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Πρόλογοσ 
 Η οικονομικι ανάπτυξθ αποτελεί κφριο ςτόχο για κάκε χϊρα προκειμζνου 

να εξαςφαλίςει υψθλό επίπεδο διαβίωςθσ για τουσ πολίτεσ τθσ. Η επίτευξθ όμωσ 

υψθλοφ επιπζδου οικονομικισ ανάπτυξθσ διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα, και δείχνει 

να ςχετίηεται με το επίπεδο χρθματοοικονομικισ ανάπτυξθσ και με το νομικό 

ςφςτθμα τθσ χϊρασ που αφορά το εξωτερικό εμπόριο. 

 Ζ ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απαζρνιεί 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπο νηθνλνκηθνχο εξεπλεηηθνχο θχθινπο. Οη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, δειαδή εάλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε 

πξνθαιεί ηελ νηθνλνκηθή ή ην αληίζηξνθν. 

 Ζ πνιηηηθή ηεο αλνηθηήο αγνξάο είλαη πνιηηηθή ζηε νπνία κηα θπβέξλεζε δελ 

εηζάγεη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ εηζαγσγψλ ή παξεκβαίλεη ζην έξγν ησλ εμαγσγψλ. 

Μηα πνιηηηθή ειεπζέξνπ εκπνξίνπ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη ε θπβέξλεζε 

εγθαηαιείπεη θάζε έιεγρν θαη ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, 

αιιά φηη απέρεη απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα εκπνδίδεη ην 

δηεζλέο εκπφξην, φπσο δαζκνινγηθά εκπφδηα, λνκηζκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

πνζνζηψζεηο εηζαγσγψλ. 

ε κηα αλνηρηή νηθνλνκία, ε ηερλνινγία θαη ε γλψζε κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ θαη επνκέλσο πξνσζείηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επεξεάδεη ην εμσηεξηθφ 

εκπφξην. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ εμήο 

θαλαιηψλ. Σν εκπφξην δηεπξχλεη ηε δηαζέζηκε πνηθηιία ησλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη 

ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ άιισλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Σν εκπφξην επηηξέπεη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηελ πξφζβαζε ζε βειηησκέλεο ηερλνινγίεο, φληαο 

ελζσκαησκέλεο ζηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά. Σν εκπφξην επηηξέπεη ηελ εληαηηθνπνίεζε 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πνπ απμάλεη ηα πξντφληα 

παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο πξνζθέξεη κηα 

επξχηεξε αγνξά γηα ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο, επηηξέπνληάο ηνπο, αθελφο, λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε ειάρηζηε απαηηνχκελε θιίκαθα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα 

απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ θιίκαθαο. Πξέπεη λα γίλεη 

παξφια απηά, δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ πξντφλησλ θαη ηνπ 

εκπνξίνπ ππεξεζηψλ.  
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Ευχαριςτύεσ 

 

 Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ζπλεξγαζία πνπ είρακε φια ηα 

εμάκελα. Δηδηθφηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, θ. Νηθφιαν Γξηηζάθε, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Σέινο 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή 

ζπκπαξάζηαζε ηεο, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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Περύληψη 

Ζ εξγαζία απηή πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη αλνίγκαηνο αγνξάο γηα ηελ Βνπιγαξία 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ππφδεηγκα VAR γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1994-2009. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ θαη νηθνλνκεηξηθψλ ειέγρσλ έδεημαλ φηη ππάξρεη 

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο παξφιν πνπ 

νη ζπληειεζηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξφηεηα. Μεηά ηελ πξνζζήθε 

ςεπδνκεηαβιεηήο ε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

δηνξζψλεηαη θαη γίλεηαη πιένλ ζεηηθή κε ζπλέπεηα λα  πάςεη ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ θαη λα γίλνληαη ιάζνο πξνβιέςεηο. 
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Abstract 
This paper attempts to analyze the relationship between economic growth, financial 

development and market openness for Bulgaria using a VAR model for the period 1994-

2009. The results of statistical and econometric tests showed there is a negative relationship 

between economic growth and financial development, although the rates are characterized 

by stability. After adding a dummy variable the relationship between economic growth and 

financial development was fixed and is now positive.  The negative impact of this add is that 

the rates stability stops to exist. 
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Κεφϊλαιο 1ο : Ειςαγωγό ςτο θϋμα τησ Διπλωματικόσ 

 

1.1 Ειςαγωγό ςτο θϋμα και αιτιολόγηςη ερευνητικού θϋματοσ 
Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αλέθαζελ απνηεινχζε πξσηεχσλ ζέκα γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο κειεηεηέο κηαο ρψξαο. Ζ επηηπρήο νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνυπνζέηεη 

ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ γηα θάζε ρψξα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα βαζηθφ αληηθείκελν εθηεηακέλεο έξεπλαο έρεη απνηειέζεη ε 

ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζε άιινπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

ρψξαο. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε  ζπλήζσο νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

ζεκαηνδνηεί βειηίσζε ζηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή  κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο θαη νη κεζάδνληεο ηνπο παξέρνπλ ξεπζηφηεηα  ζηνπο 

επελδπηέο, δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, απνθηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

επελδχζεηο θαη έηζη κεηψλνπλ ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. 

Σελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε  εκπεηξηθά. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δείθηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλνη γηα λα κεηξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ελδηάκεζνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Πξψηνλ, ππνινγίδνπκε ην παξαδνζηαθφ κέηξν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βάζνπο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ επίζεκνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, δειαδή, ν ιφγνο ησλ ξεπζηψλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ην ΑΔΠ. Γεχηεξνλ, δηαθξίλνπκε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ δηελεξγνχλ δηακεζνιάβεζε. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δεδνκέλσλ, απηφ 

ζεκαίλεη λα εμεηαζηεί ε ζεκαζία ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα ζηελ θαηαλνκή ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ. Οη ηξάπεδεο είλαη πηζαλφ λα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ γηα 

επελδχζεηο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο. Σξίηνλ, εμεηάδνπκε εάλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα δηαλέκεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηψληαο δχν κέηξα: (α) ηε πίζησζε 

πνπ ρνξεγείηαη ζε  ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δηα ηεο ζπλνιηθήο πίζησζεο (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο) θαη (β) ηε πίζησζε πνπ ρνξεγείηαη ζε  ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο δηα ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Υξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πξσηίζησο ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο παξέρνπλ πηζαλψο πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ απιψο πηζηψζεηο  

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θπβέξλεζεο ή ηνπ θξάηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε 

νηθνλνκηθφο δείθηε έρεη ειιείςεηο, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ πξψην δείθηε. 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, δειαδή αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε πξνθαιεί ηελ νηθνλνκηθή ή ην αληίζηξνθν. 
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Ζ πνιηηηθή ηεο αλνηθηήο αγνξάο είλαη πνιηηηθή ζηελ νπνία κηα θπβέξλεζε δελ 

εηζάγεη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ εηζαγσγψλ ή παξεκβαίλεη ζην έξγν ησλ εμαγσγψλ. 

Μηα πνιηηηθή ειεχζεξνπ εκπνξίνπ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη ε θπβέξλεζε 

εγθαηαιείπεη θάζε έιεγρν θαη ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, 

αιιά κάιινλ φηη ζα απέρεη απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα 

εκπνδίζεη ην δηεζλέο εκπφξην, φπσο ηα δαζκνινγηθά εκπφδηα, ηνπο λνκηζκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, θαη ηηο πνζνζηψζεηο ησλ εηζαγσγψλ. Ζ ζεσξεηηθή ππφζεζε γηα ην 

ειεχζεξν εκπφξην ζηεξίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Adam Smith φηη ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ νδεγεί ζε εμεηδίθεπζε, κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε ζπλνιηθή παξαγσγή. Ο ηξφπνο γηα λα 

πξνσζεζεί κηα ηέηνηα θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, θαηά ηνλ Smith, είλαη λα επηηξαπεί ζηα 

έζλε λα παξάγνπλ θαη λα πσινχλ ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κε 

επηηπρία ζε κηα δηεζλή αγνξά. 

Απφ ηελ επνρή ησλ Smith, Ricardo θαη Sollow, ην εκπφξην έδεηρλε λα επηηξέπεη 

ζηηο ρψξεο λα θηάζνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν εηζνδήκαηνο εθφζνλ επηηξέπεη ηελ 

θαιχηεξε δηαλνκή ησλ πφξσλ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη αθφκε αζαθήο.  

1.2 Σκοπόσ και ςτόχοι τησ Διπλωματικόσ 
θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Βνπιγαξίαο. 

Γηα ηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηνχκε  ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ ηελ 

πεξίνδν 1994:1 – 2009:2.  

Ζ Βνπιγαξία ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1991, σο 

απνηέιεζκα ηεο απαγθίζηξσζήο ηεο απφ ην πξψελ Αλαηνιηθφ Μπινθ, άξρηζε κία 

έληνλε πξνζπάζεηα κεηαξξπζκίζεσλ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη θπξίσο νηθνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα. ηφρνο ηεο ρψξαο ήηαλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ κέζσ ζηαζεξψλ θπξίσο πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα 

απνηεινχζαλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 

Ζ πξψηε πεξίνδνο εθαξκνγήο δπηηθνχ ηχπνπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ην 1996-1997 (ν 

πιεζσξηζκφο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997 έθηαζε 500% θαη ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

μεπέξαζε ηα 2.000% ελψ αξθεηέο ηξάπεδεο νδεγήζεθαλ ζε πηψρεπζε), κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ θαη ηελ καδηθή αλεξγία. ηηο 25/09/1990 ε 

Βνπιγαξία πξνζέθπγε ζην ΓΝΣ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ελψ ην 1997 εηζήιζε ζε 

θαζεζηψο ειέγρνπ (κέζσ ηνπ Ννκηζκαηηθνχ πκβνπιίνπ). Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη ζεηηθά θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

λα απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεπηαίσλ 8 εηψλ κέρξη θαη ην 2008. Σν 2007 

απνηειεί ζηαζκφ γηα ηελ Βνπιγαξία θαζψο εηζέξρεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πιένλ κέιεκα ηεο Βνπιγαξίαο είλαη ε έληαμε ηεο ζηε Δπξσδψλε. Γηα ηελ έληαμή 

ηεο, ε Βνπιγαξία ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 

πλαιιαγκαηηθήο Ηζνηηκίαο ΗΗ γηα δχν ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθά ρξφληα γηα ηε 

λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ 
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πηνζέηεζε ηνπ επξψ. Πξνβιέπεηαη φηη ε έληαμε ηεο ζηελ Δπξσδψλε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο ην 2015. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κέρξη λα εκθαληζηεί ζην πξνζθήλην ε νηθνλνκηθή 

θξίζε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ ηα ηζρπξά 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηθαλή 

θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηζρπξή επνπηεία θαη κία ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή ζέζε 

απνηέιεζκα ζπλεηήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πιενλαζκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

θαη ρακεινχ δεκφζηνπ ρξένπο. Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εηζήιζε ε Βνπιγαξία 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη φηη ζα επεξεαζηεί 

ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

Ωζηφζν φκσο ε πςειή εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην μέλν θεθάιαην ηελ 

θαζηζηά ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη κάιηζηα ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ησλ ππφινηπσλ εηαίξσλ ηεο ζα ηελ νδεγήζνπλ ζε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 

Ήδε ηα πξψηα ζηνηρεία γηα θάκςε ηεο νηθνλνκίαο γίλνληαη αηζζεηά ήδε απφ ην 2009.  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαθαιχςνπκε ηε θαηεχζπλζε ηεο 

ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια έλα ππφδεηγκα πνπ ζα 

πξνβιέπεη ηε πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηα επφκελα 

ρξφληα. 

1.3 Διϊρθρωςη τησ Διπλωματικόσ 
 Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε επηκέξνπο θεθάιαηα, θαζέλα απφ 

ηα νπνία είλαη ρσξηζκέλν ζε ππνθεθάιαηα. ην παξφλ θεθάιαην δφζεθε κηα ζχληνκε 

εηζαγσγή ζην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο, 

ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

 ην 3
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

έξεπλα καο θαη γίλεηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 ην 4
ν
 θεθάιαην γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο καο. Γεκηνπξγήζακε 

ηξείο παιηλδξνκήζεηο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηελ νηθνλνκηθή, ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο, θαη πξαγκαηνπνηήζακε 

ζηαηηζηηθνχο θαη νηθνλνκεηξηθνχο ειέγρνπο. 

 χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ, ήηαλ αλαγθαία ε 

πξνζζήθε ςεπδνκεηαβιεηήο  ζε θάζε παιηλδξφκεζε. Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ειέγρσλ γηα ηα λέα ππνδείγκαηα δηαπηζηψζακε πσο πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

4
νπ

 θεθαιαίνπ μεπεξάζηεθαλ.  
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Κεφϊλαιο 2ο : Βιβλιογραφικό Αναςκόπηςη 
 

2.1 Οικονομικό Ανϊπτυξη 
 Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία κηαο ρψξαο είλαη ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε αλαθέξεηαη ζηελ άλνδν ηνπ εζληθνχ ή ηνπ θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηνο θαη πξντφληνο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα, εθηφο 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, πξνυπνζέηεη ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο 

ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο.  

 Οη δχν πην ζεκαληηθέο απφ ηηο δηαξζξσηηθέο απηέο κεηαβνιέο είλαη ε αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ ηεο βηνκεραλίαο, κε ηελ παξάιιειε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο γεσξγίαο 

ζην εζληθφ πξντφλ θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δεη ζηηο πφιεηο. 

Δπηπιένλ, νη ρψξεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πεξλνχλ ζπλήζσο 

απφ πεξηφδνπο επηηαρπλφκελεο θαη, κεηά επηβξαδπλφκελεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, 

ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε πιεζπζκηαθή δηάξζξσζε ηεο ρψξαο κεηαβάιιεηαη ξηδηθά. 

 Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη φηη ν ιαφο ηεο ρψξαο πξέπεη 

λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί ηηο δνκηθέο απηέο κεηαβνιέο. 

Οη μέλεο ρψξεο κπνξνχλ λα αλακεηρζνχλ θαη αλακηγλχνληαη, αιιά δελ κπνξνχλ λα 

είλαη απηνί νιφθιεξε ε ηζηνξία. πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζεκαίλεη 

ζπκκεηνρή ζηελ απφιαπζε ησλ σθειεηψλ φπσο θαη ζηε παξαγσγή ηνπο. Αλ ε 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε σθειεί κηα κηθξή κφλν, πινχζηα κεηνςεθία, ληφπηα ή μέλε, 

δελ έρνπκε αλάπηπμε. 

 Ο πην ρξήζηκνο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά ηε Γηεζλή Σξάπεδα 

είλαη  ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, αλ θαη έρεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. 

2.1.1 Ακαθϊριςτο Εγχώριο Προώόν 
Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ε αμία αγνξάο φισλ ησλ 

ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζηε δηάξθεηα κηαο 

νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) είλαη ην 

νηθνλνκηθφ ζηαηηζηηθφ κέγεζνο πνπ παξαθνινπζείηαη ζηελφηεξα απφ θάζε άιιν, 

επεηδή ζεσξείηαη σο ην θαιχηεξν κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο  επεκεξίαο κηαο θνηλσλίαο. 

Σν ΑΔΠ κεηξά δχν πξάγκαηα ζπγρξφλσο : ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ 

θεξδίδνπλ φια ηα άηνκα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην πξντφλ ηεο 

νηθνλνκίαο ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο . «Γηα κηα νηθνλνκία σο ζχλνιν, ην εηζφδεκα 

πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηε δαπάλε.» 

Σν ΑΔΠ κεηξά ηελ αμία παξαγσγήο κέζα ζηα γεσγξαθηθά φξηα κηαο ρψξαο. 

Έλα είδνο, ινηπφλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ΑΔΠ κηαο ρψξαο αλ παξάγεηαη κέζα ζηελ 

εγρψξηα νηθνλνκία, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ηνπ παξαγσγνχ. 

Τα ςυςτατικά του ΑΕΠ είναι 4: 
 

1. Ζ θαηαλάισζε (C), είλαη ε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα 

λνηθνθπξηά γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε ηελ 

αγνξά λέσλ θαηνηθηψλ. 

2. Ζ επέλδπζε (I), είλαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ, απνζεκάησλ θαη θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

δαπάλεο γηα ηελ αγνξά λέσλ θαηνηθηψλ. 

3. Οη δεκφζηεο δαπάλεο (G) γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε θπβέξλεζε. 
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Οη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο δελ ππνινγίδνληαη σο κέξνο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ , θαζψο ην ΑΔΠ είλαη κέηξν ηνπ εηζνδήκαηνο απφ 

ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

4. Οη θαζαξέο εμαγσγέο (NX), είλαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη 

αγνξάδνληαη απφ αιινδαπνχο (εμαγσγέο) κείνλ ηε δαπάλε γηα ηελ 

αγνξά μέλσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πσινχληαη ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία (εηζαγσγέο). 

 

Ονομαςτικό και πραγματικό ΑΕΠ 
 

Σν ΑΔΠ κεηξά ηελ ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε 

φιεο ηηο αγνξέο ηεο νηθνλνκίαο. Αλ ε ζπλνιηθή δαπάλε απμάλεηαη απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν, έλα απφ ηα 2 πξέπεη λα ζπκβαίλεη: είηε (α) ε νηθνλνκία παξάγεη πεξηζζφηεξα 

αγαζά θαη ππεξεζίεο  είηε (β) ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πσινχληαη ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο. Όηαλ νη νηθνλνκνιφγνη κειεηνχλ ηηο κεηαβνιέο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ 

νηθνλνκία ζέινπλ έλα κέηξν ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγεη ε νηθνλνκία, ην νπνίν λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο 

απηψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ: Ζ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απνηηκεκέλε 

ζε ηξέρνπζεο ηηκέο. 

 Πξαγκαηηθφ ΑΔΠ: Ζ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απνηηκεκέλε 

ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα έηνο βάζεο. θνπφο καο φηαλ 

ππνινγίδνπκε ην ΑΔΠ είλαη λα εθηηκήζνπκε πφζν θαιή είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο. Δπεηδή ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηξά 

απνθιεηζηηθά ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκίαο, 

αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκίαο λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ αλζξψπσλ. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, επνκέλσο, είλαη θαιχηεξν 

κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ζε ζχγθξηζε κε ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ. 
 

