεηγκά 

καο. Σν θξηηήξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε κέζνδνο απηή είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ (minimum, sum of squared residuals), 

δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεσλ απφ ηε γξακκή 

παιηλδξφκεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη 

ειάρηζην. Με άιια ιφγηα δελ ππάξρεη άιιε γξακκή παιηλδξφκεζεο πνπ ην άζξνηζκα 

ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ απνθιίζεψλ ηεο λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  

 

 

 Πίλαθαο 4.   Δθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο  

 

TAXt   =   32.11621 + 0.1121Yt – 23.12844OPENt + 7.906117D1t 

t-stat.    (3.942395)    (15.14569)      (-2.934271)     (2.791677)       

prob.     [0.0006]         [0.0000]          [0.0073]           [0.0101]        

s.e      {8.146369}      {0.007401}     {7.882177}       {2.832031} 

R
2
=0.961433, DW=1.108488 
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Σν πξφζεκν ηνπ ΑΔΠ είλαη ζεηηθφ θάηη ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηελ ζεσξία, ελψ ην 

πξφζεκν ηεο κεηαβιεηήο open είλαη αξλεηηθφ, θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

βξηζθφκαζηε ζε κία αλνηρηή νηθνλνκία ε νπνία εηζάγεη θ εμάγεη θαη απηφ θαηά 

ζπλέπεηα, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Οιιαλδίαο, έρεη 

άκεζε επίπησζε ζηελ κεηαβιεηή open.  

 

3.2.2   ηαηηζηηθνί Έιεγρνη ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο 

 

ηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζνπκε ζηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

παιηλδξφκεζεο. Γηα ηνλ ζπληειεζηή ηεο ζηαζεξάο ζα έρνπκε: 

1) Ho : βν = 0 , κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο απηφο ν ζπληειεζηήο 

Ζα : βν ≠ 0 , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο    (δίπιεπξνο έιεγρνο) 

2) Κάλνπκε ην ζρήκα ηεο T student θαηαλνκήο.  

Έρνπκε λ = n – (k+1), 

φπνπ, λ είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο, n κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k ν αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Δδψ έρνπκε, λ = 28 – (3+1) = 24, άξα βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ=24 βαζκνχο ειεπζεξίαο, ζα έρνπκε ην αθφινπζν 

ζρήκα:  

 

 Γηάγξακκα 1.   Σ Καηαλνκή ζηαζεξάο 

 

3) Σν θξίζηκν ζεκείν, απηφ δειαδή πνπ ρσξίδεη ηελ Ζν απφ ηελ Ζα, είλαη ην t ηνπ 

πίλαθα, φπνπ ζηελ πεξίπησζή καο γηα ε.ζ.=5% θαη λ=24, έρνπκε tπηλ=2.064. 

4) tαζθ=3,942395. Πην αλαιπηηθά απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 
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tαζθ= , δειαδή ην Coefficient ηεο ζηαζεξάο δηά ην Std. Error ηεο ζηαζεξάο, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα 32,11621 / 8,146369 = 3,942395. 

5) Απφθαζε: tαζθ=3,942395 > tπηλ=2.064, άξα απνδερφκαζηε ηελ Ζα, δειαδή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο ζηαζεξάο.  

 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επεηδή ην prob ηεο ζηαζεξάο είλαη 0,0006, 

δειαδή κηθξφηεξν ηνπ επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (5%), πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο ζηαζεξάο. 

 

Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαη γηα ηνλ ζπληειεζηή ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο (ΑΔΠ - εηζφδεκα). Έρνπκε: 

1) Ho : βν = 0 , κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο απηφο ν ζπληειεζηήο 

Ζα : βν ≠ 0 , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο    (δίπιεπξνο έιεγρνο) 

2) Κάλνπκε ην ζρήκα ηεο T student θαηαλνκήο.  

Έρνπκε λ = n – (k+1), 

φπνπ, λ είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο, n κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k ν αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Δδψ έρνπκε, λ = 28 – (3+1) = 24, άξα βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ=24 βαζκνχο ειεπζεξίαο, ζα έρνπκε ην αθφινπζν 

ζρήκα:  

 

        Γηάγξακκα 2.   Σ Καηαλνκή ΑΔΠ 

 

3) Σν θξίζηκν ζεκείν, απηφ δειαδή πνπ ρσξίδεη ηελ Ζν απφ ηελ Ζα, είλαη ην t ηνπ 

πίλαθα, φπνπ ζηελ πεξίπησζή καο γηα ε.ζ.=5% θαη λ=24, έρνπκε tπηλ=2.064. 
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4) tαζθ=15,14569. Πην αλαιπηηθά απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

tαζθ= , δειαδή ην Coefficient ηεο ζηαζεξάο δηά ην Std. Error ηεο ζηαζεξάο, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα 0,1121 / 0.007401 = 15,14569. 

5) Απφθαζε: tαζθ=15,14569 > tπηλ=2.064, άξα απνδερφκαζηε ηελ Ζα, δειαδή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επεηδή ην prob ηεο ζηαζεξάο είλαη 0,000, 

δειαδή κηθξφηεξν ηνπ επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (5%), πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο ζηαζεξάο. 

 

Αθνινπζεί ν ίδηνο έιεγρνο θαη γηα ηνλ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο OPEN: 

 

1) Ho : βν = 0 , κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο απηφο ν ζπληειεζηή 

Ζα : βν ≠ 0 , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο    (δίπιεπξνο έιεγρνο) 

2) Κάλνπκε ην ζρήκα ηεο T student θαηαλνκήο.  

Έρνπκε λ = n – (k+1), 

φπνπ, λ είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο, n κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k ν αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Δδψ έρνπκε, λ = 28 – (3+1) = 24, άξα βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ=25 βαζκνχο ειεπζεξίαο, ζα έρνπκε ην αθφινπζν 

ζρήκα:  

 

 

        Γηάγξακκα 3.   Σ Καηαλνκή OPEN 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3                                         Γεδνκέλα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

 
33 

 

3) Σν θξίζηκν ζεκείν, απηφ δειαδή πνπ ρσξίδεη ηελ Ζν απφ ηελ Ζα, είλαη ην t ηνπ 

πίλαθα, φπνπ ζηελ πεξίπησζή καο γηα ε.ζ.=5% θαη λ=24, έρνπκε tπηλ=2.064. 

4) tαζθ= -2,934271. Πην αλαιπηηθά απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

tαζθ= , δειαδή ην Coefficient ηεο ζηαζεξάο δηά ην Std. Error ηεο ζηαζεξάο, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα -23,12844/ 7,882177 = -2,934271. 

5) Απφθαζε: tαζθ= -2,934271 < tπηλ= -2.064, άξα απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, δειαδή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο OPEN. 

 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επεηδή ην prob ηεο ζηαζεξάο είλαη 0,0073, 

δειαδή κηθξφηεξν ηνπ επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (5%), πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο ζηαζεξάο. 

 

Σέινο ζα θάλνπκε ηνλ ίδην έιεγρν γηα ην ζπληειεζηή ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο, γηα 

ηελ νπνία παξαηεξνχκε ηα εμήο: 

1) Ho : βν = 0 , κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο απηφο ν ζπληειεζηή 

Ζα : βν ≠ 0 , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο    (δίπιεπξνο έιεγρνο) 

2) Κάλνπκε ην ζρήκα ηεο T student θαηαλνκήο.  

Έρνπκε λ = n – (k+1), 

φπνπ, λ είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο, n κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k ν αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Δδψ έρνπκε, λ = 28 – (3+1) = 24, άξα βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ=24 βαζκνχο ειεπζεξίαο, ζα έρνπκε ην αθφινπζν 

ζρήκα:  

 

        Γηάγξακκα 4.   Σ Καηαλνκή D1 
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3) Σν θξίζηκν ζεκείν, απηφ δειαδή πνπ ρσξίδεη ηελ Ζν απφ ηελ Ζα, είλαη ην t ηνπ 

πίλαθα, φπνπ ζηελ πεξίπησζή καο γηα ε.ζ.=5% θαη λ=24, έρνπκε tπηλ=2.064. 

4) tαζθ= -2,934271. Πην αλαιπηηθά απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

tαζθ= , δειαδή ην Coefficient ηεο ζηαζεξάο δηά ην Std. Error ηεο ζηαζεξάο, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα -23,12844/ 7,882177 = -2,934271. 

5) Απφθαζε: tαζθ= -2,934271 < tπηλ= -2.064, άξα απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, δειαδή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο OPEN. 

 

Δλαιιαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επεηδή ην prob ηεο ζηαζεξάο είλαη 0,0073, 

δειαδή κηθξφηεξν ηνπ επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (5%), πξνθχπηεη ην 

ζπκπέξαζκα φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ν ζπληειεζηήο ηεο ζηαζεξάο. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ζρνιηάζνπκε ην r-squared θαη ην Adjusted r-squared. 

r
2 

= 0,961433, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εξκελεχνπλ θαηά 

96% ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Adj r
2  

= 0,956613, είλαη δειαδή δηνξζσκέλν απφ ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη πην 

θνληά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

3.2.3   Κίβδειε Παιηλδξφκεζε 

 

dw= 1,108488 > r
2
= 0,961433, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε παιηλδξφκεζε δελ είλαη 

θίβδειε. 

ηηο θίβδειεο παιηλδξνκήζεηο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2
 είλαη πνιχ πςειφο 

(ηείλεη ζηε κνλάδα) ελψ ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ Durbin-Watson είλαη πνιχ 

ρακειή R
2
>DW.  

Σν πξφβιεκα ηεο θίβδειεο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα ζπκβεί επίζεο θαη φηαλ δχν 

ρξνληθέο ζεηξέο ζε κηα παιηλδξφκεζε έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πςειή ζπζρέηηζε, ελψ 

δελ έρνπλ θακηά πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 

3.2.4   Έιεγρνο Απηνζπζρέηηζεο 
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πλερίδνληαο, ζα θάλνπκε έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξψηεο ηάμεο κε ην ζηαηηζηηθφ 

ησλ Durbin θαη Watson.  

1) Ho : δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

Ζα : ππάξρεη απηνζπζρέηηζε (δίπιεπξνο έιεγρνο) 

2) Κάλνπκε ην ζρήκα ηεο DW θαηαλνκήο.  

 

 Γηάγξακκα 5.   DW Καηαλνκή 

 

ηηο δχν γθξίδεο πεξηνρέο δε κπνξνχκε λα απνθαζίζνπκε αλ πξφθεηηαη γηα ηελ Ζα 

ή ηελ Ζ0 (αβέβαηεο πεξηνρέο).  

3) Σα θξίζηκα ζεκεία, γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, n=28 (φπνπ n ην κέγεζνο 

ηνπ δείγκαηνο) θαη Κ=3 (φπνπ Κ ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ), απηά 

δειαδή πνπ ρσξίδνπλ ηελ Ζν απφ ηελ Ζα, είλαη ηα εμήο: dL= 1,18, dU = 1,65, 4-dL 

= 2,82 θαη 4-dU = 2,35. 

4) dwαζθ= 1,108488.   

5) Απφθαζε: dwαζθ= 1,108488 < dL=1,18, άξα απνδερφκαζηε ηελ Ζα.  

 

Άξα, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο, ην νπνίν 

θαη πξέπεη λα δηνξζψζνπκε, θάηη ην νπνίν γηα λα δηνξζσζεί πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε 

ζηνλ έιεγρν ησλ BreuSBC θαη Godfrey. 

 

Ο Λαδαξίδεο (2004) ζην βηβιίν ηνπ Οηθνλνκεηξία II αλαθέξεη φηη αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ Durbin-Watson stat, κηα ηδηαίηεξα ρακειή ηηκή ηεο 

ζηαηηζηηθήο απηήο, απνηειεί θαηά θχξην ιφγν έλδεημε πσο ππάξρεη ζέκα ιαλζαζκέλεο 

εμεηδίθεπζεο, αθήλνληαο ην πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο πξψηνπ βαζκνχ ζε 

δεχηεξε κνίξα. Γηεπθξηλίδεη δε φηη κία ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο DW γχξσ ζην 2, 
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απνηειεί έλδεημε φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ιαλζαζκέλεο εμεηδίθεπζεο. ην βηβιίν 

ηνπ φκσο Οηθνλνκεηξία I ην 2004 αλαθέξεη φηη ην θξηηήξην Breusch – Godfrey έρεη 

έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ DW. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζην 

αξρηθφ ππφδεηγκα ην νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο γηα απηνζπζρέηηζε, είλαη δπλαηφ λα 

πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, 

κε δηάθνξεο ρξνληθέο πζηεξήζεηο. 

Με ηνλ έιεγρν ησλ BreuSBC-Godfrey θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ έρνπκε 

απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο γηαηί ην prob ηνπ Obs*R-squared είλαη 0,051541, 

δειαδή κεγαιχηεξν ηνπ 5%. 

 

 

 Πίλαθαο 5.   Σεζη απηνζπζρέηηζεο ησλ Breusch-Godfrey 

 

3.2.5   F Καηαλνκή 

 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε κε ηελ F θαηαλνκή αλ φινη νη ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Ζ δηαθνξά κε ηελ T student θαηαλνκή είλαη φηη ε Σ ειέγρεη 

μερσξηζηά αλ θάζε ζπληειεζηήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Πξνρσξνχκε ζηελ 

κεζνδνινγία ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ F θαηαλνκή.  

1) Ho : β0=β1=β2=β3=0, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φινη νη ζπληειεζηέο. 

Ζα : β0≠β1≠β2≠β3≠0, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φινη νη ζπληειεζηέο. 

2) Κάλνπκε ην ζρήκα ηεο F θαηαλνκήο.  
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        Γηάγξακκα 6.    F Kαηαλνκή 

 

3) Γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, λ1=k=3 θαη λ2=n – (k+1)=28-(3+1)=24, φπνπ λ 

είλαη νη βαζκνί ειεπζεξίαο, n κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k αξηζκφο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. 

Άξα βάζεη ησλ ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη λ=24 

βαζκνχο ειεπζεξίαο, έρνπκε Fπηλ=3,01 θαη ην παξαπάλσ ζρήκα:  

4) Fαζθ=232,1657.  

Απφθαζε: Fαζθ=199,4338 > Fπηλ=3,01, άξα απνδερφκαζηε ηελ Ζα, δειαδή φινη νη 

ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

 

3.2.6   Έιεγρνο Καλνληθφηεηαο 

 

πλερίδνπκε ειέγρνληαο ηελ θαλνληθφηεηα. 

 

 

Γξάθεκα 2. Σεζη ειέγρνπ θαλνληθόηεηαο 
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Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαζψο ην probability ηνπ Jarque-Bera είλαη ίζν 

κε 52%, πνιχ κεγαιχηεξν δειαδή ηνπ 5%. 

 

3.2.7   Έιεγρνο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

 

Αθνινπζεί ν έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κε ην ηεζη ηνπ White. 

 

 

Πίλαθαο 6.   Σεζη ειέγρνπ εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 

 

Σν Probability [Obs*R-squared] ηζνχηαη κε 17,16%, δειαδή κεγαιχηεξν απφ 5%, άξα  

δελ έρνπκε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, ή αθφκα θαιχηεξα ηα θαηάινηπα είλαη 

νκνηνζθεδαζηηθά. 

 

3.2.8   Έιεγρνο Δμεηδίθεπζεο     

 

πλερίδνπκε ειέγρνληαο ηελ εμεηδίθεπζε κε ην ηεζη ηνπ Ramsey. 

 

Πίλαθαο 7.   Σεζη ειέγρνπ εμεηδίθεπζεο 

 

Σν Prob ηνπ Log likelihood ratio είλαη 0,018138, κηθξφηεξν δειαδή ηνπ 5%, άξα 

έρνπκε ζθάικα εμεηδίθεπζεο θαη γη απηφ ην ιφγν γπξίδνπκε ζηα θαηάινηπα γηα λα 

δνχκε αλ θαηαλέκνληαη θαλνληθά, φπσο έρνπκε ήδε δηαπηζηψζεη.  
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    Γηάγξακκα 7.   Καηάινηπα 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα πξνθχπηεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο είλαη πνιχ θνληά κε 

ηηο εθηηκψκελεο, άξα ε ζπλάξηεζε αθνινπζεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

3.2.9   Έιεγρνο Πξνβιεςηκφηεηαο  

 

ηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε έιεγρν πξνβιεςηκφηεηαο κε ην ηεζη ηνπ Chow, αιιά ζηελ 

παιηλδξφκεζε δε ζα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 2006 ζαλ έηνο δηάζπαζεο ηνπ δείγκαηνο, γηαηί απφ απηή ηε 

ρξνληά θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή. 

 

 

Πίλαθαο 8.   Σεζη ειέγρνπ πξνβιεςηκόηεηαο κε ην ηεζη ηνπ Chow 

 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ην prob ηνπ F-statistic είλαη 0.050605 > 0.05 (5%), άξα 

είλαη κεγαιχηεξν ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο, ππάξρεη φκσο πξφβιεκα κε ην prob 

ηνπ Log likelihood ratio, ην νπνίν είλαη 0.02, κηθξφηεξν δειαδή ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο. 
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3.2.10   Έιεγρνο Πξνβιεπηηθήο Απνηπρίαο  

 

Γη απηφ ην ιφγν ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ πξνβιεπηηθή απνηπρία κε ην ηεζη ηνπ Chow. 

 

 

Πίλαθαο 9.   Σεζη ειέγρνπ πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο κε ην ηεζη ηνπ Chow 

 

Απφ ην Prob ηνπ Log likelihood ratio ζπκπεξαίλνπκε φηη δε κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πξφβιεςε, γηαηί είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (5%).  

 

3.3   πκπεξάζκαηα  

 

Ζ κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ νπνία θαηέιεμε ε έξεπλα ζπκθσλεί κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία. Οπζηαζηηθά ην πξφζεκν ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, 

κεηαβιεηήο κε ηελ νπνία κεηξηέηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, είλαη ζεηηθφ, δειαδή φζν 

απμάλεηαη ην ΑΔΠ, ηφζν απμάλεηαη θαη ε θνξνινγία. Δπηπιένλ ε κεηαβιεηή open κε 

ηελ νπνία κεηξηέηαη ην άλνηγκα ηεο νηθνλνκίαο είλαη αξλεηηθφ. Απηφ πξνθχπηεη απφ 

ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία ηεο Οιιαλδίαο είλαη κία αλνηρηή νηθνλνκία, ε νπνία δξα 

θαη απφ κέζα πξνο ηα έμσ, αιιά θαη δέρεηαη επίδξαζε απφ έμσ πξνο ηα κέζα. 

Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη νη 

ζπληειεζηέο ηεο ζηαζεξάο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο κεηαβιεηήο open είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.  

Σέινο, εθαξκφζηεθαλ αξθεηνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ 

ζπγθεληξσηηθά ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 

 ε παιηλδξφκεζε δελ είλαη θίβδειε, 

 έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο, ην νπνίν θαη πξέπεη λα δηνξζψζνπκε, 

 Με ηνλ έιεγρν ησλ BreuSBC-Godfrey θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ 

έρνπκε απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο,  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3                                         Γεδνκέλα θαη εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

 
41 

 

 εμεηάδνπκε ηελ F θαηαλνκή, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη φινη νη ζπληειεζηέο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

 Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο δείρλεη φηη ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

 δελ έρνπκε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, ή αθφκα θαιχηεξα ηα θαηάινηπα είλαη 

νκνηνζθεδαζηηθά. 

 έρνπκε ζθάικα εμεηδίθεπζεο  

 πξνβιεπηηθή απνηπρία - δε κπνξνχκε λα θάλνπκε πξφβιεςε 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4  Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

 

4.1   Δηζαγσγή 

 

ην ηξίν θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη ην 

ππφδεηγκα ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα έξεπλα. ε απηφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη εκπεηξηθήο κειέηεο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ηέηαξην θεθάιαην λα 

αλαιπζνχλ νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα.  

Γηα θάζε κεηαβιεηή ρσξηζηά ζα γίλεη ε γξαθηθή ηεο παξάζηαζε, ζα ζρνιηαζηεί ε 

πνξεία ηεο ζην ρξφλν θαη ζα ζρνιηαζηνχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε 

κεηαβιεηήο, ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην ηζηφγξακκα. Σέινο ζα 

παξνπζηαζηνχλ φιεο νη κεηαβιεηέο ζπγθεληξσηηθά ζε κία  εληαία γξαθηθή 

παξάζηαζε.   

Σέινο ζα εμαρζνχλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

 

4.2    Παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο   

 

4.2.1   Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ  

 

Σν παξαθάησ ζρήκα ζα καο βνεζήζεη λα αληηιεθζνχκε ηελ έλλνηα ηνπ ΑΔΠ (Gross 

Domestic Product - GDP). 

 

  Γξάθεκα 3.   Γηάγξακκα θπθιηθήο ξνήο ζε θιεηζηή νηθνλνκία ρσξίο δεκόζην ηνκέα.  

                          Πεγή: Gregory (2002) 
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Ο αξηδεηάθεο (2006) θάλεη ιφγν γηα ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θάλνληαο 

ρξήζε θαη ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην βηβιίν 

Μαθξννηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ Mankiw N. Gregory. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη  

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (GDP) κεηξάεη ην εηζφδεκα θαη ηελ δαπάλε ηεο 

νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο θαη είλαη ε ζπλνιηθή αγνξαία αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη κέζα ζηελ ρψξα ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Παξνπζηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο νη κεηαβηβάζεηο πξαγκαηηθψλ πφξσλ 

κεηαμχ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο. Σα λνηθνθπξηά 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ζηα 

λνηθνθπξηά. Δπίζεο νη επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ λνηθνθπξηψλ θαη 

εηζπξάηηνπλ ηα πνζά απφ ηελ θαηαλάισζε/αγνξά ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Ζ ηζφηεηα ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο δαπάλεο κπνξεί λα θαηαλνεζεί κε ηελ ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θπθιψκαηνο. Οη ππνζέζεηο είλαη φηη έρνπκε θιεηζηή νηθνλνκία, δελ ππάξρεη 

θπβέξλεζε θαη ηα λνηθνθπξηά δελ απνηακηεχνπλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε νξηζκέλα ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ: 

 Ζ παξαγσγή κεηξάηαη ζε ηηκέο αγνξάο 

 Μεηξά ηελ αμία κφλν ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη φρη ησλ ελδηάκεζσλ (ε αμία 

κεηξάηαη κφλν κηα θνξά). Δμαηξνχληαη: θεθαιαηνπρηθά αγαζά-απφζβεζε, θαη 

επελδχζεηο απνζεκάησλ 

 πκπεξηιακβάλεη κεηξήζηκα αγαζά (π.ρ. θαγεηφ, ξνπρηζκφο, απηνθίλεηα) θαη 

κεηξήζηκεο ππεξεζίεο (ηαηξηθά ξαληεβνχ, θαζαξηζκφ ζπηηηψλ, θνκκψζεηο). 

 Μεηξά ηελ αμία ηεο παξαγσγήο ζηα γεσγξαθηθά φξηα κίαο ρψξαο 

 πκπεξηιακβάλεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη κηα δεδνκέλε ζηηγκή θαη 

φρη ζην παξειζφλ. Έηζη δελ ζπκπεξηιακβάλεη αγνξνπσιεζίεο κεηαρεηξηζκέλσλ 

αγαζψλ (δηακεξίζκαηα, απηνθίλεηα, θιπ) νχηε αγνξέο ρξενγξάθσλ, νχηε 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο (ζπληάμεηο, επηδφκαηα αλεξγίαο, θιπ) 

 Μεηξά ηελ αμία ηεο παξαγσγήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ζπλήζσο ελφο 

ρξφλνπ, ηξηκήλνπ  ή κήλα 

 Σν GDP ζπκπεξηιακβάλεη φια ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ζηελ νηθνλνκία θαη 

πσινχληαη λφκηκα ζηηο αγνξέο 

http://www.perizitito.gr/product.php?productid=70991&page=1
http://www.perizitito.gr/authors.php?authorid=23690
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 Γελ ζπκπεξηιακβάλεη αγαζά παξαγφκελα θαη θαηαλαισκέλα ζην ζπίηη πνπ πνηέ 

δελ θηάλνπλ ζηελ αγνξά 

 Γελ ζπκπεξηιακβάλεη αγαζά παξαγφκελα θαη πσινχκελα παξάλνκα, φπσο ηα 

λαξθσηηθά, θαη ηα πξντφληα ηεο παξανηθνλνκίαο 

ηε ζπλέρεηα θάλεη ιφγν γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ππνινγίδεηαη ην ΑΔΠ, θαη 

απηνί είλαη ε κέζνδνο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαη ηέινο ε 

εηζνδεκαηηθή κέζνδνο. 

