
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία 

 

Μελέτη των µη-γραµµικών δυναµικών µεταξύ 

εξαγωγών, εισαγωγών και ΑΕΠ 

 

Αποστολίδου Ιωάννα 

(Μ19/11) 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κύρτσου Αικατερίνη 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 



i 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

 

 

∆ιπλωµατική εργασία 

 

Μελέτη των µη-γραµµικών δυναµικών µεταξύ 

εξαγωγών, εισαγωγών και ΑΕΠ 

 

Αποστολίδου Ιωάννα 

(Μ19/11) 

 

 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κύρτσου Αικατερίνη 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 



ii 

 

Ευχαριστίες 

 

Με την ολοκλήρωση του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στην 

Οικονοµική επιστήµη του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κρίνω απαραίτητο να ευχαριστήσω 

τους ξεχωριστούς εκείνους ανθρώπους, οι οποίοι µε βοήθησαν και µε στήριξαν. 

 Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην επιβλέπουσα της 

διπλωµατικής µου εργασίας, κα. Κύρτσου Αικατερίνη, για την υποµονή, αλλά και 

εµπιστοσύνη που µου έδειξε όλο αυτό το διάστηµα. Η αδιάκοπη καθοδήγησή της, κριτική και 

συµπαράσταση συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια διαµόρφωση και ολοκλήρωση της 

παρούσας εργασίας. Επίσης, την ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιµες γνώσεις και συµβουλές 

καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, καθώς και για την τιµή που µου έκανε να είναι η 

επιβλέπουσα καθηγήτριά µου.  

Τέλος, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ολόψυχα τους φίλους µου, τις φίλες µου από το 

∆ΠΜΣ στην οικονοµική επιστήµη, τις αδερφές µου και την ανιψιά µου, µικρή Ιφιγένεια, για 

το κουράγιο που µου έδιναν σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας και για την ανοχή τους όλο αυτό το διάστηµα. Τους γονείς µου, Σπύρο και 

Ιφιγένεια, για την ηθική και υλική υποστήριξή τους από τότε που γεννήθηκα µέχρι σήµερα. 

Για όλα όσα µου προσέφεραν και συνεχίζουν να µου προσφέρουν, τους ευχαριστώ από τα 

βάθη της καρδιάς µου! 

 

Αποστολίδου Ιωάννα 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2012 

 



iii 

 

Περιεχόµενα 

 

Περιεχόµενα πινάκων ............................................................................................................. v 

Περιεχόµενα διαγραµµάτων ................................................................................................. vii 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ...................................................................................................................... viii 

Εισαγωγή .............................................................................................................................. 1 

Κεφάλαιο 1ο: Θεωρητικό υπόβαθρο ισοζυγίου πληρωµών ................................................. 3 

1.1 Το οικονοµικό κύκλωµα ................................................................................................. 3 

1.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product - GDP) ................................... 5 

1.2.1 Ορισµός Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP) ................................................... 5 

1.2.1.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δαπάνη ............................................................. 6 

1.2.1.2 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως εισόδηµα .......................................................... 6 

1.2.2 Ονοµαστικό και Πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ....................................... 7 

1.2.3 Το πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως µέτρο ευηµερίας ............................ 7 

1.3 Ισοζύγιο Πληρωµών ........................................................................................................ 8 

1.3.1 Έννοια και διάρθρωση του Ισοζυγίου Πληρωµών ....................................................... 8 

1.3.1.1 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Account) ............................................... 8 

1.3.1.2 Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων (Capital Account) ...................................................... 9 

1.3.1.3 Ισοζύγιο Επίσηµων Συναλλαγών (Official Reserve Account) .................................. 10 

1.3.2 Ισοσκελισµός του Ισοζυγίου Πληρωµών ................................................................... 10 

1.3.3 Σχέση ισοζυγίου πληρωµών και Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ....................... 12 

1.3.4 Καθοριστικοί παράγοντες εισαγωγών και εξαγωγών ................................................ 14 

1.4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ......................................................................................... 14 

1.4.1 ∆ιαταραχές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών .................................................... 14 

1.4.2 Σχέσεις αιτιότητας εξαγωγών, εισαγωγών και ΑΕΠ .................................................. 16 

Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογία ............................................................................................... 31 

2.1 Στάδια εφαρµογής της οικονοµετρικής ανάλυσης ........................................................ 31 

2.2 Θεωρητικό πλαίσιο οικονοµετρικής ανάλυσης ............................................................. 32 

2.2.1 Επαυξηµένος έλεγχος στασιµότητας Dickey-Fuller (ADF) ...................................... 32 

2.2.2 Περιγραφικές στατιστικές .......................................................................................... 36 

2.2.3 BDS στατιστική .......................................................................................................... 38 

2.2.4 Γραµµική αιτιότητα κατά Granger ............................................................................. 39 

2.2.5 ∆ιµεταβλητό Mackey-Glass VAR υπόδειγµα ............................................................ 40 



iv 

 

2.3 ∆εδοµένα ....................................................................................................................... 41 

Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσµατα οικονοµετρικής ανάλυσης .................................................. 47 

3.1 Επαυξηµένος έλεγχος στασιµότητας Dickey-Fuller (ADF) ......................................... 47 

3.2 Περιγραφικές στατιστικές ............................................................................................. 49 

3.3 Υποδείγµατα ARMA(p,q), AR(p)  και MA(p) ............................................................. 52 

3.4 Έλεγχος BDS στατιστική .............................................................................................. 57 

3.5 Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας κατά Granger ............................................................... 70 

3.6 ∆ιµεταβλητό Mackey-Glass VAR υπόδειγµα ............................................................... 72 

3.7 Σχολιασµός αποτελεσµάτων – Συζήτηση ..................................................................... 79 

Συµπεράσµατα ................................................................................................................... 83 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................... 85 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ............................................................................................................... 90 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ............................................................................................................... 93 



v 

 

Περιεχόµενα πινάκων 

 

Πίνακας 1.4.2.1: Συνοπτική παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης ......................... 27 

Πίνακας 3.1.1: Αποτελέσµατα ελέγχου στασιµότητας ADF στις λογαριθµικές τιµές ...... 48 

Πίνακας 3.1.2: Αποτελέσµατα ελέγχου στασιµότητας ADF στις 1ες διαφορές ................. 49 

Πίνακας 3.2.1: Αποτελέσµατα περιγραφικών στατιστικών στο ρυθµό µεταβολής ........... 51 

Πίνακας 3.3.1: Αποτελέσµατα ARMA µοντέλου στο ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ Ισπανίας.. 52 

Πίνακας 3.3.2: Αποτελέσµατα ARMA µοντέλων στο ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ Ελλάδας, 

Ιταλίας και Πορτογαλίας ..................................................................................................... 53 

Πίνακας 3.3.3: Αποτελέσµατα ARMA και AR µοντέλων στο ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ  

Ιρλανδίας και εισαγωγών Ιταλίας........................................................................................ 54 

Πίνακας 3.3.4: Αποτελέσµατα ARMA µοντέλου για εξαγωγές Ιρλανδίας ....................... 55 

Πίνακας 3.3.5: Αποτελέσµατα µοντέλων AR και MA για εξαγωγές Ελλάδας, Ιταλίας, 

Πορτογαλίας, Ισπανίας και εισαγωγές Πορτογαλίας και Ιρλανδίας ................................... 56 

Πίνακας 3.3.6: Αποτελέσµατα µοντέλων ARMA για εισαγωγές Ελλάδας, Ισπανίας ....... 57 

Πίνακας 3.4.1: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ελλάδα ....... 58 

Πίνακας 3.4.2: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ιταλία ......... 59 

Πίνακας 3.4.3: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ιρλανδία ..... 60 

Πίνακας 3.4.4: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Πορτογαλία 61 

Πίνακας 3.4.5: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ισπανία ...... 62 

Πίνακας 3.4.6: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του ΑΕΠ Πορτογαλίας και 

Ισπανίας ............................................................................................................................... 63 

Πίνακας 3.4.7: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του ΑΕΠ Ελλάδας, Ιταλίας 

και των εισαγωγών Ιταλίας ................................................................................................. 64 

Πίνακας 3.4.8: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του ΑΕΠ Ιρλανδίας ........... 65 

Πίνακας 3.4.9: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και εισαγωγών 

για Ελλάδα και εξαγωγών για Ιταλία .................................................................................. 66 

Πίνακας 3.4.10: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και 

εισαγωγών για Πορτογαλία ................................................................................................. 67 

Πίνακας 3.4.11: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και 

εισαγωγών για Ισπανία ........................................................................................................ 68 

Πίνακας 3.4.12: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και 

εισαγωγών για Ιρλανδία ...................................................................................................... 69 



vi 

 

Πίνακας 3.5.1: Αποτελέσµατα ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger ................... 71 

Πίνακας 3.6.1: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ελλάδα ........ 73 

Πίνακας 3.6.2: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ιταλία .......... 74 

Πίνακας 3.6.3: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ιρλανδία ...... 75 

Πίνακας 3.6.4: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Πορτογαλία . 77 

Πίνακας 3.6.5: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ισπανία ........ 78 

Πίνακας 3.7.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σχέσεων αιτιότητας .................................. 80 



vii 

 

Περιεχόµενα διαγραµµάτων 

 

∆ιάγραµµα 1.1.1: Το οικονοµικό κύκλωµα ανοικτής οικονοµίας ....................................... 4 

∆ιάγραµµα 2.2.1.1: Έλεγχος στασιµότητας ADF (Augmented Dickey-Fuller) ................ 35 

∆ιάγραµµα 2.3.1: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ελλάδας ......... 42 

∆ιάγραµµα 2.3.2: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ελλάδας ............................................. 42 

∆ιάγραµµα 2.3.3: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ιταλίας ........... 43 

∆ιάγραµµα 2.3.4: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ιταλίας ................................................ 43 

∆ιάγραµµα 2.3.5: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ιρλανδίας ....... 44 

∆ιάγραµµα 2.3.6: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ιρλανδίας ............................................ 44 

∆ιάγραµµα 2.3.7: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Πορτογαλίας .. 45 

∆ιάγραµµα 2.3.8: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Πορτογαλίας ...................................... 45 

∆ιάγραµµα 2.3.9: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ισπανίας ......... 46 

∆ιάγραµµα 2.3.10: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ισπανίας ........................................... 46 



viii 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις µη-γραµµικές δυναµικές µεταξύ εξαγωγών, 

εισαγωγών και πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε 5 χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αναφέρονται στις συναλλαγές των 

υπό εξέταση κρατών µε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, µελετώνται η 

Ελλάδα και Ιταλία για τη χρονική περίοδο 1999:01-2011:12, η Ιρλανδία για το διάστηµα 

2001:01-2011:12, ενώ η Ισπανία και Πορτογαλία για την περίοδο 2000:07-2011:12, 

χρησιµοποιώντας µηνιαίες παρατηρήσεις για τις χρονοσειρές.  

Στις χρονολογικές σειρές των εξαγωγών, των εισαγωγών και του πραγµατικού ΑΕΠ 

διεξάγεται έλεγχος στασιµότητας ADF (Augmented Dickey Fuller), καθώς και έλεγχος 

BDS στο ρυθµό µεταβολής για την ανεξαρτησία των δεδοµένων. Η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στις χρονοσειρές αντιµετωπίζεται µε φιλτράρισµα των µεταβλητών µέσα 

από υποδείγµατα ARMA(p,q), AR(p), MA(p) και διενεργείται έλεγχος BDS στα 

κατάλοιπα για τη γραµµική ή µη-γραµµική δοµή της αυτοσυσχέτισης. Επίσης, γίνεται 

έλεγχος της γραµµικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger ανάµεσα στο πραγµατικό ΑΕΠ 

και τις εξαγωγές ή τις εισαγωγές για κάθε χώρα και τέλος, οι µη-γραµµικές δυναµικές στις 

υπό µελέτη χρονοσειρές εξετάζονται µέσα από ένα διµεταβλητό Mackey-Glass VAR 

υπόδειγµα. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αποδεικνύουν ότι υπάρχει µη-γραµµική σχέση 

αιτιότητας από τις εξωτερικές εισαγωγές προς το ΑΕΠ για την οικονοµία της Ιρλανδίας 

και Ισπανίας, ενώ από τις εξαγωγές προς το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ για την Ιρλανδία. 

Σχετικά µε την Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία δεν προκύπτει µη-γραµµική σχέση µεταξύ 

πραγµατικού ΑΕΠ και εξωτερικών εξαγωγών ή εισαγωγών.  



1 

 

Εισαγωγή 

 

Το ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας είναι ο «καθρέπτης» της οικονοµίας της. Η ύπαρξη 

διαταραχών σε αυτό επιφέρει σηµαντικές µεταβολές σε αρκετά µακροοικονοµικά µεγέθη 

και κρίνεται αναγκαίο να λαµβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και άσκηση πολιτικής.  

Απαραίτητο συστατικό θωράκισης των πολιτικών µιας οικονοµίας, που έχουν ως στόχο 

τη διατήρηση, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο δύσκολο πλέον διεθνές 

περιβάλλον, αποτελούν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές µιας χώρας. Οι εξαγωγές σύµφωνα 

µε την κλασσική µακροοικονοµική θεωρία συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής από 

τη χρήση συσσωρευµένου κεφαλαίου και στην αύξηση της αποδοτικότητας. Επίσης, η 

οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να επέλθει από την αύξηση των εξαγωγών αφού συνεισφέρει 

στην πραγµατική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και συµβάλλει 

καθοριστικά στη γρηγορότερη απορρόφηση των καινοτοµιών και της νέας τεχνολογίας. 

Εποµένως, προτεραιότητα των διαχειριστικών αρχών µιας χώρας τις περισσότερες 

φορές είναι η προώθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα η µείωση της 

εξάρτησης από ξένα αγαθά, έτσι ώστε να µην έρθει αντιµέτωπη µε τα προβλήµατα που 

συνεπάγεται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας λόγω της παγκοσµιοποίησης. 

Η ελεύθερη, χωρίς προστατευτισµούς, διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών 

έχει δηµιουργήσει µια νέα πραγµατικότητα στην οποία έχει καταστήσει τις αγορές να είναι 

αυτές που ρυθµίζουν την παγκόσµια οικονοµία. Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε 

σηµαντικές ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωµών σε αρκετές χώρες µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν σηµαντικά πλεονάσµατα ή ελλείµµατα και η ανάγκη προσαρµογής να είναι 

επιτακτική. Παρόλα αυτά η ετερογένεια και η ανορθολογική συµπεριφορά των επενδυτών, 

αλλά και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής συνέβαλε στη διόγκωση αυτών των 

διαταραχών εις βάρος των οικονοµιών αρκετών κρατών. 