Αποπληθωριςτήσ ΑΕΠ 
Απφ ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ θαη ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε 

έλα ηξίην ρξήζηκν ζηαηηζηηθφ κέηξν, ηνλ απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ. Ο 

απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ κεηξά ην ηξέρνλ επίπεδν ηηκψλ ζε ζχγθξηζε κε ην επίπεδν 

ηηκψλ θαηά ην έηνο βάζεο θαη δείρλεη ηελ αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ πνπ 

νθείιεηαη ζε άλνδν ηηκψλ θαη φρη ζε αχμεζε ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί. 

 

*100ή
ό


 



 
  

 
 

Το Α.Ε.Π. ωσ δείκτησ οικονομικήσ ευημερίασ και οι  αδυναμίεσ του 
Σν Α.Δ.Π. είλαη έλα κέγεζνο πνπ καο πιεξνθνξεί γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία κηαο ρψξαο. Σν θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π.  κεηξά ην βηνηηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο. 

Όκσο παξά ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηά ηνπ ην  Α.Δ.Π. παξνπζηάδεη αηέιεηεο 

θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε πνιιέο αηηίεο. Οη ζπνπδαηφηεξεο είλαη :    
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1ο.   Το Α.Ε.Π. δεν πεπιλαμβάνει ηην αξία παπαγωγήρ πος αθοπά ηην ιδιοκαηανάλωζη, 

γιαηί αςηή δε γίνεηαι ανηικείμενο αγοπαπωληζίαρ. 

  Γηα παξάδεηγκα, ην θαγεηφ πνπ καγεηξεχεη κηα λνηθνθπξά ζην ζπίηη δε 

δηαθέξεη θαζφινπ απφ ην θαγεηφ ελφο εζηηαηνξίνπ. Καη φκσο , ε πξνζηηζέκελε αμία , 

κε ην καγείξεκα πνπ γίλεηαη ζην ζπίηη , δελ ππνινγίδεηαη ζην Α.Δ.Π. 

2ο.  Το Α.Ε.Π.  είναι ποζοηικόρ και όσι ποιοηικόρ δείκηηρ 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο , φηαλ δελ εθθξάδεηαη ζηελ ηηκή , δελ 

θαηαγξάθεηαη ζην Α.Δ.Π. Ζ πνηφηεηα φκσο , είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κε 

ηελ πνζφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ε πνηφηεηα δσήο , πνπ 

πξνέξρεηαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ θαζαξή αηκφζθαηξα, είλαη νπζηψδεο 

παξάγνληαο γηα ηελ πγεία θαη ηελ πηζαλή δηάξθεηα δσήο , δελ πεξηιακβάλεηαη φκσο , 

δπζηπρψο ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ  Α.Δ.Π.  

3ο.   Το Α.Ε.Π. αγνοεί ηη ζύνθεζη και ηην καηανομή ηηρ παπαγωγήρ 

Σν Α.Δ.Π.  εθθξάδεη ην κέγεζνο παξαγσγήο αιιά φρη θαη ηε ζχλζεζε, δειαδή 

ην είδνο ησλ αγαζψλ  θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη. Ζ επεκεξία φκσο κηαο 

νηθνλνκίαο ζίγνπξα επεξεάδεηαη, αλ γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ παξαγσγήο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη πνιεκηθά αγαζά κεηαβιεζεί εηο βάξνο ηεο ζρέζεο κε ηα 

θαηαλαισηηθά αγαζά. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη   ζην Α.Δ.Π., είλαη ε θαηαλνκή 

ηεο παξαγσγήο (εηζνδήκαηνο) αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νηθνλνκίαο. Ζ θαηαλνκή απηή 

φκσο , αλ βειηηψλεηαη ή ρεηξνηεξεχεη, επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά αληίζηνηρα ηε 

δσή ησλ πνιηηψλ. Όζν πην ηζνκεξήο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ Α.Δ.Π. ηφζν πην ςειφ 

ζεσξείηαη ην βηνηηθφ επίπεδν κηαο  ρψξαο , γηαηί κηθξαίλεη ην ράζκα κεηαμχ πινπζίσλ 

θαη θησρψλ. 

4ο. Το Α.Ε.Π. δεν ζςμπεπιλαμβάνει ηην αξία ηων αγαθών και ςπηπεζιών ηηρ 

παπαοικονομίαρ  

Παξανηθνλνκία είλαη ην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν 

απνθξχπηνπλ νη πνιίηεο απφ ην θξάηνο , είηε επεηδή ζέινπλ λα απνθχγνπλ ηε 

θνξνιφγεζή ηεο  είηε επεηδή είλαη παξάλνκε, φπσο ιαζξεκπφξην, λαξθσηηθά θηι. 

Όιεο απηέο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ θαηαγξάθνληαη ζην  Α.Δ.Π. ην 

ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη αηέιεηεο απηέο ηνπ Α.Δ.Π. θάλνπλ 

πξνβιεκαηηθή θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ  βηνηηθνχ επηπέδνπ κεηαμχ δηαθφξσλ ρσξψλ. Σν 

κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο , γηα παξάδεηγκα, δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα, άξα θαη 

νη ζπγθξίζεηο είλαη πξνβιεκαηηθέο.  

 

2.2 Χρηματοοικονομικό Ανϊπτυξη 
 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε  ζπλήζσο νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

ζεκαηνδνηεί βειηίσζε ζηελ πνζφηεηα, πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη 
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ηελ αιιειεπίδξαζε πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη πηζαλψο 

ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.      

  

2.2.1 Υπολογιςμόσ Χρηματοοικονομικόσ ανϊπτυξησ 
 

Σελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε κπνξνχκε λα ηελ νξίζνπκε  εκπεηξηθά. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δείθηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ είλαη 

ζρεδηαζκέλνη γηα λα κεηξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ελδηάκεζνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Πξψηνλ, ππνινγίδνπκε ην παξαδνζηαθφ κέηξν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ βάζνπο, ην νπνίν ηζνχηαη κε ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ επίζεκνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο, δειαδή, ν ιφγνο ησλ ξεπζηψλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ην ΑΔΠ. Γεχηεξνλ, δηαθξίλνπκε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ δηελεξγνχλ δηακεζνιάβεζε. Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δεδνκέλσλ, απηφ 

ζεκαίλεη λα εμεηαζηεί ε ζεκαζία ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα ζηελ θαηαλνκή ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ. Οη ηξάπεδεο είλαη πηζαλφ λα 

πξνζθέξνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ γηα 

επελδχζεηο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο. Σξίηνλ, εμεηάδνπκε εάλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα δηαλέκεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηψληαο δχν κέηξα: (α) ηε πίζησζε 

πνπ ρνξεγείηαη ζε  ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο δηα ηεο ζπλνιηθήο πίζησζεο (εμαηξνπκέλσλ 

ησλ πηζηψζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο) θαη (β) ηε πίζησζε πνπ ρνξεγείηαη ζε  ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο δηα ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Υξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πξσηίζησο ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο παξέρνπλ πηζαλψο πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνπλ απιψο πηζηψζεηο  

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θπβέξλεζεο ή ηνπ θξάηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη θάζε 

νηθνλνκηθφο δείθηε έρεη ειιείςεηο, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηνλ πξψην δείθηε. 

Οη πνζνηηθνί δείθηεο πνπ βαζίδνληαη ζε λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κεγέζε 

είλαη ηα παξαδνζηαθά κέηξα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εκβάζπλζεο. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ελδέρεηαη λα κελ επαξθνχλ γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο (Lynch, 1996) είλαη νη κφλνη δείθηεο πνπ 

είλαη άκεζα δηαζέζηκνη ζηε λνκηζκαηηθή έξεπλα ηεο  ηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΓΝΣ 

εηδηθά γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Ο απινχζηεξνο δείθηεο είλαη ε πνζφηεηα ρξήκαηνο / ΑΔΠ, πνπ κεηξά ην 

βαζκφ λνκηζκαηνπνίεζεο ζηελ νηθνλνκία. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε γεληθά 

ηαπηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ κεγέζνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

θαη ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, δειαδή ηε ρξεκαηνπηζησηηθή εκβάζπλζε (Feldman θαη 

Gang, 1990).  

Ο ιφγνο M2/GDP κέηξα ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο θαη ζπζρεηίδεηαη έληνλα ηφζν κε ην επίπεδν φζν θαη κε ην ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ιφγνο 

M1/GDP δελ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην επίπεδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(King and Levine, 1993b). Ζ πξνζθνξά  ρξήκαηνο Μ2 είλαη ζπρλά ζεσξείηαη σο 

επαξθέο κέηξν ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

ζηνηρείσλ γηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί, σζηφζν, φηη ην κέηξν απηφ δελ ζεσξεί ηελ πιήξε έθηαζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο δηακεζνιάβεζεο. Απηή ε κεηαβιεηή κπνξεί επίζεο λα 

απνηειέζεη πξφζθνξν κέηξν ηεο λνκηζκαηνπνίεζε ρσξψλ επηξξεπψλ ζηνλ 

πιεζσξηζκφ. Οη Boyd et al. (1996) θαηαγξάθνπλ ηελ εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ηεο αγνξάο. 
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Υξεζηκνπνηνχλ "εμεπγεληζκέλα" κέηξα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηα νπνία δελ είλαη 

δηαζέζηκα γηα πνιιέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη Liu θαη Woo (1994) πξνηείλνπλ σο 

ππνθαηάζηαην γηα ηνλ βαζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο εμεηδίθεπζεο ην ιφγν ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ζηε βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή αμία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ 

πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ1) ρξεζηκνπνηείηαη σο βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή αμία 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο ιφγνο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο κε επξεία έλλνηα πξνο 

κηα πην πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά ρξήκαηνο (M2/M1) ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ην επίπεδν κηαο ρψξαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Οη θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ 

απμάλνληαη ηαρχηεξα απφ φ, ηη ην ηζνδχγην ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο επεθηείλεηαη.  

Άιια κέηξα, φπσο ε ζρέζε ηξαπεδηθψλ νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ ηξαπεδηθψλ 

πηζηψζεσλ ζε ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο ζπλ θεληξηθή ηξάπεδα εγρψξηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία δελ είλαη νκνηφκνξθεο ζε φιε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ιφγσ ησλ κεηξήζεσλ 

θαη πξνβιήκαηα νξηζκνχ (Levine, 1997). 

 

2.3 Άνοιγμα τησ Αγορϊσ 

Ζ πνιηηηθή ηεο αλνηθηήο αγνξάο είλαη πνιηηηθή ζηελ νπνία κηα θπβέξλεζε δελ 

εηζάγεη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ εηζαγσγψλ ή παξεκβαίλεη ζην έξγν ησλ εμαγσγψλ. 

Μηα πνιηηηθή ειεχζεξνπ εκπνξίνπ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη ε θπβέξλεζε 

εγθαηαιείπεη θάζε έιεγρν θαη ηε θνξνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, 

αιιά κάιινλ φηη ζα απέρεη απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα λα 

εκπνδίζεη ην δηεζλέο εκπφξην, φπσο ηα δαζκνινγηθά εκπφδηα, ηνπο λνκηζκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο, θαη ηηο πνζνζηψζεηο ησλ εηζαγσγψλ. Ζ ζεσξεηηθή ππφζεζε γηα ην 

ειεχζεξν εκπφξην ζηεξίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Adam Smith φηη ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ νδεγεί ζε εμεηδίθεπζε, κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε ζπλνιηθή παξαγσγή. Ο ηξφπνο γηα λα 

πξνσζεζεί κηα ηέηνηα θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο, θαηά ηνλ Smith, είλαη λα επηηξαπεί ζηα 

έζλε λα παξάγνπλ θαη λα πσινχλ ηα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ κε 

επηηπρία ζε κηα δηεζλή αγνξά. 

2.3.1 Υπολογιςμόσ Ανούγματοσ Αγορϊσ 

Τπάξρεη κηα πινχζηα βηβιηνγξαθία πνπ δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηεο ζπλάξηεζεο αλνίγκαηνο αγνξάο. εκαληηθά 

παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ Edwards (1992, 1998), Dowrick (1994), θαη Frankel 

θαη Romer (1999). Σα δηάθνξα κέηξα απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ηείλνπλ λα 

κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη είηε Υ / 

ΑΔΠ, M / ΑΔΠ, ή (Υ + Τ) / ΑΔΠ, πνπ ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη σο ε έληαζε ηνπ 

εκπνξίνπ (TI). 

Αλεμάξηεηα απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέηξν ππνινγηζκνχ αλνίγκαηνο 

αγνξάο, ζε θάζε πεξίπησζε, φια ηα δηάθνξα κέηξα παξέρνπλ κηα κέζνδν γηα λα 

θαζνξίζνπλ πφζν αλνηρηή είλαη κηα νηθνλνκία ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ηα νθέιε 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνξξένπλ απφ ην εκπφξην. Με απιά ιφγηα, φζν 
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πςειφηεξε είλαη ε έληαζε ηεο αγνξάο, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα, ηφηε ηφζν πην 

αλνηθηή είλαη ε νηθνλνκία ηεο ζηηο εκπνξηθέο παξνρέο. 

Ο πην δεκνθηιήο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο είλαη ν 

ιφγνο ησλ πξαγκαηηθψλ εμαγσγψλ ζπλ ηηο εηζαγσγέο κε ην ΑΔΠ. Μηα δπζθνιία κε 

απηφ ην κέηξν είλαη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζκεηή θαη ηνπ παξνλνκαζηή είλαη ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη ηηκέο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη εθείλσλ ησλ αγαζψλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ 

ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή άιιεο ζρεηηθέο θηλήζεηο ησλ 

ηηκψλ. Έλα δεχηεξν θαη πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη ην κέηξν απηφ ηνπ 

αλνίγκαηνο εμαξηάηαη απφ δχν εληειψο δηαθνξεηηθέο νκάδεο παξαγφλησλ: ε κία είλαη 

ην κέγεζνο ηεο ρψξαο, νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο, ε ηερλνινγία θαη άιινη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο θαη ε άιιε νκάδα 

παξαγφλησλ είλαη ηα επίπεδα ησλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ . Ζ πξψηε νκάδα 

παξφλησλ απνηειείηαη απφ κεηαβιεηέο αλεμάξηεηεο ηεο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο ελψ ε 

δεχηεξε κεηαβιεηέο άθξσο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πνιηηηθή. Μηα ρψξα κπνξεί λα έρεη 

πςειφ δείθηε εκπνξίνπ επεηδή είλαη κηθξή ή έρεη πφξνπο πνπ είλαη πνιχηηκνη ζε 

άιιεο ρψξεο ή ίζσο επεηδή νη θάηνηθνί ηεο έρνπλ κηα πξνηίκεζε γηα μέλα αγαζά θαη 

φρη επεηδή έρεη ρακεινχο πεξηνξηζκνχο ζηηο ζπλαιιαγέο κε άιιεο ρψξεο. 

 

2.4 Κλαςικό και Νεοκλαςικό θεωρύα 
 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

απφ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ ζρνιψλ. Μεγάινη νηθνλνκνιφγνη φπσο 

νη D.Ricardo θαη R.M.Solow αζρνιεζήθαλ εθηεηακέλα κε ηελ κειέηε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ απηψλ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ. 

 Ο Ricardo (1817) κειέηεζε ηελ επίδξαζε ηεο επηβνιήο θνξνινγίαο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, κεηαμχ απηψλ θαη ηελ επηβνιή δαζκψλ ζην εμσηεξηθφ εκπφξην. Ζ 

επέθηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ  δελ ζα απμήζεη απεπζείαο ηελ αμία κηαο ρψξαο, 

αλ θαη ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μηα ρψξα, θαηά ηνλ Ricardo, πξέπεη λα αθηεξψλεη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο ζηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηα νπνία παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα ηα 

εμάγεη ελψ παξάιιεια λα εηζάγεη ηα πξντφληα πνπ έρνπλ απμεκέλν θφζηνο 

παξαγσγήο. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην, αλ θαη ηδηαίηεξα επεξγεηηθφ γηα κηα ρψξα, 

δεδνκέλνπ φηη απμάλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηθηιία ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ 

ηα έζνδα κπνξνχλ λα δαπαλεζνχλ, θαη παξέρεη, απφ ηελ αθζνλία θαη ηελ θηήληα ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ηα θίλεηξα γηα απνηακίεπζε θαη ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ , δελ 

έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεη ηα θέξδε ησλ κεηνρψλ, εθηφο θαη εάλ νη κηζζνί ησλ 

εξγαδνκέλσλ δαπαλνχληαη ζηα εκπνξεχκαηα πνπ εηζάγνληαη. Ζ επηβνιή ελφο θφξνπ 

κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα το οποίο μια χϊρα κατείχε ςτθν 
παραγωγι ενόσ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ και να μθν μπορεί πλζον να τεκεί ςε 
ανταγωνιςμό με τα παραγόμενα ςτθ χϊρα εξαγωγισ. 
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 Σν ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηεο αλεχξεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ηελ πξνζδηνξίδνπλ κειεηήζεθε εθηελψο απφ ηνλ Solow (1956). χκθσλα κε ην 

θιαζηθφ ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπ Solow, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 

κηαο ειεχζεξεο θαη αλνηθηήο ζην εμσηεξηθφ εκπφξην αγνξάο, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

βξαρπρξφληεο αληηδξάζεηο  θαη ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ηεο, ηείλεη λα απμάλεηαη 

κνλνηνληθά πξνο κηα θαηεχζπλζε φπνπ ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απμάλεηαη κε 

ζηαζεξφ ξπζκφ. Ο ξπζκφο απηφο είλαη ζπλάξηεζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ησλ 

εμσγελψλ ηερλνινγηθψλ παξαγφλησλ, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν παξαηεξνχκελνο 

ξπζκφο απφθηεζεο λέαο γλψζεο. Νέα γλψζε πνπ απνθηάηαη θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ 

εκπφξην.    

  Σν 1911 ν Schumpeter ππνζηήξημε πσο νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. χκθσλα κε ηνλ Schumpeter, 

ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο θάζεηο. Σν 

πξψην ζηάδην ζπλεπάγεηαη ηερληθέο αλαθάιπςεο λέσλ πξαγκάησλ ή λέεο εθεπξέζεηο. 

ηελ επφκελε θάζε ε θαηλνηνκία εκθαλίδεηαη, δειαδή ε επηηπρή εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ελφο λένπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο. Το τελευταίο βιμα ςε αυτιν τθ 
διαδικαςία τριϊν ςταδίων αφορά μια γενικότερθ υιοκζτθςθ και διάδοςθ νζων προϊόντων ι 
διαδικαςιϊν ςτισ αγορζσ. Το ενδιαφζρον μζροσ, κατά τον Schumpeter, περιλαμβάνει το 
διαχωριςμό μεταξφ των ςταδίων τθσ εφεφρεςθσ και καινοτομίασ.  