Γηα ηε κέζνδν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία ησλ πξάμεσλ πνπ 

γίλνληαη έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ην ΑΔΠ θαη είλαη ε εμήο:       

 Αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο 

(κείνλ) Δλδηάκεζε θαηαλάισζε 

(ίζνλ) Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία 

(ζπλ) Έκκεζνη θφξνη ζηηο επηρεηξήζεηο 

(ζπλ) Φφξνη εηζαγσγψλ 

(κείνλ) Δπηδνηήζεηο εηζαγσγψλ 

(ίζνλ) ΑΔΠ 

     

Δλψ γηα ηε κέζνδν ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο αλαθέξεη φηη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο 

δαπάλεο είλαη νη εμήο:  

 Ηδησηηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

 Γεκφζηεο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο 

 Αθαζάξηζηεο επελδπηηθέο δαπάλεο 

 Καζαξέο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ   

 

Σν GDP (Y ) είλαη ην άζξνηζκα ησλ παξαθάησ: 

 Ηδησηηθή Καηαλάισζε (C) 

 Δπέλδπζε (I) 

 Γεκφζηα Καηαλάισζε(G) 

 Καζαξέο εμαγσγέο(NX) 

 

Γειαδή, Y = C + I + G + NX, 
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θαη πην αλαιπηηθά γηα θάζε κία απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αζξνίδνληαη ζην δεχηεξν 

κέινο έρνπκε ηα εμήο: 

 Ηδησηηθή θαηαλάισζε (C): 

Σα έμνδα ησλ λνηθνθπξηψλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο, κε ηελ εμαίξεζε ηεο αγνξά 

θαηνηθίαο. 

 Δπέλδπζε (I): 

Σα έμνδα ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο ), απνζεκαηηθά, 

νηθνδνκήκαηα θαη λέεο θαηνηθίεο. 

 Γεκφζηεο δαπάλεο (G): 

Σα έμνδα ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ φια ηα επίπεδα θπβέξλεζεο (δήκνπο, 

λνκαξρίεο, θιπ). 

Γελ ζπκπεξηιακβάλεη επηδνηήζεηο γηαηί δελ γίλνληαη ζε αληαιιαγή αγαζψλ πνπ 

παξάγνληαη απηή ηελ πεξίνδν. 

 Καζαξέο εμαγσγέο(NX): 

Δμαγσγέο κείνλ εηζαγσγέο 

 

Γηα ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία κέζνδν, ηελ εηζνδεκαηηθή, αλαθέξεη φηη ην GDP νξίδεηαη 

σο ην άζξνηζκα ησλ ακνηβψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ησλ απνζβέζεσλ παγίνπ 

θεθαιαίνπ θαη ησλ εκκέζσλ θφξσλ κεησκέλσλ θαηά ηηο επηδνηήζεηο πξνο ηηο εγρψξηα 

εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο θαη ησλ θαζαξψλ επηβαξχλζεσλ ησλ εηζαγσγψλ. 

 

4.2.2.   Γξαθηθή απεηθφληζε  - ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ 

 

 

Γηάγξακκα 8.   Γξαθηθή απεηθόληζε ηνπ ΑΔΠ 
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Σν δηάγξακκα ηνπ ΑΔΠ δείρλεη ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Οιιαλδίαο απφ ην 1981 σο ην 2008. Ζ πνξεία απηή γεληθά είλαη αλνδηθή.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ. 

 

 
   Γξάθεκα 4.   ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΑΔΠ – Ιζηόγξακκα 

 

1) Standard deviation : ηππηθή απφθιηζε, απέρεη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν 138.079 

2) Skewness : ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο, θαηαλάισζε αζχκκεηξε δεμηά    

[ 0.33 > 0 ] 

3) Kurtosis : πιαηχθπξηε θαηαλάισζε - πνιχ δηαζθνξπηζκέλεο καθξηά απφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ κέζν  [ 1.8 > 0 ]  

4) Jarque – bera :  Probability = 0.33 > 0.05 (5%) - ε κεηαβιεηή αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

5) πληειεζηήο κεηαβνιήο ή κεηαβαηηθφηεηαο 

CV = Std dev / mean = 138.0795 / 326.0071 = 42%  

 

4.2.3   Φνξνινγία 

 

ρεηηθά κε ηελ θνξνινγία, έγηλε εθηελέζηεξε αλαθνξά ζηελ ελφηεηα 2.3 ζρεηηθά κε 

ηηο αληηπαξαζέζεηο δηάθνξσλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ. Δθεί έγηλε ε δηάθξηζε αλάκεζα 
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ζηελ παξαδνζηαθή άπνςε θαη ζηελ ξηθαξληηαλή ηζνδπλακία πξνο ηηκή ηνπ  Νηέεβηλη 

Ρηθάξλην πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο παηέξεο ησλ Κιαζζηθψλ Οηθνλνκηθψλ. 

Απηέο νη δχν ζεσξίεο πξαγκαηεχνληαη ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο 

εμσγελέο, αιιά έρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζην ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν.  

χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή άπνςε ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ε νπνία ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε δεκφζην ρξένο έρεη ζαλ θχξηα 

επίπησζε  ηελ ηφλσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο θαη επεξεάδεη καθξνπξφζεζκα 

θαη βξαρππξφζεζκα ηελ νηθνλνκία. 

Αληίζεηα ζχκθσλα κε ηε ξηθαξληηαλή ηζνδπλακία ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο, ε νπνία 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζα ρξεκαηνδνηεζεί κε δεκφζην ρξένο αθήλεη 

αλεπεξέαζηε ηελ θαηαλάισζε, αθνχ ηα λνηθνθπξηά απνηακηεχνπλ γηα λα πιεξψζνπλ 

ηε κειινληηθή θνξνινγία. 

 

4.2.4   Γξαθηθή απεηθφληζε - ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θνξνινγίαο 

 

 

  Γηάγξακκα 9.   Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο θνξνινγίαο 

 

Σν δηάγξακκα ησλ θφξσλ δείρλεη ηελ πνξεία ηεο θνξνινγίαο ηεο Οιιαλδίαο απφ ην 

1981 σο ην 2008. Ζ πνξεία απηή γεληθά είλαη αλνδηθή, εθηφο απφ ηα έηε 93-94 θαη 

2004-5 φπνπ παξαηεξήζεθε κία κείσζε ζηε θνξνινγία. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηεο θνξνινγίαο. 
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  Γξάθεκα 5.   ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θνξνινγίαο – Ιζηόγξακκα 

 

1) Standard deviation : ηππηθή απφθιηζε, απέρεη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν 14.22. 

2) Skewness : ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο – ΔΓΧ – θαηαλάισζε αζχκκεηξε δεμηά  

[ 0.17 > 0 ] 

3) Kurtosis : πιαηχθπξηε θαηαλάισζε - πνιχ δηαζθνξπηζκέλεο καθξηά απφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ κέζν  [ 2.14 > 0 ]  

4) Jarque – bera :  Probability = 0.60 > 0.05 (5%) - ε κεηαβιεηή αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

5) πληειεζηήο κεηαβνιήο ή κεηαβαηηθφηεηαο 

CV = Std dev / mean = 14.22198 / 40.41508 = 35%  

 

4.2.5   Δμαγσγέο   

 

Τπάξρεη έλα κεγάιν ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πνπ αλαιχεη ηε ζεσξεηηθή 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο θαη ηελ αλάπηπμε. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή 

ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο 

θαη ηελ αλάπηπμε. Βέβαηα, αθνχ νη εμαγσγέο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ηεο αλάπηπμεο, ε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Όκσο, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθνί έκκεζνη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηεο αλάπηπμεο. 
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Ζ ζεσξεηηθή ππφζεζε γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε αξρηθά δηαηππψζεθε απφ ηνλ Ricardo ην 1817. χκθσλα κ‟ απηήλ ην 

εκπφξην δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηα ρψξα λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ ζηα νπνία παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα κε απνηέιεζκα λα 

επηηπγράλεη πςειφηεξν επίπεδν εζληθνχ πινχηνπ. Πξφζθαηεο εκπεηξηθέο έξεπλεο φζν 

αλαθνξά ηε ζρέζε αλάπηπμεο θαη εμαγσγψλ είλαη ιηγφηεξν πεηζηηθέο, θπξίσο επεηδή 

ην ζέκα δελ είλαη αλ κηα ρψξα κπνξεί λα εκπνξεχεηαη αιιά αλ νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξναγσγή ηνπ εκπνξίνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγή. 

Σν βαζηθφ επηρείξεκα a priori είλαη φηη ε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ζπκβάιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε απμάλνληαο ην πνζνζηφ ηεο αθαζάξηζηεο επέλδπζεο θαη 

απμάλνληαο ην ζπληειεζηή παξαγσγηθφηεηαο. Αλ ππάξρνπλ θίλεηξα γηα ηελ αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ θαη ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο, νη νξηαθνί ζπληειεζηέο 

παξαγσγηθνηήησλ αλακέλεηαη λα είλαη πςειφηεξνη ζηνλ εμαγσγηθφ ηνκέα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

πκπεξαζκαηηθά ε νηθνλνκηθή ζεσξία δείρλεη φηη ε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ πξνάγεη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σν Γξαθείν πκβνχινπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Διιάδαο ηεο Υάγεο (2008), ην νπνίν άληιεζε δείθηεο, πνζνζηά θαη ζηνηρεία απφ ηελ 

Οιιαλδηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, πξαγκαηνπνίεζε κία ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ηα 2/3 

ηνπ 2008. Πην ζπγθεθξηκέλα ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμε είλαη φηη νη 

εμαγσγέο είραλ ζεηηθή πνξεία.  

Καηά ηνλ κήλα Αχγνπζην, ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ παξνπζίαζε αχμεζε 4% ζε ζρέζε 

κε ηνπο δψδεθα πξνεγνχκελνπο κήλεο, ελψ ηαπηφρξνλα απμήζεθε θαη ν φγθνο ησλ 

εηζαγσγψλ θαηά 6%, απνηέιεζκα ηεο επηηάρπλζεο ηνπ αλνδηθνχ ξπζκνχ ησλ δχν 

δεηθηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο κήλεο (Ηνχληνο – Ηνχιηνο). 

 

    

 Γηάγξακκα 10.   Δμαγσγέο (όγθνο),  Πεγή: Οιιαλδηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 
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Ζ αμία ησλ νιιαλδηθψλ εμαγσγψλ θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην 2008, αλήιζε ζε 28,8 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 5% ζε ζρέζε κε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2007. ε απφιπηεο ηηκέο, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ αλήιζε ζε 27,1 δηζεθαηνκκχξηα 

επξψ, θαηαγξάθνληαο αχμεζε 9%. ε απφιπηνπο αξηζκνχο, θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην 

2008, ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα πξνεγνχκελνπ έηνπο, νη κελ ηηκέο εηζαγσγψλ  

παξνπζίαζαλ αχμεζε 9%, νη δε ηηκέο  εμαγσγψλ 7%. Σνχην νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ, κε απνηέιεζκα νη δείθηεο 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ λα εκθαλίδνληαη κεησκέλνη ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ έηνο.     

       

Εκπνξηθό Ιζνδύγην Οιιαλδίαο-Ειιάδαο (Ιαλνπάξηνο-Αύγνπζηνο 2008) x 1.000 επξώ: 

Δηζαγσγέο: 382.267 

Δμαγσγέο: 2.729.172 

Ηζνδχγην: 2.346.905 

 

4.2.6   Γξαθηθή απεηθφληζε - ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εμαγσγψλ 

 

 

   Γηάγξακκα 11.   Γξαθηθή απεηθόληζε ησλ εμαγσγώλ 

 

Σν δηάγξακκα ησλ εμαγσγψλ δείρλεη ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηεο Οιιαλδίαο ζε απφ 

ην 1981 σο ην 2008. Ζ πνξεία απηή γεληθά είλαη αλνδηθή. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ εμαγσγψλ. 
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  Γξάθεκα 6.   ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εμαγσγώλ – Ιζηόγξακκα 

 

1) Standard deviation : ηππηθή απφθιηζε, απέρεη απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν 113.29 

2) Skewness : ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο – ΔΓΧ – θαηαλάισζε αζχκκεηξε δεμηά 

[ 0.74 > 0 ] 

3) Kurtosis : πιαηχθπξηε θαηαλάισζε - πνιχ δηαζθνξπηζκέλεο καθξηά απφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ κέζν  [ 2.42 > 0 ]  

4) Jarque – bera :  Probability = 0.22 > 0.05 (5%) - ε κεηαβιεηή αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

5) πληειεζηήο κεηαβνιήο ή κεηαβαηηθφηεηαο 

CV = Std dev / mean = 113.2968 / 210.5983 = 53%  

 

4.2.7   Δηζαγσγέο 

 

Δηζαγσγέο είλαη ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη 

πσινχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

Μία βαζηθή δηαθνξνπνίεζε ζε επίπεδν νηθνλνκίαο είλαη αλάκεζα ζε αλνηθηή θαη 

θιεηζηή νηθνλνκία. Κιεηζηή νλνκάδεηαη κηα νηθνλνκία πνπ δελ έρεη άιιεο 

αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν. Γελ ππάξρνπλ εηζαγσγέο, 

εμαγσγέο θαη θηλήζεηο θεθαιαίσλ. Απφ ηελ άιιε αλνηθηή νλνκάδεηαη κηα νηθνλνκία 

πνπ δεκηνπξγεί ειεχζεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο νηθνλνκίεο ζηνλ θφζκν. 

Τπάξρνπλ εμαγσγέο-εηζαγσγέο αγαζψλ θαη θίλεζε θεθαιαίσλ (ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο). 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4                                        Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ 

                                                                                        πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

 

 
52 

 

4.2.8   Γξαθηθή απεηθφληζε - ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ 

 

 

  Γηάγξακκα 12.   Γξαθηθή απεηθόληζε ησλ εηζαγσγώλ 

 

Σν δηάγξακκα ησλ εμαγσγψλ δείρλεη ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηεο Οιιαλδίαο ζε απφ 

ην 1981 σο ην 2008. Ζ πνξεία απηή γεληθά είλαη αλνδηθή. 

Με ηε βνήζεηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ εμαγσγψλ. 

 

 

 Γξάθεκα 7.   ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηζαγσγώλ – Ιζηόγξακκα 

 

1) Standard deviation : ηππηθή απφθιηζε, απέρεη 98,96 απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν 

2) Skewness : ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο, θαηαλάισζε αζχκκεηξε δεμηά [ 0.71 > 0 ] 
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3) Kurtosis : πιαηχθπξηε θαηαλάισζε - πνιχ δηαζθνξπηζκέλεο καθξηά απφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ κέζν  [ 2.37 > 0 ]  

4) Jarque – bera :  Probability = 0.24 > 0.05 (5%) - ε κεηαβιεηή αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

5) πληειεζηήο κεηαβνιήο ή κεηαβαηηθφηεηαο 

CV = Std dev / mean = 98.96325 / 192.0583 = 51%  

 

4.2.9   Open 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή πξνζηέζεθε ζην ππφδεηγκα γηα ηελ εμαγσγή ζσζηφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πξνθχπηεη ζπλαξηήζεη ησλ εηζαγσγψλ, ησλ εμαγσγψλ  θαη ηνπ 

ΑΔΠ απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

OPEN =   

 

4.2.10   Γξαθηθή απεηθφληζε - ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο open 

    

 

  Γηάγξακκα 12.   Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο open 

 

Σν δηάγξακκα ηεο κεηαβιεηήο open δείρλεη ηελ πνξεία ηεο απφ ην 1981 σο ην 2008. 

Ζ κεηαβιεηή, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη είλαη ζπλαξηήζεη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, δε κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αλ 
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αθνινπζεί είηε αλνδηθή είηε θαζνδηθή πνξεία, αιιά παξαηεξνχκε δηάθνξεο απμήζεηο 

θαη κεηψζεηο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δείγκαηνο.  

Με ηε βνήζεηα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο, έρνπκε κία πιήξε εηθφλα γηα ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ εμαγσγψλ. 

 

 

  Γξάθεκα 8.   ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο open – Ιζηόγξακκα 

 

1) Standard deviation : ηππηθή απφθιηζε, απέρεη 0,16 απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν 

2) Skewness : ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο, θαηαλάισζε αζχκκεηξε δεμηά [ 0.97 > 0 ] 

3) Kurtosis : πιαηχθπξηε θαηαλάισζε - πνιχ δηαζθνξπηζκέλεο καθξηά απφ ηνλ 

αξηζκεηηθφ κέζν  [ 3.28 > 0 ]  

4) Jarque – bera :  Probability = 0.10 > 0.05 (5%) - ε κεηαβιεηή αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

5) πληειεζηήο κεηαβνιήο ή κεηαβαηηθφηεηαο 

CV = Std dev / mean = 0.162895 / 1.257913 = 13%  
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4.3   πκπεξάζκαηα - Γξαθηθή απεηθφληζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ 

 

 

Γηάγξακκα 14.   Γξαθηθή απεηθόληζε όισλ ησλ κεηαβιεηώλ  

 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα είλαη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ 

αλνδηθή πνξεία, θαη παξαηεξνχκε ηδηαίηεξα φηη νη κεηαβιεηέο ησλ εηζαγσγψλ θαη 

ησλ εμαγσγψλ αθνινπζνχλ «θνηλή πνξεία» θαζ‟ φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ 

νπνία ηηο εμεηάδνπκε. Δπίζεο ε κεηαβιεηή open θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, 

θνληά ζηνλ νξηδφληην άμνλα, απηφ άιισζηε εμεγείηαη θαη απφ ηελ ζρέζε απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη. Δμαηηίαο ηνπ φηη ε open παξνπζηάδεηαη ζε θνηλφ δηάγξακκα κε φιεο 

ηηο άιιεο, γη απηφ θαη δελ είλαη επδηάθξηηε ε πνξεία ηεο, ε νπνία παξνπζηάδεη θαη 

αλνδηθή αιιά θαη θαζνδηθή ηάζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  5   ηαζηκόηεηα ησλ κεηαβιεηώλ 

 

5.1   Δηζαγσγή 

 

Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο παιηλδξφκεζεο ζηηο ρξνληθέο ζεηξέο ζα πξέπεη 

ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα πξνέξρνληαη απφ ζηάζηκεο δηαδηθαζίεο. Οη 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο ζεηξέο είλαη κε ζηάζηκεο. Άξα πξηλ εθαξκφζνπκε ηελ 

παιηλδξφκεζε ζ‟ απηέο ηηο ρξνληθέο ζεηξέο ζα πξέπεη λα θάλνπκε ηνπο ειέγρνπο γηα 

ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ.  

Μηα ρξνληθή ζεηξά ιέγεηαη ζηάζηκε φηαλ ε ηηκή ηεο ηαιαληεχεηαη γχξσ απφ ην κέζν, 

δειαδή νη ηηκέο πνπ απηή παίξλεη ζηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ ηνλ ίδην 

κέζν, ηελ ίδηα δηαθχκαλζε θαη ε ηηκή ηεο ζπλδηαθχκαλζήο ηεο κεηαμχ δχν ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηελ πζηέξεζε κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

δειαδή απφ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν απηά ρξνληθά ζεκεία θαη φρη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππνινγίδεηαη ε ζπλδηαθχκαλζε. 

 

Μηα ρξνληθή ζεηξά Yt είλαη ζηάζηκε φηαλ: 

Μέζνο: Δ(Yt) = κ 

Γηαθχκαλζε: Var(Yt) = E(Yt - κ)2 = ζ2 

πλδηαθχκαλζε: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - κ) (Yt+k - κ)] = γθ 

 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ινηπφλ, κία κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε φηαλ ν 

κέζνο θαη ε δηαθχκαλζε δελ κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ελψ ε 

ζπλδηαθχκαλζε είλαη ζπλάξηεζε κφλν ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. 

Αλ κία ηνπιάρηζην απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο δελ ηζρχεη, ηφηε ε ρξνληθή ζεηξά Yt 

ραξαθηεξίδεηαη κε ζηάζηκε. Γειαδή ζε κία κε ζηάζηκε ρξνληθή ζεηξά ηφζν ν κέζνο, 

φζν θαη ε δηαθχκαλζε είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ηελ πξάμε είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα βξνχκε ζηάζηκεο ρξνληθέο ζεηξέο ηδηαίηεξα δε ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Μηα 

ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε φηαλ παξνπζηάδεη ηάζε (αλνδηθή ή θαζνδηθή), φηαλ 

κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηηθφηεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν ή φηαλ παξνπζηάδεη 

επνρηθφηεηα. 

Σνπο ειέγρνπο ηεο ζηαζηκφηεηαο κπνξνχκε λα ηνπο ρσξίζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη έιεγρνη ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, θαζψο 
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θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξνληαη φινη 

νη έιεγρνη ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ. 

Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ηνπ ππνδείγκαηνο παξνπζηάζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην πξψην βήκα ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα αλαιχζνπκε θάπνηα ρξνληθή ζεηξά. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία 

νδεγνχκαζηε απφ ηνλ ζρνιηαζκφ κίαο γξαθηθήο παξάζηαζεο δελ είλαη πάληα θαη 

ηφζν αζθαιή, θαη δελ ζπκθσλνχλ θαηά αλάγθε κε ηα απνηειέζκαηα θάπνηα ειέγρνπ 

ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη έιεγρνη ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο. Ζ 

ππφζεζε ηεο κε ζηαζηκφηεηαο κπνξεί επίζεο λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο 

απηνζπζρεηίζεσο (AC) θαη κεξηθήο απηνζπζρεηίζεσο (PAC) κίαο ρξνληθήο ζεηξάο. 

 

5.2   Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο    

 

5.2.1   Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο γηα ηε Φνξνινγία 

 

Θα θάλνπκε πξψηα ηνλ έιεγρν γηα ηελ κεηαβιεηή ησλ θφξσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θνξεινγξάκκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 15.   πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο ηεο  

                            θνξνινγίαο ζηα επίπεδα 

 

Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ηζηνγξάκκαηα πνπ βγαίλνπλ έμσ απφ ηα φξηα, ηφζν γηα 

ηελ απηνζπζρέηηζε, φζν θαη γηα ηελ κεξηθή απηνζπζρέηηζε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζπλαξηήζεη φηη φια ηα Prob είλαη 0,000, δειαδή κηθξφηεξα ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε 
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ζηα επίπεδά ηεο. Γη απηφ θαη ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο κεηαβιεηήο ησλ 

θφξσλ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία. 

 

 

Γηάγξακκα 16.   πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο ηεο  

                            θνξνινγίαο ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 

  

Παξαηεξνχκε φηη φια ηα ηζηνγξάκκαηα είλαη κέζα ζηα φξηα, ηφζν γηα ηελ 

απηνζπζρέηηζε, φζν θαη γηα ηελ κεξηθή απηνζπζρέηηζε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζπλαξηήζεη φηη φια ηα Prob είλαη κεγαιχηεξα ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 5%, καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

 

5.2.2   Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο γηα ην ΑΔΠ 

 

Θα ζπλερίζνπκε ειέγρνληαο γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ ΑΔΠ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θνξεινγξάκκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 17.   πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο 

                            ηνπ ΑΔΠ ζηα επίπεδα 
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Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ηζηνγξάκκαηα πνπ βγαίλνπλ έμσ απφ ηα φξηα, ηφζν γηα 

ηελ απηνζπζρέηηζε, φζν θαη γηα ηελ κεξηθή απηνζπζρέηηζε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζπλαξηήζεη φηη φια ηα Prob είλαη 0,000, δειαδή κηθξφηεξα ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε 

ζηα επίπεδά ηεο. Γη απηφ θαη ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο κεηαβιεηήο ησλ 

θφξσλ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία. 

 

 

Γηάγξακκα 18.   πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο  

                            ηνπ ΑΔΠ ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 

 

Σν ζπκπέξαζκα παξακέλεη αθξηβψο ην ίδην θαη γηα ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηεο 

κεηαβιεηήο ηνπ ΑΔΠ. Ζ κεηαβιεηή παξακέλεη κε ζηάζηκε.  