Η ύπαρξη, όµως, µακροοικονοµικών διαταραχών που επιµένουν, µεγεθύνονται και δεν 

αντιµετωπίζονται από τα αρµόδια όργανα µε διορθωτικά εργαλεία, όπως νοµισµατική και 

συναλλαγµατική πολιτική, µπορεί να οδηγήσουν σε παγκόσµια οικονοµική αστάθεια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση που έχει 

πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, επηρεάζοντας ακόµη και ισχυρές οικονοµίες. Ο συνεχής, 

µη-ορθολογικός τρόπος µετάδοσης της κρίσης από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι διαταραχές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κατ’ επέκταση στο 

εµπορικό ισοζύγιο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, η 
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διερεύνηση της σχέσης αιτιότητας µεταξύ των εξαγωγών, των εισαγωγών και της 

οικονοµικής ανάπτυξης σε χώρες της Ευρωζώνης.   

Αντικειµενικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η µελέτη µη-γραµµικών 

δυναµικών στις εξαγωγές, στις εισαγωγές και στο πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται τα κράτη-µέλη της Ε.Ε 

που έχουν πληγεί περισσότερο από το ξέσπασµα της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης και χαρακτηρίζονται από ύφεση, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν καθίσταται δυνατή η 

οικονοµική ανάπτυξη µέσα από τη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου τους. 

Πιο αναλυτικά, οι επιµέρους στόχοι είναι: 

� να διερευνηθεί η ύπαρξη γραµµικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger ανάµεσα 

στο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ και τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές για κάθε χώρα, 

� να εξεταστεί η ύπαρξη µη-γραµµικότητας στις χρονοσειρές, 

� να µελετηθεί η δυναµική σχέση αιτιότητας στις µεταβλητές σε µη-γραµµικό 

επίπεδο µέσα από ένα διµεταβλητό Mackey-Glass VAR µοντέλο. 

Σχετικά µε τη διάρθρωση της παρούσας εργασίας, το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο 

θεωρητικό υπόβαθρο του ισοζυγίου πληρωµών. Επιπλέον, παρατίθεται η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, όπου αρχικά παρουσιάζονται τα γεγονότα που σχετίζονται µε τις 

διαταραχές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κι έπειτα οι έρευνες που εξετάζουν τη 

σχέση αιτιότητας µεταξύ των εισαγωγών, των εξαγωγών και του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) παγκόσµια, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η µεθοδολογία που ακολουθείται και αναλύεται 

διεξοδικά το θεωρητικό πλαίσιο των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και των µη-

γραµµικών υποδειγµάτων που εκτίµησαν τις υπό εξέταση µεταβλητές. Επίσης, δίνονται οι 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση 

και παρουσιάζονται τα διαγράµµατα των µεταβλητών για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που µελετώνται. 

Το τρίτο κεφάλαιο, αφορά στην παρουσίαση και στο σχολιασµό των αποτελεσµάτων 

της οικονοµετρικής ανάλυσης κι επιπλέον, γίνεται προσπάθεια αντιπαράθεσης των 

ευρηµάτων της παρούσας έρευνας µε άλλων µελετών. Τέλος, συνοψίζονται τα κυριότερα 

συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας.    
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Κεφάλαιο 1ο: Θεωρητικό υπόβαθρο ισοζυγίου πληρωµών 

 

1.1 Το οικονοµικό κύκλωµα 

 

Η λειτουργία ενός οικονοµικού συστήµατος είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, 

αφού τα άτοµα που δραστηριοποιούνται σε αυτό έχουν αντίθετα συµφέροντα µεταξύ τους. 

Η συνεχής κίνηση του συστήµατος αυτού ονοµάζεται οικονοµικό κύκλωµα. 

Σε µια κλειστή οικονοµία, που δεν ασκεί οικονοµικές συναλλαγές µε τον υπόλοιπο 

κόσµο, το οικονοµικό κύκλωµα είναι αρκετά απλό, αλλά όχι ρεαλιστικό. Αντίθετα, σε µια 

ανοικτή οικονοµία, που ασκεί οικονοµικές συναλλαγές µε άλλες χώρες, το κύκλωµα 

γίνεται πιο σύνθετο. Παρόλα αυτά η πραγµατική διαδικασία µπορεί να απλουστευθεί και 

να γίνει εύκολα κατανοητή µέσα από ένα διάγραµµα (∆ιάγραµµα 1.1.1). Παρακάτω 

παρουσιάζεται η κυκλική ροή των κεφαλαίων που συνδέει τους τοµείς της οικονοµίας: τα 

νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και τον υπόλοιπο κόσµο µέσα από την αγορά 

των παραγωγικών συντελεστών, των αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και τις 

χρηµατοοικονοµικές αγορές, συνεπώς το οικονοµικό κύκλωµα µιας ανοικτής οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε τους Krugman και Wells (2009), τα οικονοµούντα άτοµα διακρίνονται σε 

νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Η αλληλεξάρτηση ανάµεσα στους καταναλωτές και στους 

παραγωγούς είναι φανερή, αφού τα νοικοκυριά καταναλώνουν τα προϊόντα των 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν την εργασία τους και άλλους παραγωγικούς 

συντελεστές σε αυτές για την παραγωγή των προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι το εισόδηµα 

που θα καταναλώσουν. 

Τα νοικοκυριά συµµετέχουν ταυτόχρονα σε δύο αγορές. Στην αγορά συντελεστών 

παραγωγής, όπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντίστοιχης αµοιβής 

(ηµεροµίσθιο) και στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όπου για την απόκτηση προϊόντων 

δαπανούν το εισόδηµά τους. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις διαθέτουν χρηµατικό κεφάλαιο 

για να αποκτήσουν τους συντελεστές παραγωγής κι έπειτα προσφέρουν στους 

καταναλωτές τα παραγόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά αγαθών. Οι συνεχείς 

κινήσεις των παραγωγικών συντελεστών κι ακόµη των αγαθών και υπηρεσιών 

συνοδεύονται από τη ροή χρήµατος από τις επιχειρήσεις προς τα νοικοκυριά και στη 

συνέχεια προς τις επιχειρήσεις, µε φορά αντίθετη από αυτή των συντελεστών και των 

αγαθών. 
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Όταν προστίθεται η παρέµβαση του κράτους και η αποταµίευση από την πλευρά των 

νοικοκυριών, το οικονοµικό κύκλωµα γίνεται πιο περίπλοκο. Συνήθως, το εισόδηµα δεν 

καταναλώνεται εξ ολοκλήρου από τα νοικοκυριά, αλλά ένα µέρος αυτού αποταµιεύεται. 

Όταν η κατανάλωση των νοικοκυριών µειώνεται, αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µειωθεί η 

παραγωγή των καταναλωτικών αγαθών και να αποδεσµευθούν οι παραγωγικοί 

συντελεστές, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή κεφαλαιούχων αγαθών 

(επενδύσεις). Επιπλέον, οι αποταµιεύσεις των νοικοκυριών εισέρχονται στις αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίου και ταυτόχρονα διαφαίνεται η ζήτηση αποταµιεύσεων από τις 

επιχειρήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 1.1.1: Το οικονοµικό κύκλωµα ανοικτής οικονοµίας 

Σηµείωση: Μέρος του διαγράµµατος προέρχεται από Krugman και Wells (2009) 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

Αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορά παραγωγικών 
συντελεστών 

Χρηµατοοικονοµικές 
αγορές  

ΑΕΠ 

Φόροι 
Κρατικές Μεταβιβάσεις 

∆ανεισµός κυβέρνησης 

∆απάνες κατανάλωσης Ιδιωτικές αποταµιεύσεις 

Εισαγωγές 

Εξαγωγές 
Εξωτερικός δανεισµός 
και πώληση χρεογράφων 

∆απάνες 
επενδύσεων 

Εξωτερικός δανεισµός και 
αγορά χρεογράφων 

∆ανεισµός και 
µετοχές από 
επιχειρήσεις 

∆ηµόσιες δαπάνες 

Μισθοί, τόκοι, κέρδη, 
έγγειος πρόσοδος 

Εισόδηµα, τόκοι, κέρδη, 
έγγειος πρόσοδος 
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Το κράτος µέσω της φορολογίας (άµεση ή έµµεση) λαµβάνει εισόδηµα από τα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα προβαίνει σε δαπάνες µε τις οποίες 

διοχετεύονται χρηµατικά ποσά στο οικονοµικό σύστηµα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο στο 

κύκλωµα προστίθενται δύο ακόµη ροές χρήµατος, µία από το κράτος προς τον υπόλοιπο 

κόσµο και µία προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Επίσης, στο διάγραµµα απεικονίζονται και οι ροές που προκύπτουν από τις συναλλαγές 

των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του κράτους µε άλλες χώρες. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι ροές είναι συνεχείς, συµβαίνουν σε κάθε χρονική στιγµή και δεν έχουν πάντοτε το 

ίδιο µέγεθος, διότι ο όγκος των συναλλαγών µπορεί να µεταβάλλεται, καθώς η 

παραγωγική δραστηριότητα αυξάνεται ή µειώνεται. 

Κάποιες από τις συναλλαγές του κράτους µε τις υπόλοιπες χώρες αναφέρονται στο 

δανεισµό και τις αγοραπωλησίες χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα) µέσω των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών. Ακόµη, στις συναλλαγές των νοικοκυριών, επιχειρήσεων 

και της κυβέρνησης µε τον υπόλοιπο κόσµο περιλαµβάνονται οι εισαγωγές, αλλά και οι 

εξαγωγές µέσα από την αγορά των αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές 

µιας χώρας χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, αφού περιλαµβάνονται στο ισοζύγιο πληρωµών 

και καθορίζουν έµµεσα τη δυνατότητα ανάπτυξης µιας οικονοµίας. 

 

1.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product - GDP) 

 

1.2.1 Ορισµός Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP)  

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ορίζεται ως το µέγεθος του συνολικού 

προϊόντος (παραγωγής) στους εθνικούς λογαριασµούς εισοδήµατος. Το ΑΕΠ είναι η 

µέτρηση του συνολικού προϊόντος, είτε από την πλευρά της παραγωγής (συνολική 

παραγωγή) είτε από την πλευρά του εισοδήµατος (συνολικό εισόδηµα). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι η συνολική παραγωγή και το συνολικό εισόδηµα είναι πάντα ίσα. 

Από την πλευρά της παραγωγής, το ΑΕΠ είναι η αξία των τελικών αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται στην οικονοµία κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης χρονικής 

περιόδου κι επίσης, το άθροισµα των προστιθέµενων αξιών. Η αξία παραγωγής ενός 

προϊόντος µείον την αξία των ενδιάµεσων αγαθών που χρησιµοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία ορίζεται ως προστιθέµενη αξία. Επιπλέον, από την πλευρά του 
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εισοδήµατος, το ΑΕΠ είναι το άθροισµα των εισοδηµάτων στην οικονοµία (Blanchard, 

2009). 

 

1.2.1.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δαπάνη 

Η ταυτότητα του ΑΕΠ ως δαπάνη είναι η εξής: 

GDP = C + I + G + (X – M), 

όπου GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 

C: Κατανάλωση, δηλαδή τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν από τους 

καταναλωτές, 

I: Επένδυση, είναι το σύνολο των στεγαστικών (κτιριακές εγκαταστάσεις) και µη 

στεγαστικών επενδύσεων (εξοπλισµός, µηχανήµατα) ή διαφορετικά οι πάγιες επενδύσεις. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται σε αυτή τη µεταβλητή οι επενδύσεις σε αποθέµατα, 

G: Κρατικές δαπάνες, δηλαδή η αγορά αγαθών και υπηρεσιών από το κράτος, χωρίς να 

συµπεριλαµβάνονται οι κρατικές µεταβιβαστικές πληρωµές, 

Χ: Εξαγωγές, είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράχθηκαν εντός της χώρας, αλλά 

καταναλώθηκαν σε άλλες χώρες, 

Μ: Εισαγωγές, είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που καταναλώθηκαν µέσα σε µία χώρα, 

αλλά παράχθηκαν σε άλλες χώρες. 

 

1.2.1.2 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως εισόδηµα 

 Η ταυτότητα του ΑΕΠ ως εισόδηµα είναι η παρακάτω: 

GDP = W +Π + R + IN + D + T, 

όπου GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 

W: Μισθοί, είναι το σύνολο των αµοιβών του συντελεστή εργασίας για τη συµβολή του 

στην παραγωγική διαδικασία, 

Π: Κέρδη, δηλαδή η διαφορά µεταξύ των συνολικών εισπράξεων και των συνολικών 

πληρωµών. Φυσικά, ένα µέρος των κερδών µπορεί να παραµείνει στην επιχείρηση για 

χρηµατοδότηση επενδύσεων στο µέλλον, 

R: Έγγεια πρόσοδος, είναι το σύνολο των εισοδηµάτων που προέρχονται από την 

ενοικίαση εδάφους και κτιρίων, 

ΙΝ: Τόκοι, είναι το εισόδηµα που εισπράττουν οι κάτοχοι χρηµατικού κεφαλαίου, αφού 

αποδέχονται να µη χρησιµοποιούν προσωρινά το κεφάλαιό τους, αλλά να το δανείσουν 

έναντι αµοιβής (τόκου), 
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D: Αποσβέσεις, είναι η σταδιακή µείωση της αξίας του κεφαλαίου λόγω φυσικής φθοράς, 

T: Έµµεσοι φόροι, δηλαδή οι φόροι που επιβάλλονται στην παραγωγή και την κατανάλωση 

(ΦΠΑ, τέλη εγγραφής και διαδοχής, ειδικός φόρος κατανάλωσης, περιβαλλοντικοί φόροι). 

 

1.2.2 Ονοµαστικό και Πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) διακρίνεται σε ονοµαστικό και πραγµατικό. Το 

ονοµαστικό ΑΕΠ είναι το άθροισµα των ποσοτήτων των τελικών αγαθών που παρήχθησαν 

επί την τρέχουσα τιµή τους. Εποµένως, το ονοµαστικό ΑΕΠ αυξάνει σε διάρκεια χρόνου, 

αφού το ίδιο συµβαίνει στην παραγωγή και τις τιµές των περισσότερων αγαθών. Το 

πραγµατικό ΑΕΠ είναι το άθροισµα των ποσοτήτων των τελικών αγαθών σε σταθερές 

τιµές, δηλαδή σε τιµές που επικράτησαν κατά τη διάρκεια ενός έτους, το οποίο 

χρησιµοποιείται ως έτος βάσης (Blanchard, 2009). 