2.5 Σχϋςη Χρηματοοικονομικόσ και Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ 
 

Ζ ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρεη 

απαζρνιήζεη πνιχ ηνπο επηζηήκνλεο θαη έρεη γίλεη αληηθείκελν κειέηεο ηφζν 

ζεσξεηηθά, φζν θαη εκπεηξηθά. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά 

δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπο, δειαδή εάλ 

ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθαιεί ηελ νηθνλνκηθή ή ην αληίζηξνθν. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δπλαηφηεηεο, ζρεηηθά κε ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Graff 2003): 

1. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ζρεηίδνληαη 

αηηηνινγηθά.  

2. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή εμέιημε έπεηαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

3. Ζ γξακκή ηεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο ηνπ έρεη θαηεχζπλζε απφ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε.  

4. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαζηαθά θαη 

βξαρππξφζεζκα, λα απνδεηρζεί εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ζ άπνςε πνπ επηθξαηεί θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο είλαη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα είλαη 

απηή πνπ δίλεη ψζεζε ζηελ νηθνλνκία θαη φρη ην αληίζεην. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

θαη θάπνηεο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη θαη αληίζηξνθε 

αηηηφηεηα φπσο θαη ακθίδξνκε αηηηφηεηα. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε νδεγεί ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απμάλνληαο: 

1. Σνλ ιφγν ηεο απνηακίεπζεο ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, 

2. Σν πνζνζηφ ησλ απνηακηεχζεσλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζε επελδχζεηο  

3. Σελ νξηαθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ,  

4. αληηζηαζκίδνληαο ηνλ θίλδπλν, θαη 

5. Γηαζέηνληαο λένπο πφξνπο.( Siddiki, 2002) 
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Ο πξψηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ ζεσξεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ ν Schumpeter (1911), ν 

νπνίνο ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν “The Theory of Economic Development” ππνζηήξημε 

φηη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, 

πνπ πξνζειθχνπλ ηηο απνηακηεχζεηο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ, ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ, θαζψο θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Σα  εκπεηξηθά έξγα ησλ Goldsmith (1969), McKinnon (1973), Shaw (1973), 

Levine (1991), King and Levine (1993), θαη Gertler (1992) δείρλνπλ φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεί κηα ζεκαληηθή κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη  ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. χκθσλα κε ηελ Ansari (2000) ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε έρεη πξνγλσζηηθή δχλακε γηα ηε κειινληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ο Goldsmith (1969) κειεηψληαο ηελ πεξίνδν 1860-1963 γηα έλα ζχλνιν 35 

ρσξψλ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα θαη ηεο αλάπηπμεο ζηηο νηθνλνκίεο πνπ εμέηαζε. Δπίζεο, 

ππνζηεξίδεη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επεξεάδεη ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

θαζψο δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

ηελ αξρή, ε παξαδνζηαθή άπνςε, φπσο ησλ McKinnon (1973) θαη Shaw 

(1973), πξφηεηλε ιεπηνκεξή επηρεηξήκαηα θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 

ξφιν ηεο νξγαλσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ. 

Οη Greenwood θαη Jovanovic (1990) επίζεο βξίζθνπλ  απνδεηθηηθά ζηνηρεία φηη 

θαζψο επηηπγράλεηαη αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή γίλεηαη 

πην εθηεηακέλε, θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επέξρεηαη πην γξήγνξα. 

Οη R.G.King θαη R.Levinne(1993) κειεηψληαο ζηνηρεία 80 ρσξψλ γηα ηελ 

πεξίνδν 1960-1989 εξεπλνχλ αλ θαη θαηά πφζν ηα πςειά επίπεδα αλάπηπμεο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηνπο πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηέιεμαλ 

επηβεβαηψλεη ηε πξφηαζε ηνπ Shumpeter πσο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα κπνξεί 

λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

νη δείθηεο κέηξεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ην κειινληηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

Οη Demetriades θαη Hussein (1996) εμέηαζαλ ηελ ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα έλα ζχλνιν 16 ρσξψλ. Δθάξκνζαλ ηελ αλάιπζε 

ηεο ζπλνινθιήξσζεο θαη ησλ πξνηχπσλ δηφξζσζεο ιαζψλ, γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

χπαξμε κηαο καθξνρξφληαο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε απηέο ηηο ρψξεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο 

έδεημαλ φηη παξφιν πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ εληνπίδεηαη ακθίδξνκε ζρέζε 

αηηηφηεηαο, ππάξρνπλ ρψξεο φπνπ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε αθνινχζεζε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν απηήο ηεο έξεπλαο είλαη φηη θάλεη 

εκθαλέο ην πιενλέθηεκα ησλ παιηλδξνκήζεσλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  

απνδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν φηη θάζε νηθνλνκία είλαη μερσξηζηή θαη έρεη ηα 

δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη Luintel θαη Khan (1999) ρξεζηκνπνηψληαο θαη απηνί ζηνηρεία 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ έδεημαλ φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ηελ έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ 

δεδνκέλα απφ 10 ρψξεο γηα ηελ πεξίνδν 1951-95. Έηζη, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθαιεί ηελ νηθνλνκηθή θαη ηαπηφρξνλα είλαη 



[25] 
 

πνιχ πηζαλφ ε πςειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Σν 2000, ε κειέηε ησλ Khan & Senhadji δείρλεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην 

επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο απηήο. Ζ ζεηηθή ζρέζε έρεη αλαθεξζεί γηα 

ην κεζαίν θαη πςειφ επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ωζηφζν δηθνξνχκελε 

επίδξαζε παξαηεξείηαη ζε ρψξεο κε ρακειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Σελ ίδηα ρξνληά νη Rousseau θαη Sylla (2000) δηαπηζηψλνπλ κηα ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 17 ρψξεο γηα ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν 1950-1997. ηηο ρψξεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηζρπξφηεξεο 

νηθνλνκίεο ηνπ πιαλήηε, φπσο ΖΠΑ, Αγγιία, Γεξκαλία θαη Γαιιία. Δλδηαθέξνλ ζε 

απηήλ ηελ έξεπλα παξνπζηάδεη ε παξαηήξεζε ησλ ζπγγξαθέσλ, νη νπνίνη 

επηζεκαίλνπλ φηη ε επίδξαζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ήηαλ εληνλφηεξε πξηλ ηνλ 2ν Παγθφζκην Πφιεκν. 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηνπο Demetriades θαη Hussein (1996) 

θαηέιεμαλ θαη νη Shan, Morris θαη Sun (2001), νη νπνίνη εθηίκεζαλ έλα 

απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα VAR γηα 9 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ηελ Κίλα. Καηέιεμαλ 

φηη ππάξρεη αληίζηξνθε αηηηφηεηα κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε ηξεηο απφ ηηο 10 ρψξεο θαη ακθίδξνκε αηηηφηεηα ζηηο κηζέο απφ ηηο 

εμεηαδφκελεο ρψξεο. Δπνκέλσο, ζπκπέξαλαλ φηη δελ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο πνπ 

λα ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθαιεί ηελ 

νηθνλνκηθή. 

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη Sihna θαη Macri (2001) 

κειεηψληαο ηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

γηα 7 αζηαηηθέο ρψξεο θαη ηελ Ηαπσλία. χκθσλα κε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηνπο 

ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε ησλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ ζηελ Ηλδία, Μαιαηζία θαη 

ξη Λάλθα. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο Σατιάλδεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

δείρλεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή, ελψ ηα αληίζηξνθα απνηειέζκαηα 

ηζρχνπλ γηα ηε Κνξέα, ην Παθηζηάλ θαη ηηο Φηιηππίλεο. 

Οη Shan θαη Morris (2002) θαηαζθεχαζαλ VAR κνληέια γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ζρέζεο αηηηφηεηαο κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Υξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ απφ 

19 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ηελ Κίλα θαη ηελ Ν. Κνξέα γηα ηελ πεξίνδν 1985-1998. 

Καηέιεμαλ φηη ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα θαη αληίζηξνθε αηηηφηεηα ζε θάπνηεο 

ρψξεο αιιά δελ θαηάθεξαλ λα βξνχλε ελδείμεηο γηα αηηηφηεηα ζε άιιεο. πκπέξαλαλ 

έηζη, φηη δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνθαιεί ηελ νηθνλνκηθή. 

ε κηα πνιχ πξφζθαηε κειέηε, νη  Abd. Ghafar & Nur Azura (2003) αλέθεξαλ 

φηη θαζψο απμάλεηαη  ην επίπεδν  ηνπ εηζνδήκαηνο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δνκή 

γίλεηαη πην εθηεηακέλε, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε γίλεηαη πην γξήγνξε θαη ην ράζκα ηνπ 

εηζνδήκαηνο κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ δηεπξχλεηαη. 

Οη Γ.Κ.Υξηζηφπνπινο θαη Δ.Γ.Σζίνλαο (2004) ππνζηεξίδνπλ ηελ κε χπαξμε 

βξαρππξφζεζκεο αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδνπλ πσο νη πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα έρνπλ αξθεηά θαζπζηεξεκέλε, αιιά παξφια απηά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε. 

Σελ ίδηα ρξνληά νη Γξηηζάθεο θαη Αδακφπνπινο (2004) έιεγμαλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα απφ ην 1960 

έσο ην 2000. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ κέζνδν ζπλνινθιήξσζεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ππάξρεη έλα δηάλπζκα ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
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αλάπηπμεο θαη ηνπ βαζκνχ αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο. Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν 

αηηηφηεηαο θαηά Granger βξήθαλ φηη ππάξρεη δηκεξήο ζρέζε αηηηφηεηαο ηφζν κεηαμχ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φζν θαη κεηαμχ ηνπ βαζκνχ 

αλνίγκαηνο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα νη Απέξγεο, Φηιιηπίδεο θαη Οηθνλνκίδνπ (2007) 

εμέηαζαλ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα 65 ρψξεο (15 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη 50 ρψξεο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ). Γηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα φινπο ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ εμέηαζαλ θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο. Όζνλ αθνξά ηηο 

βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο, ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ην κεξίδην επέλδπζεο θαη ην δηεζλέο 

εκπφξην έρνπλ ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ελψ ε θπβεξλεηηθή δαπάλε έρεη ζεηηθή επίδξαζε γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 

θαη αξλεηηθή επίδξαζε γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ. 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη δηπιήο θαηεχζπλζεο 

αηηηφηεηα κεηαμχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 
 

2.6 Σχϋςη Χρηματοοικονομικόσ Ανϊπτυξησ και Ανούγματοσ Αγορϊσ 
 

χκθσλα κε ηνπο Quy-Joan Do θαη A.A Levechenko (2004), ππάξρεη αηηηαηή 

ζρέζε κεηαμχ αλνίγκαηνο αγνξάο θαη ξπζκνχ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ζπλδέεηαη κε ηαρχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζηηο πινπζηφηεξεο ρψξεο  θαη βξαδχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζηηο πην θησρέο. 

Σν άλνηγκα ζην εκπφξην επεξεάδεη ηελ δήηεζε γηα εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ζπλεπψο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ βάζνο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ρσξψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φηαλ κηα πινχζηα ρψξα μεθηλά λα ζπλαιιάζζεηαη κε κηα πην θησρή, ε 

παξαγσγή ηνπ εμαξηψκελνπ αγαζνχ ηεο ζα απμεζεί θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ζα μεθηλήζεη λα εκβαζχλεη. ηελ θησρή ρψξα, ηψξα, ην εμαξηψκελν αγαζφ 

ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη, φπσο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ε πνηφηεηα 

ηνπ. 

Οη Rajan θαη Zingales (2003) παξνπζηάδνπλ  ζηνηρεία  πσο ην λνκηθφ ζχζηεκα 

ηεο ειεχζεξεο αγνξάο είλαη έλαο απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο  ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Οη Levine θαη Schmukler (2003) δηαπίζησζαλ πσο ζε κηα αλαδπφκελε αγνξά 

φηαλ κηα εηαηξεία αληιεί ρξεκαηνδφηεζε απφ ην εμσηεξηθφ παξά απφ ηελ ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηεο, ε ξεπζηφηεηα ηεο ππφινηπεο εγρψξηαο αγνξάο κεηψλεηαη. Άκεζν 

ζπκπέξαζκα είλαη πσο ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

κέγεζνο ηεο αγνξάο. 

Οη Stulz θαη Williamson (2001) δηαπίζησζαλ πσο ζε κηα δηαηνκή ρσξψλ, ην 

άλνηγκα ηνπ εκπνξίνπ κεηξηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. 

2.7 Σχϋςη Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ και Ανούγματοσ Αγορϊσ 
 

ε κηα αλνηρηή νηθνλνκία, ε ηερλνινγία θαη ε γλψζε κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ 

εκπνξίνπ θαη επνκέλσο πξνσζείηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξφια απηά, θαη ε ίδηα 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επεξεάδεη ην εμσηεξηθφ εκπφξην. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 
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αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρεη αλαιπζεί απφ αξθεηέο 

κειέηεο. 

Απφ ηελ επνρή ησλ Smith, Ricardo θαη Sollow, ην εκπφξην έδεηρλε λα 

επηηξέπεη ζηηο ρψξεο λα θηάζνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν εηζνδήκαηνο εθφζνλ 

επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε δηαλνκή ησλ πφξσλ. Ζ θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη αθφκε αζαθήο (Balaguer θαη 

Cantavella-Jorda, 2002). 

Υξεζηκνπνηνχκε δχν κέηξα ησλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ο πξψηνο είλαη έλαο 

κέζνο ζπληειεζηήο δαζκνχ, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ηνπ φγθνπ ησλ εηζαγσγψλ. Σν δεχηεξν είλαη κηα αλαινγία 

θάιπςεο ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ ζην εκπφξην. Καλέλα απφ ηα δχν κέηξα δελ 

είλαη ηέιεηνο δείθηεο εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ. Οη απινί κέζνη ζπληειεζηέο ησλ 

δαζκψλ είλαη ρακειφηεξνη ησλ πςειψλ πνζνζηψλ δαζκψλ, δηφηη ηα αληίζηνηρα 

επίπεδα εηζαγσγψλ ηείλνπλ λα είλαη ρακειά. Οη ελ ιφγσ κέζνη δαζκνί είλαη επίζεο 

θαθνί πιεξεμνχζηνη ησλ ζπλνιηθψλ εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ φηαλ νη δαζκνινγηθνί 

θαη νη κε δαζκνινγηθνί θξαγκνί είλαη ππνθαηάζηαηα. Όζνλ αθνξά ηνπο κε 

δαζκνινγηθνχο δείθηεο θάιπςεο,  δελ δηαθξίλνπλ θαιά ηα εκπφδηα πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζηηθά κε ηα εκπφδηα πνπ έρνπλ  ειάρηζηα απνηειέζκαηα. 

 Δλ κέξεη ιφγσ ησλ αλεζπρηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ε πξφζθαηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην άλνηγκα αγνξάο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη θαηαθχγεη ζηε δεκηνπξγία εκπεηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: (1) Καηαζθεπή λέσλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ (Dollar 1992, Sachs and Warner 1995), (2) 

δνθηκή ηεο δχλακεο ηεο επηξξνήο φισλ απηψλ ησλ λέσλ  δεηθηψλ πάλσ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Edwards 1998), θαη (3) ζχγθξηζε κεηαμχ εκπνξηθά 

απειεπζεξσκέλσλ θαη κε ρσξψλ (Ben-David 1993).  

Σν άλνηγκα ηεο αγνξάο ζεσξείηαη απφ πνιινχο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

παξάγνληεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (Roubini θαη Sala-i-

Martin, 1992, Marin, 1992, Chow, 1987) .  Οξγαληζκνί, φπσο ε Παγθφζκηα Σξάπεδα,
 

ην ΓΝΣ θαη ν ΟΟΑ ζπκβνπιεχνληαη ηαθηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο 

αγνξάο γηα λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηελ αλάπηπμε. Ο Krueger (1998, 1513) θξίλεη 

πψο είλαη εχθνιν λα απνδεηρζεί εκπεηξηθά ε απφδνζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ κε 

"εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ " εκπνξηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Μηα ζεηξά εκπεηξηθψλ 

κειεηψλ απφ ηνπο Dollar (1992), Sachs θαη Warner (1995), Ben-David (1993), 

Edwards (1998) θαη Coe et. al.  (1997)  πξνηείλεη πσο ηνλ αληίθηππν ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη καθξνπξφζεζκα 

ζεηηθφ, παξφια απηά νη Rodriguez θαη Rodrick (1999) ακθηζβεηνχλ ηε δχλακε πνπ 

αζθεί.  

Όζνλ αθνξά ηηο Αζηαηηθέο ρψξεο, ν Sinha (1999) ππνζηεξίδεη φηη ε αζηάζεηα 

ησλ εμαγσγψλ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεηίδνληαη. Δπίζεο ππνζηεξίδεη πσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο εγρψξηεο 

επελδχζεηο.  Οη Vamvakidis (2002) θαη Harrison (1996), κεηαμχ άιισλ παξαηήξεζαλ 

πσο ην άλνηγκα ηεο δηεζλήο αγνξάο επηδξά ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν 

άλνηγκα ηεο αγνξάο  κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο εηδίθεπζεο πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο επηηαρχλεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Δπηπιένλ, φζν πην αλνηθηή είλαη κηα νηθνλνκία αλακέλεηαη λα 

αληηκεησπίζεη κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα, ε νπνία θαη ηνλψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, πνπ  κε ηε ζεηξά ηνπ ηνλψλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο Yucel 

(2009) ππνζηεξίδεη πσο ην άλνηγκα ηεο αγνξάο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο. χκθσλα κε ηνλ Stiglitz (1998), ηα πεξηζζφηεξα 
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ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπεηξηθψλ παιηλδξνκήζεσλ αλάπηπμεο δείρλνπλ φηη νξηζκέλνη 

δείθηεο εμσζηξέθεηαο ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ θαηά θεθαιήλ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο.  