 

5.2.3   Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο γηα ηελ Open 

 

 

Γηάγξακκα 19.   πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο  

                            ηεο OPEN ζηα επίπεδα 
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Παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ηζηνγξάκκαηα πνπ βγαίλνπλ έμσ απφ ηα φξηα, ηφζν γηα 

ηελ απηνζπζρέηηζε, φζν θαη γηα ηελ κεξηθή απηνζπζρέηηζε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζπλαξηήζεη φηη φια ηα Prob είλαη 0,000, δειαδή κηθξφηεξα ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαβιεηή open δελ είλαη 

ζηάζηκε ζηα επίπεδά ηεο. Γη απηφ θαη ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ ζηαζηκφηεηα ηεο 

κεηαβιεηήο ησλ θφξσλ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα κεζνδνινγία. 

 

 

Γηάγξακκα 20.   πληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο 

                            ηεο OPEN ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 

 

Παξαηεξνχκε φηη φια ηα ηζηνγξάκκαηα είλαη κέζα ζηα φξηα, ηφζν γηα ηελ 

απηνζπζρέηηζε, φζν θαη γηα ηελ κεξηθή απηνζπζρέηηζε. Απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζπλαξηήζεη φηη φια ηα Prob είλαη κεγαιχηεξα ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 5%, καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

 

5.3 Έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο 

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ειέγρνπ ηεο ζηαζηκφηεηαο πεξηιακβάλνληαη φινη νη έιεγρνη 

ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη είλαη ν έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller, ν 

επαπμεκέλνο έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller θ.ά..  
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5.3.1   Έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller ζηε Φνξνινγία  

 

Πίλαθαο 10.   Έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα  

                        θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο ΣΑΥ 

 

ηα επίπεδα ε θαιχηεξε κνξθή είλαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε γηα φιεο ηηο ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο, επεηδή έρνπλ ην ειάρηζην Akaike  (4,75) θαη δελ ππάξρεη πξφβιεκα 

απηνζπζρέηηζεο. Σν θξηηήξην Schwarz Bayesian είλαη ειάρηζην ζην ππφδεηγκα ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη επεηδή δε ζπκπίπηνπλ ηα 2 θξηηήξηα ζην ίδην ππφδεηγκα θαη 

επεηδή ην δείγκα καο είλαη κηθξφηεξν απφ 50 παξαηεξήζεηο, ηφηε αξθνχκαζηε ζην 

ειάρηζην Akaike. 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 
ηαηηζηηθά 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΡΧΣΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

Τζηεξήζεηο  Τζηεξήζεηο  

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1      ξ=2 

Υσξίο 

ζηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
3.713469 3.713469 3.713469 -3.502849 -3.502849 -3.502849 

LM(1) 

[prob] 

0.134789 

[0.71] 

0.000000 

[1.00] 

0.147017 

[0.92] 

0.000000 

[1.00] 

0.000000 

[1.00] 

0.000000 

[1.00] 

AIC 
4.782782 4.782782 4.782782 5.140991 5.140991 5.140991 

SBC 
4.830776 4.830776 4.830776 5.189379 5.189379 5.189379 

ηαζεξά 

DF/ADF 
0.675026 0.675026 0.675026 -4.978496 -4.978496 -4.978496 

LM(1) 

[prob] 

0.138674 

[0.7] 

0.005763 

[0.94] 

0.753242 

[0.68] 

0.180376 

[0.67] 

0.523671 

[0.47] 

0.347100 

[0.84] 

AIC 
4.846819 4.846819 4.846819 4.907161 4.907161 4.907161 

SBC 
4.942807 4.942807 4.942807 5.003938 5.003938 5.003938 

ηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
-1.852687 -1.852687 -1.852687 -5.123308 -5.123308 -5.123308 

LM(1) 

[prob] 

0.397545 

[0.53] 

0.203834 

[0.65] 

3.808986 

[0.14] 

0.002931 

[0.96] 

0.061100 

[0.8] 

0.507578 

[0.77] 

AIC 
4.759809 4.759809 4.759809 4.930178 4.930178 4.930178 

SBC 
4.903791 4.903791 4.903791 5.075343 5.075343 5.075343 
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 Οη ηηκέο ησλ Σ-Ratio είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα θξίζηκα ζεκεία θαη γηα ηα 3 επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φια ηα ππνδείγκαηα, νπφηε γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε H0. Άξα ε 

ρξνληθή ζεηξά ηεο κεηαβιεηήο TAX παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη κε 

ζηάζηκε. 

 

ηηο πξψηεο δηαθνξέο θαιχηεξν ππφδεηγκα είλαη απηφ κε ζηαζεξά, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο, γηαηί έρεη ηα ειάρηζηα Akaike θαη Schwarz Bayesian θαη δελ 

έρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο.  

Οη ηηκέο ησλ Σ-Ratio είλαη κηθξφηεξεο (-4.978496 < -3.711457, -2.981038, -2.629906, 

γηα 1%, 5% & 10% αληίζηνηρα) απφ ηα θξίζηκα ζεκεία θαη γηα ηα 3 επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φια ηα ππνδείγκαηα, νπφηε γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Hα. Άξα ε 

ρξνληθή ζεηξά ηεο κεηαβιεηήο TAX δελ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη 

ζηάζηκε.  

 

5.3.2   Έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 
ηαηηζηηθά 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΡΧΣΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

Τζηεξήζεηο  Τζηεξήζεηο  

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1      ξ=2 

Υσξίο 

ζηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
14.22078 2.604144 2.604144 -0.339260 -0.339260 -0.339260 

LM(1) 

[prob] 

6.843313 

[0.008] 

2.682013 

[0.101] 

1.134605 

[0.567] 

0.000000 

[1.00] 

0.000000 

[1.00] 

2.452643 

[0.293] 

AIC 
6.519323 6.243767

 
6.243767

 
6.415706 6.415706 6.415706 

SBC  
6.567317 6.34054

 
6.340544

 
6.464095 6.464095 6.464095 

ηαζεξά 

DF/ADF 
3.752709 1.811011 2.212885 -1.962051 -1.962051 -1.962051 

LM(1) 

[prob] 

5.931917 

[0.014] 

4.424234 

[0.035] 

3.784254 

[0.15] 

1.703214 

[0.19] 

1.091604 

[0.29] 

1.991985 

[0.369] 

AIC 
6.432319 6.285109 6.226848 6.341491 6.341491 6.341491 

SBC  
6.528307 6.430274 6.421868 6.438267 6.438267 6.438267 
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Πίλαθαο 11.   Έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

                        θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο ΑΔΠ 

 

ηα επίπεδα ε θαιχηεξε κνξθή είλαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε γηα 2 ρξνληθέο πζηεξήζεηο 

(ξ=2), φπνπ θαη παξαηεξείηαη ην κηθξφηεξν Akaike (6,15). Σν θξηηήξην Schwarz 

Bayesian είλαη ειάρηζην γηα 1 ρξνληθή πζηέξεζε θαη επεηδή δε ζπκπίπηνπλ ηα 2 

θξηηήξηα ζην ίδην ππφδεηγκα θαη επεηδή ην δείγκα καο είλαη κηθξφηεξν απφ 50 

παξαηεξήζεηο (n=28<50), ηφηε αξθνχκαζηε ζην ειάρηζην Akaike. Δπηπιένλ δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, ελψ 

ππάξρεη νξηαθφ πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%.  

Ζ ηηκή ηνπ Σ-Ratio (-1.412772) είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα θξίζηκα ζεκεία θαη γηα ηα 3 

επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο (-4.37 γηα 1%, -3.6 γηα 5% θαη ηέινο -3.23 γηα 10%)  νπφηε 

γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε H0. Άξα ε ρξνληθή ζεηξά ηεο κεηαβιεηήο ΑΔΠ παξνπζηάδεη 

κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη κε ζηάζηκε. 

 

ηηο πξψηεο δηαθνξέο θαιχηεξε κνξθή είλαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε γηα 2 ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο, φπνπ θαη παξαηεξείηαη ην κηθξφηεξν Akaike (6,13). Σν θξηηήξην Schwarz 

Bayesian είλαη ειάρηζην γηα 1 ρξνληθή πζηέξεζε θαη επεηδή δε ζπκπίπηνπλ ηα 2 

θξηηήξηα ζην ίδην ππφδεηγκα θαη επεηδή ην δείγκα καο είλαη κηθξφηεξν απφ 50 

παξαηεξήζεηο, ηφηε αξθνχκαζηε ζην ειάρηζην Akaike. Δπηπιένλ δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο. 

Ζ ηηκή ηνπ Σ-Ratio είλαη -4.155168 κεγαιχηεξε απφ ην -4.394309 γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη κηθξφηεξε απφ ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10% (-

3.612199 θαη -3.243079 αληίζηνηρα). Άξα ε ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%.  

 

 

ηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
-0.844629 -1.719487 -1.412773 -2.982040 -3.708094 -4.155168 

LM(1) 

[prob] 

5.614498 

[0.017] 

2.027106 

[0.15] 

4.696269 

[0.095] 

4.237315 

[0.04] 

3.982036 

[0.045] 

0.612265 

[0.736] 

AIC 
6.428102 6.182810 6.153070 6.231985 6.168195 6.131992 

SBC  
6.572084 6.376364 6.396845 6.377150 6.363215 6.377420 
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5.3.3   Έιεγρνο ησλ Dickey – Fuller ζηελ κεηαβιεηή Open 

 

Πίλαθαο 12.   Έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα  

                        θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο OPEN 

 

ηα επίπεδα ην θαιχηεξν ππφδεηγκα είλαη κε ζηαζεξά θαη ηάζε γηα φιεο ηηο ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο, γηαηί ην Akaike είλαη ειάρηζην ζπγθξηηηθά κε ηα άιια δχν ππνδείγκαηα 

θαη είλαη παληνχ ην ίδην ( -2,411264). Σν θξηηήξην Schwarz Bayesian είλαη ειάρηζην 

γηα ην ππφδεηγκα ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε θαη επεηδή δε ζπκπίπηνπλ ηα 2 θξηηήξηα ζην 

ίδην ππφδεηγκα θαη ην δείγκα καο είλαη κηθξφηεξν απφ 50 παξαηεξήζεηο, γη απηφ θαη 

αξθνχκαζηε ζην ειάρηζην Akaike. Δπηπιένλ δελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 
ηαηηζηηθά 

ΔΠΙΠΔΓΑ ΠΡΧΣΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

Τζηεξήζεηο  Τζηεξήζεηο  

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1      ξ=2 

Υσξίο 

ζηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
1.330735 1.330735 1.330735 -4.108880 -4.108880 -4.108880 

LM(1) 

[prob] 

0.355414 

[0.55] 

1.317689 

[0.25] 

0.009462 

[0.99] 

0.189193 

[0.66] 

0.000000 

[1.00] 

4.555887 

[0.102] 

AIC 
-2.385144 -2.385144 -2.385144 -2.311765 -2.311765 -2.311765 

SBC  
-2.337150 -2.337150 -2.337150 -2.263377 -2.263377 -2.263377 

ηαζεξά 

DF/ADF 
0.308741 0.308741 0.308741 -4.282189 -4.282189 -4.282189 

LM(1) 

[prob] 

0.347251 

[0.55] 

1.622835 

[0.20] 

0.342880 

[0.84] 

1.246356 

[0.26] 

0.014715 

[0.90] 

3.993790 

[0.13] 

AIC 
-2.312119 -2.312119 -2.312119 -2.287244 -2.287244 -2.287244 

SBC  
-2.216131 -2.216131 -2.216131 -2.190467 -2.190467 -2.190467 

ηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
-1.354242 -1.354242 -1.354242 -4.595243 -4.795589 -4.795589 

LM(1) 

[prob] 

0.772402 

[0.38] 

0.731321 

[0.39] 

6.597788 

[0.037] 

2.369199 

[0.12] 

1.324159 

[0.25] 

4.203985 

[0.12] 

AIC 
-2.411264 -2.411264 -2.411264 -2.294172 -2.332451 -2.332451 

SBC  
-2.267282 -2.267282 -2.267282 -2.149007 -2.137430 -2.137430 
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γηα 0 θαη 1 ρξνληθέο πζηεξήζεηο, γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο (1%, 5% θαη 

10%), ελψ γηα 2 ρξνληθέο πζηεξήζεηο ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο γηα 5% θαη 

10% αθνχ ην prob ίζν κε 0.037, άξα δελ ππάξρεη πξφβιεκα  γηα επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%. 

Οη ηηκέο ησλ Σ-Ratio είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα θξίζηκα ζεκεία θαη γηα ηα 3 επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φιεο ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο γηα ην ππφδεηγκα κε ζηαζεξά, νπφηε 

γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε H0. Άξα ε ρξνληθή ζεηξά ηεο κεηαβιεηήο TAX παξνπζηάδεη 

κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη κε ζηάζηκε.                              

 

ηηο πξψηεο δηαθνξέο ην θαιχηεξν ππφδεηγκα είλαη κε ζηαζεξά, φπνπ παξαηεξείηαη 

ην ειάρηζην Akaike (-2.311765) θαη είλαη ίδην γηα 0,1 θαη 2 ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη 

ην ειάρηζην Schwarz Bayesian (-2.263377) παξνκνίσο. ε θακία ρξνληθή πζηέξεζε 

δελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο γηα φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο.  

Οη ηηκέο ησλ Σ-Ratio είλαη κηθξφηεξεο απφ ηα θξίζηκα ζεκεία θαη γηα ηα 3 επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο ζε φια ηα ππνδείγκαηα, νπφηε γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Hα. Άξα ε 

ρξνληθή ζεηξά ηεο κεηαβιεηήο OPEN δελ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη είλαη 

ζηάζηκε. 

 

5.4   πκπεξάζκαηα  

 

Οη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κνλαδηαία ξίδα είλαη απηνί ησλ Dickey – 

Fuller θαη ησλ Philips – Perron. Οη ππνζέζεηο καο είλαη νη εμήο: 

Ζ0: ξ=1, ε ρξνληθή ζεηξά είλαη κε ζηάζηκε 

Ζ1: ξ≠1, ε ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwarz 

Bayesian, ηα επηιέγνπκε βάζε ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ηνπο. Σν θξηηήξην ηνπ Akaike 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα δείγκαηα κηθξφηεξα ηνπ 50 (n<50) θαη ην θξηηήξην ηνπ 

Schwarz Bayesian γηα n>50. Eηδηθφηεξα ζε δείγκαηα κηθξφηεξα ησλ 50 

παξαηεξήζεσλ φηαλ δελ είλαη ειάρηζηα θαη ηα δχν θξηηήξηα ζην ίδην ππφδεηγκα, ηφηε 

επηιέγνπκε ην Akaike.  

πγθεληξσηηθά ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ην γεγνλφο φηη ε θνξνινγία θαη ε 

κεηαβιεηή OPEN ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο είλαη ζηάζηκεο, ελψ ε ρξνληθή ζεηξά ηνπ 
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ΑΔΠ είλαη ζηάζηκε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%, άξα κπνξνχκε λα 

ζπλερίζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην, δειαδή ζηελ ζπλνινθιήξσζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 πλνινθιήξσζε (Μαθξνρξόληεο ζρέζεηο ησλ 

κεηαβιεηώλ) 

 

6.1   Δηζαγσγή 

 

Έλα ζχλνιν κε ζηάζηκσλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ιέκε φηη είλαη ζπλνινθιεξσκέλν 

(cointegrated) αλ ππάξρεη έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ ν 

νπνίνο είλαη ζηάζηκνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο δελ παξνπζηάδεη 

κία ζηνραζηηθή ηάζε. 

Ο γξακκηθφο απηφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ νλνκάδεηαη εμίζσζε 

ζπλνινθιήξσζεο. Ζ εμίζσζε απηή παξηζηά ηελ καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ. Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία αζρνιείηαη κε ηελ 

εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ εμέηαζε ηεο δηαρξνληθήο ζπγθξηηηθήο 

εμέιημήο ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα έρνπλ κηα αλεμάξηεηε πνξεία 

κεηαμχ ηνπο ζε βξαρπρξφλην επίπεδν (λα είλαη κε – ζηάζηκεο) κπνξεί φκσο λα 

ππάξρνπλ θαη θνηλέο καθξνρξφληεο πνξείεο (αλ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο) πνπ απηέο 

πξέπεη λα ηηο ιακβάλνπκε ππφςε καο κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο ηεο δηφξζσζεο 

ζθάικαηνο. 

Γχν ή πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο ζεηξέο είλαη δπλαηφλ λα είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο φηαλ 

είλαη νινθιεξσκέλεο ηηο ίδηαο ηάμεο. Ζ εμίζσζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη: 

Yt = aXt + ut 

Ο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηάζηκνο είλαη δειαδή 

Η(0). 

ut = Yt – aXt 

ηελ πεξίπησζε απηή νη παιηλδξνκήζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ εθθξάδνληαη 

ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη φρη ζε δηαθνξέο γηα λα έρνπλ λφεκα θαη δελ είλαη 

πιαζκαηηθέο αλ θαη νη αξρηθέο ηνπο κεηαβιεηέο είλαη κε ζηάζηκεο. 

Γεληθά αλ δχν ή πεξηζζφηεξεο κε ζηάζηκεο κεηαβιεηέο είλαη ηνπ ίδηνπ βαζκνχ 

νινθιεξσκέλεο έζησ d ηφηε ιέκε φηη απηέο ζπλνινθιεξψλνληαη αλ ππάξρεη 

γξακκηθφο ηνπο ζπλδπαζκφο ή δηάλπζκα γξακκηθψλ ηνπο ζπλδπαζκψλ, πνπ λα είλαη 

βαζκνχ νινθιήξσζεο b κηθξφηεξνπ βαζκνχ νινθιήξσζεο d (b<d) ησλ κεηαβιεηψλ 

απηψλ. Γειαδή αλ Τt ~ Η(1), θαη Υt ~ Η(1) ηφηε ιέκε φηη απηέο είλαη 
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ζπλνινθιεξσκέλεο φηαλ ν γξακκηθφο ηνπο ζπλδπαζκφο ut είλαη ζηάζηκνο Η(0). ηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλαο ηέηνηνο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ππάξρεη θαη κηα καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ, αλ θαη νη 

βξαρπρξφληεο δηαθπκάλζεηο ηνπο κπνξεί λα κε ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γειαδή ζε 

καθξνρξφλην επίπεδν, απηέο νη κεηαβιεηέο ζπλδηαθπκαίλνληαη, παξνπζηάδνπλ 

καθξνρξφληεο ηάζεηο. 

 

6.2   Τπνδείγκαηα ζπλνινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν ησλ Engel – Granger 

 

Ζ κέζνδνο ησλ Engle – Granger (1987) ε νπνία νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο 

ζπλνινθιήξσζεο βάζεη ησλ θαηαινίπσλ, ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο 

ησλ θαηάινίπσλ. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ νη Engle – Granger πξφηεηλαλ ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

 

Βήκα 1: Βξίζθνπκε ηελ ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ίδηα ηφηε ζπλερίδνπκε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο. 

Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ δελ είλαη ίδηα ηφηε ιέκε φηη δελ 

ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε. 

Αλ νη δχν κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο εθηηκνχκε κε ηε κέζνδν 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ εμίζσζε (εμίζσζε ζπλνινθιήξσζεο) γηα ηε 

καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

Yt = β0 + β1Xt + ut 

Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε απνζεθεχνπκε ηα θαηάινηπα 

Βήκα 2: Δθαξκφδνπκε ηε κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ γηα ηε ζηαζηκφηεηα 

ησλ θαηαινίπσλ (ζθάικαηα ηζνξξνπίαο) ζηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ νη Engle – Granger παξνπζίαζαλ 

έλαλ πίλαθα κε θξίζηκεο ηηκέο γηα ηνλ έιεγρν απηφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ κε ηα 

ζηαηηζηηθά ησλ ειέγρσλ ησλ Dickey – Fuller. 

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνπκε γηα ηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη νη παξαθάησ: 
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Ζν: δ2 = 0 (δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

Ζα: δ2 < 0 (ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε) 

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ tδ2 < η (θξίζηκε ηηκή ηνπ πίλαθα ησλ Engle – 

Granger). 

 

6.3   Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα ζπλνινθιήξσζεο 

 

Ζ δηαθνξά ηεο κεζφδνπ ησλ Dickey – Fuller απφ απηή ησλ Engle – Granger, είλαη φηη 

νη κελ Dickey – Fuller εμεηάδνπλ θαη ηηο 3 δπλαηέο κνξθέο εμηζψζεσλ – 

ππνδεηγκάησλ, ελψ νη Engle – Granger αζρνινχληαη κφλν κε ην ππφδεηγκα ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε. Ζ ζπλάξηεζε ηελ νπνία ζα εθηηκήζνπκε έρεη ηελ εμήο κνξθή 

(γξακκηθφ ππφδεηγκα): 

 

TAX C Y OPEN, δειαδή δε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή, φπσο 

θάλακε αξρηθά. 

 

Αθνχ ηξέμνπκε ινηπφλ ηελ παιηλδξφκεζε, απνζεθεχνπκε ηα θαηάινηπα θαη 

εθαξκφδνπκε ηελ κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ (D-F) γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ 

θαηαινίπσλ. Έηζη νδεγνχκαζηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνξθή 

Δμίζσζεο 
ηαηηζηηθά 

ΔΠΙΠΔΓΑ 

Τζηεξήζεηο  

ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υσξίο 

ζηαζεξά & 

ηάζε 

DF/ADF 
-1.877474 -1.981159 -2.158844 

LM(1) [prob] 
0.535585 

[0.46] 

0.815828 

[0.36] 

2.535729 

[0.11] 

AIC 
4.588604 4.681599 4.752580 

SBC  
4.636598 4.778375 4.898845 

Πίλαθαο 13.    Έιεγρνη ησλ Dickey-Fuller γηα ηε ζηαζηκόηεηα ησλ θαηαινίπσλ 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θξίζηκα ζεκεία γηα θάζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14.   Έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller – Κξίζηκα ζεκεία 

 

Απφ ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 22 παξαηεξνχκε φηη γηα ξ=0 

(ρξνληθέο πζηεξήζεηο) ηα θξηηήξηα AIC θαη SBC είλαη κηθξφηεξα. Γηα ηα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη 5%, ηα θαηάινηπα γηα ξ=0 (0 ρξνληθέο πζηεξήζεηο) δελ είλαη 

ζηάζηκα αθνχ -2.653401, -1.953858 < tαζθ = tδ2 = -1.877474 αληίζηνηρα, δειαδή ηα 

θαηάινηπα δελ είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο. Γηα ε.ζ. φκσο 10% ε ηηκή ηνπ Σ-ratio 

είλαη κηθξφηεξε απφ ην tαζθ, άξα ηα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα. Άξα δελ ππάξρεη 

καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ηεο θνξνινγίαο, ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο κεηαβιεηήο OPEN, 

δειαδή δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα ε.ζ. 1% θαη 5%. 

Γηα ξ=1 (1 ρξνληθή πζηέξεζε) θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, ηα θαηάινηπα δελ 

είλαη ζηάζηκα, άξα δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ γηα 

επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10% ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Σέινο γηα ξ=2 ρξνληθέο πζηεξήζεηο παξαηεξνχκε αθξηβψο ηα ίδηα απνηειέζκαηα 

φπσο θαη γηα κία ρξνληθή πζηέξεζε. 

Δπίζεο ηα ζηαηηζηηθά ησλ Dickey – Fuller γηα φιεο ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο, γηα 

κέγεζνο δείγκαηνο 25 θαη γηα 3 κεηαβιεηέο είλαη κεγαιχηεξα ηνπ -4,92 (n=25, ε.ζ. = 

1%), -4,10 (n=25, ε.ζ. = 5%) θαη ηέινο ηνπ -3,71 (n=25, ε.ζ. = 10%). 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη θξίζηκεο ηηκέο ιεθζνχλ γηα δείγκα n=50 θαη γηα 3 

κεηαβιεηέο, ηφηε νη θξίζηκεο ηηκέο γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5%, 10% είλαη -

4,59, -3,92 θαη -3,58 αληίζηνηρα. Οη ηηκέο απηέο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ηηκέο πνπ 

πλάξηεζε ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε 
Τζηεξήζεηο 

Δπίπεδν ζεκαληηθόηεηαο Ρ=0 Ρ=1 Ρ=2 

T-Stat  
-1.877474 -1.981159 -2.158844 

0,01 
-2.653401 -2.656915 -2.660720 

0,05 
-1.953858 -1.954414 -1.955020 

0,1 
-1.609571 -1.609329 -1.609070 
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πξνθχπηνπλ απφ ηελ παιηλδξφκεζε ησλ θαηαινίπσλ γηα φιεο ηηο ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο. πλεπψο, νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, δειαδή δελ 

ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

6.4   πκπεξάζκαηα 

 

Ζ δηάθξηζε ζηηο κεζφδνπο ζπλνινθιήξσζεο πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο: κία 

εμίζσζε πνπ βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ζχζηεκα 

εμηζψζεσλ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. ην θεθάιαην 

απηφ έγηλε ιφγνο γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία κε ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ησλ Engle – 

Granger (1987).  Βαζηθή πξνυπφζεζε πξηλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο είλαη λα εμεηαζηεί αλ νη κεηαβιεηέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο ζηνλ 

ίδην βαζκφ. Καηφπηλ ειέγρεηαη ε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ εθηίκεζε ησλ κεηαβιεηψλ. ην Κεθάιαην 5 δηαπηζηψζεθε φηη ν βαζκφο 

νινθιήξσζεο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη I(1).  