Η έννοια «πραγµατικό ΑΕΠ» αφορά στο παρατηρούµενο (actual) πραγµατικό ΑΕΠ και 

συµβολίζεται µε Υ. ∆εν αναφέρεται στο δυνητικό (potential) πραγµατικό ΑΕΠ, δηλαδή σε 

αυτό που θα παραγόταν αν απασχολούνταν όλοι οι διαθέσιµοι συντελεστές παραγωγής. Το 

δυνητικό ΑΕΠ ονοµάζεται και προϊόν πλήρους απασχόλησης (full employment output) και 

συµβολίζεται µε Yf (Barro, 2008). 

Επιπροσθέτως, το πραγµατικό ΑΕΠ σχετίζεται µε το οικονοµικό µέγεθος µιας χώρας. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το επίπεδο του πραγµατικού κατά κεφαλή ΑΕΠ, δηλαδή ο λόγος 

του πραγµατικού ΑΕΠ προς τον πληθυσµό µιας χώρας, αφού δείχνει το µέσο βιωτικό 

επίπεδο. Μία οικονοµία µπορεί να έχει υψηλό ΑΕΠ ή υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ, αλλά να 

αναπτύσσεται αργά (όπως η Ιαπωνία) και το αντίθετο, να έχει χαµηλό ΑΕΠ ή κατά κεφαλή 

ΑΕΠ και να αναπτύσσεται γρήγορα (όπως η Κίνα). Για να προσδιοριστεί η επίδοση µιας 

οικονοµίας από έτος σε έτος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση του ΑΕΠ κι 

όχι στο ρυθµό ανάπτυξης του πραγµατικού ΑΕΠ. Η περίοδος όπου χαρακτηρίζεται από 

θετική αύξηση του ΑΕΠ ονοµάζεται ανάπτυξη, ενώ αντίθετα η περίοδος µε αρνητική 

αύξηση του ΑΕΠ λέγεται ύφεση (Blanchard, 2009).  

 
1.2.3 Το πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως µέτρο ευηµερίας  

Το πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αν και χρησιµοποιείται για τη µέτρηση 

της ευηµερίας µίας χώρας, δεν αποτελεί άριστο µέτρο. Κάποια από τα µειονεκτήµατα που 

έχουν διαπιστωθεί είναι ότι δεν υπολογίζει µερικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως αυτά που 

ανταλλάσσονται στην παραοικονοµία, δηλαδή τα προϊόντα που ποτέ δεν καταλήγουν στην 
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αγορά. Επίσης, αγνοεί τη ρύπανση του περιβάλλοντος εκτός από την περίπτωση όπου 

αυτή επηρεάζει την αγοραία αξία της παραγωγής, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας. 

Επιπλέον, το συνολικό πραγµατικό ΑΕΠ δεν λαµβάνει υπόψη τις αλλαγές στην κατανοµή 

του εισοδήµατος και τέλος, δεν δίνει αξία στο χρόνο ανάπαυσης (leisure time), όπου 

αυξάνει την ευηµερία (Barro, 2008).  

Παρόλα αυτά, η µέτρηση του πραγµατικού ΑΕΠ βοηθάει στην κατανόηση των 

βραχυπρόθεσµων οικονοµικών διακυµάνσεων και της µακροχρόνιας οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

 

1.3 Ισοζύγιο Πληρωµών 

 

1.3.1 Έννοια και διάρθρωση του Ισοζυγίου Πληρωµών 

Το ισοζύγιο πληρωµών (Balance of Payments) αποτελεί ένα λογαριασµό σύµφωνα µε 

τον οποίο απεικονίζονται όλες οι οικονοµικές συναλλαγές ανάµεσα στους µόνιµους 

κατοίκους µιας χώρας και τους κατοίκους των άλλων χωρών για µια ορισµένη χρονική 

περίοδο (ένα ηµερολογιακό έτος). Εποµένως, είναι ένα σύστηµα λογιστικής καταγραφής 

του συνόλου των εισπράξεων και των πληρωµών που έχουν άµεση σχέση µε την κίνηση 

κεφαλαίων µεταξύ ενός έθνους (ιδιωτικού τοµέα και κυβέρνησης) και χώρες του 

εξωτερικού (Mishkin and Eakins, 2009; Mishkin, 2010). 

Αποτελείται από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (Current Account), το ισοζύγιο 

κίνησης κεφαλαίων (Capital Account) και το ισοζύγιο επίσηµων συναλλαγών (Official 

Reserve Account). Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υποδιαιρείται σε εµπορικό 

ισοζύγιο (Trade Balance)  και σε ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών (Balance of Invisibles). 

Επίσης, το εµπορικό ισοζύγιο περιλαµβάνει τις εισαγωγές (imports) και τις εξαγωγές 

(exports), ενώ το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών περιλαµβάνει τις άδηλες πληρωµές και 

τους άδηλους πόρους (Mishkin and Eakins, 2009; Mishkin, 2010). 

 

1.3.1.1 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Account) 

Στο εµπορικό ισοζύγιο (Trade Balance) περιλαµβάνονται οι εισπράξεις από τις 

εξαγωγές αγαθών και οι πληρωµές από τις εισαγωγές αγαθών. Η αποτίµηση των εξαγωγών 

γίνεται σε τιµές f.o.b (free on board), ενώ η αποτίµηση των εισαγωγών γίνεται σε τιµές 

c.i.f (cost insurance freight). 
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Επίσης, αποτελεί το πιο σηµαντικό ισοζύγιο, αφού τόσο µε τις εισαγωγές αγαθών όσο 

και µε τις εξαγωγές αγαθών εκρέει και εισρέει, αντίστοιχα, το µεγαλύτερο ποσοστό 

συναλλάγµατος. Όταν οι εισαγωγές αγαθών είναι µεγαλύτερες από τις εξαγωγές τότε το 

εµπορικό ισοζύγιο της χώρας είναι παθητικό ή ελλειµµατικό. Αντιθέτως, όταν οι εξαγωγές 

αγαθών είναι µεγαλύτερες από τις εισαγωγές τότε το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας είναι 

ενεργητικό ή πλεονασµατικό. 

Βασικός παράγοντας σταθερότητας του ισοζυγίου πληρωµών αποτελεί το µακροχρόνιο 

πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο, όµως σε περιπτώσεις ελλειµµατικού εµπορικού 

ισοζυγίου δεν δηµιουργούνται πάντα κίνδυνοι για το το ισοζύγιο πληρωµών (Krugman and 

Obstfeld, 2009). 

Όσον αφορά στο ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών (Balance of Invisibles) 

περιλαµβάνονται οι συναλλαγµατικές εισπράξεις και πληρωµές για παροχή και χρήση 

υπηρεσιών αντίστοιχα, καθώς επίσης και µονοµερείς µεταβιβάσεις συναλλάγµατος από 

και προς την αλλοδαπή. Άδηλες συναλλαγές θεωρούνται οι µεταφορές (ναύλοι, εισιτήρια, 

ανεφοδιασµοί-επισκευές), οι ασφάλειες, το ταξιδιωτικό συνάλλαγµα, τα εµβάσµατα 

ταξιδιωτών-µεταναστών (µονοµερείς µεταβιβάσεις), τα εισοδήµατα από άµεσες 

επενδύσεις, οι υπηρεσίες δηµοσίου και λοιπές υπηρεσίες. 

Το ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών σε αρκετές χώρες είναι ενεργητικό (πλεονασµατικό), 

δηλαδή οι εισπράξεις είναι µεγαλύτερες από τις πληρωµές και αυτό συντείνει στην 

κάλυψη κάποιου µέρους του ελλειµµατικού τους εµπορικού ισοζυγίου. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι το πλεονασµατικό ή ελλειµµατικό ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών δεν 

χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, αφού υπόκειται σε µεγάλο βαθµό στη συγκυρία. 

Επίσης, το πλεόνασµα του ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών δεν είναι πάντα αρκετό για να 

καλύψει το ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο (Krugman and Obstfeld, 2009). 

 

1.3.1.2 Ισοζύγιο Κίνησης Κεφαλαίων (Capital Account) 

Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων περιλαµβάνει τις ροές κεφαλαίων µεταξύ της ηµεδαπής 

και της αλλοδαπής. Κάθε εισροή κεφαλαίων από την αλλοδαπή καταχωρείται ως πίστωση 

στο ισοζύγιο πληρωµών, ενώ κάθε εκροή ως χρέωση. Ως κεφάλαια θεωρούνται οι 

µετοχικοί και οµολογιακοί τίτλοι, οι άµεσες επενδύσεις, τα βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα δάνεια, οι λογαριασµοί όψεως και προθεσµίας σε ξένες τράπεζες, καθώς 

και οι χρηµατικές κυκλοφορίες. 
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Οι βασικοί λογαριασµοί του ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίου είναι οι λογαριασµοί του 

ιδιωτικού τοµέα, του δηµόσιου τοµέα, της Κεντρικής Τράπεζας και των λοιπών 

νοµισµατικών Ιδρυµάτων. Μία ακόµη διάκριση των λογαριασµών του ισοζυγίου κίνησης 

κεφαλαίων είναι τα βραχυπρόθεσµα και τα µακροπρόθεσµα κεφαλαία (Krugman and 

Obstfeld, 2009). 

 

1.3.1.3 Ισοζύγιο Επίσηµων Συναλλαγών (Official Reserve Account) 

Στo ισοζύγιο επίσηµων συναλλαγών καταγράφονται οι µεταβολές των 

συναλλαγµατικών αποθεµάτων και του αποθέµατος χρυσού µιας χώρας τα οποία 

φυλάσσονται από την Κεντρική Τράπεζα. Αυτή µε τη σειρά της διαθέτει το απόθεµα 

συναλλαγµατικών διαθεσίµων για να ικανοποιήσει τη ζήτηση ξένου χρήµατος, από ιδιώτες 

ή το δηµόσιο, για αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή κεφαλαίου από το εξωτερικό. Ως 

συνάλλαγµα θεωρείται το χρήµα που έχει εκδοθεί από Κεντρική Τράπεζα ξένης χώρας. 

Επιπροσθέτως, τα SDRs (Special Drawing Rights) φυλάσσονται από την Κεντρική 

Τράπεζα ως συνάλλαγµα. Σ’ αυτόν το λογαριασµό καταγράφονται και οι µεταβολές στην 

αξία των συναλλαγµατικών αποθεµάτων που οφείλονται σε διακυµάνσεις των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών, καθώς και οι µεταβολές στην αξία του αποθέµατος χρυσού 

και οι νέες κατανοµές των SDRs (Krugman and Obstfeld, 2009). 

 

1.3.2 Ισοσκελισµός του Ισοζυγίου Πληρωµών 

Οι λογιστικές εγγραφές των οικονοµικών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών 

γίνονται µε τη διπλογραφική µέθοδο, συνεπώς σε κάθε χρεωστική εγγραφή αντιστοιχεί 

ισόποση πιστωτική και σε κάθε πιστωτική, ισόποση χρεωστική. Το σύνολο των χρεώσεων 

είναι πάντοτε ίσο µε το σύνολο των πιστώσεων, συνεπώς το ισοζύγιο πληρωµών είναι 

πάντα ισοσκελισµένο.  

Όλες οι οικονοµικές συναλλαγές που συνεπάγονται απαίτηση από την ηµεδαπή σε 

βάρος της αλλοδαπής καταχωρούνται ως πιστώσεις, δηλαδή οι εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών, οι µονοµερείς µεταβιβάσεις από την αλλοδαπή στην ηµεδαπή, οι επενδύσεις 

από την αλλοδαπή στην ηµεδαπή και οι εξαγωγές χρυσού και συναλλαγµατικών 

αποθεµάτων. Αντίθετα, όλες εκείνες οι οικονοµικές συναλλαγές που συνεπάγονται 

υποχρέωση από την ηµεδαπή στην αλλοδαπή καταχωρούνται ως χρεώσεις και είναι οι 

εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι µονοµερείς µεταβιβάσεις από την ηµεδαπή στην 

αλλοδαπή και τέλος, οι εξαγωγές κεφαλαίου (Caves et al., 2007). 
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Το ισοζύγιο πληρωµών είναι πάντα ισοσκελισµένο, όπως προαναφέρθηκε, συνεπώς δεν 

υφίσταται ποτέ ανισορροπία από άποψη λογιστική κι αν υπάρξει διαφορά σε κάποια από 

τα ισοζύγια, τότε τα ελλείµµατα κάποιων λογαριασµών θα χρηµατοδοτούνται από τα 

πλεονάσµατα κάποιων άλλων. Παρόλα αυτά η έννοια του ελλείµµατος ή του 

πλεονάσµατος στο ισοζύγιο πληρωµών δεν είναι λογιστική, αλλά οικονοµική και γι’ αυτό 

µπορεί να µην βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. 

Για την ανάλυση των οικονοµικών διαστάσεων του ελλείµµατος ή του πλεονάσµατος 

γίνεται διάκριση των συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωµών σε αυτόνοµες και εξισωτικές. 

Οι αυτόνοµες συναλλαγές είναι αυτές που πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα από την 

κατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών κι ακόµα διαµορφώνουν το ύψος του ελλείµµατος ή 

πλεονάσµατος. Επίσης, πραγµατοποιούνται από διάφορα άτοµα µε διαφορετικά κίνητρα κι 

εποµένως, η αντιπαραβολή αυτών των συναλλαγών σε ένα ενιαίο λογαριασµό κατά πάσα 

πιθανότητα θα δώσει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσµα και το ισοζύγιο πληρωµών θα 

παρουσιάζει πλεόνασµα ή έλλειµµα, αντίστοιχα. Η αντιστάθµιση ή η χρηµατοδότηση του 

ελλείµµατος και πλεονάσµατος αντίστοιχα θα συντελεστεί µε τις εξισωτικές συναλλαγές. 