Οη Grossman and Helpman (1999) απέδεημαλ πσο ην εμσηεξηθφ εκπφξην 

εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ησλ εμήο θαλαιηψλ. Σν εκπφξην δηεπξχλεη ηε 

δηαζέζηκε πνηθηιία ησλ ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ άιισλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Σν 

εκπφξην επηηξέπεη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηελ πξφζβαζε ζε βειηησκέλεο 

ηερλνινγίεο, φληαο ελζσκαησκέλεο ζηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά. Σν εκπφξην επηηξέπεη 

ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πνπ απμάλεη ηα 

πξντφληα παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη. Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο πξνζθέξεη 

κηα επξχηεξε αγνξά γηα ηνπο εγρψξηνπο παξαγσγνχο, επηηξέπνληάο ηνπο, αθελφο, λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε ειάρηζηε απαηηνχκελε θιίκαθα θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα 

απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ θιίκαθαο. 

Πξέπεη λα γίλεη παξφια απηά, δηάθξηζε κεηαμχ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

εκπνξίνπ πξντφλησλ θαη ηνπ εκπνξίνπ ππεξεζηψλ. Οη Mattoo, Rathindran θαη 

Subramian (2001) κειεηψληαο ηελ επηξξνή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο 

ππεξεζηψλ ζηε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαηέιεμαλ ζην εμήο ζπκπέξαζκα: « Αλ ε 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ, πνπ ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη ιηγφηεξν απφ ην 

κηζφ ηνπ ΑΔΠ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θαη αθφκα ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηεο 

παξαγσγήο ζηηο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο, ηφηε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζπγθξίζηκα 

θέξδε απφ ηελ ειεπζέξσζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

εκπνξεχζηκεο θαη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη απμαλφκελν κεξίδην ηεο παξαγσγήο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  

2.8 Η περύπτωςη τησ Βουλγαρύασ 

2.8.1 Γενικϊ ςτοιχεύα τησ Βουλγαρύασ 

Ζ Βνπιγαξία είλαη κηα ρψξα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο κε έθηαζε 

110.910 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη πιεζπζκφ 7.563.710 θαηνίθνπο (Δurostat 2010). 

Ζ Βνπιγαξία ηδξχζεθε ην 681 θαη είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα θξάηε ηεο Δπξψπεο. 

Πεξίπνπ ην 85% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο είλαη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη θαη ην 13% 

κνπζνπικάλνη. Δπίζεο, ην 10% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηνπξθηθήο θαηαγσγήο 

θαη ην 3% Σζηγγάλνη. Πξσηεχνπζα θαη κεγαιχηεξε πφιε ηεο ρψξαο  είλαη ε φθηα κε 

πεξίπνπ 1.100.000 θαηνίθνπο. Άιιεο κεγάιεο πφιεηο είλαη ε Φηιηππνχπνιε, ε Βάξλα, 

ν Πχξγνο (Μπνπξγθάο) ζηε Μαχξε Θάιαζζα, ε ηάξα Εαγφξα, ην Πιέβελ, ην 

Λφβεηο, ην νχκελ, ην Ρνχζε (ζηηο φρζεο ηνπ Γνχλαβε) θαη ην Βειίθν Σάξλνβν (ε 

πξψηε πξσηεχνπζα ηεο Βνπιγαξίαο). 

Ζ Βνπιγαξία βξέρεηαη ζηα αλαηνιηθά απφ ηε Μαχξε Θάιαζζα, ελψ 

ζπλνξεχεη κε ηελ Διιάδα ζηα λφηηα, ηελ Σνπξθία ζηα αλαηνιηθά, ηελ Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ζηα δπηηθά, ηε εξβία θαη ηε Ρνπκαλία 

ζηα βφξεηα. Φπζηθφ ζχλνξν κεηαμχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο απνηειεί ν 

πνηακφο Γνχλαβεο. 

Σν πνιίηεπκα ηεο Βνπιγαξίαο είλαη Πξνεδξεπφκελε θνηλνβνπιεπηηθή 

δεκνθξαηία θαη πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο είλαη ν Μπφηθν Μπνξίζνθ ελψ πξφεδξνο 

ηεο ρψξαο ν Γθεφξγθη Παξβάλνθ. Ζ βνπιγαξηθή Δζλνζπλέιεπζε έρεη 240 κέιε πνπ 

εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία. Ζ Βνπιγαξία εληάρζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 

2007 ελψ αλακέλεηαη ε έληαμε ηεο ζηελ Δπξσδψλε έσο ην 2015. 
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Σν ιεβ (LEV) είλαη ην λφκηζκα ηεο Βνπιγαξίαο θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία ηνπ είλαη θιεηδσκέλε ζην 1 Δπξσ=1,995 ιέβα. Σν ιέβ ππνδηαηξείηαη ζε 100 

ζηνηίλθη. Ο θσδηθφο ISO 4217 ηνπ ιεβ είλαη BGN. (wikipedia, 2010), (Δuropa, 2010) 

Ζ Βνπιγαξία ακέζσο κεηά ηηο πξψηεο θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ 1991, σο 

απνηέιεζκα ηεο απαγθίζηξσζήο ηεο απφ ην πξψελ Αλαηνιηθφ Μπινθ, άξρηζε κία 

έληνλε πξνζπάζεηα κεηαξξπζκίζεσλ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη θπξίσο νηθνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα. ηφρνο ηεο ρψξαο ήηαλ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ κέζσ ζηαζεξψλ θπξίσο πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα 

απνηεινχζαλ ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ. 

Ζ πξψηε πεξίνδνο εθαξκνγήο δπηηθνχ ηχπνπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο ην 1996-1997 (ν 

πιεζσξηζκφο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1997 έθηαζε 500% θαη ηνλ Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο 

μεπέξαζε ηα 2.000% ελψ αξθεηέο ηξάπεδεο νδεγήζεθαλ ζε πηψρεπζε), κε θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ππεξπιεζσξηζκφ θαη ηελ καδηθή αλεξγία. ηηο 25/09/1990 ε 

Βνπιγαξία πξνζέθπγε ζην ΓΝΣ θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ελψ ην 1997 εηζήιζε ζε 

θαζεζηψο ειέγρνπ (κέζσ ηνπ Ννκηζκαηηθνχ πκβνπιίνπ). Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

άξρηζε λα κεηαβάιιεηαη ζεηηθά θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

λα απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεπηαίσλ 8 εηψλ κέρξη θαη ην 2008. Σν 2007 

απνηειεί ζηαζκφ γηα ηελ Βνπιγαξία θαζψο εηζέξρεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Πιένλ κέιεκα ηεο Βνπιγαξίαο είλαη ε έληαμε ηεο ζηε Δπξσδψλε. Γηα ηελ έληαμή 

ηεο, ε Βνπιγαξία ζα πξέπεη λα εηζέιζεη ζηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 

πλαιιαγκαηηθήο Ηζνηηκίαο ΗΗ γηα δχν ηνπιάρηζηνλ δνθηκαζηηθά ρξφληα γηα ηε 

λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο πξηλ ηελ ηειηθή έληαμε ζηελ επξσδψλε θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ επξψ. Πξνβιέπεηαη φηη ε έληαμε ηεο ζηελ Δπξσδψλε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί έσο ην 2015. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κέρξη λα εκθαληζηεί ζην πξνζθήλην ε νηθνλνκηθή 

θξίζε, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο ηεο Βνπιγαξίαο ήηαλ ηα ηζρπξά 

ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηθαλή 

θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηζρπξή επνπηεία θαη κία ηζρπξή δεκνζηνλνκηθή ζέζε 

απνηέιεζκα ζπλεηήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πιενλαζκαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

θαη ρακεινχ δεκφζηνπ ρξένπο. Με απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εηζήιζε ε Βνπιγαξία 

ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη φηη ζα επεξεαζηεί 

ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

Ωζηφζν φκσο ε πςειή εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην μέλν θεθάιαην ηελ 

θαζηζηά ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο θαη κάιηζηα ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ησλ ππφινηπσλ εηαίξσλ ηεο ζα ηελ νδεγήζνπλ ζε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο. 

Ήδε ηα πξψηα ζηνηρεία γηα θάκςε ηεο νηθνλνκίαο γίλνληαη αηζζεηά ήδε απφ ην 2009.  

Σα βαζηθφηεξα καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία απφ ην 2009 θαη κεηά είλαη ηα εμήο: 

 Ο πληθωπιζμόρ ην 2009 αλήιζε ζε 2,5% ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Eurostat. 

 Ζ ανεπγία ,ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Eurostat, έθηαζε ζηα κέζα ηνπ 

2009 ζην 6,6 %, ζηηο αξρέο ηνπ 2010 ην 8,9% ελψ άγγημε ην 9,7% ζηα κέζα 

ηνπ 2010. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο 

Βνπιγαξίαο, ην επηέκβξην ηνπ 2009 ην μέζο μηνιαίο ειζόδημα ελφο 

λνηθνθπξηνχ ζηε ρψξα ηζνδπλακνχζε κε 777 ιέβα. 

 Ζ Βνπιγαξία ην 2009 έθιεηζε κε ην ρακειφηεξν έιιεηκκα 

πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ΔΔ, ζχκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιγαξίαο. πγθεθξηκέλα ηο έλλειμμα ηο 2009 ανήλθε ζε 

498,9 εκαη. λέβα. 
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 Σν ακαθάπιζηο εξωηεπικό σπέορ ηεο Βνπιγαξίαο αλήιζε ζηα €37,6 

δηο (111,1% ηνπ ΑΔΠ) ην _εθέκβξην ηνπ 2009. 

 Σν ΑΔΠ ηο 2009 παξνπζίαζε θάκςε 5,1%, έλαληη αχμεζεο 6% ην 

2008. Ζ νλνκαζηηθή αμία ηνπ ΑΔΠ ην 2009 ππνινγίδεηαη ζε 66.197 εθαη. 

ιέβα. 

 Οη Άμεζερ Ξένερ Δπενδύζειρ ην 2009 κεηψζεθαλ ζηα 2,8 δηο επξψ. 

 

2.8.2 Σχετικό βιβλιογραφύα για την οικονομύα τησ  Βουλγαρύασ 

 

Οη J.A.Carlson θαη N.T.Valev κειεηψληαο εκπεηξηθά ζηνηρεία ηεο 

Βνπιγαξίαο, δηαπίζησζαλ πσο ν αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο κεηψζεθε κεηά ηελ 

έληαμε ηεο ρψξαο ζε θαζεζηψο ειέγρνπ λνκηζκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη ην χςνο ηνπ αλακελφκελνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ αξθεηά κεγάιν, 

κεηψζεθε ξαγδαία ρσξίο λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο απφ 

ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν. Όηαλ ν πιεζσξηζκφο ζηαζεξνπνηήζεθε, 10 κήλεο κεηά, 

απνδείρζεθε πσο οι προςδοκίεσ είναι πολφ ςφμφωνεσ με το νζο περιβάλλον του 
πλθκωριςμοφ. 

Με ηελ εηζαγσγή ζε θαζεζηψο ειέγρνπ λνκηζκαηηθνχ ζπκβνπιίνπ  ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 1997, ε Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Βνπιγαξίαο ππέζηε ηελ πην βαζηά ζεζκηθή 

αιιαγή απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1879. Σν πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη ε 

εκπεηξηθή αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βνπιγαξηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο  ζπκθψλα 

κε ηνπο Nenovsky θαη Hristov (2002) δείρλνπλ ηα εμήο ζεσξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. 

1. Ζ βνπιγαξηθή Κεληξηθή Σξάπεδα είλαη έλα πβξίδην κηαο νξζφδνμεο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη κίαο θιαζηθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. πλδπάδεη ηελ 

έιιεηςε επειημίαο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηεο γεληάο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, 

κε ηα ζηνηρεία ηεο επειημίαο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.  

2. Ο κεραληζκφο απηφκαηεο πξνζαξκνγήο ηεο νξζφδνμεο Κεληξηθήο 

Σξάπεδαο δελ ιεηηνπξγεί, γηα ηε δπλακηθή ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο 

απνζεκαηηθνχ δελ αθνινπζεί ηε δπλακηθή ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ.  

3. Ζ παξνπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ απνζεκαηηθψλ, κε ηε 

κνξθή θαηαζέζεσλ ζην παζεηηθφ δελ παξέρεη κφλν κηα επθαηξία γηα κηα 

δηαθξηηηθή ρεηξαγψγεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο απνζεκαηηθνχ, αιιά θαη, 

φπσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, παξάγεη κηα απνζηαζεξνπνίεζε φρη 

ζηαζεξνπνηεηηθφ απνηέιεζκα.  
4. Ζ απφδνζε ηνπ πβξηδηθνχ κνξθή ηεο ΚΣ ζηε Βνπιγαξία ζα κπνξνχζε 

λα είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο. Παξά ηηο ζεκαληηθέο επειημίαο βάζεη ηεο ΚΣ 

δεχηεξεο γεληάο, ζεσξνχκε φηη ε δπλαηφηεηα ηεο λνκηζκαηηθήο δηαθξηηηθή 

επρέξεηα θαη ην ζπάζηκν ηνπ απηφκαηνπ κεραληζκνχ δελ είλαη επηζπκεηφ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο πηζαλέο επηινγέο γηα αιιαγέο ζηε βνπιγαξηθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα. Ο πξψηνο είλαη λα πάεη πίζσ ζε κηα πξψηεο γεληάο Κεληξηθή Σξάπεδα θαη 

λα απνθαηαζηαζεί ν θιαζηθφο κεραληζκφο απηφκαηεο πξνζαξκνγήο. Σν κέηξν απηφ 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εμάιεηςε ησλ ειάρηζησλ απαηηνχκελσλ 

απνζεκαηηθψλ ή κε ηε ζηξνθή πξνο ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο, φπσο ζηελ Αξγεληηλή. 

Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα θηλεζεί πην θνληά ζε κηα δηαθξηηηθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα. Ζ ηξίηε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα κεηαθέξεη ηηο θαηαζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ 

ζε κηα ρσξηζηή θνξνινγηθή ππεξεζία, κε δηαθαλείο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. Ο 

νξγαληζκφο απηφο ζα επελδχζεη πφξνπο ηνπ δεκνζίνπ ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ησλ 
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ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζε μέλν θαη δελ ζα επεξεάζεη εγρψξηα επηηφθηα. Παξάιιεια, 

ηα θεθάιαηα απηά ζα πξνζθέξνπλ πεξηζψξηα ειηγκψλ γηα ηελ θπβέξλεζε, παξνπζία 

ηνπ δπζκελείο εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο. 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία ππνδεηθλχεη φηη ε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ζεσξείηαη 

φηη πξνσζεί ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ δχν νδψλ: βειηηψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη απμάλνληαο 

ηνλ φγθν ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ κέζσ ηεο ζπζζψξεπζεο (Romer,1989; Basu and 

McLeod, 1991; Edwards, 1992). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο αηηηφηεηαο γηα ηελ Βνπιγαξία (Γξηηζάθεο, 

2004) δείρλνπλ φηη νη εμαγσγέο πξνθαινχλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

είηε απμάλνληαο  ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ ή βειηηψλνληαο  ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ή θαη ηα δχν. 

χκθσλα κε ηνλ Awokuse (2007), ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα 

ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηε 

Βνπιγαξία, δειαδή φηη ε αηηηφηεηα κπνξεί λα ξέεη απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ην αληίζηξνθν. 

Ο Rosati (1994) δηαπίζησζε πσο ε θαηάξξεπζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε 

νβηεηηθή Έλσζε ην 1991 ήηαλ ππεχζπλε γηα πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ απφ ηελ 

πηψζε ηνπ ΑΔΠ ζηε Βνπιγαξία. 
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Κεφϊλαιο 3ο  : Εξειδύκευςη ςυςτόματοσ και Παρουςύαςη των 

μεταβλητών που ςυμμετϋχουν ςτην Έρευνα. 
 

 ην θεθάιαην απηφ ζα γίλνπλ νη πξψηνη έιεγρνη γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

κεηέρνπλ ζηελ έξεπλα δίλνληαο καο κηα πξψηε εηθφλα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ 

αληηκεησπίδεη ην ππφδεηγκα καο, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ, αιιά θαη γηα ηελ δηφξζσζε 

ηνπ ππνδείγκαηνο καο πνπ ίζσο ρξεηαζηεί λα θάλνπκε ζε επφκελα θεθάιαηα. 

3.1 Ανϊλυςη του υποδεύγματοσ 
 

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο, ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ κνληέιν VAR ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ: 

FD: Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάπηπμε, φπνπ 2M
FD

GDP
  θαη LFD= logFD 

OP:  Σν Άλνηγκα Αγνξάο, φπνπ 
EXP IMP

OP
GDP


  θαη LOP= logOP 

GDP: Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, φπνπ LGDP= logGDP 

M2: Ζ Πξνζθνξά Υξήκαηνο 

EXP: Οη Δμαγσγέο 

IMP:  Οη Δηζαγσγέο 

 

Σν ηξηκεηαβιεηφ Var ππφδεηγκα είλαη ηεο κνξθήο: 

V= (FD, GDP, OP) (3.1) 

 Ζ ζπλάξηεζε ηνπ ππνδείγκαηνο καο κπνξεί λα πάξεη κηα απφ ηηο εμήο ηξείο 

γξακκηθέο κνξθέο: 

FDt = β0 + β1GDPη + β2OPt + ut  (3.2) 

GDPη = = β0 + β1 FDt + β2OPt +  ut  (3.3) 

OPt = β0 + β1GDPη + β2 FDt  +  ut  (3.4) 

 

Όπνπ: 
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 β0, β1, β2 νη παξάκεηξνη πξνο εθηίκεζε 

 ut ν δηαηαθηηθφο φξνο (ηπραία κεηαβιεηή κε ηηκή ζρεδφλ πάληα ίζε κε 

ην κεδέλ) 

 FDt, OPt, GDPt νη αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, αλαιφγσο ηε γξακκηθή κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

 

3.2 Πηγϋσ Στοιχεύων 
 

 Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα αλήθνπλ ζην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Σν ΓΝΣ εξγάδεηαη γηα λα πξνσζήζεη ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε 

θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Παξέρεη ζπκβνπιέο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

ηα κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, αιιά θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηηχρνπλ ηε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. 

Σν ΓΝΣ ηδξχζεθε πξηλ  απφ 60 ρξφληα πξνο ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Οη ηδξπηέο ηνπ ζηφρεπαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηεο 

θαηαζηξνθηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζπλέβαιε ζηε Μεγάιε Ύθεζε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ζηε παγθφζκηα ζχγθξνπζε πνπ αθνινχζεζε. 