Καηά ηνλ έιεγρν δηαθξίζεθαλ δχν πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, 

γηα n=25 θαη n=50, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θξίζηκεο ηηκήο. Οη ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ 

είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο ηηκέο ηνπ Σ-statistic. Άξα νη κεηαβιεηέο δελ είλαη 

ζπλνινθιεξσκέλεο, δειαδή δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  7  Τπόδεηγκα δηόξζσζεο ζθάικαηνο (βξαρπρξόληεο 

ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηώλ) 

 

7.1   Δηζαγσγή 

 

Ζ κέζνδνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ. Οη Engel θαη Granger (1987) έρνπλ δείμεη φηη αλ δχν 

κεηαβιεηέο Τ θαη Υ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε ππάξρεη κία καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. 

H εκπεηξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεθάιαην 6 καο νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, δειαδή δελ ππάξρεη 

καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

Βξαρπρξφληα φκσο νη κεηαβιεηέο απηέο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία. Ζ 

βξαρπρξφληα απηή ζρέζε αληζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κε έλα ππφδεηγκα πνπ νλνκάδεηαη ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ (ECM = 

Error Correction Μodel). Σν ζθάικα ηζνξξνπίαο (αληζνξξνπίαο) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλελψζεη ηε βξαρπρξφληα κε ηε καθξνρξφληα πεξίνδν.  

 

7.2   Δμηζψζεηο δηφξζσζεο ζθάικαηνο 

 

Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε εκηαμχ βξαρπρξφληαο θαη 

καθξνρξφληαο πεξηφδνπ ιέγεηαη κεραληζκφο δηφξζσζεο ζθάικαηνο (Error Correction 

Mechanism). Άξα ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθχπηεη γηα λα ζπλδέζεη ηε βξαρπρξφληα θαη 

ηε καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

 

ΓYt= lagged (ΓYt, ΓXt……) + ιut-1+ et 

 

 ut-1 είλαη ην ζθάικα ηζνξξνπίαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή σο πξνο ηε 

καθξνρξφληα ηζνξξνπία. 

 

 -1 < ι< 0 είλαη ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο 
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 et είλαη ιεπθφο ζφξπβνο, γηα ηνλ νπνίν ηζρχνπλ ηα εμήο: 

      Όηαλ ζε κία ηπραία δηαδηθαζία {εt} ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηξεηο ππνζέζεηο: 

1. Δ (εt) = 0 

2. V (εt) = ζ2  

3. Cov (εt, εt+k) = 0 γηα φια ηα t θαη γηα θάζε k ≠ 0 

           ηφηε ιέκε ε δηαδηθαζία απηή είλαη δηαδηθαζία ιεπθνχ ζνξχβνπ (white noise  

           process). 

 

 ΓYt θαη ΓXt είλαη νη πξψηεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ Yt θαη Xt νη νπνίεο είλαη 

νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο,  ελψ ην ζθάικα ηζνξξνπίαο ut είλαη 

νινθιεξσκέλν κεδεληθήο ηάμεο. Άξα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε κε ηε κέζνδν 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε. 

 

ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

κεηαβιεηέο.  Άξα κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλνινθιεξσκέλα 

δηαλχζκαηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο αλ ππάξρνπλ k κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1),  ηφηε ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη k-1  δηαλχζκαηα. Ζ 

πξνζέγγηζε ηνπ Johansen θάλεη δπλαηφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ 

απηψλ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ ΓΤ θαη ΓΥ ζηε ζπλάξηεζε δελ είλαη θαζνξηζκέλνο, 

αιιά πνηθίιεη αλάινγα κε ηε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ.  

Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ιαζψλ αλαγθάδεη ηε καθξνπξφζεζκε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ λα ζπγθιίλεη πξνο ηε ζρέζε 

ζπλνινθιήξσζεο, ελψ παξάιιεια δηεπζεηεί ηε βξαρπρξφληα δπλακηθή. Ζ δπλακηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο πξνηείλεη ηε δηαγξαθή ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

κεηαβιεηψλ κέρξη λα επηηεπρζεί  κία παιηλδξφκεζε κε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο Γξηηζάθεο(2004a). 

Έλα ππνζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρεηαη γηα λα εμαθξηβσζεί αλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ απφ ην ππφδεηγκα. 

Σέηνηνη ζρεηηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ην ζηαηηζηηθφ F θαη ην 

ζηαηηζηηθφ δείθηε ηεο ινγαξηζκεκέλεο πηζαλφηεηαο (log-likelihood). Κάζε κία απφ 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7                                                          Τπφδεηγκα δηφξζσζεο ζθάικαηνο  

 
74 

 

ηηο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο δηαγξάθεηαη απφ ην γεληθφ δπλακηθφ 

ππφδεηγκα, ελψ παξάιιεια δηαηεξείηαη ν φξνο ηεο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο π. ρ  κε επίπεδν 

εκπηζηνζχλεο 5%. Οη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη δελ απνξξίπηνπλ ηε κεδεληθή ππφζεζε πνπ 

ιέεη φηη νη επηιεγκέλνη ζπληειεζηέο είλαη κεδέλ  ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Γηαγξάθνληαο ηνπο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο 

ιακβάλνπκε ηηο κεηαβιεηέο  εθείλεο, πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φπσο θαη ν 

ζπληειεζηήο ηνπ φξνπ δηφξζσζεο ζθάικαηνο λα είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. Ο εθηηκεκέλνο ζπληειεζηήο ηνπ φξνπ δηφξζσζεο ζθάικαηνο κεηξά ηελ 

ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην 

δπλακηθφ ππφδεηγκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ, είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ιαζψλ. 

 

7.3   Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ζθάικαηνο 

 

Γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζπλνινθιήξσζε, θάλνπκε έιεγρν 

δηφξζσζεο ζθάικαηνο, ηξέρνληαο ηελ εμήο παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηψληαο 4 

ρξνληθέο πζηεξήζεηο: 

 

DTAX DTAX(-1) DTAX(-2) DTAX(-3) DTAX(-4) DY(-1) DY(-2) DY(-3) DY(-4) 

DOPEN(-1) DOPEN(-2) DOPEN(-3) DOPEN(-4) U(-1) 

 

Σα θαηάινηπα πξνθχπηνπλ απφ ηελ παιηλδξφκεζε TAX C Y OPEN.  

 

Όηαλ ηα θαηάινηπα κηαο εθηηκεκέλεο ζρέζεο είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο Η(0) θαη 

ηα ζηνηρεία απηήο ηεο ζρέζεο είλαη νινθιεξσκέλα πξψηνπ βαζκνχ Η(1), ηφηε απηά 

ζεσξνχληαη ζπλνινθιεξσκέλα δηαλχζκαηα. Άξα πξέπεη ηα θαηάινηπα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ σο έλαο φξνο δηφξζσζεο ζθάικαηνο ζε έλα VAR ππφδεηγκα ζηηο 

πξψηεο ηνπ δηαθνξέο. Γηα ηελ βέιηηζηε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζπληζηάηαη ε 

δηαγξαθή ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ, ψζπνπ λα επηηεπρζεί κηα 

παιηλδξφκεζε φπνπ νη ζπληειεζηέο λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Δπηπιένλ γηα λα 

ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη νη 

εμήο δχν ππνζέζεηο: 
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 ν ζπληειεζηήο ησλ θαηαινίπσλ, ι, λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, δειαδή ην 

prob λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 5% 

 ην ι λα είλαη κεηαμχ ηνπ -1 θαη ηνπ 0, δειαδή -1<ι<0 

 

 
  Πίλαθαο 15.   Μεραληζκόο δηόξζσζεο ζθάικαηνο 

 

Ο ζπληειεζηήο ησλ θαηαινίπσλ κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε είλαη αξλεηηθφο (-0,37) θαη 

κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, αιιά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, αθνχ ην prob είλαη 29%, δειαδή κεγαιχηεξν ηνπ 5%. Οη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο νπφηε ζπλερίδνπκε ηξέρνληαο 

ηελ παιηλδξφκεζε θάζε θνξά ρσξίο ην ζπληειεζηή κε ην κεγαιχηεξν prob, κέρξη λα 

θαηαιήμνπκε ζε κία ζπλάξηεζε, φπνπ φινη νη ζπληειεζηέο ζα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί, αλ απηφ βέβαηα είλαη εθηθηφ. Αξρηθά αθαηξνχκε ηε κεηαβιεηή DOPEN(-

1), ε νπνία δε καο δίλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, γη απηφ θαη ζπλερίδνπκε ηνπο 

ειέγρνπο ηξέρνληαο δηαδνρηθά ηελ παιηλδξφκεζε ρσξίο ηνπο ζπληειεζηέο DTAX(-1), 
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DY(-2), DOPEN(-3), DOPEN(-2), DTAX(-3), DTAX(-2), DOPEN(-4), DTAX(-4), 

DY(-4), θαηαιήγνληαο ηειηθά ζηελ εμήο παιηλδξφκεζε: 

 

 
Πίλαθαο 16.   Μεραληζκόο δηόξζσζεο ζθάικαηνο [κεηά ηηο αιιαγέο]  

 

Ο ζπληειεζηήο ησλ θαηαινίπσλ κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε είλαη αξλεηηθφο (-0,35) θαη 

κεηαμχ ηνπ -1 θαη ηνπ 0 θαη επηπιένλ είλαη νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, αθνχ ην prob είλαη 5,4%, δειαδή ειάρηζηα κεγαιχηεξν ηνπ 5%. 

Οη ππφινηπνη ζπληειεζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παιηλδξφκεζε είλαη νη DY(-1) θαη 

DY(-3). Γηα ηνλ πξψην βιέπνπκε φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε prob 0,009 < 

0,05, ελψ γηα ηνλ DY(-3) βιέπνπκε φηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο γηαηί ην prob 

ηνπ είλαη 0,20, πνιχ κεγαιχηεξν δειαδή ηνπ 0,05.  

Ζ θαιχηεξε ινηπφλ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ιαζψλ είλαη: 

DTAXt   =   0.188253DYt-1 – 0.092597DYt-3 – 0.357962Ut-1 

t-stat.           (2.876939)          (-1.310568)        (-2.041269)            

prob.             [0.0090]               [0.2042]              [0.0540]        

s.e               {0.065435}         {0.070654}         {0.175362}  

R
2
=0.156112, DW=1.734181 

Σν πξφζεκν ηνπ ΑΔΠ ζηηο πξψηεο δηαθνξέο κε κία ρξνληθή είλαη ζεηηθφ θάηη ην 

νπνίν ζπκθσλεί κε ηελ ζεσξία, ελψ κε ηξεηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο είλαη αξλεηηθφ. Σν 

άζξνηζκα φκσο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ δχν ζπληειεζηψλ είλαη ζεηηθφ, θάηη ην νπνίν 

επίζεο ζπκθσλεί κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Σέινο ην πξφζεκν ησλ θαηαινίπσλ είλαη 

αξλεηηθφ. 
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DW=1.734181 > R
2
=0.156112, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε παιηλδξφκεζε δελ είλαη 

θίβδειε. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο. Με ηνλ έιεγρν ησλ BreuSBC-

Godfrey θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ έρνπκε απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο 

γηαηί ην prob ηνπ Obs*R-squared είλαη 63%, δειαδή κεγαιχηεξν ηνπ επίπεδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

 
Πίλαθαο 17.   Σεζη απηνζπζρέηηζεο ησλ Breusch-Godfrey 

 

πλερίδνπκε ειέγρνληαο ηελ θαλνληθφηεηα. 

 
 Γξάθεκα 9.   Σεζη ειέγρνπ θαλνληθόηεηαο 

 

Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά θαζψο ην probability ηνπ Jarque-Bera είλαη ίζν 

κε 87%, πνιχ κεγαιχηεξν δειαδή ηνπ 5%. 

 

Αθνινπζεί ν έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο κε ην ηεζη ηνπ White. 

 

 
Πίλαθαο 18.   Σεζη ειέγρνπ εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 
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Σν Probability [Obs*R-squared] ηζνχηαη κε 19,95%, δειαδή κεγαιχηεξν απφ ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%, άξα  δελ έρνπκε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, ή αθφκα 

θαιχηεξα ηα θαηάινηπα είλαη νκνηνζθεδαζηηθά. 

 

πλερίδνπκε ειέγρνληαο ηελ εμεηδίθεπζε κε ην ηεζη ηνπ Ramsey. 

 

 
Πίλαθαο 19.   Σεζη ειέγρνπ εμεηδίθεπζεο  

 

Σν Prob ηνπ Log likelihood ratio είλαη 0,33, κεγαιχηεξν δειαδή ηνπ 0,05 (επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%) άξα δελ έρνπκε ζθάικα εμεηδίθεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα θάλνπκε έιεγρν πξνβιεςηκφηεηαο κε ην ηεζη ηνπ Chow. Θα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 2006 ζαλ έηνο δηάζπαζεο ηνπ δείγκαηνο, γηαηί απφ απηή ηε 

ρξνληά θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πνηνηηθή κεηαβιεηή. 

 

 
Πίλαθαο 20.   Σεζη ειέγρνπ πξνβιεςηκόηεηαο κε ην ηεζη ηνπ Chow 

 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ην prob ηνπ Log likelihood ratio είλαη 0.775 > 0.05 (5%), 

άξα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο. 

 

Σέινο ζα εμεηάζνπκε θαη ηελ πξνβιεπηηθή απνηπρία κε ην ηεζη ηνπ Chow. 

 
Πίλαθαο 21.   Σεζη ειέγρνπ πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο κε ην ηεζη ηνπ Chow 
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Απφ ην Prob ηνπ Log likelihood ratio ζπκπεξαίλνπκε φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε 

πξφβιεςε, γηαηί είλαη κεγαιχηεξν ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο (5%).  

    

7.4   πκπεξάζκαηα 

 

ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάζακε ηελ χπαξμε βξαρπρξφληα ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο θνξνινγίαο, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηέινο ηεο open, 

αθνινπζψληαο ην κεραληζκφ δηφξζσζεο ζθάικαηνο (Error Correction Mechanism).  

Ζ εκπεηξηθή αλάιπζε θαηέιεμε ζην φηη ε απφιπηε ηηκή ηνπ ι είλαη 0.35, δειαδή ν 

ζπληειεζηήο ι δηνξζψλεη ηε ζρέζε αληζνξξνπίαο ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε θαηά 

πνζνζηφ 35%. Ζ ηηκή απηή είλαη αξθεηά θνληά ζην 0, θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ε 

ζχγθιηζε ζα είλαη αξθεηά αξγή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  8  πλνινθιήξσζε θαη ππνδείγκαηα δηαλπζκαηηθώλ 

απηνπαιηλδνξκήζεσλ (VAR ππνδείγκαηα) 

 

8.1   Δηζαγσγή 

 

Ζ κέζνδνο ησλ Engle – Granger πνπ εθαξκφζηεθε ζην Κεθάιαην 6 είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαιήμεη ζε κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηαηί ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

εμεηάδνπκε ηξεηο κεηαβιεηέο (ελψ είλαη θαηάιιειε φηαλ έρνπκε δχν κεηαβιεηέο). Γη 

απηφ ην ιφγν εθαξκφδνπκε ηε κεζνδνινγία ηνπ Johansen (1988).  

Ο έιεγρνο ηνπ Johansen πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ελφο VAR ππνδείγκαηνο κε ηε 

κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. ηε ζπλέρεηα ν έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο 

γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ ίρλνπο θαη ηνλ έιεγρν ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο.   

 

8.2   Η κεζνδνινγία ηνπ Johansen 

 

Έζησ Yt έλα δηάλπζκα κε ζηάζηκσλ, πξψηεο ηάμεο, νινθιεξσκέλσλ κεηαβιεηψλ ην 

νπνίν εθθξάδεηαη απφ έλα απηνπαιίλδξνκν δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα VAR  ξ ηάμεο: 

 

Τt = Α1Τt-1+ ……+ ΑεΤt-n+ ΒΥt+ ut 

 

Όπνπ Α1,………Αε είλαη νη κήηξεο ησλ παξακέηξσλ ηάμεο ε θαζεκία.  

Ut ην δηάλπζκα ησλ θαηαινίπσλ πνπ πιεξνί ηηο ππνζέζεηο ελφο VAR ζπζηήκαηνο,  

δειαδή έρεη κέζν κεδέλ θαζψο θαη ην θαηάινηπν θάζε εμίζσζεο έρεη θαη ζηαζεξή 

δηαθχκαλζε πνπ νη ηηκέο ηνπ δελ απηνζπζρεηίδνληαη. Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα 

πεξηιακβάλεη επίζεο θαη έλα δηάλπζκα κε ζηνραζηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ κπνξεί λα 

είλαη νη επνρηθέο κεηαβιεηέο. Δπνκέλσο έλα VAR ππφδεηγκα κπνξεί λα γξαθεί θαη ζε 

κνξθή πξψησλ δηαθνξψλ κε δηφξζσζε ιαζψλ σο εμήο:  

 

 

 

Όπνπ,  
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Ζ κήηξα ΠξΥξ ησλ παξακέηξσλ πνπ πνιιαπιαζηάδεη ην δηάλπζκα ηεο πζηέξεζεο 

Yt-1 ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ ιέγεηαη κήηξα ηζνξξνπίαο θαη ν βαζκφο απηήο ηεο 

κήηξαο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

δηαλχζκαηνο. Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε ζρέζε 

κε ην βαζκφ ηεο κήηξαο Π.  

 

r(Π) = κεδεληθφο βαζκφο 

 

Γηα λα έρνπκε κεδεληθφ βαζκφ ηεο κήηξαο Π ζα πξέπεη θάζε ζηνηρείν ηεο Π λα είλαη 

κεδέλ. Οπφηε ην δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ (VEC)  γίλεηαη έλα 

ππφδεηγκα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ (ππφδεηγκα VAR) ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο ΓΤt πνπ νη κεηαβιεηέο ηνπ είλαη ζηάζηκεο νινθιεξσκέλεο κεδεληθήο ηάμεο 

Η(0) αθνχ νη κεηαβιεηέο Τt είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1). ηελ πεξίπησζε  

απηή νη κεηαβιεηέο δελ ζπλνινθιεξψλνληαη.   

r(Π) = πιήξεο βαζκφο 

 

Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν φηαλ ην δηάλπζκα ησλ κεηαβιεηψλ Τt είλαη ζηάζηκν, 

νπφηε ην δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ (VEC) δελ έρεη λφεκα. 

 

r(Π) = κεησκέλνο βαζκφο 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζηήιεο ηεο κήηξαο Π δελ είλαη φιεο γξακκηθά αλεμάξηεηεο,  

πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ δηαλχζκαηνο Τt. Δπνκέλσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κήηξα Π έρεη 

βαζκφ κηθξφηεξν απφ ηελ ηάμε ηεο ξ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελδνγελψλ 

κεηαβιεηψλ, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη.  ηελ 

πεξίπησζε απηή ην νξζφ πξνο εθηίκεζε ππφδεηγκα  είλαη ηνπ ππφδεηγκα δηφξζσζεο 

ιαζψλ θαη φρη ην ππφδεηγκα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ ζηηο δηαθνξέο δηφηη 

ε παξάιεηςε ηνπ φξνπ δηφξζσζεο ζθάικαηνο απφ ην ππφδεηγκα ζα νδεγνχζε ζε 

ζνβαξά ιάζε εμεηδίθεπζεο αθνχ νη κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη θαη ε 
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βξαρπρξφληα ζπκπεξηθνξά ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνξεία 

πξνο ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία. 

 

Ο αξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ίδην βαζκφ ηεο 

κήηξαο Π.  Έηζη αλ έρνπκε ξ ελδνγελείο κεηαβιεηέο θαη θάζε κία είλαη 

νινθιεξσκέλε πξψηεο ηάμεο Η(1)  ηφηε κπνξνχκε λα έρνπκε ην πνιχ ξ–1 γξακκηθά 

αλεμάξηεηεο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο.  ηελ πεξίπησζε δειαδή ηνπ δηκεηαβιεηνχ 

ππνδείγκαηνο ζα έρνπκε κία αλεμάξηεηε ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο.  Αλ ζεσξήζνπκε 

φηη ν βαζκφο ηεο κήηξαο Π είλαη έζησ k < ξ, ηφηε ζα έρνπκε αληίζηνηρα k  

δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο πνπ είλαη ζηάζηκα, δειαδή k ζρέζεηο 

ζπλνινθιήξσζεο.   

 

8.3 Έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ζπλνινθιήξσζεο 

 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ Johansen (1988), νδεγεί ζε δχν ηχπνπο  ειέγρνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηαλπζκάησλ ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ ξ κεηαβιεηψλ ηνπ δηαλχζκαηνο Τt ή ηνπ 

βαζκνχ ζπλνινθιήξσζεο έζησ h. O βαζκφο ηεο κήηξαο Π είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ h< ξ ηφηε νη κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη θαη ν αξηζκφο 

h δειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαλπζκάησλ ζπλνινθιήξσζεο.  Δπίζεο εδψ πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ν βαζκφο κηαο κήηξαο πνπ νξίδεηαη σο ν βαζκφο ησλ γξακκηθά 

αλεμάξηεησλ ζηειψλ ηεο κήηξαο Π ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηδηνηηκψλ (ξηδψλ) ηεο 

κήηξαο Π πνπ είλαη κε κεδεληθέο. 

Έλα βαζηθφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο 

είλαη φηη αλ ππάξρνπλ h δηαλχζκαηα  ζπλνινθιήξσζεο, ηφηε κφλν h γξακκηθνί 

ζπλδπαζκνί ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηάζηκνη νινθιεξσκέλνη κεδεληθήο ηάμεο Η(0),  

ελψ νη ππφινηπνη είλαη κε ζηάζηκνη.   
Ζ ππφζεζε κεδέλ φηη έρνπκε h ην πνιχ δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο κπνξεί λα 

δηαηππσζεί κε ηελ ππφζεζε ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ 

ηδηνηηκψλ.   

Ζν: ιi= 0, φπνπ i = h+1,……..ξ 

Όπνπ ην h δείρλεη φηη κφλν νη πξψηεο ι1……..ιε ηδηνηηκέο είλαη κε κεδεληθέο (βαζκφο 

ζπλνινθιήξσζεο). Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη ζπγθξίλνληαο ηε ινγαξηζκηθή 

ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο φηαλ επηβάιινπκε ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ γηα δηάθνξεο 
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ηηκέο ηνπ h κε ηελ αληίζηνηρε ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ.  Απηφ είλαη ην θξηηήξην ηνπ 

ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ θαη αθνινπζεί ηελ Υ
2
 θαηαλνκή.   

 

Γηα ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ζα έρνπκε δχν ηχπνπο ειέγρσλ. 

 

Έιεγρνο ίρλνπο (tracetest) 

Με ηνλ έιεγρν απηφ ειέγρνπκε ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ζ0:  ππάξρνπλ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 0) θαη ε ελαιιαθηηθή 

Ζα: ππάξρνπλ h + 1  δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h ≥1) 

ή 

Ζ0:  ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h ≤1) θαη ε ελαιιαθηηθή 

Ζα: ππάξρνπλ h + 1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h ≥2) 

ή  

Ζ0: ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h ≤ξ-1) θαη ε ελαιιαθηηθή 

Ζα: ππάξρνπλ h + 1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = ξ) 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ίρλνπο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ  ζηαηηζηηθφ: 

 

γηα h = 0,1……ξ–1. 

Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη δηαδνρηθά γηα ηηο ηηκέο απηέο. Έηζη απνδνρή ηεο Ζ0 γηα  h = 0  

δειψλεη ηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο. Γηαθνξεηηθά ζπλερίδνπκε γηα h ≤1,  h ≤2.. κέρξη 

ηελ ηηκή h γηα ηελ νπνία απνδερφκαζηε ηελ Ζ0. Οη θξηηηθέο ηηκέο γηα ηνλ παξαπάλσ 

έιεγρν παξέρνληαη απφ ηνπο Osterwaid–Lenum (1992).   
 