Το ελλειµµατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µιας χώρας, µε τη χορήγηση 

δανείων από το εξωτερικό ή µε την πώληση των περιουσιακών της στοιχείων σε ξένους 

επενδυτές, µπορεί να ισοσκελιστεί. Σε περίπτωση όµως πλεονάσµατος, µπορεί να 

χορηγήσει δάνεια ή να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία από χώρες του εξωτερικού. Όταν 

το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι µεγάλο και η συσσωρευµένη 

διεθνής επενδυτική της θέση δεν είναι σε καλό επίπεδο, τότε η διατήρηση του ελλείµµατος 

δεν καθίσταται εφικτή. Εποµένως, κρίνεται αναγκαίο να εξετάζεται προσεκτικά το µέγεθος 

του ελλείµµατος σε σχέση µε το Α.Ε.Π, το χρονικό διάστηµα που υφίσταται το έλλειµµα, 

η µέθοδος χρηµατοδότησης, οι συνθήκες του ελεύθερου εµπορίου, καθώς και ο ρυθµός 

ανάπτυξης της οικονοµίας, αφού υπάρχει περίπτωση ένα έλλειµµα να µειωθεί ακόµα κι 

όταν µια χώρα παρουσιάζει χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη (McAleese, 2004). Το έλλειµµα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ουσιαστικά καταδεικνύει πως µια χώρα δεν 

λειτουργεί σωστά και χρειάζονται να γίνουν κάποιες προσαρµογές και τέλος, µπορεί να 

προέρχεται από έλλειψη ανταγωνιστικότητας.  
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1.3.3 Σχέση ισοζυγίου πληρωµών και Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

Σε µια ανοικτή οικονοµία η βασική ταυτότητα του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(GDP) ή διαφορετικά η ζήτηση εγχώριων αγαθών που συνδέεται µε το εµπορικό ισοζύγιο 

είναι:  

Υ = GDP ≡ C + Ι + G – Μ/ε + Χ  (1) 

Η κατανάλωση (C), οι επενδύσεις (I) και οι δηµόσιες δαπάνες (G) αντιπροσωπεύουν τη 

ζήτηση των εγχώριων αγαθών. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η οικονοµία είναι ανοικτή 

κρίνεται αναγκαίο να γίνουν κάποιες προσαρµογές. Ειδικότερα είναι απαραίτητο να 

προστεθούν οι εξαγωγές, δηλαδή το τµήµα της ζήτησης των εγχώριων αγαθών που 

προέρχεται από το εξωτερικό και να αφαιρεθούν οι εισαγωγές, δηλαδή το τµήµα των 

εγχώριων προϊόντων που αντιστοιχεί στα ξένα αγαθά. Ωστόσο, υπάρχει µια σηµαντική 

διαφορά στην έννοια των ξένων αγαθών και των εγχώριων αγαθών και γι’ αυτό δεν µπορεί 

να γίνει αφαίρεση του όγκου των εισαγωγών (Μ). Εποµένως, η αξία των εισαγωγών 

πρέπει να εκφραστεί µε όρους εγχώριων αγαθών. Η πραγµατική ισοτιµία, δηλαδή το ε, 

ορίζεται ως η τιµή των εγχώριων αγαθών σε όρους ξένων αγαθών. Συνεπώς, ο λόγος Μ/ε 

στην παραπάνω εξίσωση είναι η αξία των εισαγωγών. 

Η εξίσωση (1) υποδεικνύει ότι το ΑΕΠ ισούται µε την εγχώρια απορρόφηση (C+I+G) 

και τη διαφορά µεταξύ εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και αντίστοιχων εισαγωγών, 

δηλαδή µε το εµπορικό ισοζύγιο ή τις καθαρές εξαγωγές (ΝΧ). Η εξίσωση αυτή µπορεί να 

γραφεί ως εξής: 

Υ – (C+I+G) = Χ – M/ε   (2) 

Από την εξίσωση (2) προκύπτει ότι η διαφορά µεταξύ ΑΕΠ και συνολικής δαπάνης 

ισούται µε το εµπορικό ισοζύγιο ή τις καθαρές εξαγωγές (ΝΧ). Αυτή η εξίσωση 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού µέσα από αυτή εκφράζεται η µακροοικονοµική 

σπουδαιότητα του εξωτερικού τοµέα της οικονοµίας. Ειδικότερα, προκύπτει ότι αν το 

ΑΕΠ είναι µικρότερο από τη συνολική εσωτερική δαπάνη, το εµπορικό ισοζύγιο θα 

παρουσιάζει έλλειµµα, το οποίο µπορεί να καλυφθεί µε δανεισµό από το εξωτερικό. Αυτό 

όµως συνεπάγεται την αύξηση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι του υπόλοιπου 

κόσµου. Αντίθετα, αν το ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο από τη συνολική δαπάνη, το εµπορικό 

ισοζύγιο τότε θα είναι πλεονασµατικό, µε αποτέλεσµα να αυξηθούν οι απαιτήσεις της 

χώρας έναντι των άλλων κρατών. 
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Επιρόσθετα, όταν αφαιρεθούν και από τα δύο µέρη της εξίσωσης (1) οι καθαροί φόροι 

(Τ), δηλαδή οι φόροι µείον τις µεταβιβαστικές πληρωµές, η σχέση που προκύπτει έχει την 

εξής µορφή: 

Υ- Τ = C + Ι + (G-Τ) + (Χ-Μ/ε)   (3) 

όπου το αριστερό µέρος της εξίσωσης (3) είναι το διαθέσιµο εισόδηµα, το οποίο 

κατανέµεται µεταξύ της κατανάλωσης και της αποταµίευσης, συνεπώς 

Υ - Τ = C + S   (4) 

Επιπλέον, συνδυάζοντας τις εξισώσεις (3) και (4), η εξίσωση που προκύπτει 

παρουσιάζει το εµπορικό ισοζύγιο και έχει την παρακάτω µορφή: 

Χ – Μ/ε = ( S - Ι ) + ( Τ-G)   (5) 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η εξίσωση (5) αποτελεί τη βάση της σύγχρονης 

θεωρίας του ισοζυγίου πληρωµών. Από την εξίσωση αυτή συµπεραίνουµε ότι η διαφορά 

µεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών, δηλαδή οι καθαρές εξαγωγές (ΝΧ), ισούται µε το 

άθροισµα της διαφοράς µεταξύ εγχώριας ιδιωτικής αποταµίευσης και επένδυσης και της 

διαφοράς µεταξύ εσόδων (φόρων) και κρατικών δαπανών, δηλαδή του πλεονάσµατος ή 

του ελλείµµατος του δηµόσιου τοµέα. Όταν η διαφορά Χ-Μ/ε είναι θετική, δηλαδή το 

εµπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασµατικό, τότε µπορεί αφενός µεν η εγχώρια ιδιωτική 

αποταµίευση να είναι µεγαλύτερη από την επένδυση κι αφετέρου τα δηµόσια έσοδα να 

είναι µεγαλύτερα από τις κρατικές δαπάνες. Αντίθετα, όταν το εµπορικό ισοζύγιο είναι 

ελλειµµατικό τότε η εγχώρια ιδιωτική αποταµίευση είναι ανεπαρκής ή υπάρχει έλλειµµα 

στο δηµόσιο τοµέα. 

Επίσης, όταν το εµπορικό ισοζύγιο είναι πλεονασµατικό, η χώρα παρουσιάζει καθαρή 

επένδυση στο εξωτερικό κι εποµένως αυξάνονται οι απαιτήσεις ή µειώνονται οι 

υποχρεώσεις έναντι του υπόλοιπου κόσµου. Εποµένως, το πλεόνασµα του εµπορικού 

ισοζυγίου ισούται µε την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό (ΝFΙ) ή µε την 

αύξηση των ξένων περιουσιακών στοιχείων (∆ΝFΑ) που κατέχουν οι κάτοικοι της χώρας 

και οι νοµισµατικές αρχές, δηλαδή 

Χ – Μ/ε = ΝFΙ = ∆ΝFΑ   (6) 

Αν γίνει αντικατάσταση της εξίσωσης (6) στην εξίσωση (5), τότε η σχέση που 

προκύπτει είναι η παρακάτω: 

(S -I) + (Τ - G) = ∆ΝFΑ   (7) 

Με την εξίσωση (7) συνδέεται το πλεόνασµα της εγχώριας αποταµίευσης µε την 

απόκτηση των ξένων περιουσιακών στοιχείων. Ειδικότερα, από την εξίσωση αυτή 
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προκύπτει ότι το άθροισµα του πλεονάσµατος της εγχώριας ιδιωτικής αποταµίευσης (S - Ι) 

και της δηµόσιας αποταµίευσης (Τ - G) ισούται µε την αύξηση των απαιτήσεων έναντι των 

ξένων. Η αύξηση αυτή µπορεί να απεικονιστεί µέσω τριών περιπτώσεων και συγκεκριµένα 

τη µείωση του εξωτερικού δηµόσιου χρέους, την αύξηση των συναλλαγµατικών 

διαθεσίµων της κεντρικής τράπεζας ή την αύξηση των ξένων περιουσιακών στοιχείων του 

ιδιωτικού τοµέα (Blanchard, 2009). 

 

1.3.4 Καθοριστικοί παράγοντες εισαγωγών και εξαγωγών 

Οι εισαγωγές µιας χώρας αποτελούν το τµήµα της εγχώριας ζήτησης που σχετίζεται µε 

τα ξένα αγαθά, εποµένως εξαρτάται από το εισόδηµα της ηµεδαπής. Ένα υψηλό (εγχώριο) 

εισόδηµα θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η ζήτηση της ηµεδαπής για όλα τα αγαθά, 

είτε είναι εγχώρια είτε προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Έτσι, ένα υψηλό εισόδηµα 

της ηµεδαπής οδηγεί σε µεγαλύτερες εισαγωγές. Επίσης, οι εισαγωγές εξαρτώνται και από 

την πραγµατική ισοτιµία, δηλαδή την τιµή των εγχώριων αγαθών µε όρους ξένων αγαθών. 

Όταν τα αγαθά της ηµεδαπής είναι ακριβότερα από αυτά του εξωτερικού, τότε η εγχώρια 

ζήτηση για ξένα αγαθά είναι µεγαλύτερη. Εποµένως, µια υψηλή πραγµατική ισοτιµία θα 

επιφέρει περισσότερες εισαγωγές. 

Αντίθετα, οι εξαγωγές είναι το τµήµα της ξένης ζήτησης που σχετίζεται µε τα εγχώρια 

αγαθά κι άρα εξαρτάται από το εισόδηµα των χωρών του εξωτερικού. Όταν το ξένο 

εισόδηµα είναι υψηλό, τότε αυξάνεται η ζήτηση της αλλοδαπής για όλα τα αγαθά, τόσο 

στα εγχώρια όσο και στα ξένα. Εποµένως, ένα υψηλό εισόδηµα των χωρών του 

εξωτερικού έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξαγωγών. Επιπλέον, οι εξαγωγές 

εξαρτώνται από την πραγµατική ισοτιµία που σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή 

των αγαθών της ηµεδαπής σε σχέση µε αυτά της αλλοδαπής, τόσο πιο µικρή είναι η ξένη 

ζήτηση για εγχώρια αγαθά. ∆ιαφορετικά, όταν η πραγµατική ισοτιµία είναι υψηλή, τότε οι 

εξαγωγές είναι λιγότερες (Root, 1994; Blanchard, 2009). 

 

1.4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

1.4.1 ∆ιαταραχές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ανησυχητική για την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη 

κατέστη η εξέλιξη των διαταραχών στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και 

συγκεκριµένα το τεράστιο και αυξανόµενο αµερικανικό έλλειµµα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
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έχουν παρατηρηθεί ακόµη και σε ισχυρές οικονοµίες αυξανόµενα ελλείµµατα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών (Blanchard, 2006). 

Οι Ahearne και von Hagen (2005) υποστηρίζουν ότι το έλλειµµα των τρεχουσών 

συναλλαγών των ΗΠΑ πρέπει να µειωθεί και αυτή η διαδικασία είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

θα περιλαµβάνει µια σηµαντική υποτίµηση του δολαρίου. Επίσης, η άρνηση των 

περισσότερων χωρών της Ασίας να προσαρµόσουν τις συναλλαγµατικές τους ισοτιµίες και 

τα πλεονάσµατα τους στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα έχει ως συνέπεια τη 

µεγαλύτερη ανατίµηση, καθώς και τη συνακόλουθη επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών στην Ευρώπη.  

Σε αρκετά κράτη-µέλη της Ε.Ε παρατηρούνται διαταραχές στο ισοζύγιο πληρωµών. 

Συγκεκριµένα, αποκλίσεις στο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ, σηµαντικά ελλείµµατα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά και διαρκή επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου. 

Επιπλέον, πλεονάσµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και σε κάποιες περιπτώσεις 

αυξηµένο δηµοσιονοµικό χρέος. Συνεπώς, οι ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί σε 

κάποιες χώρες της ευρωζώνης έχουν οδηγήσει σε ευρύτερες διαταραχές. Αξίζει να 

τονισθεί ότι µόνο οι εξαγωγές της Γερµανίας έχουν αυξηθεί (Ahearne και Pisani-Ferry, 

2006) και οι χώρες της Ε.Ε που κέρδισαν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση µε άλλες της 

Ε.Ε κατά τη διάρκεια της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης τώρα έχουν πλεόνασµα 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ οι άλλες έλλειµµα (Ahearne et al., 2008).  

Επίσης, µε την υιοθέτηση του ευρώ ως κοινό νόµισµα από τα κράτη-µέλη της Ε.Ε 

παρατηρούνται αυξανόµενες ροές κεφαλαίου από τις πλούσιες στις σχετικά φτωχές χώρες 

της ευρωζώνης (Ahearne et al., 2008). Το κοινό νόµισµα διευκολύνει τους επενδυτές µιας 

χώρας της Ε.Ε να έχουν καλές επενδυτικές ευκαιρίες σε άλλα κράτη-µέλη, αφού δεν 

υπάρχει ο φόβος για ασταθείς συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Με αυτό τον τρόπο, είναι 

εύκολη η ροή κεφαλαίου από χώρες µε άφθονο κεφάλαιο και συνεπώς σχετικά χαµηλές 

αποδόσεις επενδύσεων, σε άλλες που είναι σχετικά φτωχές σε κεφάλαιο και προσφέρουν 

υψηλές επενδυτικές αποδόσεις. Σύµφωνα µε τους Ahearne et al. (2008) η τάση αυτή 

δείχνει ότι οι παρατηρούµενες διαταραχές στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι 

σηµάδι σωστής λειτουργίας της ευρωζώνης και όχι σηµάδι εσφαλµένης µακροοικονοµικής 

διαχείρισης.  