  Με ζρεδφλ 187 ρψξεο κέιε, ην ΓΝΣ βξίζθεηαη ζηε κνλαδηθή ζέζε γηα λα 

βνεζήζεη ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο θαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζέηεη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε γεληθφηεξα. Σν ΓΝΣ αλαθαιχπηεη ηηο  παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ηάζεηο θαη 

πξνεηδνπνηεί ηηο ρψξεο κέιε ηνπ φηαλ βιέπεη ηα πξνβιήκαηα ζηνλ νξίδνληα, παξέρεη 

έλα θφξνπκ γηα πνιηηηθφ δηάινγν, θαη κεηαβηβάδεη ηερλνγλσζίεο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο 

γηα ην πψο λα αληηκεησπίζνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο.  

 Σν ΓΝΣ παξέρεη ζπκβνπιέο πνιηηηθήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα κέιε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, αιιά θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα επηηχρνπλ ηε καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο.   
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3.3 Περιγραφό και Παρουςύαςη των μεταβλητών που ςυμμετϋχουν 

ςτην ϋρευνα  
 

 Σε κάκε εμπειρικι ζρευνα θ περιγραφικι παρουςίαςθ των βαςικϊν 
μεταβλθτϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ανάλυςθ τθσ ζρευνασ είναι ςθμαντικι για 
να μπορζςει ο μελετθτισ να αποκτιςει μια εποπτικι εικόνα των μεταβλθτϊν. Ζτςι, 
ςκοπόσ του κεφαλαίου αυτοφ είναι να περιγράψει και να παρουςιάςει τισ υπό 
διερεφνθςθ μεταβλθτζσ. Οι μεταβλθτζσ αυτζσ είναι : 
 
Προςφορά Χριματοσ (Μ2) 
Ειςαγωγζσ (IMP) 
Εξαγωγζσ (EXP) 
Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (GDP) 

 

3.3.1 Παρουςύαςη των μεταβλητών τησ ϋρευνασ 
 

Αθνχ θάλακε κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ κεηαβιεηψλ καο θαη 

πεξηγξάςακε ηηο κεηαβιεηέο , ήξζε ε ζηηγκή λα μεθηλήζνπκε ηνλ νπζηαζηηθφ έιεγρν 

ηνπ ππνδείγκαηνο. 

ηα δηαγξάκκαηα 4.1-4.4 παξνπζηάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ηξηκεληαίσλ δεδνκέλσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο καο, GDP, IMP, EXP, M2 

γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1994-2009. 

 

 
Γιάγπαμμα 3.1: Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο Μ2 
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Γιάγπαμμα 3.2: Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο IMP 

 

 

 

 
Γιάγπαμμα 3.3: Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο EXP 
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Γιάγπαμμα 3.4: Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κεηαβιεηήο GDP 

 

 

Απφ ηα δηαγξάκκαηα 3.1-3.4 πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Όιεο νη κεηαβιεηέο, πέξαλ ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο, παξνπζηάδνπλ 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ κειεηάκε. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά θαη ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ είλαη ζε γεληθέο 

γξακκέο ε ίδηα, κε κηα απμεηηθή ηάζε παξά ηηο φπνηεο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ηηκψλ ηνπο. 

 

Σν πξψην ηξίκελν ηνπ 1997, ππνγξάθηεθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο 

ηεο Βνπιγαξίαο, ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο έλα θηιφδνμν ζρέδην 

νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πεξηιάκβαλε ηελ εηζαγσγή ηεο βνπιγαξηθήο 

νηθνλνκίαο ζε έλα θαζεζηψο λνκηζκαηηθήο επηηξνπήο. Μεηά ηελ ζπκθσλία ηνπ 1997, 

ε νηθνλνκία ηεο Βνπιγαξίαο άξρηζε λα ζηαζεξνπνηείηαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο παξνπζίαζαλ κηα απφηνκε αχμεζε ηνπ 

κεγεζπληηθνχ ηνπο ξπζκνχ.  
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Variable(s) EXPORTS IMPORTS GDP M2 

Maximum 12498.0 15025.0 18691.0 47262.0 

Minimum 37.0000 49.0000 78.0000 300.0000 

Mean 4356.4 5377.4 7658.2 15917.4 

Std. Deviation 3138.8 4236.1 5078.0 14617.0 

Skewness 0.45076 0.58833 0.16895 0.89131 

Kurtosis - 3 -0.43411 -0.59510 -0.61834 -0.38539 

Coef of Variation: 0.72051 0.78777 0.66308 0.91831 

 

Πίνακαρ 3.1: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηψλ 

 

 Απφ ηνλ πίλαθα 3.1 πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 Σελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ζηνλ πίλαθα ηελ βξίζθνπκε ζηελ 

κεηαβιεηή ηεο Πξνζθνξάο Υξήκαηνο θαη ηελ κηθξφηεξε ζηηο Δμαγσγέο. 

 Οη θαηαλνκέο θαη ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνπλ δεμηά 

αζπκκεηξία, θαζψο ε ηηκή ηεο αζπκκεηξίαο (skewness) είλαη ζεηηθή. 

 Οη θαηαλνκέο ησλ κεηαβιεηψλ Α.Δ.Π, Πξνζθνξά Υξήκαηνο, 

Δηζαγσγέο θαη Δμαγσγέο είλαη πιαηχθπξηεο ( ν ζπληειεζηήο kurtosis-3 είλαη 

αξλεηηθφο). 
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Γιάγπαμμα 3.5 : Σν ηζηφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο Μ2 

 

Γιάγπαμμα 3.6 : Σν ηζηφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο IMP 

 

 

Γιάγπαμμα 3.7 : Σν ηζηφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο EXP 
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Γιάγπαμμα 3.8 : Σν ηζηφγξακκα ηεο κεηαβιεηήο GDP 

 

Σέινο, κε ηνλ έιεγρν ησλ Jarque-Bera θαη ηελ κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ 3.5-

3.8 παξαηεξνχκε πσο ην δείγκα ησλ κεηαβιεηψλ Δηζαγσγέο, Δμαγσγέο θαη Α.Δ.Π 

θαηαλέκεηαη θαλνληθά, ελψ ην δείγκα ηεο κεηαβιεηήο Πξνζθνξάο Υξήκαηνο φρη θαη 

ηφζν θαλνληθά. 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (R) κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ παίξλεη ηηκέο απφ       

-1<R<+1. Όηαλ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ βξίζθεηαη 

θνληά ζην -1 ηφηε έρνπκε ηελ χπαξμε ηζρπξήο αξλεηηθήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο, ελψ 

φηαλ ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ δπν κεηαβιεηψλ βξίζθεηαη θνληά ζην 

+1 δειψλνπκε πσο ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε. Σέινο αλ ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ βξίζθεηαη θνληά ζην κεδέλ, ηφηε 

ιέκε φηη απηέο νη κεηαβιεηέο δελ έρνπλ θακία γξακκηθή ζπζρέηηζε. 

 

 EXPORTS IMPORTS GDP M2 

EXPORTS 1.0000 0.97649 0.96544 0.92942 

IMPORTS 0.97649 1.0000 0.96647 0.96618 

GDP 0.96544 0.96647 1.0000 0.94133 

M2 0.92942 0.96618 0.94133 1.0000 

 

Πίνακαρ 3.2: Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 
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Απφ ηνλ πίλαθα 3.2 πξνθχπηεη ην εμήο: Οη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ EXP, IMP, GDP θαη Μ2 είλαη πνιχ θνληά ζην +1 θαη επνκέλσο 

ππάξρεη ηζρπξή ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. 

 

3.3.2 Συμπερϊςματα 
 

 Από τα αποτελζςματα των πινάκων και των διαγραμμάτων ςτα τμιματα του 

κεφαλαίου που προθγικθκε μποροφμε να καταλιξουμε ςτα παρακάτω ςυμπεράςματα: 

 Ωσ πρϊτο ςυμπζραςμα από τουσ ελζγχουσ που πραγματοποιιςαμε είναι ότι οι 

μεταβλθτζσ του Α.Ε.Π, των Ειςαγωγϊν, των Εξαγωγϊν και τθσ Προςφοράσ χριματοσ τθσ 

Βουλγαρίασ ςυμβαδίηουν και αλλθλοεπθρεάηονται. Αυτό αρχικά διαπιςτϊκθκε από τον 

ζλεγχο των διαγραμμάτων που πραγματοποιιςαμε για κάκε μια από τισ μεταβλθτζσ μασ. 

 Το παραπάνω ςυμπζραςμα επιβεβαιϊκθκε και με τα αποτελζςματα του πίνακα 3.1 

που αφοροφςε τα περιγραφικά ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ κάκε μεταβλθτισ, όπου προζκυψε 

ότι για όλεσ τισ μεταβλθτζσ είχαμε αςυμμετρία δεξιά, θ κφρτωςθ τουσ ιταν πλατφκυρτθ και 

τα κατάλοιπα τουσ κατανζμονται ςχεδόν κανονικά. 

 Επόμενο ςυμπζραςμα από τον ζλεγχο των διαγραμμάτων, είναι ότι ενϊ οι 

μεταβλθτζσ του Α.Ε.Π, των Ειςαγωγϊν και των Εξαγωγϊν χαρακτθρίηονται από εποχιακζσ 

αυξομειϊςεισ, θ μεταβλθτι τθσ Προςφοράσ Χριματοσ φαίνεται να είναι ανεπθρζαςτθ από 

τα εποχιακά ςοκ τθσ οικονομίασ. 

 Τζλοσ από τον πίνακα 3.2 που αφοροφςε τουσ ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των 

μεταβλθτϊν καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα φπαρξθσ ιςχυρισ κετικισ γραμμικισ ςυςχζτιςθσ 

μεταξφ όλων των μεταβλθτϊν. 
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Κεφϊλαιο 4ο : Εκτύμηςη Υποδεύγματοσ 
 

4.1 Παλινδρόμηςη «lnFDt = β0 + β1 lnGDPη + β2 lnOPt + ut»   

 

4.1.1  Η μϋθοδοσ των Ελαχύςτων Τετραγώνων 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηξέρνπκε ηελ 

γξακκηθή καο παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (FD), ηεο 

ζηαζεξάο β0, θαη ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (GDP,  OPt). 

  
              

    Ordinary Least Squares Estimation                        

******************************************************************************* 

 Dependent variable is LFD                                                      

 62 observations used for estimation from 1994Q1 to 2009Q2                      

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 CONST                      1.5485             .22887             6.7657[.000]  

 LGDP                      -.13303            .028942            -4.5964[.000]  

 LOP                        1.2307             .22547             5.4583[.000]  

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .36448   R-Bar-Squared                   .34293  

 S.E. of Regression            .29502   F-stat.    F(  2,  59)   16.9183[.000]  

 Mean of Dependent Variable    .62016   S.D. of Dependent Variable      .36395  

 Residual Sum of Squares       5.1351   Equation Log-likelihood       -10.7523  

 Akaike Info. Criterion      -13.7523   Schwarz Bayesian Criterion    -16.9430  

 DW-statistic                  .32470                                           

******************************************************************************* 

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=  47.9800[.000]*F(   4,  55)=  47.0559[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   5.5244[.019]*F(   1,  58)=   5.6735[.021]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   2.6466[.266]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   2.8572[.091]*F(   1,  60)=   2.8986[.094]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      

 
Πίνακασ 4.1 Μζθοδοσ Ελαχίςτων Τετραγώνων Παλινδρόμηςησ 1  (OLS) 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, πξαγκαηνπνηνχκε 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνζήκσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη έρνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα:  

lnFDt = 1,5485  – 0,13303lnGDPη + 1,2307lnOPt (4.1) 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ππνδείγκαηνο καο, έδεημε φηη 

ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
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αλάπηπμεο, ελψ ε ελίζρπζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο επηδξά ζεηηθά ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

4.1.2 Ο ϋλεγχοσ τησ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ των ςυντελεςτών 

  

Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο T-Student (t-statistics) γηα θάζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. 

 Με ηα Probability 

 

 Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν (GDP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Βήμα 20 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=-4,5964
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Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

|tαζθ=-4,5964| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

 Άνοιγμα Αγοπάρ (OP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 

Βήμα 20 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=5,4583
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

|tαζθ=5,4583| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αλνίγκαηνο ηεο Αγνξάο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. πκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.1.3 Ο ϋλεγχοσ του Συντελεςτό Προςδιοριςμού 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ην R
2
 εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0≤ R
2
≤1. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν 

εθθξάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη είλαη ην πειίθν: 

2

2 1

2

1

( )

( )

n

t

t

n

t

t

Y Y

R

Y Y














   

 Έηζη ζηελ πεξίπησζε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

είλαη R
2
=0,36448 δειαδή ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε εξκελεχεη κφλν ην 

36,448% ηεο ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο, πνζνζηφ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

4.1.4 Ο ϋλεγχοσ τησ Διακύμανςησ τησ F-Κατανομόσ των μεταβλητών 

 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=β2=0, νη ζπληειεζηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 Ζα: β1≠β2≠0, νη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=16,9183 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=16,9183 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα: β1≠β2≠0, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην ζχλνιν ηνπο θαη 

άξα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.1.5 Ο ϋλεγχοσ Αυτοςυςχϋτιςησ 

 

Γχν είλαη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε απηνζπζρέηηζεο: 

 Ο έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) 

 Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (BG) 

Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε ή κε 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο. 
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 Έλεγσορ Durbin-Watson 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

 0H  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 aH  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

Γηα 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη 62 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηα θξίζηκα ζεκεία είλαη 

dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35  
 

 

Βήμα 4o 

 

Σν D-W ηνπ δείγκαηνο καο είλαη DW=0.32470 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

DW=0.32470 < dL=1.51.
  

Δπνκέλσο ππάξρεη ζεηηθή απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο 

ζηα θαηάινηπα. 

 Μεηά ηελ πξφζζεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηνπο ζην 

ππφδεηγκα καο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ Box-Pierce παξαηεξνχκε ηα 

probability θαη  δηαπηζηψλνπκε πσο παχεη λα ππάξρεη ε απηνζπζρέηηζε κέρξη θαη 9
εο

 

ηάμεο. 
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      Variable DMAR_LFD             Sample from 1994Q2 to 2009Q2            

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard   Box-Pierce     Ljung-Box             

               Coefficient       Error     Statistic      Statistic             

******************************************************************************* 

       1      -.011206          .12804    .0076596[.930]  .0080426[.929]        

       2       -.28584          .12805      4.9916[.082]    5.3298[.070]        

       3      -.021168          .13812      5.0189[.170]    5.3595[.147]        

       4        .14978          .13817      6.3873[.172]    6.8720[.143]        

       5      .0020179          .14081      6.3876[.270]    6.8723[.230]        

       6       -.25882          .14081     10.4738[.106]   11.5528[.073]        

       7       -.16606          .14840     12.1559[.096]   13.5154[.061]        

       8        .34030          .15142     19.2198[.014]   21.9121[.005]        

       9       .094968          .16347     19.7700[.019]   22.5786[.007]        

      10       -.35453          .16438     27.4373[.002]   32.0500[.000]        

      11       .024341          .17647     27.4735[.004]   32.0956[.001]        

      12        .33534          .17652     34.3332[.001]   40.9152[.000]        

      13       .074059          .18667     34.6678[.001]   41.3543[.000]        

      14       -.27381          .18716     39.2410[.000]   47.4844[.000]        

      15      -.034086          .19361     39.3119[.001]   47.5815[.000]        

      16        .19858          .19371     41.7173[.000]   50.9491[.000]        

      17        .11110          .19702     42.4702[.001]   52.0271[.000]        

      18       -.19841          .19804     44.8716[.000]   55.5454[.000]        

      19       -.21235          .20127     47.6221[.000]   59.6712[.000]        

      20        .19871          .20491     50.0308[.000]   63.3724[.000]        

******************************************************************************* 

Πίνακασ 4.2  Ζλεγχοσ Box-Pierce Παλινδρόμηςησ 1 

 

 Έλεγσορ Bruce-Godfrey 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=47,0559 

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=47,0599 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.1.6 Ο ϋλεγχοσ Εξειδύκευςησ Υποδεύγματοσ (Ramsey) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  : Λαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=5,6735 

 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=5,6735 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,021<0,05) 

 

4.1.7 Ο ϋλεγχοσ Κανονικότητασ (Jarque-Bera) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

  : Σα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ρ
2
 θαηαλνκήο είλαη ρ

2
 πηλ=9,488 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη ρ
2
 αζθ=2,6466 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα ρ
2
 ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

ρ
2
 αζθ=2,6466 < ρ

2
 πηλ=9,488. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ηα 

θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,266>0,05) 

 

4.1.8 Ο ϋλεγχοσ Ετεροςκεδαςτικότητασ (White) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα 

  : Τπάξρεη Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=2,8986 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=2,8986 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα καο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,094>0,05) 

 

0H

aH
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4.1.9 Ο ϋλεγχοσ Πολυςυγγραμμικότητασ 

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα καο πξέπεη λα έρεη πςεινχο 

ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
>0,80) θαη ζπζρέηηζεο (r>0,80) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. 

 R
2
=0,36488 

 Οη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 r = 0,52958 

 

Άξα δελ έρσ πνιπζπγγξακκηθφηεηα ζην ππφδεηγκα κνπ. 

 

4.1.10 Ο ϋλεγχοσ ςταθερότητασ των ςυντελεςτών (1ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

  : Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=12,5435 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=12,5435 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή δελ 

ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.1.11 Ο ϋλεγχοσ τησ προβλεπτικόσ ικανότητασ ό αποτυχύασ του υποδεύγματοσ 

(2ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή Πξφβιεςε 

  : Λάζνο Πξφβιεςε 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=3,8287 

 

 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=3,8287 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

ιάζνο πξφβιεςε. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ 

Probability (0,00<0,05) αιιά θαη παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πξφβιεςεο. 

  

 

Εικόνα 4.1  Δεφτεροσ Ζλεγχοσ του Chow πρώτησ παλινδρόμηςησ 

4.1.12 Ο ϋλεγχοσ τησ ςωςτόσ πρόβλεψησ του υποδεύγματοσ για όλα τα ϋτη 

(Brown) 

 

 Παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Brown 

δηαπηζηψλνπκε πσο ελψ ππήξρε ζσζηή πξφβιεςε κέρξη ην 2002 ηα επφκελα ηξίκελα 

ε θακπχιε ηεο παιηλδξφκεζεο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ειέγρνπ κε απνηέιεζκα ε 

πξφβιεςε λα είλαη ιάζνο. πκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε θαη απφ ην δεχηεξν δηάγξακκα.  
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Εικόνα 4.1 Πρώτο Διάγραμμα ελζγχου  Brown πρώτησ παλινδρομηςησ 

 

Εικόνα 4.2 Δεφτερο Διάγραμμα ελζγχου Brown πρώτησ παλινδρόμηςησ 
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4.2 Παλινδρόμηςη «lnGDPη = β0 + β1 lnFDt + β2 lnOPt + ut»   

 

4.2.1  Η μϋθοδοσ των Ελαχύςτων Τετραγώνων 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηξέρνπκε ηελ 

γξακκηθή καο παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDP), ηεο 

ζηαζεξάο β0, θαη ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (FD,  OPt). 