Έιεγρνο κέγηζηεο ηδηνηηκήο ( ι-max test) 

Με ηνλ έιεγρν απηφ ειέγρνπκε ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 

Ζ0: ππάξρνπλ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 0) θαη ε ελαιιαθηηθή 

Ζα: ππάξρνπλ h + 1  δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 1) 

ή 

Ζ0: ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h ≤1) θαη ε ελαιιαθηηθή  

Ζα: ππάξρνπλ h + 1  δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 2)  
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ή 

Ζ0: ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h ≤ ξ-1) θαη ε 

ελαιιαθηηθή  

Ζα: ππάξρνπλ h + 1  δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = ξ)   

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ ζηαηηζηηθφ: 

 

 
 

Γηα h = 0,1……ξ–1.  Οη θξηηηθέο ηηκέο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν παξέρνληαη απφ ηνπο 

Osterwaid–Lenum (1992) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ιmax. 

 

Δπνκέλσο ζα ιέγακε πεξηιεπηηθά φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηεξεπλνχκε ηηο ζρέζεηο 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ξ κεηαβιεηψλ νη νπνίνη είλαη νινθιεξσκέλνη ηεο ίδηαο 

ηάμεο ηα βήκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ θάλνπκε ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηνπ 

Johansen είλαη ηα εμήο:  

Βξίζθνπκε ηελ ηάμε ηνπ απηνπαιίλδξνκνπ δηαλπζκαηηθνχ ππνδείγκαηνο (VAR)  

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα ησλ Akaike θαη Schwartz.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο Ηδηνηηκήο βξίζθνπκε ην 

βαζκφ ζπλνινθιήξσζεο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

χκθσλα κε ην βαζκφ ζπλνινθιήξσζεο (h< ξ) ξ = αξηζκφο κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο,  εθηηκνχκε ηα αληίζηνηρα δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν 

ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο.   

 

8.4   Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα ζπλνινθιήξσζεο 

 

Δθηηκψληαο ην ζχζηεκα ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ κεηαβιεηψλ TAX, Y, OPEN, 

πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο, απφ ηνλ νπνίν γίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηάμεο 

ηνπ VAR ππνδείγκαηνο. 
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Πίλαθαο 22.   Σάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο 

 

Απφ ηνλ  παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα θξηηήξηα LR, FPE, SC θαη ΖQ 

ζπκθσλνχλ ζηελ ηάμε 1 ηνπ VAR ππνδείγκαηνο ελψ ην θξηηήξην AIC δίλεη έλα 

VAR(4). Άξα ε ηάμε ηνπ ππνδείγκαηνο VAR είλαη ίζε κε 1. 

 

Άξα αθνχ ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη ίζε κε 1, ζα ηξέμνπκε ηελ 

παιηλδξφκεζε  κε κία ρξνληθή πζηέξεζε θαη ζα πάξνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, απφ 

ηνλ νπνίν ζα πξνθχςνπλ ηα πηζαλά ζπλνινθιεξσκέλα δηαλχζκαηα.   
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Πίλαθαο 23   Δθηίκεζε ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ 

 

Σα πηζαλά ζπλνινθιεξσκέλα δηαλχζκαηα είλαη ηα εμήο: 

TAXt= -2.59 + 0.82TAXt-1 + 0.01Τt-1 + 4.72OPENt-1 

Y= -24.59 + 0.68TAXt-1 + 0.94Yt-1 + 26.05OPENt-1 

OPEN= 0.22 - 0.00076TAXt-1 + 0.000477Yt-1 + 0.73OPENt-1 
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Σν πξψην ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα γίλεηαη δεθηφ, θαζψο ηθαλνπνηνχληαη νη 

πεξηνξηζκνί ησλ πξνζήκσλ. Ζ θνξνινγία κε κία ρξνληθή πζηέξεζε επηδξά ζεηηθά 

ζηελ ηξέρνπζα θνξνινγία, ην ΑΔΠ έρεη επίζεο ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θνξνινγία θαη 

ηέινο ε κεηαβιεηή OPEN κε κία ρξνληθή πζηέξεζε έρεη θαη απηή ζεηηθή επίδξαζε 

ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Σν δεχηεξν ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα γίλεηαη θαη απηφ δεθηφ, αθνχ  

ηθαλνπνηνχληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζήκσλ. Ζ θνξνινγία κε κία ρξνληθή 

πζηέξεζε επηδξά ζεηηθά ζην ΑΔΠ, ην ΑΔΠ ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο επεξεάδεη 

ζεηηθά ην ηξέρνλ ΑΔΠ θαη ηέινο ε κεηαβιεηή OPEN κε κία ρξνληθή πζηέξεζε έρεη 

θαη απηή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.  

Σέινο γίλεηαη δεθηφ θαη ην ηξίην ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα, θαζψο γηα άιιε κηα 

θνξά ηθαλνπνηνχληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ πξνζήκσλ. Ζ θνξνινγία κε κία ρξνληθή 

πζηέξεζε επηδξά αξλεηηθή ζηελ κεηαβιεηή OPEN, ην ΑΔΠ ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξνληάο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ open  θαη ηέινο ε κεηαβιεηή OPEN κε κία ρξνληθή 

πζηέξεζε έρεη θαη απηή ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. 

Σψξα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπκε ζηε κεζνδνινγία Johansen, δειαδή ζηνπο 

ειέγρνπο ηνπ ίρλνπο θαη ηεο ηδηνηηκήο.    

 

 
Πίλαθαο 24.   Μεζνδνινγία Johansen – ίρλνο – κέγηζηε ηδηνηηκή 
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Έιεγρνο ίρλνπο: 

Ζ ππφζεζε πνπ θάλνπκε είλαη ε εμήο:  

Ζν: r=0 ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα 

Ζα: r≥1 (ηνπιάρηζηνλ 1) 

Σν θξίζηκν ζεκείν γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% είλαη 29.68 θαη 35.65 γηα 1%. Σν 

Υ
2

αζθ  είλαη 15.6625, άξα αθνχ ην Υ
2

αζθ είλαη κηθξφηεξν απφ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα 

1% θαη 5%, βξηζθφκαζηε ζηελ Ζν, δειαδή δελ ππάξρεη θαλέλα ζπλνινθιεξσκέλν 

δηάλπζκα. 

 

Έιεγρνο ηδηνηηκήο: 

Ζ ππφζεζε πνπ θάλνπκε είλαη ε εμήο:  

Ζν: r=0 (θαλέλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα) 

Ζα: r=1 

Σν θξίζηκν ζεκείν γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% είλαη 20.97, ελψ γηα 1% είλαη 

25.52. Σν Υ
2

αζθ  είλαη 7.972359, άξα αθνχ ην Υ
2

αζθ είλαη κηθξφηεξν απφ ηα θξίζηκα 

ζεκεία γηα 1% θαη 5%, βξηζθφκαζηε ζηελ Ζν, δειαδή δελ ππάξρεη θαλέλα 

ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα. 

 

8.5 πκπεξάζκαηα  

 

Οη δχν απηνί έιεγρνη, ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο, καο νδεγνχλ ζην 

αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο θνξνινγίαο, ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο open. 

Με ηε κέζνδν Engle – Granger θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα 

ραιαξή καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο, ελψ κε ηε κέζνδν Johansen απνδείρηεθε  φηη 

δελ ππάξρεη ηειηθά καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

ε πεξίπησζε πάλησο πνπ ηα δχν θξηηήξηα δε ζπκθσλνχζαλ, ηφηε ζα βαζηδφκαζηαλ 

ζην ίρλνο γηαηί είλαη πην ηζρπξφ απφ ηελ κέγηζηε ηδηνηηκή. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  9   ρέζεηο αηηηόηεηαο 

 

9.1   Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηελ εμέηαζε ζηαζηκφηεηαο κε ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ κεηαβιεηψλ 

θαη ηνλ έιεγρν καθξνρξφληαο ζρέζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζδηνξίζνπκε θαη πνηα 

είλαη ε θαηεχζπλζε πνπ κηα κεηαβιεηή πξνθαιεί κηα άιιε ζε κηα εμίζσζε 

παιηλδξφκεζεο, αλ βέβαηα ππάξρεη γηαηί δελ απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα κε χπαξμεο 

ζρέζεσλ αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ βέιηηζηε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ βαζκνχ κε ηνλ νπνίνλ κία κεηαβιεηή κπνξεί λα αηηηάδεη ή λα αηηηάδεηαη απφ κία 

άιιε κεηαβιεηή, ή αλ νη κεηαβιεηέο ιεηηνπξγνχλ εληειψο αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. 

Γη απηφ ην ιφγν αλαιχεηαη παξαθάησ ν έιεγρν αηηηφηεηαο θαηά Granger. 

 

9.2    Έιεγρνο αηηηφηεηαο θαηά Granger 

 

Έζησ φηη έρνπκε δπν ρξνλνινγηθέο ζεηξέο Yt θαη  Υt θαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα : 

 

Yt = κ0 + 




m

i

tiYa
1

1  +  




m

i

ti X
1

1 +ut                 (1) 

Xt = θ0 + 




m

i

tiY
1

1  +  




m

i

ti X
1

1 +et                     (2) 

m: ρξνληθέο πζηεξήζεηο (νπζηαζηηθά ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο) 

 

ην πξψην ππφδεηγκα ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ 

πεξηφδσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ.  

ην δεχηεξν ππφδεηγκα ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη κε ηηο  

Πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. 
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Τπνζέηνπκε επίζεο φηη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη ut θαη et ζηα δχν ππνδείγκαηα δελ 

απηνζπζρεηίδνληαη. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ δηαθξίλνπκε κε βάζε ηα δχν ππνδείγκαηα είλαη νη εμήο: 

1) Οη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Xt-1 ζηελ (1) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη 

ζπγρξφλσο νη ζπληειεζηέο γi  ησλ Yt-1 (2) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Σφηε 

ππάξρεη αηηηφηεηα απφ ηελ X πξνο ηελ Y. 

2) Σα βi ησλ κεηαβιεηψλ Xt-1 ζηελ (1) δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη νη 

ζπληειεζηέο γi ησλ Yt-1 (2) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Σφηε ππάξρεη αηηηφηεηα 

απφ ηελ Y πξνο ηελ X. 

3) Οη ζπληειεζηέο βi ησλ κεηαβιεηψλ Xt-1 ζηελ (1) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη 

ζπγρξφλσλ νη ζπληειεζηέο γi  ησλ Yt-1 (2) είλαη θαη απηνί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

Σφηε ππάξρεη αηηηφηεηα απφ ηελ Y πξνο ηελ X θαη αληίζηξνθα, δειαδή πξφθεηηαη 

γηα ακθφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο. 

4) Καλέλαο απφ ηνπο δχν ζπληειεζηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Σφηε δελ 

ππάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Οη ππνζέζεηο αηηηφηεηαο θαηά Granger είλαη νη εμήο: 

H0  : Ζ κεηαβιεηή X δελ πξνθαιεί θαηά Granger αηηηφηεηα ζηελ Y 

Ha : Ζ κεηαβιεηή X πξνθαιεί θαηά Granger αηηηφηεηα ζηελ Y 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ζεκαληηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε F θαηαλνκή. Αλ ην F ζηαηηζηηθφ 

είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηφηε δελ απνξξίπηεηαη ε αξρηθή ππφζεζε, ελψ 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε. 

 

9.3   ρέζεηο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ TAX, Y, OPEN 

 

ε απηή ηελ παξάγξαθν αλαιχεηαη εκπεηξηθά ε αηηηφηεηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Granger. ην πίλαθα δίλεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, 

θαζψο θαη ηα probability ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ απνδνρή ή ζηελ απφξξηςή 

ηεο. Οη κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε κία ρξνληθή πζηέξεζε. 
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Πίλαθαο 25.   Μεζνδνινγία Granger  

 

Έιεγρνο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ΣΑΥ θαη Τ 

Σν ΑΔΠ αηηηάηαη ηεο θνξνινγίαο γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%, επεηδή ην prob 

είλαη ίζν κε 0,0969, νξηαθά κηθξφηεξν ηνπ 0,1. Παξφια απηά ε ζρέζε αηηηφηεηαο 

είλαη ραιαξή. 

Ζ θνξνινγία δελ αηηηάηαη ηνπ ΑΔΠ, επεηδή ην prob είλαη 0,21>0,1 (γηα φια ηα 

επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο δειαδή). 

 

Έιεγρνο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ΣΑΥ θαη OPEN 

Ζ κεηαβιεηή OPEN δελ αηηηάηαη ηεο θνξνινγίαο επεηδή ην prob είλαη 0,11>0,1. 

Ζ θνξνινγία φκσο αηηηάηαη ηεο κεηαβιεηήο OPEN, γηαηί ην prob είλαη 0,04<0,05, 

άξα ππάξρεη αηηηαθή ζρέζε αθνχ ην prob είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

 

Έιεγρνο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ Y θαη OPEN 

Ζ κεηαβιεηή OPEN δελ αηηηάηαη ηνπ ΑΔΠ επεηδή ην prob είλαη 0,22>0,1. 

Σν ΑΔΠ φκσο αηηηάηαη ηεο κεηαβιεηήο OPEN, επεηδή ην prob είλαη 0,02, κηθξφηεξν 

δειαδή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 5%, άξα ππάξρεη αηηηαθή ζρέζε θαη κάιηζηα 

αξθεηά ηζρπξή επεηδή πιεζηάδεη ην 1%.. 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ  9                                                                                   ρέζεηο αηηηφηεηαο 

 

 
92 

 

 

 Γξάθεκα 10.   Αηηηαθή ζρέζε ησλ κεηαβιεηώλ TAX, Y, OPEN 

 

9.4   πκπεξάζκαηα 

 

ην Κεθάιαην 9 αλαιχζεθε ε αηηηφηεηα θαηά Granger θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηά ηεο.  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ θαη απφ ην γξάθεκα 10, φηη έρνπκε ηξεηο κνλφδξνκεο αηηηαθέο 

ζρέζεηο. Μία απφ ην ΑΔΠ πξνο ηε θνξνινγία, κία απφ ην ΑΔΠ πξνο ηε κεηαβιεηή 

OPEN θαη ηέινο κία απφ ηε θνξνινγία πξνο ηε κεηαβιεηή OPEN. 

Ζ κφλε ζρέζε ε νπνία είλαη αξθεηά ηζρπξή είλαη κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο OPEN, 

επεηδή ην prob είλαη πνιχ θνληά ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (Y  OPEN) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  10   πκπεξάζκαηα 

 

10.1   Αλαθεθαιαίσζε 

 

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνξνινγίαο ζηελ 

Οιιαλδία, ζπλαξηήζεη ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. Απηή ε ζρέζε ζα εμεηαζηεί 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 1981 θαη ηνπ 2008, ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα 

ζηνηρεία. ην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο εθαξκφζηεθε ε αλάιπζε ζηαζηκφηεηαο 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ησλ Dickey – Fuller, γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο 

κνλαδηαίαο ξίδαο, θαζψο θαη ηνπ επαπμεκέλνπ ειέργνπ ησλ Dickey – Fuller 

(ADF/DF). Καηφπηλ εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ Engle – Granger. Δπίζεο εμεηάζηεθε ε χπαξμε 

βξαρπρξφληα ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θνξνινγίαο, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηέινο ηεο open, αθνινπζψληαο ην κεραληζκφ δηφξζσζεο ζθάικαηνο 

(Error Correction Mechanism). Ζ κέζνδνο ησλ Engle – Granger πνπ εθαξκφζηεθε 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμεη ζε κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηαηί ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε εμεηάδνπκε ηξεηο κεηαβιεηέο (ελψ είλαη θαηάιιειε φηαλ έρνπκε δχν 

κεηαβιεηέο). Γη απηφ ην ιφγν εθαξκφζηεθε θαη ε κεζνδνινγία ηνπ Johansen γηα ηνλ 

έιεγρν χπαξμεο καθξνρξφληαο ζρέζεο. Σέινο εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο αηηηφηεηαο 

θαηά Granger. 

 

10.2   Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαιπζεί ε ζρέζε κεηαμχ θνξνινγίαο, νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη κίαο κεηαβιεηήο (open) ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηηο εμαγσγέο ηηο 

εηζαγσγέο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, γηα ηελ Οιιαλδία ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1981-

2008. 

Μεηά απφ ειέγρνπο κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαηαιήμακε ζην 

ππφδεηγκα TAXt   =   32.11621 + 0.1121Yt – 23.12844OPENt + 7.906117D1t 

κε ηε βνήζεηα θαη κίαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο. 
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Γηα λα απνθαζηζηεί πηα είλαη ε κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο έγηλαλ, κε ηε κέζνδν πάληα 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ,  δηάθνξνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη, ζηνπο νπνίνπο 

εμεηάζηεθε ε εμεηδίθεπζε, ε θαλνληθφηεηα, ε εηεξνζθεδαζηηθφηεηα θαη ε 

απηνζπζρέηηζε, ε πξνβιεςηκφηεηα θαη ηέινο ε πξνβιεπηηθή απνηπρία. 

Αξρηθά παξνπζηάζηεθε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηφζν γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην ππφδεηγκα, φζν θαη γηα απηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκφ 

λέσλ κεηαβιεηψλ (κεηαβιεηή open).  

Απφ εκπεηξηθήο απφςεσο, εμεηάζηεθε αξρηθά ε ζηαζηκφηεηα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ, 

κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο απηνζπζρέηηζεο θαη κε ηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ 

Dickey-Fuller.  Με ηνλ έιεγρν ησλ ζπληειεζηψλ ηεο απηνζπζρέηηζεο θαηαιήμακε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε θνξνινγία θαη ε κεηαβιεηή open ραξαθηεξίδνληαη απφ βαζκφ 

νινθιήξσζεο I(1), ππνδειψλνληαο πσο είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο. 

Απηφ φκσο δελ ηζρχεη θαη γηα ην ΑΔΠ, ην νπνίν δελ είλαη ζηάζηκν ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο.  

Σα απνηειέζκαηα, γηα ηε θνξνινγία θαη ηελ κεηαβιεηή OPEN, επηβεβαηψλνληαη απφ 

ηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ Dickey-Fuller, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη ην γεγνλφο 

φηη ε θνξνινγία θαη ε κεηαβιεηή OPEN είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο, 

ελψ ε ρξνληθή ζεηξά ηνπ ΑΔΠ είλαη ζηάζηκε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 

10%.  άξα κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην, δειαδή ζηελ 

ζπλνινθιήξσζε. 

Γηα ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ εθαξκφζηεθε ν 

έιεγρνο Engle – Granger, νπνίνο νλνκάδεηαη θ έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο βάζεη ησλ 

θαηαινίπσλ. Ζ κέζνδνο απηή καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ππφδεηγκα ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε είλαη θαιχηεξν γηα 0 ρξνληθέο πζηεξήζεηο, βάζεη δηαθφξσλ 

θξηηεξίσλ. Παξάιιεια γηα 0 ρξνληθέο πζηεξήζεηο δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε 

κεηαμχ ηεο θνξνινγίαο, ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο κεηαβιεηήο OPEN, δειαδή δελ ππάξρεη 

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα 1 ή 2 φκσο ρξνληθέο πζηεξήζεηο, 

ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% 

θαη 10%.    

Πξέπεη φκσο λα ειέγμνπκε θαη ηελ χπαξμε βξαρπρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ κε ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο ζθάικαηνο (ECM = Error Correction 

Μodel).  Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη λαη κελ ππάξρεη βξαρπρξφληα ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, αιιά είλαη ραιαξή. 
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Γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο εθαξκφζηεθε θαη ν έιεγρνο ηνπ Johansen κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ απηνπαιίλδξνκσλ δηαλπζκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ (ππνδείγκαηα VAR). 

Ο έιεγρνο ηνπ Johansen κε ηε βνήζεηα ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο, καο 

νδεγνχλ ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο θνξνινγίαο, ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο open. Με ηε κέζνδν Engle 

– Granger θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα ραιαξή καθξνρξφληα 

ζρέζε ηζνξξνπίαο, ελψ κε ηε κέζνδν Johansen κφιηο απνδείρηεθε  φηη δελ ππάξρεη 

ηειηθά καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

Σέινο εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο χπαξμεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαηά 

Granger, ν νπνίνο έδεημε φηη έρνπκε ηξεηο κνλφδξνκεο αηηηαθέο ζρέζεηο. Μία απφ ην 

ΑΔΠ πξνο ηε θνξνινγία, κία απφ ην ΑΔΠ πξνο ηα κεηαβιεηή OPEN (ε πην ηζρπξή 

απφ φιεο) θαη ηέινο κία απφ ηε θνξνινγία πξνο ηε κεηαβιεηή OPEN. 

 

10.3   Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο νηθνλνκίαο ζα ήηαλ ιάζνο λα κελ γίλεη 

αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Οιιαλδηθή 

νηθνλνκία.  

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε παγθφζκηα θξίζε, ιφγσ ηεο πνιπδηάζηαηεο θαη πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο, εκβέιεηαο ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ηεο επηπηψζεσλ (πνπ είρε 

εζηία γέλλεζεο ηηο ΖΠΑ, αιιά πνπ ε εμάπισζή ηεο ππήξμε ηαρχηαηε θαη ζηηο πέληε 

επείξνπο) έπιεμε, θαη ηελ ηζρπξή νηθνλνκία ηεο Οιιαλδίαο.  

Σν ηζνπλάκη ησλ αξλεηηθψλ εηδήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ γπάιηλν δηεζλή νηθνλνκηθφ 

νπξαλνμχζηε πνπ ζηεξίδνληαλ ζε ζαζξά ζεκέιηα δνκεκέλα  απφ αλαιεζή θαη 

«εηθνληθά»  νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζάξσζε σο γλσζηφ ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο θαη 

δελ άθεζε αιψβεηε ηελ Οιιαλδία.    

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Οιιαλδνχ Πξσζππνπξγνχ, θ. Balkenende, ε Κπβέξλεζε 

ζα επελδχζεη ζην «κέιινλ ηεο Οιιαλδίαο». Ο θ. Balkenende δήισζε αθφκε φηη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε βάδεη ηελ νιιαλδηθή θνηλσλία αληηκέησπε κε έλα 

κεγάιν έξγν, πνπ ηαπηφρξνλα απνηειεί πξφθιεζε θαη επθαηξία γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη εμπγίαλζε ηεο νιιαλδηθήο νηθνλνκίαο. Θέζεηο εξγαζίαο θαη 

εηζνδήκαηα θηλδπλεχνπλ, νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαη ην θξαηηθφ 

ρξένο απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 
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Γηα ηελ επίηεπμε αλσηέξσ ζηφρσλ, ε νιιαλδηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα παξάζρεη 

ζην άκεζν κέιινλ, επηπιένλ «παθέην ηφλσζεο», χςνπο 6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. 

Σαπηφρξνλα, ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ, ελψ ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο, λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα, 

κεηαξξπζκίζεηο. 

Αθφκε ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ζπγθξαηήζεη ηα πξνγξακκαηηζκέλα έμνδα, ρσξίο 

θακία παξέθθιηζε απφ ηηο ήδε ιεθζείζεο απνθάζεηο ηεο, γηα ηα δχν επφκελα ρξφληα. 

Σν κέηξν απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαηά 50 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, γηα ηελ επφκελε δηεηία 2009-2010. 

Λφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαηαγξάθεηαη πεξηνξηζκφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Οιιαλδία, γεγνλφο πνπ δελ είρε παξαηεξεζεί απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80. Ζ νιιαλδηθή νηθνλνκία αλακέλεηαη λα εκθαλίζεη 

κείσζε ¾% ην 2010. Σν πιήγκα ζα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν γηα ηηο εμαγσγηθέο εηαηξίεο 

θπξίσο, ιφγσ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηπιένλ, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο, 

εθηφο θαηαζθεπψλ, ζα παξνπζηάζνπλ χθεζε, απφξξνηα ηεο πεξηνξηζκέλεο 

παξαγσγήο, ελψ ηαπηφρξνλα, πξννδεπηηθά ζηεξεχνπλ νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

10.4   Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, δειαδή ζην Κεθάιαην 2, ην 

δήηεκα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζπλαξηήζεη ηεο θνξνινγίαο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο εηζαγσγέο, ή ηηο εμαγσγέο ή θαη ηηο 2 κεηαβιεηέο καδί, έρεη ήδε εμεηαζηεί 

πνηθηινηξφπσο απφ πιήζνο εξεπλεηψλ, δηεζλψο. Απηφ πνπ ζα είρε, ίζσο, παξαπάλσ 

ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζηνλ 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ράξηε, λα γίλεη εκπεηξηθή κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβιεηψλ ζηελ Οιιαλδία, ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα, ζπγθξίλνληαο φκσο ηελ 

θαηάζηαζε πξηλ θαη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ίζσο ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ βέβαηα 

νξηζκέλα ρξφληα γηα λα εμαρζνχλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, αιιά νπσζδήπνηε ζα 

παξνπζίαδε αξθεηφ ελδηαθέξνλ κία ηέηνηα έξεπλα, ε νπνία ζα ζπγθξίλεη 

νηθνλνκηθνχο δείθηεο απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πξηλ θαη 

κεηά ηελ πξφζθαηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ.  
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Πίλαθεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ 

 

 

 

 

GDP ζε 

ζηαζεξ

έο ηηκέο 

(GDP 

 Y) 

πλνιηθνί 

Φφξνη 

(TAX) 

Δηζαγσγέο 

(IMPORTS) 

Δμαγσγέο 

(EXPORT

S) 

 

 

OPEN 

 

Πνηνηηθή 

κεηαβιεηή 

D1 

1981 135.2 19.6040 76.1176 79.4976 1.180513 0 

1982 149.3 21.3499 82.1150 87.0419 1.171665 0 

1983 159.8 21.0936 87.8900 92.5242 1.162719 0 

1984 168.0 20.8320 98.4480 105.3360 1.264859 0 

1985 176.5 21.7095 106.6060 112.7835 1.288075 0 

1986 190.5 24.5745 96.7740 102.1080 1.074074 0 

1987 198.2 26.9552 100.2892 103.2622 1.042640 0 

1988 206.0 28.4280 106.5020 111.6520 1.085559 0 

1989 218.2 29.0206 120.0100 124.8104 1.147239 0 

1990 234.5 34.9405 124.0505 132.0235 1.130435 0 

1991 247.1 39.7831 130.7159 139.6115 1.134835 0 

1992 260.7 39.6264 133.2177 141.5601 1.088843 0 

1993 279.6 44.7360 136.7244 151.8228 1.090909 0 

1994 296.5 39.1380 150.9185 168.4120 1.144527 0 

1995 320.5 39.4215 172.1085 190.3770 1.199364 0 

1996 329.3 41.8211 179.1392 196.2628 1.202532 0 

1997 341.1 41.2731 196.4736 215.9163 1.282078 0 

1998 359.9 42.8281 208.3821 225.2974 1.264428 0 

1999 386.2 45.5716 227.0856 243.3060€ 1.271399 0 

2000 418.0 48.4880 269.6100 293.0180 1.425847 0 

2001 447.7 51.0378 275.3355 301.3021 1.367304 0 

2002 465.2 53.0328 267.9552 298.6584 1.304069 0 

2003 476.9 51.0283 270.4023 300.4470 1.277481 0 

2004 489.9 51.4395 290.5107 325.7835 1.355603 0 

2005 505.6 58.6496 314.4832 353.4144 1.431203 0 

2006 529.2 60.8580 355.6224 399.5460 1.556161 1 

2007 556.0 65.0520 384.7520 432.5680 1.608315 1 

2008 582.6 69.3294 415.3938 468.4104 1.668867 1 
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Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ από νηθνλνκεηξηθά παθέηα 

 

ΔΛΔΓΥΟ DICKEY-FULLER  -  ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ TAX 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.713469  0.9998 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 15:48 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.044773 0.012057 3.713469 0.0010 

R-squared 0.007993     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared 0.007993     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.596814     Akaike info criterion 4.782782 
Sum squared resid 175.3296     Schwarz criterion 4.830776 
Log likelihood -63.56755     Durbin-Watson stat 2.138803 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.675026  0.9892 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 15:58 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.026242 0.038875 0.675026 0.5059 
C 0.809213 1.611396 0.502182 0.6199 

R-squared 0.017900     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared -0.021384     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.634985     Akaike info criterion 4.846819 
Sum squared resid 173.5786     Schwarz criterion 4.942807 
Log likelihood -63.43206     F-statistic 0.455660 
Durbin-Watson stat 2.121774     Prob(F-statistic) 0.505855 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.852687  0.6507 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 15:59 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) -0.323992 0.174877 -1.852687 0.0763 
C 6.191164 3.034377 2.040341 0.0525 

@TREND(1981) 0.599838 0.292872 2.048121 0.0516 

R-squared 0.164016     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared 0.094351     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.481210     Akaike info criterion 4.759809 
Sum squared resid 147.7537     Schwarz criterion 4.903791 
Log likelihood -61.25742     F-statistic 2.354345 
Durbin-Watson stat 1.777230     Prob(F-statistic) 0.116513 

 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.713469  0.9998 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:40 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.044773 0.012057 3.713469 0.0010 

R-squared 0.007993     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared 0.007993     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.596814     Akaike info criterion 4.782782 
Sum squared resid 175.3296     Schwarz criterion 4.830776 
Log likelihood -63.56755     Durbin-Watson stat 2.138803 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.675026  0.9892 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:43 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.026242 0.038875 0.675026 0.5059 
C 0.809213 1.611396 0.502182 0.6199 

R-squared 0.017900     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared -0.021384     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.634985     Akaike info criterion 4.846819 
Sum squared resid 173.5786     Schwarz criterion 4.942807 
Log likelihood -63.43206     F-statistic 0.455660 
Durbin-Watson stat 2.121774     Prob(F-statistic) 0.505855 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.852687  0.6507 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
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 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:44 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) -0.323992 0.174877 -1.852687 0.0763 
C 6.191164 3.034377 2.040341 0.0525 

@TREND(1981) 0.599838 0.292872 2.048121 0.0516 

R-squared 0.164016     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared 0.094351     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.481210     Akaike info criterion 4.759809 
Sum squared resid 147.7537     Schwarz criterion 4.903791 
Log likelihood -61.25742     F-statistic 2.354345 
Durbin-Watson stat 1.777230     Prob(F-statistic) 0.116513 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.713469  0.9998 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:45 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.044773 0.012057 3.713469 0.0010 

R-squared 0.007993     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared 0.007993     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.596814     Akaike info criterion 4.782782 
Sum squared resid 175.3296     Schwarz criterion 4.830776 
Log likelihood -63.56755     Durbin-Watson stat 2.138803 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: Constant 
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Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.675026  0.9892 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:46 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.026242 0.038875 0.675026 0.5059 
C 0.809213 1.611396 0.502182 0.6199 

R-squared 0.017900     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared -0.021384     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.634985     Akaike info criterion 4.846819 
Sum squared resid 173.5786     Schwarz criterion 4.942807 
Log likelihood -63.43206     F-statistic 0.455660 
Durbin-Watson stat 2.121774     Prob(F-statistic) 0.505855 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: TAX has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.852687  0.6507 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:46 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) -0.323992 0.174877 -1.852687 0.0763 
C 6.191164 3.034377 2.040341 0.0525 

@TREND(1981) 0.599838 0.292872 2.048121 0.0516 

R-squared 0.164016     Mean dependent var 1.841681 
Adjusted R-squared 0.094351     S.D. dependent var 2.607256 
S.E. of regression 2.481210     Akaike info criterion 4.759809 
Sum squared resid 147.7537     Schwarz criterion 4.903791 
Log likelihood -61.25742     F-statistic 2.354345 
Durbin-Watson stat 1.777230     Prob(F-statistic) 0.116513 
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ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.502849  0.0011 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:48 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -0.687635 0.196307 -3.502849 0.0018 

R-squared 0.328758     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.328758     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 3.104043     Akaike info criterion 5.140991 
Sum squared resid 240.8771     Schwarz criterion 5.189379 
Log likelihood -65.83288     Durbin-Watson stat 2.086785 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.978496  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:48 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -1.033821 0.207657 -4.978496 0.0000 
C 1.904485 0.643950 2.957506 0.0069 

R-squared 0.508050     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.487552     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 2.712146     Akaike info criterion 4.907161 
Sum squared resid 176.5377     Schwarz criterion 5.003938 
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Log likelihood -61.79309     F-statistic 24.78542 
Durbin-Watson stat 1.944723     Prob(F-statistic) 0.000044 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.123308  0.0018 

Test critical values: 1% level  -4.356068  
 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:50 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -1.071909 0.209222 -5.123308 0.0000 
C 0.801687 1.168204 0.686256 0.4994 

@TREND(1981) 0.080647 0.071454 1.128654 0.2707 

R-squared 0.533867     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.493333     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 2.696803     Akaike info criterion 4.930178 
Sum squared resid 167.2732     Schwarz criterion 5.075343 
Log likelihood -61.09232     F-statistic 13.17105 
Durbin-Watson stat 1.975477     Prob(F-statistic) 0.000154 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.502849  0.0011 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:51 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(TAX(-1)) -0.687635 0.196307 -3.502849 0.0018 

R-squared 0.328758     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.328758     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 3.104043     Akaike info criterion 5.140991 
Sum squared resid 240.8771     Schwarz criterion 5.189379 
Log likelihood -65.83288     Durbin-Watson stat 2.086785 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ  

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.978496  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:52 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -1.033821 0.207657 -4.978496 0.0000 
C 1.904485 0.643950 2.957506 0.0069 

R-squared 0.508050     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.487552     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 2.712146     Akaike info criterion 4.907161 
Sum squared resid 176.5377     Schwarz criterion 5.003938 
Log likelihood -61.79309     F-statistic 24.78542 
Durbin-Watson stat 1.944723     Prob(F-statistic) 0.000044 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.123308  0.0018 

Test critical values: 1% level  -4.356068  
 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:53 
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Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -1.071909 0.209222 -5.123308 0.0000 
C 0.801687 1.168204 0.686256 0.4994 

@TREND(1981) 0.080647 0.071454 1.128654 0.2707 

R-squared 0.533867     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.493333     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 2.696803     Akaike info criterion 4.930178 
Sum squared resid 167.2732     Schwarz criterion 5.075343 
Log likelihood -61.09232     F-statistic 13.17105 
Durbin-Watson stat 1.975477     Prob(F-statistic) 0.000154 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.502849  0.0011 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:53 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -0.687635 0.196307 -3.502849 0.0018 

R-squared 0.328758     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.328758     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 3.104043     Akaike info criterion 5.140991 
Sum squared resid 240.8771     Schwarz criterion 5.189379 
Log likelihood -65.83288     Durbin-Watson stat 2.086785 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.978496  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:54 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -1.033821 0.207657 -4.978496 0.0000 
C 1.904485 0.643950 2.957506 0.0069 

R-squared 0.508050     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.487552     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 2.712146     Akaike info criterion 4.907161 
Sum squared resid 176.5377     Schwarz criterion 5.003938 
Log likelihood -61.79309     F-statistic 24.78542 
Durbin-Watson stat 1.944723     Prob(F-statistic) 0.000044 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.123308  0.0018 

Test critical values: 1% level  -4.356068  
 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(TAX,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 16:55 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(TAX(-1)) -1.071909 0.209222 -5.123308 0.0000 
C 0.801687 1.168204 0.686256 0.4994 

@TREND(1981) 0.080647 0.071454 1.128654 0.2707 

R-squared 0.533867     Mean dependent var 0.097365 
Adjusted R-squared 0.493333     S.D. dependent var 3.788681 
S.E. of regression 2.696803     Akaike info criterion 4.930178 
Sum squared resid 167.2732     Schwarz criterion 5.075343 
Log likelihood -61.09232     F-statistic 13.17105 
Durbin-Watson stat 1.975477     Prob(F-statistic) 0.000154 
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ΔΛΔΓΥΟ  ΑΤΣΟΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ TAX 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.150305     Probability 0.701525 
Obs*R-squared 0.134789     Probability 0.713518 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:07 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) 0.000135 0.012264 0.011030 0.9913 
RESID(-1) -0.077752 0.200550 -0.387692 0.7015 

R-squared 0.004992     Mean dependent var 0.080140 
Adjusted R-squared -0.034808     S.D. dependent var 2.595530 
S.E. of regression 2.640316     Akaike info criterion 4.850862 
Sum squared resid 174.2818     Schwarz criterion 4.946850 
Log likelihood -63.48663     Durbin-Watson stat 1.994804 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.123902     Probability 0.727912 
Obs*R-squared 0.138674     Probability 0.709603 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:08 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.080290 1.656178 -0.048479 0.9617 
TAX(-1) 0.001920 0.039949 0.048053 0.9621 

RESID(-1) -0.073023 0.207454 -0.351997 0.7279 

R-squared 0.005136     Mean dependent var -6.58E-16 
Adjusted R-squared -0.077769     S.D. dependent var 2.583815 
S.E. of regression 2.682405     Akaike info criterion 4.915744 
Sum squared resid 172.6871     Schwarz criterion 5.059726 
Log likelihood -63.36254     F-statistic 0.061951 
Durbin-Watson stat 1.990337     Prob(F-statistic) 0.940079 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.343710     Probability 0.563405 
Obs*R-squared 0.397545     Probability 0.528360 

     
Test Equation: 
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Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:09 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.960743 4.544407 0.431463 0.6701 
T 0.205257 0.459087 0.447098 0.6590 

TAX(-1) -0.122331 0.273826 -0.446746 0.6592 
RESID(-1) 0.194195 0.331239 0.586268 0.5634 

R-squared 0.014724     Mean dependent var 7.76E-15 
Adjusted R-squared -0.113790     S.D. dependent var 2.383870 
S.E. of regression 2.515847     Akaike info criterion 4.819050 
Sum squared resid 145.5782     Schwarz criterion 5.011026 
Log likelihood -61.05717     F-statistic 0.114570 
Durbin-Watson stat 1.958407     Prob(F-statistic) 0.950674 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 5.39E-06     Probability 0.998167 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:10 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) -0.000214 0.093438 -0.002288 0.9982 
DTAX(-1) 0.004964 2.148644 0.002310 0.9982 
RESID(-1) -0.004806 2.069364 -0.002322 0.9982 

R-squared -0.000569     Mean dependent var 0.061594 
Adjusted R-squared -0.087574     S.D. dependent var 2.633839 
S.E. of regression 2.746748     Akaike info criterion 4.966879 
Sum squared resid 173.5263     Schwarz criterion 5.112044 
Log likelihood -61.56943     Durbin-Watson stat 1.979478 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.004878     Probability 0.944952 
Obs*R-squared 0.005763     Probability 0.939486 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:11 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.145435 2.766708 -0.052566 0.9586 
TAX(-1) -0.004877 0.083016 -0.058752 0.9537 

DTAX(-1) 0.187761 2.697630 0.069602 0.9451 
RESID(-1) -0.184233 2.637933 -0.069840 0.9450 
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R-squared 0.000222     Mean dependent var -7.17E-16 
Adjusted R-squared -0.136112     S.D. dependent var 2.626331 
S.E. of regression 2.799368     Akaike info criterion 5.037303 
Sum squared resid 172.4022     Schwarz criterion 5.230856 
Log likelihood -61.48494     F-statistic 0.001626 
Durbin-Watson stat 1.962949     Prob(F-statistic) 0.999907 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.165936     Probability 0.687872 
Obs*R-squared 0.203834     Probability 0.651644 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:12 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2.556424 7.202924 -0.354915 0.7262 
T -0.275236 0.763062 -0.360699 0.7219 

TAX(-1) 0.148234 0.422451 0.350891 0.7292 
DTAX(-1) 0.313560 0.804695 0.389664 0.7007 
RESID(-1) -0.479453 1.176997 -0.407353 0.6879 

R-squared 0.007840     Mean dependent var 4.10E-15 
Adjusted R-squared -0.181143     S.D. dependent var 2.389159 
S.E. of regression 2.596548     Akaike info criterion 4.917284 
Sum squared resid 141.5833     Schwarz criterion 5.159226 
Log likelihood -58.92469     F-statistic 0.041484 
Durbin-Watson stat 1.964594     Prob(F-statistic) 0.996469 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.070496     Probability 0.932162 
Obs*R-squared 0.147017     Probability 0.929128 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 10:33 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

TAX(-1) -0.032705 0.114319 -0.286086 0.7778 
DTAX(-1) 0.216620 2.023158 0.107070 0.9158 
DTAX(-2) 0.563049 1.538822 0.365896 0.7183 
RESID(-1) -0.189691 1.942091 -0.097673 0.9232 
RESID(-2) -0.539318 1.490727 -0.361782 0.7213 

R-squared 0.005881     Mean dependent var 0.087829 
Adjusted R-squared -0.192943     S.D. dependent var 2.669637 
S.E. of regression 2.915830     Akaike info criterion 5.155042 
Sum squared resid 170.0412     Schwarz criterion 5.398817 
Log likelihood -59.43803     Durbin-Watson stat 1.988026 



Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ απφ νηθνλνκεηξηθά παθέηα 

 

 
118 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.295124     Probability 0.747790 
Obs*R-squared 0.753242     Probability 0.686176 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 10:35 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.955352 2.424183 -0.394092 0.6979 
TAX(-1) -0.048029 0.084014 -0.571681 0.5742 

DTAX(-1) 0.608935 1.622320 0.375348 0.7116 
DTAX(-2) 1.000215 1.455523 0.687186 0.5003 
RESID(-1) -0.592963 1.588335 -0.373323 0.7130 
RESID(-2) -0.964367 1.444832 -0.667460 0.5125 

R-squared 0.030130     Mean dependent var -3.91E-16 
Adjusted R-squared -0.225099     S.D. dependent var 2.653056 
S.E. of regression 2.936514     Akaike info criterion 5.197887 
Sum squared resid 163.8392     Schwarz criterion 5.490417 
Log likelihood -58.97358     F-statistic 0.118050 
Durbin-Watson stat 1.993498     Prob(F-statistic) 0.986795 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.617708     Probability 0.225894 
Obs*R-squared 3.808986     Probability 0.148898 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 10:36 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -15.48061 9.504017 -1.628849 0.1207 
T -1.804578 1.094420 -1.648890 0.1165 

TAX(-1) 0.985881 0.606949 1.624323 0.1217 
DTAX(-1) 1.641675 1.153545 1.423156 0.1718 
DTAX(-2) -0.547739 0.866859 -0.631866 0.5354 
RESID(-1) -2.703264 1.591352 -1.698722 0.1066 
RESID(-2) 0.212828 1.075461 0.197895 0.8453 

R-squared 0.152359     Mean dependent var 8.42E-15 
Adjusted R-squared -0.130187     S.D. dependent var 2.409101 
S.E. of regression 2.561122     Akaike info criterion 4.950264 
Sum squared resid 118.0682     Schwarz criterion 5.291549 
Log likelihood -54.87830     F-statistic 0.539236 
Durbin-Watson stat 1.932209     Prob(F-statistic) 0.771619 
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ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.003685     Probability 0.326415 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:16 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DTAX(-1) 0.581476 0.612702 0.949036 0.3521 
RESID(-1) -0.637130 0.635959 -1.001841 0.3264 

R-squared -0.173758     Mean dependent var 1.299351 
Adjusted R-squared -0.222664     S.D. dependent var 2.806998 
S.E. of regression 3.103815     Akaike info criterion 5.176944 
Sum squared resid 231.2079     Schwarz criterion 5.273721 
Log likelihood -65.30027     Durbin-Watson stat 2.061692 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.160678     Probability 0.692232 
Obs*R-squared 0.180376     Probability 0.671050 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:17 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -4.586918 11.46183 -0.400191 0.6927 
DTAX(-1) 2.486200 6.205969 0.400614 0.6924 
RESID(-1) -2.492110 6.217113 -0.400847 0.6922 

R-squared 0.006938     Mean dependent var -2.90E-16 
Adjusted R-squared -0.079416     S.D. dependent var 2.657350 
S.E. of regression 2.760852     Akaike info criterion 4.977122 
Sum squared resid 175.3129     Schwarz criterion 5.122287 
Log likelihood -61.70259     F-statistic 0.080339 
Durbin-Watson stat 1.934770     Prob(F-statistic) 0.923061 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.002480     Probability 0.960729 
Obs*R-squared 0.002931     Probability 0.956825 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:18 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.085702 2.094713 0.040914 0.9677 
T 0.007547 0.168221 0.044861 0.9646 

DTAX(-1) -0.107795 2.174975 -0.049562 0.9609 
RESID(-1) 0.108927 2.187168 0.049803 0.9607 

R-squared 0.000113     Mean dependent var 8.54E-17 
Adjusted R-squared -0.136236     S.D. dependent var 2.586683 
S.E. of regression 2.757258     Akaike info criterion 5.006989 
Sum squared resid 167.2544     Schwarz criterion 5.200542 
Log likelihood -61.09085     F-statistic 0.000827 
Durbin-Watson stat 1.981510     Prob(F-statistic) 0.999966 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.335858     Probability 0.140677 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:19 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DTAX(-1) 0.858676 0.614862 1.396533 0.1765 
DDTAX(-1) 0.384828 0.326064 1.180221 0.2505 
RESID(-1) -1.314043 0.859778 -1.528351 0.1407 

R-squared -0.036125     Mean dependent var 1.077071 
Adjusted R-squared -0.130318     S.D. dependent var 2.875616 
S.E. of regression 3.057251     Akaike info criterion 5.185076 
Sum squared resid 205.6293     Schwarz criterion 5.331341 
Log likelihood -61.81345     Durbin-Watson stat 1.942717 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.449295     Probability 0.509975 
Obs*R-squared 0.523671     Probability 0.469280 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:20 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1.591300 2.500573 -0.636374 0.5314 
DTAX(-1) 0.863322 1.327314 0.650428 0.5225 

DDTAX(-1) -0.027928 0.225040 -0.124101 0.9024 
RESID(-1) -0.860076 1.283131 -0.670295 0.5100 

R-squared 0.020947     Mean dependent var -2.49E-16 
Adjusted R-squared -0.118918     S.D. dependent var 2.673466 
S.E. of regression 2.827963     Akaike info criterion 5.062637 
Sum squared resid 167.9449     Schwarz criterion 5.257657 
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Log likelihood -59.28296     F-statistic 0.149765 
Durbin-Watson stat 2.012723     Prob(F-statistic) 0.928678 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.049000     Probability 0.827057 
Obs*R-squared 0.061100     Probability 0.804765 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 01/31/09   Time: 17:21 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.295107 1.906035 -0.154828 0.8785 
T -0.034217 0.174670 -0.195894 0.8467 

DTAX(-1) 0.447580 2.049083 0.218430 0.8293 
DDTAX(-1) -0.029415 0.262137 -0.112213 0.9118 
RESID(-1) -0.424559 1.917963 -0.221359 0.8271 

R-squared 0.002444     Mean dependent var -1.95E-16 
Adjusted R-squared -0.197067     S.D. dependent var 2.621922 
S.E. of regression 2.868660     Akaike info criterion 5.122424 
Sum squared resid 164.5842     Schwarz criterion 5.366199 
Log likelihood -59.03030     F-statistic 0.012250 
Durbin-Watson stat 1.996327     Prob(F-statistic) 0.999676 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.477642     Probability 0.627493 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 10:45 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DTAX(-1) 0.026775 0.538531 0.049718 0.9609 
DDTAX(-1) -0.826559 0.893854 -0.924714 0.3667 
DDTAX(-2) -0.020345 0.285217 -0.071331 0.9439 
RESID(-1) 0.841716 0.976937 0.861587 0.3997 
RESID(-2) -0.699349 0.791437 -0.883644 0.3879 

R-squared -0.035436     Mean dependent var 0.829965 
Adjusted R-squared -0.253422     S.D. dependent var 2.866214 
S.E. of regression 3.208909     Akaike info criterion 5.352791 
Sum squared resid 195.6448     Schwarz criterion 5.598219 
Log likelihood -59.23349     Durbin-Watson stat 2.047096 
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ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.132073     Probability 0.877119 
Obs*R-squared 0.347100     Probability 0.840675 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 10:46 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.264989 2.623752 0.100996 0.9207 
DTAX(-1) -0.127285 1.369410 -0.092949 0.9270 

DDTAX(-1) -0.427016 1.025759 -0.416293 0.6821 
DDTAX(-2) 0.010492 0.243277 0.043129 0.9661 
RESID(-1) 0.563020 1.367078 0.411841 0.6853 
RESID(-2) -0.495067 1.053603 -0.469880 0.6441 

R-squared 0.014463     Mean dependent var -3.15E-16 
Adjusted R-squared -0.259298     S.D. dependent var 2.675712 
S.E. of regression 3.002643     Akaike info criterion 5.249181 
Sum squared resid 162.2855     Schwarz criterion 5.543694 
Log likelihood -56.99017     F-statistic 0.052829 
Durbin-Watson stat 1.975152     Prob(F-statistic) 0.997944 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.183651     Probability 0.833855 
Obs*R-squared 0.507578     Probability 0.775855 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 10:47 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.656082 2.362120 0.277752 0.7846 
T 0.016081 0.169561 0.094841 0.9256 