Οι Ahearne και von Hagen (2005) υποστηρίζουν ότι η προσαρµογή του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να 

υιοθετηθεί µια πολιτική διαχείρισης του κινδύνου. Οι εγχώριες µακροοικονοµικές 
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συνέπειες της προσαρµογής θα είναι λιγότερο σοβαρές εάν εισάγονται πολιτικές που 

αποσκοπούν στη δηµιουργία πιο ευέλικτων αγορών, κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών. Η 

δηµοσιονοµική πολιτική µπορεί να αµβλύνει ορισµένα σοκ για τη συνολική ζήτηση που θα 

συνοδεύουν την προσαρµογή. Για να διευκολυνθεί αυτό, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι 

αναγκαίο να προσπαθήσουν να βελτιώσουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο της 

δηµοσιονοµικής τους πολιτικής και να επιτύχουν ισχυρότερη και πιο ισορροπηµένη 

ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να καταστήσει σαφές 

ότι θα ανταποκριθεί στις αποπληθωριστικές πιέσεις από τη χαλάρωση των νοµισµατικών 

πολιτικών, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο των αποπληθωριστικών προσδοκιών, που θα 

αυξήσει το κόστος της προσαρµογής ακόµη περισσότερο. 

Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και τον πληθωρισµό. Σε 

εθνικό επίπεδο, η ευελιξία των µισθών και των τιµών σε σχέση µε τις οικονοµικές 

συνθήκες είναι ουσιαστικής σηµασίας και οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφύγουν 

δηµοσιονοµικές πολιτικές που επιδεινώνουν τις διαταραχές (Ahearne και Pisani-Ferry, 

2006). 

Τέλος, οι Ahearne et al. (2008) προτείνουν οι χώρες που πρόκειται να ενταχθούν στην 

Ε.Ε να περιµένουν να αυξηθούν σηµαντικά οι ροές κεφαλαίου πριν υιοθετήσουν το κοινό 

νόµισµα, καθώς και ότι τα κατά κεφαλήν τους εισοδήµατα να είναι µικρότερα από αυτά 

των χωρών που είναι ήδη µέλη της Ε.Ε. Εποµένως, η αξιολόγηση για τα υποψήφια κράτη-

µέλη προς ένταξη στην Ε.Ε πρέπει να είναι πιο αυστηρή και να καθίσταται τελικά βιώσιµη 

η συµµετοχή αυτών των χωρών στην ΟΝΕ (Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση).  

 

1.4.2 Σχέσεις αιτιότητας εξαγωγών, εισαγωγών και ΑΕΠ 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να επέλθει αφενός µεν από τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας των παραγωγικών πόρων και αφετέρου από την αύξηση της 

ποσότητας αυτών µέσα από τη συσσώρευση κεφαλαίου, συνεπώς την ανάπτυξη και 

επέκταση των εξαγωγών (Edwards, 1992). Οι εξαγωγές βελτιώνουν την επάρκεια των 

πόρων και κυρίως τη χρησιµοποίηση των κεφαλαίων εξαιτίας του ανταγωνισµού στην 

παγκόσµια αγορά (Balassa, 1978). 

Εποµένως, οι εξαγωγές αποτελούν την κύρια πηγή οικονοµικής ανάπτυξης είτε άµεσα, 

αφού είναι µέρος της εγχώριας παραγωγής, είτε έµµεσα, αφού διευκολύνουν την εισαγωγή 

κεφαλαίου, αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την εισαγωγή καινοτοµιών και νέας 

τεχνολογίας (Gylfason, 1999). 
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Για να εκτιµηθεί κατά πόσο οι εξαγωγές είναι η κινητήρια δύναµη της ανάπτυξης 

χρειάζεται να εξετασθούν οι χρονοσειρές της κάθε χώρας. Η προσέγγιση αυτή έχει 

υιοθετηθεί από ένα σηµαντικό αριθµό µελετών µε ποικίλα αποτελέσµατα. Από την 

ανασκόπηση της εµπειρικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά 

οικονοµετρικά υποδείγµατα που εφαρµόζονται, σύνολα δεδοµένων, οµάδες χωρών που 

έχουν εξετασθεί, καθώς και πληθώρα εµπειρικών αποτελεσµάτων που προκύπτουν. 

Σε κάποιες µελέτες γίνεται προσπάθεια, µε τη χρήση της µεθόδου συνολοκλήρωσης και 

των υποδειγµάτων διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Model), να διερευνηθεί η 

σχέση που αφορά στις εξαγωγές και στην οικονοµική ανάπτυξη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

προκύπτει σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές προς την οικονοµική ανάπτυξη, χωρίς όµως 

η ανάλυση να καταφέρει να εντοπίσει τον τρόπο µε τον οποίο οι εξαγωγές επιδρούν (Liu et 

al., 1997; Ghatak et al., 1997; Islam, 1998). Αυτή η αδυναµία της ανάλυσης φαίνεται να 

αντιµετωπίζεται µε την υιοθέτηση της έννοιας της αιτιότητας κατά Granger (1969). 

Ο Edwards (1993), εξετάζοντας εµπειρικά αν οι εξαγωγές οδηγούν σε οικονοµική 

ανάπτυξη, καταλήγει ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ τους. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα 

δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστα λόγω της υποφαινοµενικής παλινδρόµησης (spurious 

regression). Επιπλέον, ο Gylfason (1999) διαχωρίζοντας τις χώρες του δείγµατος σε αυτές 

µε υψηλό πληθωρισµό και σε αυτές µε χαµηλό πληθωρισµό καταλήγει στο συµπέρασµα 

ότι η µείωση των εξαγωγών οδηγεί σε µείωση της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Οι Dutt και Ghosh (1994) µελετώντας την περίοδο 1953-1991 σε αρκετές χώρες 

διαπιστώνουν ότι το ΑΕΠ και οι εξαγωγές συνολοκληρώνονται για την πλειοψηφία αυτών 

των οικονοµιών. Οι Bahmani-Oskooee και Alse (1993) χρησιµοποιώντας µοντέλα 

διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Model) εξετάζουν την αιτιώδη σχέση ανάµεσα 

στις πραγµατικές εξαγωγές και το πραγµατικό ΑΕΠ για τις 9 λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες την περίοδο 1973-1988 µε τριµηνιαία δεδοµένα. Από την ανάλυση αποδεικνύουν 

ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας κατά Granger για την πλειοψηφία των χωρών 

(Ελλάδα, Κολοµβία, Νότια Κορέα, Πακιστάν, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη και 

Νότια Αφρική) εκτός από τη Μαλαισία.  

Επιπροσθέτως, οι Sung-Shen et al. (1990) µελετώντας την περίοδο 1957-1987 για τη 

Νότια Κορέα, την Ταιβάν και την Ιαπωνία συµπεραίνουν ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση 

αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των µεταβλητών για όλες τις χώρες του δείγµατος. Οι Jin 

και Yu (1995) εξετάζουν τη σχέση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης-µεγέθυνσης και των 

εξαγωγών την περίοδο 1960-1987, χρησιµοποιώντας τριµηνιαία δεδοµένα, για τις ΗΠΑ, 
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τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Κορέα. Από την ανάλυση προκύπτει ότι ισχύει η 

υπόθεση όπου η οικονοµική ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση των εξαγωγών για τον Καναδά 

και τις ΗΠΑ, ενώ η ύπαρξη µηχανισµού ανατροφοδότησης (feedback) µεταξύ των 

µεταβλητών επιβεβαιώνεται για την Κορέα και την Ιαπωνία. 

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποιες µελέτες χρησιµοποιώντας ελέγχους αιτιότητας 

κατά Granger, δεν καταφέρνουν να αποδείξουν ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση από τις 

εξαγωγές προς την οικονοµική ανάπτυξη. Σε βιοµηχανοποιηµένες οικονοµίες της Ασίας η 

ύπαρξη αιτιότητας δεν προκύπτει ανάµεσα σε εξαγωγές και ΑΕΠ για τέσσερις από αυτές, 

εκτός από το Χονγκ Κονγκ που υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας από το ΑΕΠ προς 

τις εξαγωγές (Hsiao, 1987). Αντίθετα, µια άλλη έρευνα για οκτώ βιοµηχανικές χώρες 

αποδεικνύει ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση στις εξαγωγές και την ανάπτυξη για µόνο µία 

χώρα, αµφίδροµη σχέση αιτιότητας για έξι χώρες και τέλος, δεν υπάρχει σχέση αιτότητας 

κατά Granger σε µία χώρα (Chow, 1987). 

Επιπρόσθετα, οι Afxentiou και Serletis (1991) εξετάζουν τη σχέση αιτιότητας του 

πραγµατικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (GNP) και των εξαγωγών µε ετήσια 

δεδοµένα την περίοδο 1950-1985 για 16 βιοµηχανικές χώρες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν 

πως υπάρχει σχέση αιτιότητας κατά Granger από την οικονοµική ανάπτυξη προς τις 

εξαγωγές µόνο για Νορβηγία, Ιαπωνία και Καναδά, ενώ για τις ΗΠΑ η αιτιώδης αυτή 

σχέση είναι αµφίδροµη.  

Οι Ahmad et al. (1997) µελετούν τη σχέση µεταξύ των πραγµατικών εξαγωγών και του 

πραγµατικού κατά κεφαλή ΑΕΠ για 5 χώρες της Ασίας και συγκεκριµένα την Ινδονησία, 

τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη Σιγκαπούρη και την Ταιλάνδη για την περίοδο 1966-1993, 

χρησιµοποιώντας ετήσια δεδοµένα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα γίνεται αποδοχή της 

υπόθεσης ότι οι εξαγωγές οδηγούν σε ανάπτυξη για την οικονοµία της Ταϊλάνδης, καθώς 

και ότι η ανάπτυξη έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξαγωγών για τις υπόλοιπες 

εξεταζόµενες χώρες της Ασίας (Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Φιλιππίνες). 

Ακόµα, οι Jung και Marshall (1985) εξετάζοντας 37 αναπτυσσόµενες χώρες για την 

περίοδο 1951-1981 βρίσκουν ότι υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές 

προς την ανάπτυξη σε τέσσερις µόνο χώρες (Ινδονησία, Αίγυπτο, Εκουαδόρ και Κόστα 

Ρίκα), έχοντας όµως αµφιβολίες για την εγκυρότητα της υπόθεσης ότι οι εξαγωγές 

οδηγούν σε ανάπτυξη.  

Επιπροσθέτως, µελέτη για 32 αναπτυσσόµενες οικονοµίες κατά την περίοδο 1951-1990 

χρησιµοποιώντας ετήσια δεδοµένα για το πραγµατικό ΑΕΠ και τις εξαγωγές επιβεβαιώνει 
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την ύπαρξη σχέσης αιτιότητας κατά Granger από τις εξαγωγές προς την οικονοµική 

ανάπτυξη για 12 χώρες (Κολοµβία, Ισραήλ, Ινδονησία, Κένυα, Κορέα, Ινδία, Μαλαισία, 

Μεξικό, Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Μαυρίκιο και Μάλτα), ενώ αιτιώδη σχέση από το ρυθµό 

αύξησης του ΑΕΠ προς τις εξαγωγές για 8 χώρες (Ουρουγουάη, Τυνισία, ∆ηµοκρατία της 

Σιέρα Λεόνε, Περού, Συρία, Σρι Λάνκα, Παναµά και Νικαράγουα). Η ύπαρξη αµφίδροµης 

σχέσης αιτιότητας αποδεικνύεται για τις οικονοµίες της Βραζιλίας, του Εκουαδόρ και της 

Ονδούρας και τέλος, δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση κατά Granger για την Παραγουάη, το 

Μαρόκο και τη Νότια Αφρική (Xu, 1996). 

Οι Sharma και Dhakal (1994) διερευνώντας την ύπαρξη και την κατεύθυνση αιτιότητας 

για το πραγµατικό ΑΕΠ  και τις εξαγωγές σε 30 αναπτυσσόµενες χώρες την περίοδο 1960-

1988, αποδεικνύουν ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση κατά Granger από τις εξαγωγές προς το 

ΑΕΠ για 6 οικονοµίες (Κόστα Ρίκα, Ελλάδα, Ινδία, Μεξικό, Νιγηρία και Νότια Αφρική), 

ενώ σχέση αιτιότητας από το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ προς τις εξαγωγές για 8 χώρες του 

δείγµατος (Αίγυπτο, Ιράν, Μαρόκο, Ταϊλάνδη, Τυνισία, Άγιο ∆οµίνικο, ∆ηµοκρατία του 

Ελ Σαλβαδόρ και Γουϊάνα). Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι προκύπτει αµφίδροµη 

σχέση αιτιότητας για Κολοµβία, Τζαµάικα, Περού, Φιλιππίνες και Πορτογαλία, ενώ για τις 

υπόλοιπες χώρες προς καµία κατεύθυνση.  

Επίσης, ο Serletis (1992) για να µελετήσει την αιτιώδη σχέση µεταξύ πραγµατικών 

εξαγωγών, εισαγωγών και Ακαθάριστου Εθνικόυ Προϊόντος για τον Καναδά, χρησιµοποιεί 

ετήσιες παρατηρήσεις για τις περιόδους 1870-1985, 1870-1944 και 1945-1985. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι την εξεταζόµενη περίοδο 1945-1985 δεν υπάρχει σχέση 

αιτιότητας κατά Granger, ενώ αντίθετα για τις περιόδους 1870-1985 και 1870-1944 

υπάρχει αιτιώδης σχέση από τις εξαγωγές προς την οικονοµική ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε τους Kwan και Cotsomotis (1991), αποδεικνύεται ότι υπάρχει αµφίδροµη 

σχέση αιτιότητας µεταξύ των εξαγωγών και της οικονοµικής ανάπτυξης στην Κίνα για την 

περίοδο 1952-1988, ενώ για την υποπερίοδο 1952-1978 δεν υπάρχει αιτιώδης σχέση. Οι 

Ahmad και Kwan (1991) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει καµία σχέση 

αιτιότητας µεταξύ των εξαγωγών και της οικονοµικής ανάπτυξης σε µια µελέτη για 47 

χώρες της Αφρικής την περίοδο 1981-1987, αλλά υπάρχει ασθενής σχέση αιτιότητας από 

την ανάπτυξη προς τις εξαγωγές.  

Αντίθετα αποτελέσµατα προκύπτουν σε µελέτη για το Μεξικό, όπου εξετάζεται η 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των εξαγωγών και του πραγµατικού ΑΕΠ, καθώς και η 

σχέση αιτιότητας κατά Granger την περίοδο 1895-1992. Από την ανάλυση αποδεικνύεται 
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ότι οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται, καθώς και ότι από τις εξαγωγές προς την 

οικονοµική ανάπτυξη υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση αιτιότητας (Thornton, 1996). 