  
 

                       Ordinary Least Squares Estimation                        

******************************************************************************* 

 Dependent variable is LGDP                                                     

 62 observations used for estimation from 1994Q1 to 2009Q2                      

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 CONST                      8.7677             .28810            30.4326[.000]  

 LFD                       -1.9820             .43121            -4.5964[.000]  

 LOP                        5.4771             .79464             6.8925[.000]  

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .47017   R-Bar-Squared                   .45221  

 S.E. of Regression            1.1388   F-stat.    F(  2,  59)   26.1785[.000]  

 Mean of Dependent Variable    8.3518   S.D. of Dependent Variable      1.5386  

 Residual Sum of Squares      76.5090   Equation Log-likelihood       -94.4927  

 Akaike Info. Criterion      -97.4927   Schwarz Bayesian Criterion   -100.6834  

 DW-statistic                  .38780                                           

******************************************************************************* 

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=  42.7988[.000]*F(   4,  55)=  30.6483[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=  18.3286[.000]*F(   1,  58)=  24.3422[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=  12.3600[.002]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)= .0099290[.921]*F(   1,  60)= .0096103[.922]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      

 
Πίνακασ 4.3 Μζθοδοσ Ελαχίςτων Τετραγώνων Παλινδρόμηςησ 2 (OLS) 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, πξαγκαηνπνηνχκε 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνζήκσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη έρνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα:  

lnGDPη = 8,7677   – 1,9820 lnFDt + 5,4771lnOPt (5.2) 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ππνδείγκαηνο καο, έδεημε φηη 

ε αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ελψ ε ελίζρπζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο επηδξά ζεηηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
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4.2.2 Ο ϋλεγχοσ τησ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ των ςυντελεςτών 

  

Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο T-Student (t-statistics) γηα θάζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. 

 Με ηα Probability 

 

 Χπημαηοοικονομική Ανάπηςξη (FD) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Βήμα 20 

 

 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=-4,5964
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

|tαζθ=-4,5964| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

 Άνοιγμα Αγοπάρ (OP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 

Βήμα 20 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=6,8925
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

|tαζθ=6,8925| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αλνίγκαηνο ηεο Αγνξάο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. πκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.2.3 Ο ϋλεγχοσ του Συντελεςτό Προςδιοριςμού 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ην R
2
 εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0≤ R
2
≤1. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν 

εθθξάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη είλαη ην πειίθν: 

2

2 1

2
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 Έηζη ζηελ πεξίπησζε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

είλαη R
2
=0,45221 δειαδή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε εξκελεχεη κφλν ην 45,221% ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο 

ηεο αγνξάο, πνζνζηφ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

4.2.4 Ο ϋλεγχοσ τησ Διακύμανςησ τησ F-Κατανομόσ των μεταβλητών 

 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=β2=0, νη ζπληειεζηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 Ζα: β1≠β2≠0, νη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=26,1785 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=26,1785 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα: β1≠β2≠0, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην ζχλνιν ηνπο θαη 

άξα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.2.5 Ο ϋλεγχοσ Αυτοςυςχϋτιςησ 

 

Γχν είλαη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε απηνζπζρέηηζεο: 

 Ο έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) 

 Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (BG) 

Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε ή κε 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο. 
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 Έλεγσορ Durbin-Watson 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

 0H  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 aH  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

Γηα 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη 62 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηα θξίζηκα ζεκεία είλαη 

dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35  
 

 

Βήμα 4o 

 

Σν D-W ηνπ δείγκαηνο καο είλαη DW=0.3878 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

DW=0.3878 < dL=1.51.
  

Δπνκέλσο ππάξρεη ζεηηθή απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο ζηα 

θαηάινηπα. 

 

Μεηά ηελ πξφζζεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηνπο ζην 

ππφδεηγκα καο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ Box-Pierce παξαηεξνχκε ηα 

probability θαη  δηαπηζηψλνπκε πσο παχεη λα ππάξρεη ε απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο. 
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          Variable DMAR_LGDP             Sample from 1994Q2 to 2009Q2           

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard   Box-Pierce     Ljung-Box             

               Coefficient       Error     Statistic      Statistic             

******************************************************************************* 

       1       .012592          .12804    .0096716[.922]   .010155[.920]        

       2       -.45726          .12806     12.7641[.002]   13.6293[.001]        

       3      -.087627          .15249     13.2325[.004]   14.1380[.003]        

       4        .26979          .15332     17.6724[.001]   19.0453[.001]        

       5       .028741          .16091     17.7228[.003]   19.1020[.002]        

       6       -.25660          .16099     21.7391[.001]   23.7025[.001]        

       7       -.12483          .16756     22.6896[.002]   24.8115[.001]        

       8        .35284          .16908     30.2838[.000]   33.8385[.000]        

       9      -.062845          .18075     30.5247[.000]   34.1304[.000]        

      10       -.36817          .18111     38.7933[.000]   44.3445[.000]        

      11      -.035621          .19299     38.8707[.000]   44.4420[.000]        

      12        .36881          .19310     47.1681[.000]   55.1101[.000]        

      13       .086982          .20432     47.6296[.000]   55.7159[.000]        

      14       -.24599          .20492     51.3209[.000]   60.6638[.000]        

      15      -.091093          .20971     51.8271[.000]   61.3570[.000]        

      16        .22154          .21036     54.8209[.000]   65.5483[.000]        

      17        .15489          .21415     56.2842[.000]   67.6436[.000]        

      18       -.16132          .21598     57.8717[.000]   69.9694[.000]        

      19       -.21967          .21794     60.8151[.000]   74.3846[.000]        

      20        .19974          .22154     63.2489[.000]   78.1242[.000]        

******************************************************************************* 

Πίνακασ 4.4 Ζλεγχοσ Box-Pierce Παλινδρόμηςησ 2 

 

 Έλεγσορ Bruce-Godfrey 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=30,6483 

 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=30,6483 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

4.2.6 Ο ϋλεγχοσ Εξειδύκευςησ Υποδεύγματοσ (Ramsey) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  : Λαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=24,3422 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=24,3422 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,000<0,05) 

4.2.7 Ο ϋλεγχοσ Κανονικότητασ (Jarque-Bera) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

  : Σα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ρ
2
 θαηαλνκήο είλαη ρ

2
 πηλ=9,488 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη ρ
2
 αζθ=12,36 

 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα ρ
2
 ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

ρ
2
 αζθ=12,36> ρ

2
 πηλ=9,488. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ηα 

θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.2.8 Ο ϋλεγχοσ Ετεροςκεδαςτικότητασ (White) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα 

  : Τπάξρεη Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,0096 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=0,0096 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα καο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,922>0,05) 

 

0H

aH
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4.2.9 Ο ϋλεγχοσ Πολυςυγγραμμικότητασ 

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα καο πξέπεη λα έρεη πςεινχο 

ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
>0,80) θαη ζπζρέηηζεο (r>0,80) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. 

 R
2
=0,45221 

 Οη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 r = 0,37001 

 

Άξα δελ έρσ πνιπζπγγξακκηθφηεηα ζην ππφδεηγκα κνπ. 

4.2.10 Ο ϋλεγχοσ ςταθερότητασ των ςυντελεςτών (1ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

  : Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=9,7236 

 

0H

aH



[69] 
 

Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=9,7236 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή δελ 

ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.2.11 Ο ϋλεγχοσ τησ προβλεπτικόσ ικανότητασ ό αποτυχύασ του υποδεύγματοσ 

(2ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή Πξφβιεςε 

  : Λάζνο Πξφβιεςε 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=2,9014 

 

 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=2,9014 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή πξφβιεςε. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ 

Probability (0,08>0,05) θάηη πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πξφβιεςεο. 

 

Εικόνα 4.3 Δεφτεροσ ζλεγχοσ του Chow δεφτερησ παλινδρόμηςησ 

  

4.2.12 Ο ϋλεγχοσ τησ ςωςτόσ πρόβλεψησ του υποδεύγματοσ για όλα τα ϋτη 

(Brown) 

 

 Παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Brown 

δηαπηζηψλνπκε πσο ελψ ππήξρε ζσζηή πξφβιεςε κέρξη ην 2002 ηα επφκελα ηξίκελα 

ε θακπχιε ηεο παιηλδξφκεζεο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ειέγρνπ κε απνηέιεζκα ε 

πξφβιεςε λα είλαη ιάζνο. πκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε θαη απφ ην δεχηεξν δηάγξακκα.  

 

 



[71] 
 

 

Εικόνα 4.4 Πρώτο διάγραμμα ελζγχου Brown δεφτερησ παλινδρόμηςησ 

 

Εικόνα 4.5 Δεφτερο διάγραμμα ελζγχου Brown δεφτερησ παλινδρόμηςησ 
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4.3 Παλινδρόμηςη «lnOPt = β0 + β1 lnGDPη + β2 lnFDt + ut»   

 

4.3.1  Η μϋθοδοσ των Ελαχύςτων Τετραγώνων 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηξέρνπκε ηελ 

γξακκηθή καο παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (OP), ηεο 

ζηαζεξάο β0, θαη ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (FD, GDP). 

  
 

                       Ordinary Least Squares Estimation                        

******************************************************************************* 

 Dependent variable is LOP                                                      

 62 observations used for estimation from 1994Q1 to 2009Q2                      

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 CONST                     -.70074             .11084            -6.3224[.000]  

 LGDP                      .081438            .011816             6.8925[.000]  

 LFD                        .27264            .049950             5.4583[.000]  

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .52188   R-Bar-Squared                   .50567  

 S.E. of Regression            .13886   F-stat.    F(  2,  59)   32.2002[.000]  

 Mean of Dependent Variable    .14849   S.D. of Dependent Variable      .19750  

 Residual Sum of Squares       1.1376   Equation Log-likelihood        35.9701  

 Akaike Info. Criterion       32.9701   Schwarz Bayesian Criterion     29.7794  

 DW-statistic                  .87470                                           

******************************************************************************* 

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=  24.7759[.000]*F(   4,  55)=   9.1518[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   2.5294[.112]*F(   1,  58)=   2.4668[.122]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=  59.3918[.000]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=  .089494[.765]*F(   1,  60)=  .086732[.769]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      

 
Πίνακασ 4.5 Μζθοδοσ Ελαχίςτων Τετραγώνων Παλινδρόμηςησ 3 (OLS) 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, πξαγκαηνπνηνχκε 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνζήκσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη έρνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα:  

lnOPt = 0,70074 - 0,81438 lnGDPη + 0,27264 lnFDt (5.3) 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ππνδείγκαηνο καο, έδεημε φηη 

ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο, 

ελψ ε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επηδξά ζεηηθά ζην άλνηγκα ηεο 

αγνξάο, δειαδή ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο. 
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4.3.2 Ο ϋλεγχοσ τησ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ των ςυντελεςτών 

  

Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο T-Student (t-statistics) γηα θάζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. 

 Με ηα Probability 

 

 Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν (GDP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Βήμα 20 

 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=6,8925
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

|tαζθ=6,8925| >  |tπηλ=2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

 Χπημαηοοικονομική Ανάπηςξη 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 

Βήμα 20 

 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=5,4583
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

|tαζθ=5,4583| >  |tπηλ=2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

4.3.3 Ο ϋλεγχοσ του Συντελεςτό Προςδιοριςμού 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ην R
2
 εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0≤ R
2
≤1. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν 

εθθξάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη είλαη ην πειίθν: 

2
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 Έηζη ζηελ πεξίπησζε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

είλαη R
2
=0,50567 δειαδή ην άλνηγκα ηεο αγνξάο εξκελεχεη κφλν ην 50,567% ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, πνζνζηφ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

4.3.4 Ο ϋλεγχοσ τησ Διακύμανςησ τησ F-Κατανομόσ των μεταβλητών 

 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=β2=0, νη ζπληειεζηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 Ζα: β1≠β2≠0, νη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=26,1785 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=26,1785 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα: β1≠β2≠0, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην ζχλνιν ηνπο θαη 

άξα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.3.5 Ο ϋλεγχοσ Αυτοςυςχϋτιςησ 

 

Γχν είλαη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε απηνζπζρέηηζεο: 

 Ο έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) 

 Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (BG) 

Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε ή κε 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο. 
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 Έλεγσορ Durbin-Watson 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

 0H  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 aH  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

Γηα 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη 62 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηα θξίζηκα ζεκεία είλαη 

dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35  
 

 

 

Βήμα 4o 

 

Σν D-W ηνπ δείγκαηνο καο είλαη DW=0.8747 

 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

DW=0.8747 < dL=1.51.
  

Δπνκέλσο ππάξρεη ζεηηθή απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο ζηα 

θαηάινηπα.  

 

Μεηά ηελ πξφζζεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηνπο ζην 

ππφδεηγκα καο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ Box-Pierce παξαηεξνχκε ηα 

probability θαη  δηαπηζηψλνπκε πσο παχεη λα ππάξρεη ε απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο. 
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          Variable DMAR_LOP             Sample from 1994Q2 to 2009Q2            

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard   Box-Pierce     Ljung-Box             

               Coefficient       Error     Statistic      Statistic             

******************************************************************************* 

       1      .0097062          .12804    .0057469[.940]  .0060342[.938]        

       2       -.42876          .12805     11.2196[.004]   11.9801[.003]        

       3      -.073504          .14975     11.5492[.009]   12.3381[.006]        

       4        .23226          .15034     14.8399[.005]   15.9752[.003]        

       5       .016421          .15611     14.8563[.011]   15.9937[.007]        

       6       -.25427          .15614     18.8001[.005]   20.5112[.002]        

       7       -.12476          .16278     19.7495[.006]   21.6188[.003]        

       8        .34011          .16434     26.8058[.001]   30.0065[.000]        

       9      -.065173          .17550     27.0649[.001]   30.3204[.000]        

      10       -.34943          .17590     34.5133[.000]   39.5213[.000]        

      11      -.034174          .18693     34.5845[.000]   39.6111[.000]        

      12        .34703          .18704     41.9310[.000]   49.0565[.000]        

      13       .086199          .19731     42.3842[.000]   49.6514[.000]        

      14       -.22034          .19793     45.3457[.000]   53.6210[.000]        

      15      -.079086          .20191     45.7272[.000]   54.1435[.000]        

      16        .19418          .20241     48.0272[.000]   57.3635[.000]        

      17        .15072          .20544     49.4128[.000]   59.3475[.000]        

      18       -.14473          .20725     50.6906[.000]   61.2196[.000]        

      19       -.21596          .20890     53.5356[.000]   65.4871[.000]        

      20        .17496          .21253     55.4028[.000]   68.3561[.000]        

******************************************************************************* 

Πίνακασ 4.6 Ζλεγχοσ Box-Pierce Παλινδρόμηςησ 3 

 

 Έλεγσορ Bruce-Godfrey 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

 

0H

aH
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Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=9,1518 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=9,1518 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

4.3.6 Ο ϋλεγχοσ Εξειδύκευςησ Υποδεύγματοσ (Ramsey) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  : Λαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=24,3422 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=24,3422 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

4.3.7 Ο ϋλεγχοσ Κανονικότητασ (Jarque-Bera) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

  : Σα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ρ
2
 θαηαλνκήο είλαη ρ

2
 πηλ=9,488 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη ρ
2
 αζθ=59,3918 

 

 

 

0H

aH



[81] 
 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα ρ
2
 ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

ρ
2
 αζθ=59,3918> ρ

2
 πηλ=9,488. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ηα 

θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

 

4.3.8 Ο ϋλεγχοσ Ετεροςκεδαςτικότητασ (White) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα 

  : Τπάξρεη Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,0867 

 

 

 

 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=0,0867 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα καο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,769>0,05) 

 

4.3.9 Ο ϋλεγχοσ Πολυςυγγραμμικότητασ 

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα καο πξέπεη λα έρεη πςεινχο 

ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
>0,80) θαη ζπζρέηηζεο (r>0,80) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. 

 R
2
=0,505657 

 Οη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 r = -0,20871 

 

Άξα δελ έρσ πνιπζπγγξακκηθφηεηα ζην ππφδεηγκα κνπ. 

 

 

4.3.10 Ο ϋλεγχοσ ςταθερότητασ των ςυντελεςτών (1ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

  : Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

 

Βήμα 2o 

 

0H

aH
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Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=2,3354 

 

Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=2,3354 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,084>0,05) 

 

4.3.11 Ο ϋλεγχοσ τησ προβλεπτικόσ ικανότητασ ό αποτυχύασ του υποδεύγματοσ 

(2ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή Πξφβιεςε 

  : Λάζνο Πξφβιεςε 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

 

0H

aH
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Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=1,6559 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=1,6559 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή πξφβιεςε. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ 

Probability (0,125>0,05) θάηη πνπ δελ θαίλεηαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πξφβιεςεο. 

 

Εικόνα 4.6Δεφτεροσ ζλεγχοσ του Chow τρίτησ παλινδρόμηςησ 

4.3.12 Ο ϋλεγχοσ τησ ςωςτόσ πρόβλεψησ του υποδεύγματοσ για όλα τα ϋτη 

(Brown) 

 

Παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Brown 

δηαπηζηψλνπκε κε κία επηθχιαμε πσο ππάξρεη ζσζηή πξφβιεςε, θαζψο λαη κελ ε 

γξαθηθή παξάζηαζε βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα, παξφια απηά φκσο απέρεη αξθεηά απφ 

ην 0. πκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε θαη απφ ην δεχηεξν δηάγξακκα.  
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Εικόνα 4.7 Πρώτο διάγραμμα ελζγχου Brown τρίτησ παλινδρόμηςησ 

 

Εικόνα 4.8 Δεφτερο διάγραμμα ελζγχου Brown τρίτησ παλινδρόμηςησ 
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4.4 Συμπερϊςματα 
 

 πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ ηξηψλ παιηλδξνκήζεσλ 

παξαηεξνχκε πσο θαη νη ηξείο παιηλδξνκήζεηο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο 

ζπληειεζηέο, ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ρακειφο, ππάξρεη ζεηηθή 

απηνζπζρέηηζε θαη ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε, δελ έρνπκε πνιπζπγγξακκηθφηεηα θαη νη 

παιηλδξνκήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνζθεδαζηηθφηεηα. Σα θαηάινηπα 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά κφλν ζηελ πξψηε παιηλδξφκεζε. Σέινο κφλν ζηελ ηξίηε 

παιηλδξφκεζε παξαηεξείηαη ζηαζεξφηεηα ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη ζσζηή 

πξφβιεςε. 
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Κεφϊλαιο 5ο : Εκτύμηςη Υποδεύγματοσ 
 

5.1 Παλινδρόμηςη «lnFDt = β0 + β1 lnGDPη + β2 lnOPt  + D1 + ut»   

 

5.1.1  Η μϋθοδοσ των Ελαχύςτων Τετραγώνων 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηξέρνπκε ηελ 

γξακκηθή καο παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (FD), ηεο 

ζηαζεξάο β0, θαη ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (GDP,  OPt). 