DTAX(-1) -0.463779 2.134862 -0.217241 0.8306 
DDTAX(-1) -0.460964 1.449190 -0.318084 0.7543 
DDTAX(-2) 0.028141 0.277154 0.101536 0.9203 
RESID(-1) 0.942656 1.736967 0.542702 0.5944 
RESID(-2) -0.583792 1.415073 -0.412553 0.6851 

R-squared 0.021149     Mean dependent var -2.78E-17 
Adjusted R-squared -0.324328     S.D. dependent var 2.649844 
S.E. of regression 3.049425     Akaike info criterion 5.306276 
Sum squared resid 158.0829     Schwarz criterion 5.649875 
Log likelihood -56.67531     F-statistic 0.061217 
Durbin-Watson stat 1.999631     Prob(F-statistic) 0.998814 
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ΔΛΔΓΥΟ DICKEY-FULLER  -  ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ Y 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  14.22078  1.0000 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:26 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.049569 0.003486 14.22078 0.0000 

R-squared 0.248534     Mean dependent var 16.57037 
Adjusted R-squared 0.248534     S.D. dependent var 7.137917 
S.E. of regression 6.187655     Akaike info criterion 6.519323 
Sum squared resid 995.4638     Schwarz criterion 6.567317 
Log likelihood -87.01086     Durbin-Watson stat 0.907294 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.752709  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:28 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.032696 0.008713 3.752709 0.0009 
C 6.221880 2.976532 2.090312 0.0469 

R-squared 0.360333     Mean dependent var 16.57037 
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Adjusted R-squared 0.334746     S.D. dependent var 7.137917 
S.E. of regression 5.821906     Akaike info criterion 6.432319 
Sum squared resid 847.3647     Schwarz criterion 6.528307 
Log likelihood -84.83631     F-statistic 14.08283 
Durbin-Watson stat 1.045604     Prob(F-statistic) 0.000932 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.844629  0.9482 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:29 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.051195 0.060613 -0.844629 0.4067 
C 13.18694 5.775328 2.283323 0.0316 

@TREND(1981) 1.399069 1.000736 1.398040 0.1749 

R-squared 0.408503     Mean dependent var 16.57037 
Adjusted R-squared 0.359212     S.D. dependent var 7.137917 
S.E. of regression 5.713849     Akaike info criterion 6.428102 
Sum squared resid 783.5536     Schwarz criterion 6.572084 
Log likelihood -83.77937     F-statistic 8.287516 
Durbin-Watson stat 1.051819     Prob(F-statistic) 0.001834 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.604144  0.9966 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:30 
Sample(adjusted): 1983 2008 
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Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.023227 0.008919 2.604144 0.0156 
D(Y(-1)) 0.545546 0.176166 3.096777 0.0049 

R-squared 0.490335     Mean dependent var 16.66538 
Adjusted R-squared 0.469099     S.D. dependent var 7.261842 
S.E. of regression 5.291191     Akaike info criterion 6.243767 
Sum squared resid 671.9209     Schwarz criterion 6.340544 
Log likelihood -79.16898     Durbin-Watson stat 1.625566 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.811011  0.9995 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:30 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.018614 0.010278 1.811011 0.0832 
D(Y(-1)) 0.484658 0.188949 2.565017 0.0173 

C 2.800104 3.067779 0.912746 0.3708 

R-squared 0.508151     Mean dependent var 16.66538 
Adjusted R-squared 0.465382     S.D. dependent var 7.261842 
S.E. of regression 5.309685     Akaike info criterion 6.285109 
Sum squared resid 648.4334     Schwarz criterion 6.430274 
Log likelihood -78.70642     F-statistic 11.88116 
Durbin-Watson stat 1.596657     Prob(F-statistic) 0.000286 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.719487  0.7134 

Test critical values: 1% level  -4.356068  
 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:31 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.097441 0.056669 -1.719487 0.0996 
D(Y(-1)) 0.485743 0.176637 2.749947 0.0117 

C 11.80582 5.196720 2.271782 0.0332 
@TREND(1981) 1.966764 0.946447 2.078050 0.0496 

R-squared 0.588853     Mean dependent var 16.66538 
Adjusted R-squared 0.532788     S.D. dependent var 7.261842 
S.E. of regression 4.963681     Akaike info criterion 6.182810 
Sum squared resid 542.0387     Schwarz criterion 6.376364 
Log likelihood -76.37653     F-statistic 10.50297 
Durbin-Watson stat 1.663801     Prob(F-statistic) 0.000173 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.604144  0.9966 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:32 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.023227 0.008919 2.604144 0.0156 
D(Y(-1)) 0.545546 0.176166 3.096777 0.0049 

R-squared 0.490335     Mean dependent var 16.66538 
Adjusted R-squared 0.469099     S.D. dependent var 7.261842 
S.E. of regression 5.291191     Akaike info criterion 6.243767 
Sum squared resid 671.9209     Schwarz criterion 6.340544 
Log likelihood -79.16898     Durbin-Watson stat 1.625566 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.212885  0.9999 
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Test critical values: 1% level  -3.724070  
 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:33 
Sample(adjusted): 1984 2008 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.023763 0.010738 2.212885 0.0381 
D(Y(-1)) 0.677306 0.202711 3.341237 0.0031 
D(Y(-2)) -0.417966 0.205243 -2.036446 0.0545 

C 4.628490 3.122586 1.482262 0.1531 

R-squared 0.579307     Mean dependent var 16.91200 
Adjusted R-squared 0.519208     S.D. dependent var 7.299619 
S.E. of regression 5.061496     Akaike info criterion 6.226848 
Sum squared resid 537.9936     Schwarz criterion 6.421868 
Log likelihood -73.83560     F-statistic 9.639203 
Durbin-Watson stat 2.305213     Prob(F-statistic) 0.000334 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: Y has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.412773  0.8318 

Test critical values: 1% level  -4.374307  
 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:34 
Sample(adjusted): 1984 2008 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.087084 0.061640 -1.412773 0.1731 
D(Y(-1)) 0.626920 0.194319 3.226234 0.0042 
D(Y(-2)) -0.350255 0.198256 -1.766685 0.0925 

C 12.39416 5.188228 2.388901 0.0269 
@TREND(1981) 1.907697 1.046253 1.823362 0.0832 

R-squared 0.639272     Mean dependent var 16.91200 
Adjusted R-squared 0.567126     S.D. dependent var 7.299619 
S.E. of regression 4.802651     Akaike info criterion 6.153070 
Sum squared resid 461.3091     Schwarz criterion 6.396845 
Log likelihood -71.91337     F-statistic 8.860841 
Durbin-Watson stat 2.290507     Prob(F-statistic) 0.000276 
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ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.339260  0.5531 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:35 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.022227 0.065517 -0.339260 0.7372 

R-squared -0.002375     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared -0.002375     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.871226     Akaike info criterion 6.415706 
Sum squared resid 861.7825     Schwarz criterion 6.464095 
Log likelihood -82.40418     Durbin-Watson stat 1.854497 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.962051  0.3006 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:36 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.312078 0.159057 -1.962051 0.0615 
C 5.531626 2.795393 1.978837 0.0594 

R-squared 0.138230     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared 0.102322     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.556148     Akaike info criterion 6.341491 
Sum squared resid 740.8988     Schwarz criterion 6.438267 
Log likelihood -80.43938     F-statistic 3.849645 
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Durbin-Watson stat 1.625855     Prob(F-statistic) 0.061453 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.982040  0.1557 

Test critical values: 1% level  -4.356068  
 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:37 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.545733 0.183006 -2.982040 0.0067 
C 4.050832 2.689297 1.506279 0.1456 

@TREND(1981) 0.362925 0.167163 2.171084 0.0405 

R-squared 0.284802     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared 0.222611     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.170505     Akaike info criterion 6.231985 
Sum squared resid 614.8847     Schwarz criterion 6.377150 
Log likelihood -78.01580     F-statistic 4.579460 
Durbin-Watson stat 1.608446     Prob(F-statistic) 0.021179 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.339260  0.5531 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:37 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(Y(-1)) -0.022227 0.065517 -0.339260 0.7372 

R-squared -0.002375     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared -0.002375     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.871226     Akaike info criterion 6.415706 
Sum squared resid 861.7825     Schwarz criterion 6.464095 
Log likelihood -82.40418     Durbin-Watson stat 1.854497 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ  

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.962051  0.3006 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:38 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.312078 0.159057 -1.962051 0.0615 
C 5.531626 2.795393 1.978837 0.0594 

R-squared 0.138230     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared 0.102322     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.556148     Akaike info criterion 6.341491 
Sum squared resid 740.8988     Schwarz criterion 6.438267 
Log likelihood -80.43938     F-statistic 3.849645 
Durbin-Watson stat 1.625855     Prob(F-statistic) 0.061453 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.708094  0.0406 

Test critical values: 1% level  -4.374307  
 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:39 
Sample(adjusted): 1984 2008 
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Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.767230 0.206907 -3.708094 0.0013 
D(Y(-1),2) 0.415293 0.197357 2.104277 0.0476 

C 6.165624 2.799208 2.202631 0.0389 
@TREND(1981) 0.449914 0.177000 2.541894 0.0190 

R-squared 0.397753     Mean dependent var 0.644000 
Adjusted R-squared 0.311717     S.D. dependent var 5.924601 
S.E. of regression 4.915215     Akaike info criterion 6.168195 
Sum squared resid 507.3461     Schwarz criterion 6.363215 
Log likelihood -73.10243     F-statistic 4.623134 
Durbin-Watson stat 2.332516     Prob(F-statistic) 0.012354 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.339260  0.5531 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:39 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.022227 0.065517 -0.339260 0.7372 

R-squared -0.002375     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared -0.002375     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.871226     Akaike info criterion 6.415706 
Sum squared resid 861.7825     Schwarz criterion 6.464095 
Log likelihood -82.40418     Durbin-Watson stat 1.854497 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.962051  0.3006 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:40 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -0.312078 0.159057 -1.962051 0.0615 
C 5.531626 2.795393 1.978837 0.0594 

R-squared 0.138230     Mean dependent var 0.480769 
Adjusted R-squared 0.102322     S.D. dependent var 5.864266 
S.E. of regression 5.556148     Akaike info criterion 6.341491 
Sum squared resid 740.8988     Schwarz criterion 6.438267 
Log likelihood -80.43938     F-statistic 3.849645 
Durbin-Watson stat 1.625855     Prob(F-statistic) 0.061453 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.155168  0.0166 

Test critical values: 1% level  -4.394309  
 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(Y,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:41 
Sample(adjusted): 1985 2008 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(Y(-1)) -1.073500 0.258353 -4.155168 0.0005 
D(Y(-1),2) 0.554353 0.206655 2.682506 0.0147 
D(Y(-2),2) 0.397299 0.209386 1.897444 0.0731 

C 8.717307 3.088233 2.822750 0.0109 
@TREND(1981) 0.595954 0.197430 3.018561 0.0071 

R-squared 0.488293     Mean dependent var 0.766667 
Adjusted R-squared 0.380565     S.D. dependent var 6.019509 
S.E. of regression 4.737605     Akaike info criterion 6.131992 
Sum squared resid 426.4531     Schwarz criterion 6.377420 
Log likelihood -68.58391     F-statistic 4.532659 
Durbin-Watson stat 2.117483     Prob(F-statistic) 0.009703 
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ΔΛΔΓΥΟ  ΑΤΣΟΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ Y 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 9.208770     Probability 0.005556 
Obs*R-squared 6.843313     Probability 0.008897 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:48 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.000256 0.003040 -0.084290 0.9335 
RESID(-1) 0.519279 0.171120 3.034596 0.0056 

R-squared 0.253456     Mean dependent var 0.881591 
Adjusted R-squared 0.223594     S.D. dependent var 6.122089 
S.E. of regression 5.394411     Akaike info criterion 6.279791 
Sum squared resid 727.4917     Schwarz criterion 6.375779 
Log likelihood -82.77718     Durbin-Watson stat 1.592417 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 6.757425     Probability 0.015722 
Obs*R-squared 5.931917     Probability 0.014869 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:50 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.125683 2.683960 0.046827 0.9630 
Y(-1) -0.000276 0.007856 -0.035148 0.9723 

RESID(-1) 0.470158 0.180865 2.599505 0.0157 

R-squared 0.219701     Mean dependent var 2.63E-16 
Adjusted R-squared 0.154676     S.D. dependent var 5.708848 
S.E. of regression 5.248802     Akaike info criterion 6.258316 
Sum squared resid 661.1981     Schwarz criterion 6.402298 
Log likelihood -81.48727     F-statistic 3.378713 
Durbin-Watson stat 1.612845     Prob(F-statistic) 0.050949 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 6.038364     Probability 0.021961 
Obs*R-squared 5.614498     Probability 0.017812 

     
Test Equation: 
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Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:51 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.799909 5.372659 0.521140 0.6073 
T 0.568775 0.938768 0.605874 0.5505 

Y(-1) -0.033777 0.056793 -0.594737 0.5578 
RESID(-1) 0.475933 0.193680 2.457308 0.0220 

R-squared 0.207944     Mean dependent var 5.66E-15 
Adjusted R-squared 0.104633     S.D. dependent var 5.489688 
S.E. of regression 5.194554     Akaike info criterion 6.269052 
Sum squared resid 620.6180     Schwarz criterion 6.461028 
Log likelihood -80.63221     F-statistic 2.012788 
Durbin-Watson stat 1.568032     Prob(F-statistic) 0.140197 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.749143     Probability 0.110885 
Obs*R-squared 2.682013     Probability 0.101487 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:52 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) 0.019140 0.014401 1.329017 0.1969 
DY(-1) -0.405907 0.298090 -1.361692 0.1865 

RESID(-1) 0.573264 0.345745 1.658054 0.1109 

R-squared 0.103154     Mean dependent var 0.322619 
Adjusted R-squared 0.025168     S.D. dependent var 5.173837 
S.E. of regression 5.108315     Akaike info criterion 6.207783 
Sum squared resid 600.1823     Schwarz criterion 6.352948 
Log likelihood -77.70118     Durbin-Watson stat 2.123035 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 4.511225     Probability 0.045155 
Obs*R-squared 4.424234     Probability 0.035432 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:53 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.265568 3.492578 1.221324 0.2349 
Y(-1) 0.020859 0.013715 1.520879 0.1425 

DY(-1) -0.679513 0.365139 -1.860971 0.0762 
RESID(-1) 0.856442 0.403228 2.123965 0.0452 
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R-squared 0.170163     Mean dependent var -7.88E-16 
Adjusted R-squared 0.057003     S.D. dependent var 5.092871 
S.E. of regression 4.945586     Akaike info criterion 6.175506 
Sum squared resid 538.0941     Schwarz criterion 6.369060 
Log likelihood -76.28158     F-statistic 1.503742 
Durbin-Watson stat 2.308576     Prob(F-statistic) 0.241298 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.775723     Probability 0.196955 
Obs*R-squared 2.027106     Probability 0.154515 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:54 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.098112 5.961875 0.687387 0.4994 
T 0.486340 0.999226 0.486716 0.6315 

Y(-1) -0.017783 0.057272 -0.310508 0.7592 
DY(-1) -0.330089 0.302487 -1.091251 0.2875 

RESID(-1) 0.502938 0.377422 1.332563 0.1970 

R-squared 0.077966     Mean dependent var 6.05E-15 
Adjusted R-squared -0.097660     S.D. dependent var 4.656345 
S.E. of regression 4.878419     Akaike info criterion 6.178561 
Sum squared resid 499.7783     Schwarz criterion 6.420502 
Log likelihood -75.32129     F-statistic 0.443931 
Durbin-Watson stat 2.095616     Prob(F-statistic) 0.775517 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.580741     Probability 0.568642 
Obs*R-squared 1.134605     Probability 0.567053 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:57 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

Y(-1) -0.007634 0.042975 -0.177629 0.8608 
DY(-1) 0.466242 1.140396 0.408842 0.6870 
DY(-2) -0.313332 0.387728 -0.808123 0.4285 

RESID(-1) -0.529904 1.166911 -0.454108 0.6546 
RESID(-2) 0.101151 0.634205 0.159493 0.8749 

R-squared 0.045384     Mean dependent var 0.486439 
Adjusted R-squared -0.145539     S.D. dependent var 4.951283 
S.E. of regression 5.299351     Akaike info criterion 6.349902 
Sum squared resid 561.6625     Schwarz criterion 6.593678 
Log likelihood -74.37378     Durbin-Watson stat 1.973084 



Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ απφ νηθνλνκεηξηθά παθέηα 

 

 
136 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.694516     Probability 0.210293 
Obs*R-squared 3.784254     Probability 0.150751 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 02:59 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -4.117945 5.249295 -0.784476 0.4424 
Y(-1) -0.024483 0.024925 -0.982285 0.3383 

DY(-1) 1.049221 0.744763 1.408798 0.1751 
DY(-2) -0.310329 0.307843 -1.008075 0.3261 

RESID(-1) -1.222251 0.819060 -1.492260 0.1520 
RESID(-2) -0.279641 0.570082 -0.490528 0.6294 

R-squared 0.151370     Mean dependent var 2.89E-16 
Adjusted R-squared -0.071953     S.D. dependent var 4.734596 
S.E. of regression 4.901973     Akaike info criterion 6.222716 
Sum squared resid 456.5574     Schwarz criterion 6.515246 
Log likelihood -71.78395     F-statistic 0.677806 
Durbin-Watson stat 1.981261     Prob(F-statistic) 0.645535 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.081707     Probability 0.153717 
Obs*R-squared 4.696269     Probability 0.095547 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:02 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -13.04421 9.327526 -1.398464 0.1790 
T -2.496045 1.751864 -1.424794 0.1713 

Y(-1) 0.120688 0.089853 1.343165 0.1959 
DY(-1) 1.032100 0.567001 1.820281 0.0854 
DY(-2) -0.404336 0.300670 -1.344783 0.1954 

RESID(-1) -1.355088 0.708609 -1.912321 0.0719 
RESID(-2) -0.278418 0.427604 -0.651112 0.5232 

R-squared 0.187851     Mean dependent var 5.22E-15 
Adjusted R-squared -0.082866     S.D. dependent var 4.384200 
S.E. of regression 4.562235     Akaike info criterion 6.104998 
Sum squared resid 374.6518     Schwarz criterion 6.446284 
Log likelihood -69.31248     F-statistic 0.693902 
Durbin-Watson stat 2.142988     Prob(F-statistic) 0.657697 
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ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.118775     Probability 0.733368 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:03 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DY(-1) -0.007862 0.070496 -0.111529 0.9121 
RESID(-1) 0.074173 0.215220 0.344638 0.7334 

R-squared -0.016746     Mean dependent var 0.840507 
Adjusted R-squared -0.059110     S.D. dependent var 5.808321 
S.E. of regression 5.977522     Akaike info criterion 6.487693 
Sum squared resid 857.5385     Schwarz criterion 6.584469 
Log likelihood -82.34001     Durbin-Watson stat 1.970337 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.612309     Probability 0.216865 
Obs*R-squared 1.703214     Probability 0.191868 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:07 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.745337 4.039815 0.927106 0.3635 
DY(-1) -0.228964 0.239134 -0.957474 0.3483 

RESID(-1) 0.391585 0.308391 1.269767 0.2169 

R-squared 0.065508     Mean dependent var -2.90E-16 
Adjusted R-squared -0.015752     S.D. dependent var 5.443891 
S.E. of regression 5.486600     Akaike info criterion 6.350661 
Sum squared resid 692.3638     Schwarz criterion 6.495826 
Log likelihood -79.55860     F-statistic 0.806154 
Durbin-Watson stat 2.004421     Prob(F-statistic) 0.458794 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 4.283522     Probability 0.050427 
Obs*R-squared 4.237315     Probability 0.039545 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:07 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.339643 3.603465 1.481808 0.1526 
T 0.349006 0.229975 1.517585 0.1434 

DY(-1) -0.641457 0.354070 -1.811667 0.0837 
RESID(-1) 0.835209 0.403548 2.069667 0.0504 

R-squared 0.162974     Mean dependent var -3.29E-16 
Adjusted R-squared 0.048834     S.D. dependent var 4.959374 
S.E. of regression 4.836766     Akaike info criterion 6.131008 
Sum squared resid 514.6747     Schwarz criterion 6.324561 
Log likelihood -75.70310     F-statistic 1.427841 
Durbin-Watson stat 2.291653     Prob(F-statistic) 0.261488 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.001778     Probability 0.966746 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:08 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DY(-1) -0.001563 0.081641 -0.019149 0.9849 
DDY(-1) -0.066413 1.590117 -0.041766 0.9671 

RESID(-1) 0.069142 1.639709 0.042167 0.9667 

R-squared -0.028541     Mean dependent var 0.971065 
Adjusted R-squared -0.122044     S.D. dependent var 5.858015 
S.E. of regression 6.205196     Akaike info criterion 6.600818 
Sum squared resid 847.0979     Schwarz criterion 6.747083 
Log likelihood -79.51022     Durbin-Watson stat 1.998293 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.958813     Probability 0.338633 
Obs*R-squared 1.091604     Probability 0.296116 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:10 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.155315 4.449957 -0.709066 0.4861 
DY(-1) 0.176673 0.254295 0.694755 0.4948 

DDY(-1) 0.402217 0.462776 0.869141 0.3946 
RESID(-1) -0.648290 0.662068 -0.979190 0.3386 

R-squared 0.043664     Mean dependent var -7.46E-16 
Adjusted R-squared -0.092955     S.D. dependent var 5.257713 
S.E. of regression 5.496649     Akaike info criterion 6.391801 
Sum squared resid 634.4762     Schwarz criterion 6.586821 
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Log likelihood -75.89751     F-statistic 0.319604 
Durbin-Watson stat 1.945591     Prob(F-statistic) 0.811080 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 3.789174     Probability 0.065769 
Obs*R-squared 3.982036     Probability 0.045988 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:13 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2.867146 3.014359 -0.951163 0.3529 
T -0.287450 0.222400 -1.292490 0.2109 

DY(-1) 0.428387 0.293637 1.458900 0.1601 
DDY(-1) 0.359091 0.261559 1.372887 0.1850 

RESID(-1) -0.954712 0.490456 -1.946580 0.0658 

R-squared 0.159281     Mean dependent var -8.26E-16 
Adjusted R-squared -0.008862     S.D. dependent var 4.597762 
S.E. of regression 4.618091     Akaike info criterion 6.074696 
Sum squared resid 426.5352     Schwarz criterion 6.318471 
Log likelihood -70.93370     F-statistic 0.947293 
Durbin-Watson stat 2.117168     Prob(F-statistic) 0.457381 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.336057     Probability 0.286482 
Obs*R-squared 2.452643     Probability 0.293370 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:15 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DY(-1) 0.052781 0.084665 0.623413 0.5404 
DDY(-1) 2.334020 1.458835 1.599921 0.1261 
DDY(-2) 0.126491 1.107655 0.114197 0.9103 

RESID(-1) -2.453367 1.506572 -1.628443 0.1199 
RESID(-2) -0.304206 1.151094 -0.264276 0.7944 

R-squared 0.102193     Mean dependent var 0.901232 
Adjusted R-squared -0.086818     S.D. dependent var 5.933677 
S.E. of regression 6.185893     Akaike info criterion 6.665471 
Sum squared resid 727.0401     Schwarz criterion 6.910899 
Log likelihood -74.98566     Durbin-Watson stat 2.110088 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
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F-statistic 0.814606     Probability 0.458487 
Obs*R-squared 1.991985     Probability 0.369357 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:17 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -5.554843 9.571107 -0.580376 0.5689 
DY(-1) 0.325142 0.555767 0.585034 0.5658 

DDY(-1) 1.137442 1.100637 1.033439 0.3151 
DDY(-2) -1.109213 0.958789 -1.156890 0.2624 

RESID(-1) -1.464159 1.586526 -0.922871 0.3683 
RESID(-2) 1.177258 0.924175 1.273848 0.2189 

R-squared 0.082999     Mean dependent var -2.11E-15 
Adjusted R-squared -0.171723     S.D. dependent var 5.237675 
S.E. of regression 5.669582     Akaike info criterion 6.520426 
Sum squared resid 578.5948     Schwarz criterion 6.814939 
Log likelihood -72.24511     F-statistic 0.325842 
Durbin-Watson stat 1.890918     Prob(F-statistic) 0.890811 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.222521     Probability 0.802793 
Obs*R-squared 0.612265     Probability 0.736289 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 03:19 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1.910238 4.678060 -0.408340 0.6881 
T -0.135629 0.320082 -0.423733 0.6771 