Στην Ινδία έχει µελετηθεί η υπόθεση ότι οι εξαγωγές οδηγούν σε ανάπτυξη για την 

περίοδο 1960-1985 χρησιµοποιώντας ελέγχους αιτιότητας και προκύπτει η ύπαρξη 

µονόδροµης αιτιότητας από τις εξαγωγές προς το πραγµατικό ΑΕΠ (Nandi and Biswas, 

1991). Οµοίως, οι Paul και Chowdhury (1995) µελετώντας τη σχέση µεταξύ του 

πραγµατικού ΑΕΠ και των πραγµατικών εξαγωγών την περίοδο 1949-1991 για την 

Αυστραλία µέσα από ένα διµεταβλητό µοντέλο καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται στην αύξηση των εξαγωγών της, αφού 

σύµφωνα µε τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger υπάρχει αιτιώδης σχέση από τις 

εξαγωγές προς το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

Παράλληλα, οι Bahmani-Oskooee και Domac (1995) εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα σε 

πραγµατικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GNP) και εξαγωγές την περίοδο 1923-1990 για 

την Τουρκία. Στην ανάλυση του διµεταβλητού µοντέλου χρησιµοποιούνται υποδείγµατα 

διόρθωσης σφάλµατος (VECM) µε σταθερό όρο (constant) και οι έλεγχοι αιτιότητας κατά 

Granger, όπου και προκύπτει ότι υπάρχει αµφίδροµη αιτιώδης σχέση µεταξύ των 

εξαγωγών και της οικονοµικής ανάπτυξης. Επιπλέον, οι Holman και Graves (1995) 

διαπιστώνουν ότι η σχέση αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των µεταβλητών είναι 

αµφίδροµη την περίοδο 1953-1990 για τη Νότια Κορέα. 

Οι Silivertovs και Herzer (2006) για να διερευνήσουν την υπόθεση όπου οι εξαγωγές 

οδηγούν σε οικονοµική ανάπτυξη χρησιµοποιούν τις ετήσιες χρονοσειρές για τη Χιλή την 

περίοδο 1960-2001. Για να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της µεροληψίας του 

υποδείγµατος δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιρροή των βιοµηχανικών εξαγωγών αλλά 

και του πρωτογενή τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη µέσα από την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Χρησιµοποιώντας την προσέγγιση των Toda και Yamamoto (1995) και 

τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger σε αυτοπαλίνδροµα (VAR) µοντέλα καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι η ανάπτυξη για την οικονοµία της Χιλής βασίζεται στις εξαγωγές και 

επισηµαίνουν τη διαφορετική επίδραση που έχουν οι βιοµηχανικές εξαγωγές και αυτές του 

πρωτογενή τοµέα στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Στη Μαλαισία δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας µεταξύ των εξαγωγών 

και της οικονοµικής ανάπτυξης για την περίοδο 1966-1996. Παρόλα αυτά τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει συνεισφορά της οικονοµικής ανάπτυξης στις εξαγωγές 

των βιοµηχανικών προϊόντων (Siddique and Selvanathan, 1999). 
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Οι Onchoke και In (1994) χρησιµοποιώντας ετήσια δεδοµένα για τις πραγµατικές 

εξαγωγές και το πραγµατικό ΑΕΠ την περίοδο 1959-1990 για τη ∆ηµοκρατία των Φίτζι, 

την Παπούα Νέα Γουϊνέα και τα νησιά Σολοµώντα εξετάζουν τη µακροχρόνια σχέση 

µεταξύ των µεταβλητών. Από την ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει αιτιώδης σχέση από τις 

εξαγωγές προς το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ για τα νησιά Σολοµώντα και την Παπούα 

Νέα Γουϊνέα. 

Επιπλέον, οι Ghirmay et al. (2001) µελετούν τη σχέση αιτιότητας µεταξύ των 

εξαγωγών, των εισαγωγών και της οικονοµικής ανάπτυξης σε 19 λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες. Αποδεικνύεται ότι υφίσταται µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών σε 15 

από τις 19 εξεταζόµενες χώρες, αφού από τον έλεγχο συνολοκλήρωσης προκύπτει ότι 

υπάρχει τουλάχιστον ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα. Επίσης, από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι εξαγωγές επηρεάζουν το ΑΕΠ σε 12 χώρες. 

Οι Muhhamad και Sampath (1997) για να εξετάσουν τη σχέση µεταξύ των εξαγωγών 

και της οικονοµικής ανάπτυξης για 96 χώρες την περίοδο 1960-1992 χρησιµοποιούν 

τεχνικές συνολοκλήρωσης και ελέγχους µοναδιαίας ρίζας και αιτιότητας κατά Granger. 

Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι από τις 96 χώρες, µόνο στις 8 υπάρχει µονόδροµη ή 

αµφίδροµη αιτιότητα από τις εξαγωγές προς το ΑΕΠ, ενώ αντίθετα αιτιώδης σχέση από το 

ΑΕΠ προς τις εξαγωγές βρέθηκε σε 9 χώρες. 

Επίσης, στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές διαφωνίες σχετικά µε την κατεύθυνση της 

αιτιότητας στην ανάπτυξη µιας οικονοµίας, εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης και της 

απελευθέρωσης του εµπορίου. Από έρευνες (Balassa, 1978; Edwards, 1998) έχει 

αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές προς την οικονοµική ανάπτυξη 

(export-led growth hypothesis). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η επέκταση, η αύξηση 

των εξαγωγών και το «άνοιγµα» (openness) στις ξένες αγορές αποτελούν τους 

καθοριστικούς παράγοντες για την οικονοµική ανάπτυξη, λόγω της θετικής 

εξωτερικότητάς τους. 

Επιπλέον, µελέτη διερευνά τη σχέση αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των εξαγωγών 

και της ανάπτυξης για 24 χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 1960-1997. Στην ανάλυση 

χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά µοντέλα µε και χωρίς χρονική τάση (trend). Ένα 

διµεταβλητό υπόδειγµα που αναφέρεται στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές κι ένα ακόµη µε τρεις 

µεταβλητές, το ΑΕΠ, τις εξαγωγές και το «άνοιγµα» (openness). Σε κάθε περίπτωση 

δίνεται έµφαση στην άµεση αιτιότητα, µία περίοδο µπροστά, ανάµεσα στις εξαγωγές και 

το ΑΕΠ. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιώδης σχέση από τις 
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εξαγωγές προς το ΑΕΠ για το Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη 

Νέα Ζηλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία, ενώ από το ΑΕΠ προς τις εξαγωγές για την 

Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Νορβηγία και την 

Πορτογαλία. Ακόµη, αποδεικνύεται η ύπαρξη αµφίδροµης σχέσης αιτιότητας ανάµεσα 

στις εξαγωγές και το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ για τον Καναδά, τη Φινλανδία και τις Κάτω 

Χώρες. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, της Κορέας, του Λουξεµβούργου, της Ελβετίας, 

των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασίλειου δεν υπάρχει απόδειξη για σχέση αιτιότητας κατά 

Granger προς καµία κατεύθυνση (Konya, 2006). 

Επιπροσθέτως, αρκετές έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας από 

την οικονοµική ανάπτυξη προς την αύξηση των εξαγωγών (growth-led export), καθώς και 

αιτιώδης σχέση από τις εισαγωγές προς την ανάπτυξη (import-led growth), το οποίο 

υποδηλώνει ότι η οικονοµική ανάπτυξη θα µπορούσε να οφείλεται στην αύξηση των 

εισαγωγών (Krugman, 1984; Mazumdar, 2000; Awokuse, 2007).  

Οι Mahadevan και Suardi (2008) µελετούν τον αντίκτυπο που έχει η αβεβαιότητα στις 

υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι εισαγωγές οδηγούν σε ανάπτυξη (import-led growth) 

και οι εξαγωγές σε οικονοµική ανάπτυξη (export-led growth). Χρησιµοποιούν τριµηνιαία 

δεδοµένα για το ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, αλλά διαφορετικές περιόδους για 

κάθε χώρα. Συγκεκριµένα, εξετάζουν την περίοδο 1957:1-2005:2 για την Ιαπωνία, 1970:1-

2005:2 για την Κορέα, 1961:1-2005:2 για την Ταϊβάν και 1973:1-2005:2 για το Χονγκ 

Κονγκ. Από τη δυναµική ανάλυση προκύπτει ότι σε ένα ασταθές περιβάλλον, ο ρυθµός 

αύξησης του ΑΕΠ για την Ιαπωνία, εξαρτάται µόνο από την αύξηση των εισαγωγών. 

Αντίθετα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές είναι αυτές που οδηγούν σε ανάπτυξη την 

οικονοµία του Χονγκ Κονγκ. 

Επιπλέον, όταν η αβεβαιότητα ενσωµατώνεται στο υπόδειγµα, η αύξηση του ΑΕΠ της 

Κορέας δεν επηρεάζεται σηµαντικά από τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές και αντιστρόφως. 

Αυτό όµως, δεν σηµαίνει ότι οι πολιτικές προώθησης των εξαγωγών δεν συνέβαλαν στην 

τόνωση της οικονοµίας, δηλαδή σε αύξηση του ΑΕΠ, αλλά µπορεί να µην ήταν 

αποτελεσµατικές εξαιτίας της αβεβαιότητας. Αξίζει να τονισθεί ότι για τις περισσότερο 

και λιγότερο ανοικτές οικονοµίες του δείγµατος, Χονγκ Κονγκ και Ιαπωνία αντίστοιχα, η 

αβεβαιότητα στην αύξηση του ΑΕΠ επηρεάζει αρνητικά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. 

Αυτό καταδεικνύει την αναγκαιότητα να ασκήσει η κάθε χώρα πολιτική σταθερής 

αύξησης του ΑΕΠ για θετικές εισαγωγές και αύξηση των εξαγωγών (Mahadevan and 

Suardi, 2008). 
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Οι πολιτικές σχετικά µε την προώθηση των εξαγωγών ως µια ανώτερη στρατηγική 

ανάπτυξης για τις ηµι-βιοµηχανικές χώρες (SIC) έχουν υποστηριχτεί θερµά, αφού µελέτες 

έχουν δείξει ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στην αύξηση των 

εξαγωγών και στην αύξηση της παραγωγής. Αυτή η θετική σχέση των εξαγωγών και του 

ΑΕΠ, συχνά αποδίδεται στις ενδεχόµενες εξωτερικότητες του ανταγωνισµού στις 

παγκόσµιες αγορές. Έχει αποδειχθεί ότι η συσχέτιση οφείλεται κυρίως στη συµβολή των 

εξαγωγών προς τη µείωση των «ελλειµµάτων» των εισαγωγών, οι οποίες περιορίζουν την 

αύξηση της παραγωγής σε πολλές ηµι-βιοµηχανικές χώρες. Με αυτή την έννοια, η 

προώθηση των εξαγωγών είναι ιδιαίτερα σηµαντική για χώρες που δεν µπορούν να 

αποκτήσουν επαρκή ξένη βοήθεια ή κεφάλαιο (Esfahani, 1991). 

Οι επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης από την απελευθέρωση της αγοράς και την αυξανόµενη πρόσβαση του εµπορίου 

στην ευρύτερη αγορά της Ε.Ε είναι ένα θέµα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για µελέτη. Σε έρευνα 

που εξετάζεται ο αντίκτυπος των εξαγωγών και των εισαγωγών στην ανάπτυξη για τις 

οικονοµίες σε µεταβατικό στάδιο (όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Τσεχική 

∆ηµοκρατία) προκύπτει ότι το διεθνές εµπόριο τονώνει την οικονοµική ανάπτυξη. 

Συγκεκριµένα, µέσα από υποδείγµατα διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Model) και 

έλεγχο αιτιότητας κατά Granger, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχει αµφίδροµη 

αιτιώδης σχέση µεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης για τη Βουλγαρία, ενώ από τις 

εισαγωγές προς την οικονοµική ανάπτυξη υπάρχει σχέση αιτιότητας για την Πολωνία και 

την Τσεχία (Awokuse, 2007). 

Επίσης, µια άλλη µελέτη για τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, δύο νέα µέλη-κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται στη διερεύνηση ύπαρξης συνολοκλήρωσης και σχέσεων 

αιτιότητας µεταξύ των εξαγωγών, του ΑΕΠ και των επενδύσεων. Χρησιµοποιώντας ένα 

πολυµεταβλητό αυτοπαλίνδροµο VAR µοντέλο, ο έλεγχος συνολοκλήρωσης δείχνει ότι 

υπάρχει τουλάχιστον ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα και στις δύο χώρες. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε τον έλεγχο αιτιότητας διαπιστώνεται ότι υπάρχει ισχυρή αιτιώδης σχέση κατά 

Granger µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης και των εξαγωγών και στις δύο υπό µελέτη 

χώρες (Dritsakis, 2004). 

Η υπόθεση ότι οι εξαγωγές οδηγούν σε ανάπτυξη (export-led growth hypothesis) 

εξετάζεται και για την οικονοµία της Ιταλίας την περίοδο 1960-1998 µέσα από ένα 

µοντέλο VAR. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η παραπάνω υπόθεση ισχύει για 
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µια ανοικτή οικονοµία όπως είναι η Ιταλία και συγκεκριµένα µετά το 1950 που έχει φτάσει 

σε ικανοποιητικό επίπεδο η βιοµηχανική της ανάπτυξη (Federici and Marconi, 2002). 

Επιπροσθέτως, οι Pistoresi και Rinaldi (2012) διερευνούν τη σχέση µεταξύ των 

πραγµατικών εξαγωγών, των εισαγωγών και του ΑΕΠ στην Ιταλία από το 1863 έως το 

2004, χρησιµοποιώντας την ανάλυση συνολοκλήρωσης και τον έλεγχο αιτιότητας. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι στις µεταβλητές υπάρχει µακροχρόνια σχέση, αλλά η 

κατεύθυνση της αιτιότητας ποικίλλει διαχρονικά. Ειδικότερα, κατά την περίοδο πριν από 

τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο, η αύξηση των εισαγωγών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ και αυτό 

µε τη σειρά του σε αύξηση των εξαγωγών. Αντίθετα, την περίοδο µετά τον Β’ παγκόσµιο 

πόλεµο υπάρχει µια ισχυρή αµφίδροµη σχέση µεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών λόγω της 

αύξησης του ενδοβιοµηχανικού εµπορίου. Επίσης, όσον αφορά στις υποθέσεις όπου οι 

εξαγωγές οδηγούν σε ανάπτυξη (export-led growth) και η ανάπτυξη οδηγεί σε εισαγωγές 

(growth-led imports) διαπιστώνεται ότι η σχέση είναι ασθενής. Αυτό δείχνει ότι οι 

εξαγωγές δεν είναι ο µοναδικός ή ο κύριος µοχλός της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Ακόµη, η υπόθεση ότι οι εξαγωγές οδηγούν σε ανάπτυξη (export-led growth 

hypothesis) εξετάζεται και για την Πορτογαλία χρησιµοποιώντας δεδοµένα για την 

περίοδο 1865-1985. Ουσιαστικά, µελετάται αν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ εξαγωγών 

και συνολικών εσόδων και η σχέση αιτιότητας κατά Granger, έτσι ώστε να προσδιοριστεί 

η κατεύθυνση της αιτιότητας µεταξύ των ρυθµών ανάπτυξης των δύο µεταβλητών. Από 

την ανάλυση όµως, προκύπτει ότι απορρίπτεται η υπόθεση (Oxley, 1993). 