  
 

 

                       Ordinary Least Squares Estimation                        

******************************************************************************* 

 Dependent variable is LFD                                                      

 62 observations used for estimation from 1994Q1 to 2009Q2                      

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 CONST                     .033282             .30359             .10963[.913]  

 LGDP                       .18019            .055497             3.2469[.002]  

 LOP                        1.2289             .17655             6.9605[.000]  

 D1                        -1.3379             .21638            -6.1830[.000]  

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .61695   R-Bar-Squared                   .59714  

 S.E. of Regression            .23101   F-stat.    F(  3,  58)   31.1389[.000]  

 Mean of Dependent Variable    .62016   S.D. of Dependent Variable      .36395  

 Residual Sum of Squares       3.0951   Equation Log-likelihood         4.9426  

 Akaike Info. Criterion        .94262   Schwarz Bayesian Criterion     -3.3116  

 DW-statistic                  1.3584                                           

******************************************************************************* 

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=  21.4209[.000]*F(   4,  54)=   7.1264[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=   1.4890[.222]*F(   1,  57)=   1.4026[.241]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=   6.0398[.049]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   .65608[.418]*F(   1,  60)=   .64171[.426]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      

 
Πίνακασ 5.7 Μζθοδοσ Ελαχίςτων Τετραγώνων (OLS) 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, πξαγκαηνπνηνχκε 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνζήκσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη έρνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα:  

lnFDt = 0.033  + 0,18lnGDPη + 1,23lnOPt -1.34D1(5.1) 
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 Ο έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ππνδείγκαηνο καο, έδεημε φηη 

ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ελψ ε ελίζρπζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο επηδξά ζεηηθά ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

5.1.2 Ο ϋλεγχοσ τησ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ των ςυντελεςτών 

  

Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο T-Student (t-statistics) γηα θάζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. 

 Με ηα Probability 

 

 Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν (GDP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Βήμα 20 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=3.25
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

|tαζθ=3.25| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

 Άνοιγμα Αγοπάρ (OP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 

Βήμα 20 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=6.96
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

|tαζθ=6.96| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αλνίγκαηνο ηεο Αγνξάο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. πκπέξαζκα 

ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

5.1.3 Ο ϋλεγχοσ του Συντελεςτό Προςδιοριςμού 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ην R
2
 εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0≤ R
2
≤1. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν 

εθθξάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη είλαη ην πειίθν: 

2

2 1

2

1

( )

( )

n

t

t

n

t
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Y Y
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Y Y














   

 Έηζη ζηελ πεξίπησζε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

είλαη R
2
=0,62 δειαδή ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε εξκελεχεη κφλν ην 62% ηεο 

ζπλνιηθήο κεηαβιεηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ηεο 

αγνξάο, πνζνζηφ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

5.1.4 Ο ϋλεγχοσ τησ Διακύμανςησ τησ F-Κατανομόσ των μεταβλητών 

 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=β2=0, νη ζπληειεζηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 Ζα: β1≠β2≠0, νη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=31.14 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=31.14 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα: β1≠β2≠0, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην ζχλνιν ηνπο θαη 

άξα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

 

5.1.5 Ο ϋλεγχοσ Αυτοςυςχϋτιςησ 

 

Γχν είλαη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε απηνζπζρέηηζεο: 

 Ο έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) 

 Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (BG) 
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Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε ή κε 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο. 

 

 Έλεγσορ Durbin-Watson 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

 0H  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 aH  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

Γηα 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη 62 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηα θξίζηκα ζεκεία είλαη 

dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35  
 

 

 

Βήμα 4o 

 

Σν D-W ηνπ δείγκαηνο καο είλαη DW=1.36 

 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

DW=1.36 < dL=1.51.
  

Δπνκέλσο ππάξρεη ζεηηθή απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο ζηα 

θαηάινηπα. 
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 Μεηά ηελ πξφζζεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηνπο ζην 

ππφδεηγκα καο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ Box-Pierce παξαηεξνχκε ηα 

probability θαη  δηαπηζηψλνπκε πσο παχεη λα ππάξρεη ε απηνζπζρέηηζε . 

 

              

 

          Variable DMAR_LFD1             Sample from 1994Q2 to 2009Q2           

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard   Box-Pierce     Ljung-Box             

               Coefficient       Error     Statistic      Statistic             

******************************************************************************* 

       1       -.42619          .12804     11.0802[.001]   11.6342[.001]        

       2       -.18461          .14950     13.1591[.001]   13.8541[.001]        

       3        .10967          .15319     13.8927[.003]   14.6509[.002]        

       4        .15480          .15447     15.3545[.004]   16.2665[.003]        

       5       .024156          .15699     15.3901[.009]   16.3066[.006]        

       6       -.17907          .15705     17.3462[.008]   18.5472[.005]        

       7       -.12778          .16036     18.3422[.011]   19.7093[.006]        

       8        .27477          .16203     22.9477[.003]   25.1837[.001]        

       9        .11810          .16949     23.7985[.005]   26.2145[.002]        

      10       -.34028          .17084     30.8618[.001]   34.9397[.000]        

      11     -.0017011          .18161     30.8619[.001]   34.9399[.000]        

      12        .25642          .18161     34.8727[.000]   40.0966[.000]        

      13       .020430          .18745     34.8981[.001]   40.1300[.000]        

      14       -.22465          .18749     37.9766[.001]   44.2565[.000]        

      15      -.019487          .19185     37.9998[.001]   44.2882[.000]        

      16        .15125          .19188     39.3953[.001]   46.2419[.000]        

      17       .093834          .19382     39.9324[.001]   47.0109[.000]        

      18       -.18637          .19457     42.0511[.001]   50.1152[.000]        

      19       -.12657          .19747     43.0284[.001]   51.5810[.000]        

      20        .22634          .19880     46.1535[.001]   56.3830[.000]        

******************************************************************************* 

Πίνακασ 5.8  Ζλεγχοσ Box-Pierce 

 

 Έλεγσορ Bruce-Godfrey 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

 

0H

aH



[94] 
 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=7,13 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=7,13 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

5.1.6 Ο ϋλεγχοσ Εξειδύκευςησ Υποδεύγματοσ (Ramsey) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  : Λαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=5,6735 

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=1,4 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,24>0,05) 

 

5.1.7 Ο ϋλεγχοσ Κανονικότητασ (Jarque-Bera) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

  : Σα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ρ
2
 θαηαλνκήο είλαη ρ

2
 πηλ=9,488 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη ρ
2
 αζθ=6,04 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα ρ
2
 ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

ρ
2
 αζθ=6,04 < ρ

2
 πηλ=9,488. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ηα 

θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,266>0,05) 

 

5.1.8 Ο ϋλεγχοσ Ετεροςκεδαςτικότητασ (White) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα 

  : Τπάξρεη Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,64 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=0,64 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα καο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,094>0,05) 

 

0H

aH
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5.1.9 Ο ϋλεγχοσ Πολυςυγγραμμικότητασ 

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα καο πξέπεη λα έρεη πςεινχο 

ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
>0,80) θαη ζπζρέηηζεο (r>0,80) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. 

 R
2
=0,62 

 Οη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 r = 0,37 

 

Άξα δελ έρσ πνιπζπγγξακκηθφηεηα ζην ππφδεηγκα κνπ. 

 

5.1.10 Ο ϋλεγχοσ ςταθερότητασ των ςυντελεςτών (1ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

  : Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=*NONE* 

 

0H

aH
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Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

δελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο.  

 

5.1.11 Ο ϋλεγχοσ τησ προβλεπτικόσ ικανότητασ ό αποτυχύασ του υποδεύγματοσ 

(2ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή Πξφβιεςε 

  : Λάζνο Πξφβιεςε 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=2.62 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=2.62 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή πξφβιεςε. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ 

Probability (0,01<0,05) αιιά θαη παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πξφβιεςεο. 

0H

aH
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Εικόνα 5.9  Δεφτεροσ Ζλεγχοσ του Chow πρώτησ παλινδρόμηςησ 

5.1.12 Ο ϋλεγχοσ τησ ςωςτόσ πρόβλεψησ του υποδεύγματοσ για όλα τα ϋτη 

(Brown) 

 

 Παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Brown 

δηαπηζηψλνπκε πσο ελψ ππήξρε ζσζηή πξφβιεςε κέρξη ην 2002 ηα επφκελα ηξίκελα 

ε θακπχιε ηεο παιηλδξφκεζεο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ειέγρνπ κε απνηέιεζκα ε 

πξφβιεςε λα είλαη ιάζνο. πκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε θαη απφ ην δεχηεξν δηάγξακκα.  

 

Εικόνα 5.10 Πρώτο Διάγραμμα ελζγχου  Brown πρώτησ παλινδρομηςησ 
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Εικόνα 5.11 Δεφτερο Διάγραμμα ελζγχου Brown πρώτησ παλινδρόμηςησ 

 

Γενικό ςυμπέραςμα 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα 5.2 θαη 5.3, παξαηεξνχκε φηη δελ 

ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ 

ρξήζε πνπ εμεηάδνπκε.  
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5.2 Παλινδρόμηςη «lnGDPη = β0 + β1 lnFDt + β2 lnOPt + D1 + ut»   

 

5.2.1  Η μϋθοδοσ των Ελαχύςτων Τετραγώνων 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηξέρνπκε ηελ 

γξακκηθή καο παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (GDP), ηεο 

ζηαζεξάο β0, θαη ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (FD,  OPt). 

  
 

                      Ordinary Least Squares Estimation                        

******************************************************************************* 

 Dependent variable is LGDP                                                     

 62 observations used for estimation from 1994Q1 to 2009Q2                      

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 CONST                      4.4744             .30252            14.7906[.000]  

 LFD                        .85357             .26289             3.2469[.002]  

 LOP                       -.46268             .51700            -.89492[.375]  

 D1                         4.1537             .26555            15.6417[.000]  

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .89847   R-Bar-Squared                   .89322  

 S.E. of Regression            .50278   F-stat.    F(  3,  58)  171.0834[.000]  

 Mean of Dependent Variable    8.3518   S.D. of Dependent Variable      1.5386  

 Residual Sum of Squares      14.6616   Equation Log-likelihood       -43.2751  

 Akaike Info. Criterion      -47.2751   Schwarz Bayesian Criterion    -51.5294  

 DW-statistic                  1.5576                                           

******************************************************************************* 

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=   4.6610[.324]*F(   4,  54)=   1.0974[.367]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=  19.3025[.000]*F(   1,  57)=  25.7684[.000]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)= 314.6256[.000]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   .65083[.420]*F(   1,  60)=   .63652[.428]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values   
Πίνακασ 5.9 Μζθοδοσ Ελαχίςτων Τετραγώνων (OLS) 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, πξαγκαηνπνηνχκε 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνζήκσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη έρνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα:  

lnGDPη = 4.47   – 0.85 lnFDt -0.46 lnOPt +4.15D7(5.2) 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ππνδείγκαηνο καο, έδεημε φηη 

ε αχμεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ελψ ε ελίζρπζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο επηδξά ζεηηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 
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5.2.2 Ο ϋλεγχοσ τησ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ των ςυντελεςτών 

  

Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο T-Student (t-statistics) γηα θάζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. 

 Με ηα Probability 

 

 Χπημαηοοικονομική Ανάπηςξη (FD) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Βήμα 20 

 

 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=3.25
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Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

|tαζθ=3.25| >  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

 Άνοιγμα Αγοπάρ (OP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 

Βήμα 20 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=-0.89
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

|tαζθ=-0.89| <  |tπηλ=-2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  0 1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αλνίγκαηνο ηεο Αγνξάο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,37>0,05) 

 

5.2.3 Ο ϋλεγχοσ του Συντελεςτό Προςδιοριςμού 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ην R
2
 εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0≤ R
2
≤1. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν 

εθθξάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη είλαη ην πειίθν: 

2

2 1

2
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 Έηζη ζηελ πεξίπησζε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

είλαη R
2
=0,89 δειαδή ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε εξκελεχεη κφλν ην 89% ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο, 

πνζνζηφ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

5.2.4 Ο ϋλεγχοσ τησ Διακύμανςησ τησ F-Κατανομόσ των μεταβλητών 

 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=β2=0, νη ζπληειεζηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 Ζα: β1≠β2≠0, νη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=171,08 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=171,08 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα: β1≠β2≠0, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην ζχλνιν ηνπο θαη 

άξα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

5.2.5 Ο ϋλεγχοσ Αυτοςυςχϋτιςησ 

 

Γχν είλαη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε απηνζπζρέηηζεο: 

 Ο έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) 

 Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (BG) 
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Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε ή κε 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο. 

 

 Έλεγσορ Durbin-Watson 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

 0H  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 aH  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

Γηα 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη 62 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηα θξίζηκα ζεκεία είλαη 

dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35  
 

 

Βήμα 4o 

 

Σν D-W ηνπ δείγκαηνο καο είλαη DW=1,56 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

DW=01,56 > dL=1.51.
  
Δπνκέλσο δελ ππάξρεη ζεηηθή απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο 

ζηα θαηάινηπα. 
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Μεηά ηελ πξφζζεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηνπο ζην 

ππφδεηγκα καο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ Box-Pierce παξαηεξνχκε ηα 

probability θαη  δηαπηζηψλνπκε πσο παχεη λα ππάξρεη ε απηνζπζρέηηζε κέρξη θαη 

εβδνκεο ηάμεο. 

 

 

 

         Variable DMAR_LGD1             Sample from 1994Q2 to 2009Q2           

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard   Box-Pierce     Ljung-Box             

               Coefficient       Error     Statistic      Statistic             

******************************************************************************* 

       1       -.33728          .12804      6.9390[.008]    7.2860[.007]        

       2       -.23947          .14186     10.4371[.005]   11.0212[.004]        

       3       .037409          .14833     10.5224[.015]   11.1139[.011]        

       4        .14245          .14849     11.7601[.019]   12.4819[.014]        

       5      .0029578          .15071     11.7607[.038]   12.4825[.029]        

       6       -.15250          .15071     13.1794[.040]   14.1076[.028]        

       7       .011677          .15322     13.1877[.068]   14.1173[.049]        

       8        .12224          .15324     14.0993[.079]   15.2008[.055]        

       9       .031264          .15483     14.1589[.117]   15.2731[.084]        

      10       -.19752          .15493     16.5387[.085]   18.2128[.051]        

      11      -.017707          .15901     16.5578[.122]   18.2369[.076]        

      12        .15113          .15904     17.9510[.117]   20.0282[.067]        

      13       .059879          .16138     18.1697[.151]   20.3152[.088]        

      14       -.14048          .16174     19.3736[.151]   21.9290[.080]        

      15      -.046469          .16373     19.5053[.192]   22.1094[.105]        

      16        .11855          .16394     20.3626[.204]   23.3095[.106]        

      17       .058015          .16534     20.5679[.246]   23.6035[.131]        

      18       -.11897          .16568     21.4313[.258]   24.8685[.129]        

      19      -.065810          .16707     21.6955[.300]   25.2648[.152]        

      20        .13252          .16749     22.7667[.300]   26.9108[.138]        

******************************************************************************* 

Πίνακασ 5.10 Ζλεγχοσ Box-Pierce 

 

 

 Έλεγσορ Bruce-Godfrey 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

  

0H

aH
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=1,1 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=1,1 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,37>0,05) 

5.2.6 Ο ϋλεγχοσ Εξειδύκευςησ Υποδεύγματοσ (Ramsey) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  : Λαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Βήμα 2o 

 

0H

aH
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Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=25,77 

 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=25,77> fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,000<0,05) 

5.2.7 Ο ϋλεγχοσ Κανονικότητασ (Jarque-Bera) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

  : Σα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ρ
2
 θαηαλνκήο είλαη ρ

2
 πηλ=9,488 

 

  

0H

aH
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Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη ρ
2
 αζθ=314,63 

 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα ρ
2
 ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

ρ
2
 αζθ=314,63> ρ

2
 πηλ=9,488. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ηα 

θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

5.2.8 Ο ϋλεγχοσ Ετεροςκεδαςτικότητασ (White) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα 

  : Τπάξρεη Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,64 

 

  

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=0,64 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα καο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,43>0,05) 

 

5.2.9 Ο ϋλεγχοσ Πολυςυγγραμμικότητασ 

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα καο πξέπεη λα έρεη πςεινχο 

ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
>0,80) θαη ζπζρέηηζεο (r>0,80) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. 

 R
2
=0,898 

 Οη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 r = 0,37001 

 

Άξα δελ έρσ πνιπζπγγξακκηθφηεηα ζην ππφδεηγκα κνπ. 

5.2.10 Ο ϋλεγχοσ ςταθερότητασ των ςυντελεςτών (1ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

  : Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

 

Βήμα 2o 

 

 

0H

aH
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Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=*ΝΟΝΔ* 

 

Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

δελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο.  

 

5.2.11 Ο ϋλεγχοσ τησ προβλεπτικόσ ικανότητασ ό αποτυχύασ του υποδεύγματοσ 

(2ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή Πξφβιεςε 

  : Λάζνο Πξφβιεςε 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,75 

 

Βήμα 5o 

0H

aH
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  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=075 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή πξφβιεςε. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ 

Probability (0,65>0,05) θάηη πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πξφβιεςεο. 