DY(-1) 0.245535 0.511395 0.480129 0.6373 
DDY(-1) 0.026901 0.451953 0.059522 0.9532 
DDY(-2) -0.088583 0.519814 -0.170413 0.8667 

RESID(-1) -0.341024 0.790317 -0.431502 0.6715 
RESID(-2) -0.081419 0.640778 -0.127062 0.9004 

R-squared 0.025511     Mean dependent var -4.63E-16 
Adjusted R-squared -0.318426     S.D. dependent var 4.305977 
S.E. of regression 4.944241     Akaike info criterion 6.272817 
Sum squared resid 415.5738     Schwarz criterion 6.616416 
Log likelihood -68.27380     F-statistic 0.074174 
Durbin-Watson stat 1.997001     Prob(F-statistic) 0.997969 
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ΔΛΔΓΥΟ DICKEY-FULLER  -  ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ OPEN 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.330735  0.9498 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:49 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.014764 0.011094 1.330735 0.1948 

R-squared 0.002753     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared 0.002753     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.072102     Akaike info criterion -2.385144 
Sum squared resid 0.135165     Schwarz criterion -2.337150 
Log likelihood 33.19945     Durbin-Watson stat 1.756552 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.308741  0.9744 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:50 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.030840 0.099888 0.308741 0.7601 
C -0.020237 0.124933 -0.161982 0.8726 

R-squared 0.003798     Mean dependent var 0.018087 
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Adjusted R-squared -0.036050     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.073491     Akaike info criterion -2.312119 
Sum squared resid 0.135023     Schwarz criterion -2.216131 
Log likelihood 33.21361     F-statistic 0.095321 
Durbin-Watson stat 1.786592     Prob(F-statistic) 0.760077 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.354242  0.8514 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:51 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) -0.188178 0.138955 -1.354242 0.1883 
C 0.176591 0.149023 1.184991 0.2476 

@TREND(1981) 0.005382 0.002526 2.130499 0.0436 

R-squared 0.162241     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared 0.092427     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.068784     Akaike info criterion -2.411264 
Sum squared resid 0.113548     Schwarz criterion -2.267282 
Log likelihood 35.55206     F-statistic 2.323921 
Durbin-Watson stat 1.715192     Prob(F-statistic) 0.119518 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.330735  0.9498 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:52 
Sample(adjusted): 1982 2008 
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Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.014764 0.011094 1.330735 0.1948 

R-squared 0.002753     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared 0.002753     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.072102     Akaike info criterion -2.385144 
Sum squared resid 0.135165     Schwarz criterion -2.337150 
Log likelihood 33.19945     Durbin-Watson stat 1.756552 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.308741  0.9744 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:53 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.030840 0.099888 0.308741 0.7601 
C -0.020237 0.124933 -0.161982 0.8726 

R-squared 0.003798     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared -0.036050     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.073491     Akaike info criterion -2.312119 
Sum squared resid 0.135023     Schwarz criterion -2.216131 
Log likelihood 33.21361     F-statistic 0.095321 
Durbin-Watson stat 1.786592     Prob(F-statistic) 0.760077 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.354242  0.8514 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
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Date: 05/08/09   Time: 17:53 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) -0.188178 0.138955 -1.354242 0.1883 
C 0.176591 0.149023 1.184991 0.2476 

@TREND(1981) 0.005382 0.002526 2.130499 0.0436 

R-squared 0.162241     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared 0.092427     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.068784     Akaike info criterion -2.411264 
Sum squared resid 0.113548     Schwarz criterion -2.267282 
Log likelihood 35.55206     F-statistic 2.323921 
Durbin-Watson stat 1.715192     Prob(F-statistic) 0.119518 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.330735  0.9498 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:54 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.014764 0.011094 1.330735 0.1948 

R-squared 0.002753     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared 0.002753     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.072102     Akaike info criterion -2.385144 
Sum squared resid 0.135165     Schwarz criterion -2.337150 
Log likelihood 33.19945     Durbin-Watson stat 1.756552 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.308741  0.9744 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:54 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.030840 0.099888 0.308741 0.7601 
C -0.020237 0.124933 -0.161982 0.8726 

R-squared 0.003798     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared -0.036050     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.073491     Akaike info criterion -2.312119 
Sum squared resid 0.135023     Schwarz criterion -2.216131 
Log likelihood 33.21361     F-statistic 0.095321 
Durbin-Watson stat 1.786592     Prob(F-statistic) 0.760077 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: OPEN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.354242  0.8514 

Test critical values: 1% level  -4.339330  
 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:55 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) -0.188178 0.138955 -1.354242 0.1883 
C 0.176591 0.149023 1.184991 0.2476 

@TREND(1981) 0.005382 0.002526 2.130499 0.0436 

R-squared 0.162241     Mean dependent var 0.018087 
Adjusted R-squared 0.092427     S.D. dependent var 0.072201 
S.E. of regression 0.068784     Akaike info criterion -2.411264 
Sum squared resid 0.113548     Schwarz criterion -2.267282 
Log likelihood 35.55206     F-statistic 2.323921 
Durbin-Watson stat 1.715192     Prob(F-statistic) 0.119518 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.108880  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
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 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:56 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.818751 0.199264 -4.108880 0.0004 

R-squared 0.402625     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.402625     S.D. dependent var 0.096707 
S.E. of regression 0.074745     Akaike info criterion -2.311765 
Sum squared resid 0.139671     Schwarz criterion -2.263377 
Log likelihood 31.05295     Durbin-Watson stat 1.896499 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.282189  0.0026 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:56 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.870410 0.203263 -4.282189 0.0003 
C 0.016991 0.014953 1.136293 0.2671 

R-squared 0.433122     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.409502     S.D. dependent var 0.096707 
S.E. of regression 0.074314     Akaike info criterion -2.287244 
Sum squared resid 0.132540     Schwarz criterion -2.190467 
Log likelihood 31.73417     F-statistic 18.33714 
Durbin-Watson stat 1.920279     Prob(F-statistic) 0.000258 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 
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   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.595243  0.0059 

Test critical values: 1% level  -4.356068  
 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:58 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.956951 0.208248 -4.595243 0.0001 
C -0.022530 0.031479 -0.715714 0.4814 

@TREND(1981) 0.002824 0.001991 1.418365 0.1695 

R-squared 0.478717     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.433388     S.D. dependent var 0.096707 
S.E. of regression 0.072795     Akaike info criterion -2.294172 
Sum squared resid 0.121880     Schwarz criterion -2.149007 
Log likelihood 32.82424     F-statistic 10.56097 
Durbin-Watson stat 1.967185     Prob(F-statistic) 0.000558 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.108880  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:58 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.818751 0.199264 -4.108880 0.0004 

R-squared 0.402625     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.402625     S.D. dependent var 0.096707 
S.E. of regression 0.074745     Akaike info criterion -2.311765 
Sum squared resid 0.139671     Schwarz criterion -2.263377 
Log likelihood 31.05295     Durbin-Watson stat 1.896499 
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ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ  

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.282189  0.0026 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 17:59 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.870410 0.203263 -4.282189 0.0003 
C 0.016991 0.014953 1.136293 0.2671 

R-squared 0.433122     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.409502     S.D. dependent var 0.096707 
S.E. of regression 0.074314     Akaike info criterion -2.287244 
Sum squared resid 0.132540     Schwarz criterion -2.190467 
Log likelihood 31.73417     F-statistic 18.33714 
Durbin-Watson stat 1.920279     Prob(F-statistic) 0.000258 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.795589  0.0039 

Test critical values: 1% level  -4.374307  
 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:00 
Sample(adjusted): 1984 2008 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -1.331792 0.277712 -4.795589 0.0001 
D(OPEN(-1),2) 0.390897 0.200694 1.947727 0.0649 

C -0.034202 0.033177 -1.030917 0.3143 
@TREND(1981) 0.003953 0.002099 1.883531 0.0736 

R-squared 0.558756     Mean dependent var 0.002780 
Adjusted R-squared 0.495722     S.D. dependent var 0.098700 
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S.E. of regression 0.070089     Akaike info criterion -2.332451 
Sum squared resid 0.103162     Schwarz criterion -2.137430 
Log likelihood 33.15563     F-statistic 8.864256 
Durbin-Watson stat 2.020019     Prob(F-statistic) 0.000543 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.108880  0.0002 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:01 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.818751 0.199264 -4.108880 0.0004 

R-squared 0.402625     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.402625     S.D. dependent var 0.096707 
S.E. of regression 0.074745     Akaike info criterion -2.311765 
Sum squared resid 0.139671     Schwarz criterion -2.263377 
Log likelihood 31.05295     Durbin-Watson stat 1.896499 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.282189  0.0026 

Test critical values: 1% level  -3.711457  
 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:01 
Sample(adjusted): 1983 2008 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -0.870410 0.203263 -4.282189 0.0003 
C 0.016991 0.014953 1.136293 0.2671 

R-squared 0.433122     Mean dependent var 0.002669 
Adjusted R-squared 0.409502     S.D. dependent var 0.096707 
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S.E. of regression 0.074314     Akaike info criterion -2.287244 
Sum squared resid 0.132540     Schwarz criterion -2.190467 
Log likelihood 31.73417     F-statistic 18.33714 
Durbin-Watson stat 1.920279     Prob(F-statistic) 0.000258 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Null Hypothesis: D(OPEN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=2) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.795589  0.0039 

Test critical values: 1% level  -4.374307  
 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(OPEN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:02 
Sample(adjusted): 1984 2008 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(OPEN(-1)) -1.331792 0.277712 -4.795589 0.0001 
D(OPEN(-1),2) 0.390897 0.200694 1.947727 0.0649 

C -0.034202 0.033177 -1.030917 0.3143 
@TREND(1981) 0.003953 0.002099 1.883531 0.0736 

R-squared 0.558756     Mean dependent var 0.002780 
Adjusted R-squared 0.495722     S.D. dependent var 0.098700 
S.E. of regression 0.070089     Akaike info criterion -2.332451 
Sum squared resid 0.103162     Schwarz criterion -2.137430 
Log likelihood 33.15563     F-statistic 8.864256 
Durbin-Watson stat 2.020019     Prob(F-statistic) 0.000543 
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ΔΛΔΓΥΟ  ΑΤΣΟΤΥΔΣΙΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ OPEN 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.333817     Probability 0.568588 
Obs*R-squared 0.355414     Probability 0.551064 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:07 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) -0.000202 0.011245 -0.017921 0.9858 
RESID(-1) 0.115425 0.199777 0.577769 0.5686 

R-squared 0.013163     Mean dependent var -0.000259 
Adjusted R-squared -0.026310     S.D. dependent var 0.072101 
S.E. of regression 0.073044     Akaike info criterion -2.324334 
Sum squared resid 0.133384     Schwarz criterion -2.228347 
Log likelihood 33.37852     Durbin-Watson stat 1.915902 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.312689     Probability 0.581216 
Obs*R-squared 0.347251     Probability 0.555674 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:08 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.035810 0.141953 0.252266 0.8030 
OPEN(-1) -0.028698 0.113549 -0.252733 0.8026 
RESID(-1) 0.127610 0.228208 0.559186 0.5812 

R-squared 0.012861     Mean dependent var -4.37E-18 
Adjusted R-squared -0.069400     S.D. dependent var 0.072064 
S.E. of regression 0.074523     Akaike info criterion -2.250990 
Sum squared resid 0.133287     Schwarz criterion -2.107008 
Log likelihood 33.38836     F-statistic 0.156344 
Durbin-Watson stat 1.908853     Prob(F-statistic) 0.856129 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.677349     Probability 0.418953 
Obs*R-squared 0.772402     Probability 0.379475 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
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Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:09 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.097042 0.190823 0.508544 0.6159 
T 0.001325 0.003010 0.440128 0.6640 

OPEN(-1) -0.092744 0.179639 -0.516278 0.6106 
RESID(-1) 0.219096 0.266213 0.823012 0.4190 

R-squared 0.028607     Mean dependent var 2.47E-17 
Adjusted R-squared -0.098096     S.D. dependent var 0.066085 
S.E. of regression 0.069251     Akaike info criterion -2.366214 
Sum squared resid 0.110300     Schwarz criterion -2.174239 
Log likelihood 35.94389     F-statistic 0.225783 
Durbin-Watson stat 1.869032     Prob(F-statistic) 0.877479 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.228169     Probability 0.279218 
Obs*R-squared 1.317689     Probability 0.251007 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:10 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.023928 0.024729 0.967621 0.3433 
DOPEN(-1) -1.661198 1.512974 -1.097969 0.2836 
RESID(-1) 1.666124 1.503413 1.108228 0.2792 

R-squared 0.050680     Mean dependent var 0.000248 
Adjusted R-squared -0.031869     S.D. dependent var 0.072851 
S.E. of regression 0.074003     Akaike info criterion -2.261265 
Sum squared resid 0.125957     Schwarz criterion -2.116100 
Log likelihood 32.39645     Durbin-Watson stat 2.015360 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.464582     Probability 0.239045 
Obs*R-squared 1.622835     Probability 0.202697 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:10 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.054440 0.153077 -0.355637 0.7255 
OPEN(-1) 0.071138 0.132242 0.537937 0.5960 

DOPEN(-1) -1.904620 1.591626 -1.196650 0.2442 
RESID(-1) 1.873128 1.547785 1.210199 0.2390 

R-squared 0.062417     Mean dependent var -5.87E-18 
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Adjusted R-squared -0.065436     S.D. dependent var 0.072808 
S.E. of regression 0.075152     Akaike info criterion -2.197959 
Sum squared resid 0.124253     Schwarz criterion -2.004406 
Log likelihood 32.57347     F-statistic 0.488194 
Durbin-Watson stat 2.070011     Prob(F-statistic) 0.694009 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.607778     Probability 0.444324 
Obs*R-squared 0.731321     Probability 0.392455 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:11 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.110795 0.225823 0.490628 0.6288 
T 0.003919 0.005782 0.677835 0.5053 

OPEN(-1) -0.125237 0.230009 -0.544487 0.5918 
DOPEN(-1) -0.611043 0.815716 -0.749088 0.4621 
RESID(-1) 0.780934 1.001709 0.779601 0.4443 

R-squared 0.028128     Mean dependent var -7.82E-17 
Adjusted R-squared -0.156991     S.D. dependent var 0.065715 
S.E. of regression 0.070685     Akaike info criterion -2.290128 
Sum squared resid 0.104924     Schwarz criterion -2.048186 
Log likelihood 34.77166     F-statistic 0.151944 
Durbin-Watson stat 1.883020     Prob(F-statistic) 0.960021 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.005368     Probability 0.994647 
Obs*R-squared 0.009462     Probability 0.995280 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/11/09   Time: 11:59 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

OPEN(-1) 0.001627 0.021615 0.075251 0.9408 
DOPEN(-1) -0.040486 0.754091 -0.053688 0.9577 
DOPEN(-2) -0.059956 0.652973 -0.091819 0.9278 
RESID(-1) 0.041184 0.786428 0.052369 0.9588 
RESID(-2) 0.072901 0.720150 0.101230 0.9204 

R-squared 0.000378     Mean dependent var -0.000869 
Adjusted R-squared -0.199546     S.D. dependent var 0.070563 
S.E. of regression 0.077283     Akaike info criterion -2.105829 
Sum squared resid 0.119453     Schwarz criterion -1.862054 
Log likelihood 31.32287     Durbin-Watson stat 1.912583 
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ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.132106     Probability 0.877046 
Obs*R-squared 0.342880     Probability 0.842451 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:15 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.004240 0.178962 0.023694 0.9813 
OPEN(-1) -0.010284 0.147681 -0.069634 0.9452 

DOPEN(-1) 0.286936 0.667420 0.429918 0.6721 
DOPEN(-2) 0.168895 0.627393 0.269202 0.7907 
RESID(-1) -0.313891 0.691377 -0.454009 0.6550 
RESID(-2) -0.226595 0.652049 -0.347512 0.7320 

R-squared 0.013715     Mean dependent var -2.14E-17 
Adjusted R-squared -0.245833     S.D. dependent var 0.069840 
S.E. of regression 0.077953     Akaike info criterion -2.059863 
Sum squared resid 0.115456     Schwarz criterion -1.767333 
Log likelihood 31.74829     F-statistic 0.052843 
Durbin-Watson stat 1.949822     Prob(F-statistic) 0.997959 

 

ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 3.226791     Probability 0.063441 
Obs*R-squared 6.597788     Probability 0.036924 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:16 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.519712 0.287479 -1.807826 0.0874 
T -0.015496 0.006830 -2.268946 0.0358 

OPEN(-1) 0.575570 0.296506 1.941171 0.0681 
DOPEN(-1) 0.892293 0.538109 1.658200 0.1146 
DOPEN(-2) 0.695371 0.487105 1.427558 0.1705 
RESID(-1) -1.666731 0.785263 -2.122514 0.0479 
RESID(-2) -1.371232 0.644382 -2.127979 0.0474 

R-squared 0.263912     Mean dependent var 3.52E-17 
Adjusted R-squared 0.018549     S.D. dependent var 0.064352 
S.E. of regression 0.063752     Akaike info criterion -2.436126 
Sum squared resid 0.073158     Schwarz criterion -2.094841 
Log likelihood 37.45158     F-statistic 1.075597 
Durbin-Watson stat 2.035613     Prob(F-statistic) 0.412964 

 

 

 



Απνηειέζκαηα εθηηκήζεσλ απφ νηθνλνκεηξηθά παθέηα 

 

 
155 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.408164     Probability 0.246976 
Obs*R-squared 0.189193     Probability 0.663589 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:17 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DOPEN(-1) -1.274470 1.092033 -1.167061 0.2547 
RESID(-1) 1.312993 1.106460 1.186661 0.2470 

R-squared 0.007277     Mean dependent var 0.016141 
Adjusted R-squared -0.034087     S.D. dependent var 0.072910 
S.E. of regression 0.074142     Akaike info criterion -2.291859 
Sum squared resid 0.131930     Schwarz criterion -2.195082 
Log likelihood 31.79417     Durbin-Watson stat 1.961592 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.158059     Probability 0.293028 
Obs*R-squared 1.246356     Probability 0.264250 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:18 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.025912 0.028318 0.915029 0.3697 
DOPEN(-1) -1.447654 1.360409 -1.064131 0.2983 
RESID(-1) 1.478045 1.373480 1.076132 0.2930 

R-squared 0.047937     Mean dependent var -7.74E-18 
Adjusted R-squared -0.034851     S.D. dependent var 0.072812 
S.E. of regression 0.074070     Akaike info criterion -2.259444 
Sum squared resid 0.126187     Schwarz criterion -2.114279 
Log likelihood 32.37278     F-statistic 0.579030 
Durbin-Watson stat 2.003885     Prob(F-statistic) 0.568403 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 0 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.205697     Probability 0.151691 
Obs*R-squared 2.369199     Probability 0.123751 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:18 
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Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.139388 0.098743 -1.411628 0.1720 
T 0.016112 0.011021 1.461952 0.1579 

DOPEN(-1) -5.666140 3.820571 -1.483061 0.1522 
RESID(-1) 5.681980 3.825840 1.485159 0.1517 

R-squared 0.091123     Mean dependent var 1.17E-17 
Adjusted R-squared -0.032815     S.D. dependent var 0.069822 
S.E. of regression 0.070959     Akaike info criterion -2.312795 
Sum squared resid 0.110774     Schwarz criterion -2.119242 
Log likelihood 34.06633     F-statistic 0.735232 
Durbin-Watson stat 1.898547     Prob(F-statistic) 0.542161 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 1 ΤΣΔΡΖΖ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.033746     Probability 0.855930 
Obs*R-squared 0.000000     Probability 1.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:19 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DOPEN(-1) -0.131020 0.763268 -0.171657 0.8653 
DDOPEN(-1) -0.031598 0.272041 -0.116151 0.9086 

RESID(-1) 0.174846 0.951791 0.183702 0.8559 

R-squared -0.081345     Mean dependent var 0.020084 
Adjusted R-squared -0.179649     S.D. dependent var 0.071149 
S.E. of regression 0.077276     Akaike info criterion -2.170694 
Sum squared resid 0.131376     Schwarz criterion -2.024429 
Log likelihood 30.13367     Durbin-Watson stat 1.879226 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.012368     Probability 0.912504 
Obs*R-squared 0.014715     Probability 0.903448 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:20 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.001414 0.020294 0.069691 0.9451 
DOPEN(-1) -0.066291 0.657747 -0.100786 0.9207 

DDOPEN(-1) -0.010809 0.231159 -0.046760 0.9631 
RESID(-1) 0.085675 0.770374 0.111212 0.9125 

R-squared 0.000589     Mean dependent var -3.33E-18 
Adjusted R-squared -0.142184     S.D. dependent var 0.070884 
S.E. of regression 0.075756     Akaike info criterion -2.176944 
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Sum squared resid 0.120519     Schwarz criterion -1.981924 
Log likelihood 31.21180     F-statistic 0.004123 
Durbin-Watson stat 1.913137     Prob(F-statistic) 0.999623 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ ΜΗΑ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.118574     Probability 0.302834 
Obs*R-squared 1.324159     Probability 0.249847 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:21 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.015017 0.036002 0.417128 0.6810 
T -0.001632 0.002600 -0.627600 0.5374 

DOPEN(-1) 0.491342 0.540848 0.908466 0.3744 
DDOPEN(-1) 0.022228 0.201230 0.110461 0.9131 

RESID(-1) -0.607697 0.574586 -1.057627 0.3028 

R-squared 0.052966     Mean dependent var -4.44E-18 
Adjusted R-squared -0.136440     S.D. dependent var 0.065562 
S.E. of regression 0.069892     Akaike info criterion -2.306871 
Sum squared resid 0.097698     Schwarz criterion -2.063096 
Log likelihood 33.83589     F-statistic 0.279644 
Durbin-Watson stat 1.960752     Prob(F-statistic) 0.887667 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΥΧΡΗ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.873211     Probability 0.081244 
Obs*R-squared 4.555887     Probability 0.102495 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:21 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DOPEN(-1) -1.084053 0.872163 -1.242948 0.2290 
DDOPEN(-1) 0.930315 0.467547 1.989776 0.0612 
DDOPEN(-2) -0.219777 0.279701 -0.785756 0.4417 

RESID(-1) 0.170656 0.717260 0.237927 0.8145 
RESID(-2) 1.392541 0.580956 2.396983 0.0270 

R-squared 0.189829     Mean dependent var 0.016250 
Adjusted R-squared 0.019266     S.D. dependent var 0.070650 
S.E. of regression 0.069967     Akaike info criterion -2.298548 
Sum squared resid 0.093011     Schwarz criterion -2.053120 
Log likelihood 32.58257     Durbin-Watson stat 1.986759 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΥΧΡΗ ΣΑΖ 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.796648     Probability 0.194349 
Obs*R-squared 3.993790     Probability 0.135756 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:23 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.026598 0.027625 0.962835 0.3484 
DOPEN(-1) -1.189940 1.169638 -1.017357 0.3225 

DDOPEN(-1) 0.862607 0.538422 1.602103 0.1265 
DDOPEN(-2) -0.074015 0.339692 -0.217888 0.8300 

RESID(-1) 0.347470 0.921533 0.377056 0.7105 
RESID(-2) 1.173386 0.622148 1.886023 0.0755 

R-squared 0.166408     Mean dependent var -4.63E-18 
Adjusted R-squared -0.065145     S.D. dependent var 0.070365 
S.E. of regression 0.072621     Akaike info criterion -2.194804 
Sum squared resid 0.094929     Schwarz criterion -1.900291 
Log likelihood 32.33765     F-statistic 0.718659 
Durbin-Watson stat 2.012580     Prob(F-statistic) 0.617812 

 

ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔ 2 ΤΣΔΡΖΔΗ ΜΔ ΣΑΘΔΡΑ ΚΑΗ ΣΑΖ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.805104     Probability 0.194588 
Obs*R-squared 4.203985     Probability 0.122213 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/08/09   Time: 18:24 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.019237 0.036500 0.527056 0.6050 
T -0.002064 0.002638 -0.782478 0.4447 

DOPEN(-1) 0.761989 0.632111 1.205468 0.2445 
DDOPEN(-1) 0.007326 0.367449 0.019939 0.9843 
DDOPEN(-2) -0.318243 0.263320 -1.208579 0.2434 

RESID(-1) -0.861933 0.488983 -1.762708 0.0959 
RESID(-2) 0.417972 0.440303 0.949284 0.3558 

R-squared 0.175166     Mean dependent var 6.65E-18 
Adjusted R-squared -0.115952     S.D. dependent var 0.059623 
S.E. of regression 0.062985     Akaike info criterion -2.453348 
Sum squared resid 0.067441     Schwarz criterion -2.109749 
Log likelihood 36.44018     F-statistic 0.601701 
Durbin-Watson stat 1.770261     Prob(F-statistic) 0.725373 

 