Αντίθετα µια άλλη έρευνα για την Πορτογαλία, διερευνά την αιτιότητα κατά Granger 

µεταξύ εξαγωγών, εισαγωγών και οικονοµικής ανάπτυξης για την περίοδο 1865-1998 

χρησιµοποιώντας ετήσια δεδοµένα. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη µεταβλητή των 

εισαγωγών, καθιστώντας έτσι ικανό τον έλεγχο για τις περιπτώσεις της άµεσης και 

έµµεσης αιτιότητας, αλλά και τον έλεγχο για µη-αξιόπιστη (spurious) αιτιότητα ανάµεσα 

στις εξαγωγές και στην ανάπτυξη. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα δεν επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη µονόδροµης σχέσης ανάµεσα στις µεταβλητές που εξετάστηκαν, αλλά την ύπαρξη 

αµφίδροµης (feedback) σχέσης µεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση 

αιτιότητας µεταξύ των εισαγωγών και των εξαγωγών. Συνεπώς, από τα αποτελέσµατα ο 

Ramos (2001) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η αύξηση της παραγωγής για την οικονοµία 

της Πορτογαλίας την εξεταζόµενη περίοδο αποκαλύπτει ένα σχήµα διπλής οικονοµίας, 

όπου οι ενδοκοινοτικές βιοµηχανικές συναλλαγές είναι πολύ περιορισµένες. 
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Στην Ιρλανδία για την εξέταση της υπόθεσης σύµφωνα µε την οποία οι εξαγωγές 

οδηγούν σε οικονοµική ανάπτυξη, χρησιµοποιήθηκαν ετήσια δεδοµένα για τις εξαγωγές 

και το πραγµατικό ΑΕΠ την περίοδο 1953-1993. Μέσα από ένα διµεταβλητό µοντέλο και 

τη χρήση υποδείγµατος διόρθωσης σφάλµατος  (VECM) µε σταθερό όρο (constant) και 

τάση (trend) προκύπτει ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας κατά Granger από τις εξαγωγές προς 

το ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ (Doyle, 1998). 

 Η πλειοψηφία των υφιστάµενων µελετών προκειµένου να αξιολογήσουν την υπόθεση 

ότι οι εξαγωγές οδηγούν σε οικονοµική ανάπτυξη ακολουθούν τη διαδικασία Engle-

Granger (Engle και Granger, 1987). Αν και είναι µια διαδικασία που εύκολα µπορεί να 

εφαρµοστεί, έχει υποστηριχθεί ότι έχει κάποιες σηµαντικές αδυναµίες (Giles και Williams, 

2000). 

Η σχέση αιτιότητας µεταξύ των εξαγωγών και της οικονοµικής ανάπτυξης έχει 

εξεταστεί ευρέως στη βιβλιογραφία, ωστόσο η χρήση γραµµικών υποδειγµάτων µπορεί να 

οδηγήσει σε µη-έγκυρα αποτελέσµατα αν η πραγµατική σχέση είναι η µη-γραµµική.  

Οι Awokuse και Christopoulos (2009) για να µελετήσουν τη σχέση ανάµεσα σε 

εξαγωγές και ανάπτυξη για πέντε βιοµηχανικές οικονοµίες (Καναδά, Ιαπωνία, ΗΠΑ, 

Ηνωµένο Βασίλειο και Ιταλία) χρησιµοποιούν γραµµικά και µη-γραµµικά υποδείγµατα 

δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην ύπαρξη της µη-γραµµικότητας. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας για τον έλεγχο της γραµµικότητας δείχνουν ότι η δυναµική σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών που εκφράζει καλύτερα το υπόδειγµα είναι η µη-γραµµική, αφού η µηδενική 

υπόθεση για γραµµική σχέση απορρίπτεται για τις περισσότερες χώρες. Συνεπώς, 

προκύπτει ότι υπάρχει µη-γραµµική σχέση αιτιότητας κατά Granger από τις εξαγωγές προς 

την αύξηση του ΑΕΠ για τον Καναδά, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ενώ από το 

ΑΕΠ προς τις εξαγωγές για την Ιαπωνία. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι υπάρχει αµφίδροµη 

(feedback) µη-γραµµική σχέση αιτιότητας κατά Granger για την Ιταλία. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι παρόλο που τα αποτελέσµατα ερµηνεύονται καλύτερα στη µη-γραµµική 

σχέση αιτιότητας, δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές από αυτά του γραµµικού 

υποδείγµατος, σε σχέση µε την υπόθεση, όπου η ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση των 

εξαγωγών για την Ιαπωνία. 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει η αναγκαιότητα να διερευνηθεί η 

δυναµική σχέση αιτιότητας για τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την αύξηση του ΑΕΠ µέσα 

από γραµµικά, αλλά και µη-γραµµικά µοντέλα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποια 

υποδείγµατα εκφράζουν καλύτερα τη σχέση των υπό εξέταση µεταβλητών. Φαίνεται ότι η 
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χρήση γραµµικών µοντέλων µπορεί να είναι κατάλληλη για µεγάλες βιοµηχανικές 

οικονοµίες, ενώ τα µη-γραµµικά υποδείγµατα µπορούν να ερµηνεύουν καλύτερα τις 

µεταβλητές για τις αναπτυσσόµενες και µεταβατικές οικονοµίες (Awokuse και 

Christopoulos, 2009). Εποµένως, κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος µη-γραµµικής αιτιότητας 

µε σκοπό την καλύτερη διερεύνηση του ρόλου των εξαγωγών στην τόνωση της 

οικονοµικής ανάπτυξης. 
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Πίνακας 1.4.2.1: Συνοπτική παρουσίαση βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

Άρθρο ∆εδοµένα Μεθοδολογία Αποτελέσµατα 

Jung and Marshall 
(1985) 

37 αναπτυσσόµενες χώρες 
(1951-1981) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

Εξαγωγές � ανάπτυξη 
(Ινδονησία, Αίγυπτο, Εκουαδόρ, Κόστα Ρίκα) 

Hsiao (1987) 
Βιοµηχανοποιηµένες 
οικονοµίες Ασίας 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Sims και 
Granger, VAR (σταθερό όρο) 

ΑΕΠ � Εξαγωγές (Χονγκ Κονγκ) 

Sung-Shen et al. 
(1990) 

Ν. Κορέα, Ταϊβάν, Ιαπωνία 
(1957-1987) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

Feedback σε εξαγωγές και ΑΕΠ 

Afxentiou and 
Serletis (1991) 

16 βιοµηχανικές χώρες 
(1950-1985) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

ΑΕΠ (GNP) � Εξαγωγές 
(Νορβηγία, Iαπωνία, Καναδά) 

Feedback (ΗΠΑ) 

Nandi and Biswas 
(1991) 

Ινδία (1960-1985) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Sims, VAR 

(σταθερό όρο) 
Εξαγωγές � ΑΕΠ 

Kwan and 
Cotsomotis (1991) 

Κίνα 
(1952-1988, 1952-1978) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

Feedback για εξαγωγές και οικονοµική ανάπτυξη 
(1952-1988) 

Ahmad and Kwan 
(1991) 

47 χώρες Αφρικής 
(1981-1987) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

∆εν υπάρχει αιτιώδης σχέση µεταξύ εξαγωγών και 
οικονοµικής ανάπτυξης 

Serletis (1992) 
Καναδάς (1870-1985, 

1870-1944, 1945-1985) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VAR (σταθερό όρο) 
Εξαγωγές � ΑΕΠ (GNP) 

(1870-1985 και 1870-1944) 

Oxley (1993) 
Πορτογαλία 
(1865-1985) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VECM (σταθερό όρο) 

∆εν υπάρχει σχέση αιτιότητας 

Bahmani-Oskooee 
and Alse (1993) 

9 λιγότερο αναπτυγµένες 
χώρες (1973-1988) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VECM (σταθερό όρο) 

Feedback σε εξαγωγές και ΑΕΠ (Ελλάδα, Κολοµβία, 
Ν. Κορέα, Πακιστάν, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ν. 

Αφρική, Ταϊλάνδη) 
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Onchoke and In 
(1994) 

∆ηµοκρατία των Φίτζι, 
Παπούα Νέα Γουϊνέα, 
Νησιά Σολοµώντα 

(1959-1990) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VECM (σταθερό όρο) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
(Νησιά Σολοµώντα, Παπούα Νέα Γουϊνέα) 

Sharma and 
Dhakal (1994) 

30 αναπτυσσόµενες χώρες 
(1960-1988) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ (Κόστα Ρίκα, Ελλάδα, Ινδία, 
Μεξικό, Νιγηρία, Ν. Αφρική) 

ΑΕΠ � Εξαγωγές (Αίγυπτο, Ιράν, Μαρόκο, Ταϊλάνδη, 
Τυνισία, Άγιο ∆οµίνικο, ∆ηµοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ, 

Γουϊάνα) 
Feedback (Κολοµβία, Τζαµάικα, Περού, Φιλιππίνες, 

Πορτογαλία) 

Paul and 
Chowdhury (1995) 

Αυστραλία (1949-1991) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VAR (σταθερό όρο) 
Εξαγωγές � ΑΕΠ 

Bahmani-Oskooee 
and Domac (1995) 

Τουρκία (1923-1990) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VECM (σταθερό όρο) 
Feedback σε εξαγωγές και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

(GNP) 

Holman and 
Graves (1995) 

Νότια Κορέα (1953-1990) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VAR (σταθερό όρο) 
Feedback σε εξαγωγές και Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

(GNP) 

Jin and Yu (1995) 
ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, 

Κορέα (1960-1987) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VAR (σταθερό όρο) 

Οικονοµική ανάπτυξη � Εξαγωγές 
(Καναδά, ΗΠΑ) 

Feedback (Ιαπωνία, Κορέα) 

Xu (1996) 
32 αναπτυσσόµενες χώρες 

(1951-1990) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VAR, VECM (σταθερό όρο) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ (Κολοµβία, Ισραήλ, Ινδονησία, 
Κένυα, Κορέα, Ινδία, Μαλαισία, Μεξικό, Φιλιππίνες, 

Ταϊβάν, Μάλτα, Μαυρίκιο) 
ΑΕΠ � Εξαγωγές (Ουρουγουάη, Τυνισία, Περού, 

Συρία, Σρι Λάνκα, Παναµά, Νικαράγουα, ∆ηµοκρατία 
της Σιέρα Λεόνε) 

Feedback (Βραζιλία, Εκουαδόρ, Ονδούρα) 
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Thornton (1996) Μεξικό (1895-1992) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VECM (σταθερό όρο) 
Στατιστικά σηµαντική σχέση αιτιότητας από τις 

εξαγωγές προς το ΑΕΠ 

Muhhamad and 
Sampath (1997) 

96 χώρες (1960-1992) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

έλεγχος συνολοκλήρωσης 
Εξαγωγές � ΑΕΠ (8 χώρες) 
ΑΕΠ � Εξαγωγές (9 χώρες) 

Ahmad et al. 
(1997) 

5 Ασιατικές χώρες 
(1966-1993) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (σταθερό όρο) 

Εξαγωγές � ανάπτυξη (Ταϊλάνδη) 
Οικονοµική ανάπτυξη � εξαγωγές 

(Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες) 

Doyle (1998) 
Ιρλανδία 

(1953-1993) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VECM (σταθερό όρο και τάση) 
Εξαγωγές � ΑΕΠ 

Siddique and 
Selvanathan (1999) 

Μαλαισία (1966-1996) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

έλεγχος συνολοκλήρωσης 
∆εν υπάρχει σχέση αιτιότητας µεταξύ εξαγωγών και 

οικονοµικής ανάπτυξης 

Ghirmay et al. 
(2001) 

19 λιγότερο αναπτυγµένες 
χώρες 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (ECM, VECM) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ (12 χώρες) 

Ramos (2001) 
Πορτογαλία 
(1865-1998) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
έλεγχος συνολοκλήρωσης, VAR (ECM, 

VECM) 
Feedback για εξαγωγές και ΑΕΠ 

Federici and 
Marconi (2002) 

Ιταλία 
(1960-1998) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (ECM) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 

Dritsakis (2004) Βουλγαρία, Ρουµανία 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

έλεγχος συνολοκλήρωσης, VAR 
Ισχυρή σχέση αιτιότητας κατά Granger µεταξύ 

οικονοµικής ανάπτυξης και εξαγωγών 

Silivertovs and 
Herzer (2006) 

Χιλή (1960-2001) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 

VAR 
Εξαγωγές � οικονοµική ανάπτυξη 
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Awokuse (2007) 
Βουλγαρία, Πολωνία, 
Τσεχική ∆ηµοκρατία 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (ECM) 

Feedback σε εξαγωγές και ανάπτυξη (Βουλγαρία) 
Εισαγωγές � οικονοµική ανάπτυξη 

(Πολωνία, Τσεχία) 

Mahadevan and 
Suardi (2008) 

Ιαπωνία (1957-2005), 
Κορέα (1970-2005), 
Ταϊβάν (1961-2005), 

Χονγκ Κονγκ (1973-2005) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
VAR (VECM, VECM-GARCH-M) 

Σε ασταθές περιβάλλον 
Εισαγωγές � ΑΕΠ (Ιαπωνία) 

Εξαγωγές και Εισαγωγές � ΑΕΠ (Χονγκ Κονγκ) 

Konya (2006) 
24 χώρες ΟΟΣΑ 

(1960-1997) 
Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

(µε και χωρίς τάση), SUR 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
(Βέλγιο, ∆ανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νέα 

Ζηλανδία, Ισπανία, Σουηδία) 
ΑΕΠ � Εξαγωγές 

(Αυστρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Μεξικό, 
Νορβηγία, Πορτογαλία) 

Feedback (Καναδά, Φινλανδία, Κάτω Χώρες) 
∆εν υπάρχει σχέση αιτιότητας 

(Αυστραλία, Κορέα, Λουξεµβούργο, Ελβετία, ΗΠΑ, 
Ηνωµένο Βασίλειο) 

Awokuse and 
Christopoulos 

(2009) 

Καναδάς, Ιαπωνία, ΗΠΑ, 
Ηνωµένο Βασίλειο, Ιταλία 

Γραµµικός και µη-γραµµικός έλεγχος 
αιτιότητας, VAR, STAR (LSTAR, ESTAR) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ (Καναδά, ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο) 
ΑΕΠ � Εξαγωγές (Ιαπωνία) 

Feedback σε εξαγωγές και ΑΕΠ (Ιταλία) 

Pistoresi and 
Rinaldi (2012) 

Ιταλία 
(1863-2004) 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας Granger, 
έλεγχος συνολοκλήρωσης 

Πριν τον Α’ παγκόσµιο πόλεµο 
Εισαγωγές �ΑΕΠ 
ΑΕΠ � Εξαγωγές 

Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο 
Feedback σε εισαγωγές και εξαγωγές 

ΑΕΠ � Εισαγωγές (ασθενής) 
Εξαγωγές � ΑΕΠ (ασθενής) 
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Κεφάλαιο 2ο: Μεθοδολογία 

 

2.1 Στάδια εφαρµογής της οικονοµετρικής ανάλυσης 

 

Η ύπαρξη µη-γραµµικών δυναµικών µεταξύ του πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ), των εξαγωγών και των εισαγωγών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εξετάζεται µέσα από διάφορες οικονοµετρικές µεθόδους. 