 

Εικόνα 5.12 Δεφτεροσ ζλεγχοσ του Chow δεφτερησ παλινδρόμηςησ 

  

5.2.12 Ο ϋλεγχοσ τησ ςωςτόσ πρόβλεψησ του υποδεύγματοσ για όλα τα ϋτη 

(Brown) 

 

 Παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Brown 

δηαπηζηψλνπκε πσο ελψ ππήξρε ζσζηή πξφβιεςε κέρξη ην 2000 ηα επφκελα ηξίκελα 

ε θακπχιε ηεο παιηλδξφκεζεο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ειέγρνπ κε απνηέιεζκα ε 

πξφβιεςε λα είλαη ιάζνο. πκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε θαη απφ ην δεχηεξν δηάγξακκα.  
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Εικόνα 5.13 Πρώτο διάγραμμα ελζγχου Brown δεφτερησ παλινδρόμηςησ 

 

Εικόνα 5.14 Δεφτερο διάγραμμα ελζγχου Brown δεφτερησ παλινδρόμηςησ 

Γενικό ςυμπέραςμα 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα 5.5 θαη 5.6, παξαηεξνχκε φηη δελ 

ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ ρξήζε πνπ 

εμεηάδνπκε.  
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5.3 Παλινδρόμηςη «lnOPt = β0 + β1 lnGDPη + β2 lnFDt + D1 +ut»   

 

5.3.1  Η μϋθοδοσ των Ελαχύςτων Τετραγώνων 

 

 Γηα λα εθαξκφζνπκε ηελ κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηξέρνπκε ηελ 

γξακκηθή καο παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο (OP), ηεο 

ζηαζεξάο β0, θαη ηηο δχν αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (FD, GDP). 

  
 

                       Ordinary Least Squares Estimation                        

******************************************************************************* 

 Dependent variable is LOP                                                      

 62 observations used for estimation from 1994Q1 to 2009Q2                      

******************************************************************************* 

 Regressor              Coefficient       Standard Error         T-Ratio[Prob]  

 CONST                     -.24202             .16363            -1.4791[.145]  

 LFD                        .37037            .053211             6.9605[.000]  

 LGDP                     -.029438            .032894            -.89492[.375]  

 D1                         .49440             .13856             3.5681[.001]  

******************************************************************************* 

 R-Squared                     .60794   R-Bar-Squared                   .58766  

 S.E. of Regression            .12682   F-stat.    F(  3,  58)   29.9791[.000]  

 Mean of Dependent Variable    .14849   S.D. of Dependent Variable      .19750  

 Residual Sum of Squares       .93284   Equation Log-likelihood        42.1220  

 Akaike Info. Criterion       38.1220   Schwarz Bayesian Criterion     33.8678  

 DW-statistic                  1.2313                                           

******************************************************************************* 

                                                                                

                                                                                

                               Diagnostic Tests                                 

******************************************************************************* 

*    Test Statistics  *        LM Version        *         F Version          * 

******************************************************************************* 

*                     *                          *                            * 

* A:Serial Correlation*CHSQ(   4)=   8.7041[.069]*F(   4,  54)=   2.2048[.081]* 

*                     *                          *                            * 

* B:Functional Form   *CHSQ(   1)=  .028157[.867]*F(   1,  57)=  .025898[.873]* 

*                     *                          *                            * 

* C:Normality         *CHSQ(   2)=  10.8920[.004]*       Not applicable       * 

*                     *                          *                            * 

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(   1)=   .84335[.358]*F(   1,  60)=   .82740[.367]* 

******************************************************************************* 

   A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation                    

   B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values                  

   C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals                      

   D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values      

Πίνακασ 5.11 Μζθοδοσ Ελαχίςτων Τετραγώνων (OLS) 

 Μεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ θαη ηελ 

αθαίξεζε απφ ηελ γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, πξαγκαηνπνηνχκε 

ηνλ έιεγρν ησλ πξνζήκσλ ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο θαη έρνπκε ην εμήο 

απνηέιεζκα:  

lnOPt = -0.24 -0.02 lnGDPη + 0,37 lnFDt +0.19D7(5.3) 

 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνζήκσλ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο ππνδείγκαηνο καο, έδεημε φηη 

ε αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο, 

ελψ ε ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επηδξά ζεηηθά ζην άλνηγκα ηεο 

αγνξάο, δειαδή ζηηο εηζαγσγέο θαη ζηηο εμαγσγέο. 
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5.3.2 Ο ϋλεγχοσ τησ ςτατιςτικόσ ςημαντικότητασ των ςυντελεςτών 

  

Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

 Με ηνλ έιεγρν θαηαλνκήο T-Student (t-statistics) γηα θάζε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. 

 Με ηα Probability 

 

 Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν (GDP) 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

Βήμα 20 

 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=6.96
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

|tαζθ=6,96| >  |tπηλ=2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,00<0,05) 

 

 Χπημαηοοικονομική Ανάπηςξη 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=0, ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 Ζα: β1≠0, ε κεηαβιεηή καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

 

Βήμα 20 

 

 

 

Βήμα 3ο 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο T-Student είλαη tπηλ=±2 

 

 

Βήμα 4ο 

Σν t ηνπ δείγκαηνο καο είλαη tαζθ=-0.89
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα t ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

|tαζθ=-0.89| <  |tπηλ=2|  .Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε  0 1: 0H   . Άξα ν 

ζπληειεζηήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability 

(0,37>0,05) 

 

5.3.3 Ο ϋλεγχοσ του Συντελεςτό Προςδιοριςμού 

 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ (coefficient of determination) πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε ην R
2
 εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο 0≤ R
2
≤1. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

δεδνκέλσλ ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν 

εθθξάδεη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνδείγκαηνο θαη είλαη ην πειίθν: 

2

2 1

2

1

( )

( )

n

t

t

n

t

t

Y Y

R

Y Y














   

 Έηζη ζηελ πεξίπησζε καο δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ 

είλαη R
2
=0,60 δειαδή ην άλνηγκα ηεο αγνξάο εξκελεχεη κφλν ην 60% ηεο ζπλνιηθήο 

κεηαβιεηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

πνζνζηφ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ. 

 

5.3.4 Ο ϋλεγχοσ τησ Διακύμανςησ τησ F-Κατανομόσ των μεταβλητών 

 

Βήμα 1ο 

Τπνζέζεηο:  

 Ζ0: β1=β2=0, νη ζπληειεζηέο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 Ζα: β1≠β2≠0, νη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 
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Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-student κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο  v = n–(m+1)=62-(2+1)=59 θαη επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=5%. 

Όπνπ:  n είλαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ καο 

m είλαη ην πιήζνο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ καο  

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=29,98 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=29,98 > fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα: β1≠β2≠0, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζπληειεζηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί ζην ζχλνιν ηνπο θαη 

άξα ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. πκπέξαζκα ζην νπνίν 

θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

 

5.3.5 Ο ϋλεγχοσ Αυτοςυςχϋτιςησ 

 

Γχν είλαη νη έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε απηνζπζρέηηζεο: 

 Ο έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) 

 Ο έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (BG) 

Ο πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο Α΄ ηάμεο ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ, ελψ ν δεχηεξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χπαξμε ή κε 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο. 
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 Έλεγσορ Durbin-Watson 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

 0H  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 aH  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

Γηα 5% επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαη 62 βαζκνχο ειεπζεξίαο ηα θξίζηκα ζεκεία είλαη 

dL=1.51  ,  dU=1.65  , 4- dL=2.49 ,4- dU=2.35  
 

 

 

Βήμα 4o 

 

Σν D-W ηνπ δείγκαηνο καο είλαη DW=1,23 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο 

DW=1,23 < dL=1.51.
  
Δπνκέλσο ππάξρεη ζεηηθή απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο ζηα 

θαηάινηπα.  

 

Μεηά ηελ πξφζζεζε ησλ θαηαινίπσλ θαη ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηνπο ζην 

ππφδεηγκα καο θαη πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ έιεγρν ησλ Box-Pierce παξαηεξνχκε ηα 

probability θαη  δηαπηζηψλνπκε πσο παχεη λα ππάξρεη ε απηνζπζρέηηζε κέρξη θαη 

ηέηαξηεο ηάμεο. 
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          Variable DMAR_LOP1             Sample from 1994Q2 to 2009Q2           

******************************************************************************* 

     Order   Autocorrelation    Standard   Box-Pierce     Ljung-Box             

               Coefficient       Error     Statistic      Statistic             

******************************************************************************* 

       1       -.30704          .12804      5.7506[.016]    6.0381[.014]        

       2       -.20767          .13959      8.3814[.015]    8.8472[.012]        

       3       .055848          .14456      8.5716[.036]    9.0539[.029]        

       4        .12651          .14492      9.5479[.049]   10.1329[.038]        

       5       .041980          .14672      9.6554[.086]   10.2539[.068]        

       6       -.15601          .14691     11.1400[.084]   11.9544[.063]        

       7       -.21072          .14960     13.8485[.054]   15.1144[.035]        

       8        .32338          .15439     20.2278[.010]   22.6973[.004]        

       9       .049209          .16512     20.3755[.016]   22.8762[.006]        

      10       -.34748          .16536     27.7406[.002]   31.9743[.000]        

      11      -.020251          .17693     27.7656[.004]   32.0058[.001]        

      12        .28691          .17697     32.7868[.001]   38.4617[.000]        

      13      .0094759          .18443     32.7923[.002]   38.4688[.000]        

      14       -.18540          .18444     34.8890[.002]   41.2793[.000]        

      15      -.034908          .18747     34.9633[.002]   41.3811[.000]        

      16        .12126          .18758     35.8602[.003]   42.6368[.000]        

      17        .13802          .18886     37.0223[.003]   44.3007[.000]        

      18       -.13875          .19051     38.1968[.004]   46.0214[.000]        

      19       -.18555          .19216     40.2970[.003]   49.1717[.000]        

      20        .19330          .19507     42.5761[.002]   52.6738[.000]        

******************************************************************************* 

Πίνακασ 5.12 Ζλεγχοσ Box-Pierce 

 

 Έλεγσορ Bruce-Godfrey 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

  : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

0H

aH
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Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=2,2 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=2,20 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή δελ ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ 

έιεγρν ηνπ Probability (0,08>0,05) 

 

5.3.6 Ο ϋλεγχοσ Εξειδύκευςησ Υποδεύγματοσ (Ramsey) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

  : Λαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,02 

 

  

0H

aH
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Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=0,02< fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,87>0,05) 

5.3.7 Ο ϋλεγχοσ Κανονικότητασ (Jarque-Bera) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Σα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

  : Σα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

 

Βήμα 2o 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο ρ
2
 θαηαλνκήο είλαη ρ

2
 πηλ=9,488 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη ρ
2
 αζθ=10,89 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα ρ
2
 ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο   

ρ
2
 αζθ=10,89> ρ

2
 πηλ=9,488. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζα, δειαδή ηα 

θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,00<0,05) 

0H

aH



[124] 
 

 

 

5.3.8 Ο ϋλεγχοσ Ετεροςκεδαςτικότητασ (White) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη Οκνηνζθεδαζηηθφηεηα 

  : Τπάξρεη Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=0,83 

 

Βήμα 5o 

  πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=0,83 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

νκνηνζθεδαζηηθφηεηα ζην ππφδεηγκα καο. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη 

κεηά απφ έιεγρν ηνπ Probability (0,37>0,05) 

 

  

0H

aH
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5.3.9 Ο ϋλεγχοσ Πολυςυγγραμμικότητασ 

 

 Ο έιεγρνο ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κα ηελ εμέηαζε ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην ππφδεηγκα καο πξέπεη λα έρεη πςεινχο 

ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (R
2
>0,80) θαη ζπζρέηηζεο (r>0,80) θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο. 

 R
2
=0,60 

 Οη ζπληειεζηέο καο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

 r = -0,20871 

 

Άξα δελ έρσ πνιπζπγγξακκηθφηεηα ζην ππφδεηγκα κνπ. 

 

 

5.3.10 Ο ϋλεγχοσ ςταθερότητασ των ςυντελεςτών (1ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : Τπάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

  : Γελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=*ΝΟΝΔ* 

0H

aH
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Βήμα 5o 

πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

δελ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο.  

 

5.3.11 Ο ϋλεγχοσ τησ προβλεπτικόσ ικανότητασ ό αποτυχύασ του υποδεύγματοσ 

(2ο τεςτ Chow) 

 

Βήμα 1o 

Τπνζέζεηο: 

  : σζηή Πξφβιεςε 

  : Λάζνο Πξφβιεςε 

 

Βήμα 2o 

 

 

Βήμα 3o 

Σα θξίζηκα ζεκεία ηεο F-Student είλαη fπηλ=3,15 

 

Βήμα 4o 

 

Σν f ηνπ δείγκαηνο καο είλαη fαζθ=1,85 

 

Βήμα 5o 

 πγθξίλνληαο ηα f ηεο άζθεζεο καο θαη ηεο θαηαλνκήο, δηαπηζηψλνπκε πσο  

fαζθ=1,85 < fπηλ=3,15. Δπνκέλσο απνδερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζ0, δειαδή ππάξρεη 

ζσζηή πξφβιεςε. πκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπκε θαη κεηά απφ έιεγρν ηνπ 

Probability (0,125>0,05) θάηη πνπ δελ θαίλεηαη ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

πξφβιεςεο. 

0H

aH
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Εικόνα 5.15Δεφτεροσ ζλεγχοσ του Chow τρίτησ παλινδρόμηςησ 

5.3.12 Ο ϋλεγχοσ τησ ςωςτόσ πρόβλεψησ του υποδεύγματοσ για όλα τα ϋτη 

(Brown) 

 

Παξαηεξψληαο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε πξνβιέςεσλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ Brown 

δηαπηζηψλνπκε κε κία επηθχιαμε πσο ππάξρεη ζσζηή πξφβιεςε, θαζψο λαη κελ ε 

γξαθηθή παξάζηαζε βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα, παξφια απηά φκσο απέρεη αξθεηά απφ 

ην 0. πκπέξαζκα πνπ βγάδνπκε θαη απφ ην δεχηεξν δηάγξακκα.  

                

 

Εικόνα 5.16 Πρώτο διάγραμμα ελζγχου Brown τρίτησ παλινδρόμηςησ 
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Εικόνα 5.17 Δεφτερο διάγραμμα ελζγχου Brown τρίτησ παλινδρόμηςησ 

 

Γενικό ςυμπέραςμα 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα 5.8 θαη 5.8, παξαηεξνχκε φηη δελ 

ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ηελ ρξήζε πνπ 

εμεηάδνπκε.  



[129] 
 

5.4 Συμπερϊςματα 
  πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ησλ ηξηψλ παιηλδξνκήζεσλ 

παξαηεξνχκε πσο ε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

είλαη πιένλ ζεηηθή, νη ηξεηο παιηλδξνκήζεηο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο 

ζπληειεζηέο θαη ελψ αξρηθά έρνπκε απηνζπζρέηηζε πξψηνπ βαζκνχ, απηή παχεη λα 

ππάξρεη κεηά ηνπο ειέγρνπο Box-Pierce. Καη ζηηο ηξείο παιηλδξνκήζεηο δελ έρνπκε 

πνιπζπγγξακκηθφηεηα ελψ ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνζθεδαζηηθφηεηα. Ζ 

εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο καο κεηά ηελ πξνζζήθε ηεο ςεπδνκεηαβιεηήο είλαη 

ζσζηή, παξφια απηά νη ζπληειεζηέο ράλνπλ ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπο θαη δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ζσζηέο πξνβιέςεηο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ καο νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία επηπξφζζεηεο ςεπδνκεηαβιεηήο ή ίζσο αιιαγήο ηνπ ππνδείγκαηνο καο. 
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Πύνακασ 1. Τριμηνιαύα μακροοικονομικϊ ςτοιχεύα τησ 

Βουλγαρύασ εκφραςμϋνα ςε εκατομμύρια Leva για τα ϋτη 

1994-2009 
 

 

Τρίμηνο Εξαγωγζσ 

(EXP) 

Ειςαγωγζσ 

(IMP) 

Ακαθάριςτο Εγχώριο                               

Προϊόν                                                       

(GDP) 

Προςφορά Χρήματοσ                 

(M2) 

1994   Q1 37 49 78 300 

Q2 60 56 108 318 

Q3 65 63 152 376 

Q4 75 72 187 419 

1995   Q1 85 87 152 448 

           Q2 96 100 187 502 

           Q3 108 99 246 547 

           Q4 105 121 295 588 

1996   Q1 96 92 221 588 

           Q2 150 140 292 702 

           Q3 292 241 523 833 

           Q4 439 409 725 1317 

1997   Q1 2128 1759 2072 3123 

            Q2 2315 2330 3793 4063 

            Q3 2983 2564 5951 5149 

            Q4 2730 2705 5617 5948 

1998    Q1 2643 2544 4790 5945 

            Q2 2677 2619 5131 6058 

            Q3 2996 2632 6354 6073 

            Q4 2236 2706 6146 6647 
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1999    Q1 2047 2431 4927 6289 

            Q2 2433 2895 5267 6233 

            Q3 3313 3232 6734 6755 

            Q4 2808 3415 6862 7536 

2000    Q1 2974 3493 5634 7708 

            Q2 3518 3818 6063 7629 

            Q3 4464 4171 7515 8851 

            Q4 3946 4852 7540 9857 

2001    Q1 3660 4062 6409 10225 

            Q2 4084 4761 6766 10464 

            Q3 5089 5064 8341 11102 

            Q4 3677 4873 8193 12415 

2002    Q1 3421 4089 6892 12355 

            Q2 4082 4846 7542 12151 

            Q3 5289 4954 9052 12883 

            Q4 3907 5533 8916 13948 

2003    Q1 3970 4758 7298 13779 

            Q2 4513 5627 8020 14469 

            Q3 5731 5669 9667 15400 

            Q4 4231 6120 9642 16766 

2004    Q1 4288 5558 8134 17066 

            Q2 5321 6614 9033 18474 

            Q3 7043 6773 10891 19121 

            Q4 5470 7658 10764 20791 

2005    Q1 5184 6616 8944 23685 

            Q2 6336 8019 10068 23306 
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            Q3 7725 8613 11925 24293 

            Q4 6521 9445 11860 25876 

2006    Q1 6462 8772 9872 26250 

            Q2 8045 9882 11674 28339 

            Q3 9715 10916 13801 30491 

            Q4 7640 11561 14013 33028 

2007    Q1 7147 10409 11287 33774 

            Q2 8895 11535 13143 36413 

            Q3 10843 12730 15743 39555 

            Q4 8946 13644 16346 43380 

2008    Q1 8809 12549 13483 43558 

            Q2 10758 15025 15944 45200 

            Q3 12498 14776 18610 47262 

            Q4 8286 13201 18691 47208 

2009    Q1 6769 9151 13961 46248 

             Q2 7920 9898 16322 46801 

 

Source: Πθγι: IMF (International Financial Statistics). 

 

 