Αρχικά, γίνεται επεξεργασία των χρονολογικών σειρών και διεξάγονται κάποιοι 

προκαταρκτικοί έλεγχοι. Ειδικότερα, εξετάζεται η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στις 

λογαριθµικές τιµές των µεταβλητών ακολουθώντας τη διαδικασία του επαυξηµένου 

έλεγχου στασιµότητας Dickey-Fuller (ADF). Επίσης, µελετώνται απαραίτητες 

περιγραφικές στατιστικές, όπως η ασυµµετρία και η κύρτωση, έτσι ώστε να διαπιστωθεί 

αν οι χρονοσειρές συγκλίνουν προς την κανονική κατανοµή. 

Επιπλέον, διερευνάται η ύπαρξη ή µη-αυτοσυσχέτισης στις χρονολογικές σειρές µέσα 

από τα κορελλογράµµατα για κάθε µεταβλητή. Στην περίπτωση όπου υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση γίνεται διόρθωση αυτής µέσα από την εκτίµηση AR(p), MA(p) ή 

ARMA(p,q) µοντέλων και το καλύτερο υπόδειγµα επιλέγεται σύµφωνα µε το κριτήριο SIC 

(Schwarz Information Criterion). 

Επιπρόσθετα, διενεργείται ο έλεγχος BDS που σχετίζεται µε την ανεξαρτησία των 

χρονολογικών σειρών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η BDS στατιστική γίνεται και στα 

κατάλοιπα των µεταβλητών που προέκυψαν από την εκτίµηση AR(p), MA(p) και 

ARMA(p,q) µοντέλων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η ύπαρξη γραµµικής ή µη-γραµµικής 

αυτοσυσχέτισης.     

Έπειτα, ακολουθεί ο έλεγχος γραµµικής αιτιότητας κατά Granger αφού πρώτα 

εκτιµηθεί ένα διµεταβλητό VAR (Vector Autoregressive Model) υπόδειγµα, έτσι ώστε να 

επιλεχθεί µε το κριτήριο SIC (Schwarz Information Criterion) ο κατάλληλος αριθµός 

υστερήσεων (lags). 

Για τη µελέτη των µη-γραµµικών δυναµικών χρησιµοποιείται ένα διµεταβλητό 

Mackey-Glass VAR µοντέλο. Για την εκτίµησή του χρησιµοποιείται ο ρυθµός µεταβολής 

των χρονοσειρών, ενώ στις περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί γραµµική σχέση αιτιότητας κατά 

Granger µε υστέρηση πάνω από 1, εκτιµώνται τα κατάλοιπα των χρονολογικών σειρών.  

 

 



32 

 

2.2 Θεωρητικό πλαίσιο οικονοµετρικής ανάλυσης 

  

2.2.1 Επαυξηµένος έλεγχος στασιµότητας Dickey-Fuller (ADF) 

Ένα σύνηθες πρόβληµα των χρηµατοοικονοµικών, αλλά και των µακροοικονοµικών 

µεταβλητών αποτελεί η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας, δηλαδή η µη-στασιµότητα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι εκτιµητές της παλινδρόµησης να είναι ασυνεπείς και µεροληπτικοί. 

Επιπλέον, στις µη-στάσιµες χρονοσειρές τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τους 

στατιστικούς ελέγχους χαρακτηρίζονται ως µη-αξιόπιστα. Ακόµα και στις περιπτώσεις 

όπου οι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί δεν µπορεί να δοθεί ορθή ή καθόλου 

οικονοµική ερµηνεία στα εκτιµηθέντα αποτελέσµατα εξαιτίας της ασυνέπειας.  

Η τάση (trend), δηλαδή η διαχρονική και συνεχής αυξοµείωση των τιµών, είναι η κύρια 

αιτία που καθιστά µη-στάσιµες τις µεταβλητές αφού επηρεάζει το µέσο και τη 

διακύµανση. Εποµένως, είναι σηµαντική η πληροφορία σχετικά µε τη µη-στασιµότητα των 

χρονολογικών σειρών είτε ως προς την τάση (Trend Stationary Process, TSP), είτε ως προς 

τις διαφορές (Difference Stationary Process, DSP).  

Ιδιαίτερα αποδεκτός έλεγχος στασιµότητας είναι ο Επαυξηµένος Dickey-Fuller (ADF) 

που έχει τη δυνατότητα να διαχωρίσει την τάση σε προσδιοριστική (TSP) και στοχαστική 

(DSP). Στο διάγραµµα 2.2.1.1 παρουσιάζονται τα βήµατα για τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας 

σύµφωνα µε τον επαυξηµένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF). 

Ο έλεγχος στασιµότητας ADF πραγµατοποιείται στις λογαριθµικές τιµές των 

χρονολογικών σειρών δεδοµένου ότι τα κατάλοιπα (residuals) ακολουθούν διαδικασία 

λευκού θορύβου µε µέσο µηδέν και σταθερή διακύµανση. Ο κατάλληλος αριθµός των 

υστερήσεων επιλέγεται µε έναν απλό έλεγχο αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων, όπως είναι 

αυτός των Breusch και Godfrey. 

Αρχικά, γίνεται εκτίµηση του µοντέλου 3 το οποίο παρουσιάζει µια διαδικασία 

προσδιοριστικής τάσης (TSP): 

1
1

p

t t i t i t
i

Y Y t Yδ β γ α ε− −
=

∆ = + + + ∆ +∑ , 

γίνεται έλεγχος της µηδενικής υπόθεσης β=0 και συγκρίνεται η απόλυτη τιµή της ADF 

στατιστικής ή της t-στατιστικής που έχει εκτιµήσει το συντελεστή β µε την απόλυτη τιµή 

της τροποποιηµένης κατανοµής τc (κριτικές τιµές ADF). 

� Εάν |ADF| ή |τ3|>| τc | τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και δεν υπάρχει 

µοναδιαία ρίζα, συνεπώς η χρονοσειρά είναι στάσιµη. 
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� Εάν |ADF| ή |τ3|<| τc | τότε γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει µοναδιαία ρίζα και στη συνέχεια διερευνάται η τάση. 

Έπειτα, ελέγχεται η από κοινού µηδενική υπόθεση γ=0|β=0 και γίνεται σύγκριση της τ3γ 

µε την απόλυτη τιµή της τc. 

� Εάν |τ3γ|>| τc | τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και γίνεται έλεγχος της 

υπόθεσης β=0 µε τις κριτικές τιµές της κανονικής κατανοµής, όπου αν απορριφθεί 

δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα και η σειρά είναι στάσιµη. 

� Εάν |τ3γ|<| τc | τότε γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µοναδιαία ρίζα εξαιτίας της προσδιοριστικής τάσης. 

Επίσης, γίνεται επιβεβαίωση του ελέγχου µε την F3 στατιστική που είναι: 

( ) ( )3 3

3

3 3
3

3

R UR

UR

ESS ESS N k
F

ESS q

− −
=  

όπου 
3RESS : το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων µε περιορισµούς, 

3URESS : το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων χωρίς περιορισµούς, 

Ν3: το µέγεθος του δείγµατος, 

k3: ο αριθµός παραµέτρων και 

q3: ο αριθµός των περιορισµών. 

Συγκρίνεται η απόλυτη τιµή της F3 µε την απόλυτη τιµή της κριτικής τιµής της F κι εάν 

|F3|>|F|, απορρίπτεται η από κοινού µηδενική υπόθεση γ=0|β=0, άρα η χρονοσειρά είναι 

στάσιµη. Αντίθετα, αν |F3|<|F| γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης και συνεχίζεται η 

διαδικασία ελέγχου µε την εκτίµηση του µοντέλου 2 που έχει την παρακάτω µορφή: 

1
1

p

t t i t i t
i

Y Y Yδ β α ε− −
=

∆ = + + ∆ +∑  

Το µοντέλο 2 περιγράφει µια διαδικασία στοχαστικής τάσης (DSP) και γίνεται πάλι 

έλεγχος της µηδενικής υπόθεσης β=0, αφού τώρα έχει αφαιρεθεί ο όρος της 

προσδιοριστικής τάσης (γt).  

� Εάν |ADF| ή |τ2|>| τc | τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και δεν υπάρχει 

µοναδιαία ρίζα, συνεπώς η χρονοσειρά είναι στάσιµη. 

� Εάν |ADF| ή |τ2|<| τc | τότε γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει µοναδιαία ρίζα. 

Ελέγχεται στη συνέχεια από κοινού η µηδενική υπόθεση δ=0|β=0 και γίνεται σύγκριση 

της τ2δ µε την απόλυτη τιµή της τc. 
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� Εάν |τ2δ|>| τc | τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και γίνεται έλεγχος της 

υπόθεσης β=0 µε τις κριτικές τιµές της κανονικής κατανοµής, όπου αν απορριφθεί 

δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα και η σειρά είναι στάσιµη. 

� Εάν |τ2δ|<| τc | τότε γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης µε αποτέλεσµα να 

υπάρχει µοναδιαία ρίζα. 

Επιπρόσθετα, γίνεται επιβεβαίωση του ελέγχου µε την F1 στατιστική που είναι: 

( ) ( )2 2

2

2 2
1

2

R UR

UR

ESS ESS N k
F

ESS q

− −
=  

όπου 
2RESS : το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων µε περιορισµούς, 

2URESS : το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων χωρίς περιορισµούς, 

Ν2: το µέγεθος του δείγµατος, 

k2: ο αριθµός παραµέτρων και τέλος, 

q2: ο αριθµός των περιορισµών. 

Συγκρίνεται η απόλυτη τιµή της F1 µε την απόλυτη τιµή της κριτικής τιµής της F και εάν 

|F1|>|F|, απορρίπτεται η από κοινού µηδενική υπόθεση δ=0|β=0, άρα η χρονοσειρά είναι 

στάσιµη κι έχει στοχαστική τάση. Αντίθετα, αν |F1|<|F| γίνεται αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης, εποµένως συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχου µε την εκτίµηση του µοντέλου 1: 

1
1

p

t t i t i t
i

Y Y Yβ α ε− −
=

∆ = + ∆ +∑  

Το µοντέλο 1 περιγράφει κι αυτό µια διαδικασία στοχαστικής τάσης µε τη µόνη 

διαφορά την αφαίρεση του σταθερού όρου (δ) από το µοντέλο 2. Στο µοντέλο 1 ελέγχεται 

εκ νέου η µηδενική υπόθεση β=0. 

� Εάν |ADF| ή |τ1|>| τc | τότε απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση και δεν υπάρχει 

µοναδιαία ρίζα, συνεπώς η χρονοσειρά είναι στάσιµη. 

� Εάν |ADF| ή |τ1|<| τc | τότε γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει µοναδιαία ρίζα εξαιτίας της στοχαστικής τάσης.  

Μετά από την παραπάνω διαδικασία µπορεί να γίνει διόρθωση της µη στασιµότητας 

µετασχηµατίζοντας τη χρονοσειρά σε πρώτες διαφορές, δηλαδή σε ρυθµό µεταβολής 

(growth rate). Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν η χρονολογική σειρά µετατρέπεται σε πρώτες 

διαφορές είτε στο µοντέλο 2 είτε στο µοντέλο 1 επαναλαµβάνεται ο έλεγχος ADF, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθεί η στασιµότητα (Enders, 2010). 
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∆ιάγραµµα 2.2.1.1: Έλεγχος στασιµότητας ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

Σηµείωση: Κύρτσου, Α. (2010). Σηµειώσεις από τις διαλέξεις του µαθήµατος Οικονοµετρία ΙΙ. 

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Εκτίµηση µοντέλου 3: 

1
1

p

t t i t i t
i

Y Y t Yδ β γ α ε− −
=

∆ = + + + ∆ +∑

Εκτίµηση µοντέλου 2: 

1
1

p

t t i t i t
i

Y Y Yδ β α ε− −
=

∆ = + + ∆ +∑

Εκτίµηση µοντέλου 1: 

1
1

p

t t i t i t
i

Y Y Yβ α ε− −
=

∆ = + ∆ +∑

TSP 

DSP 

Έλεγχος υποθέσεων 
H0: β=0 ή β=β1-1=0 

(µε έλεγχο ADF στατιστική ή τ3) 

Έλεγχος υπόθεσης 
H0: γ=0 | β=0 

(µε τ3γ και επιβεβαίωση F3) 

Έλεγχος υπόθεσης 
H0: β=0 

(µε κανονική 
κατανοµή) 

Υπάρχει 
µοναδιαία ρίζα 

∆εν υπάρχει 
µοναδιαία ρίζα 

Απόρριψη H0 

Αποδοχή H0 

|ADF| > |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

|ADF| < |κριτική τιµή| 
Αποδοχή H0 

|τ3γ| > |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

Έλεγχος υπόθεσης 
H0: δ=0 | β=0 

(µε τ2δ και επιβεβαίωση F1) 

Έλεγχος υπόθεσης 
H0: β=0 

(µε κανονική 
κατανοµή) 

∆εν υπάρχει 
µοναδιαία ρίζα 

Υπάρχει 
µοναδιαία ρίζα 

Αποδοχή H0 

Απόρριψη H0 

|ADF| > |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

|ADF| > |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

|ADF| < |κριτική τιµή| 
Αποδοχή H0 

|ADF| < |κριτική τιµή| 
Αποδοχή H0 

|τ3γ| < |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

|τ2δ| > |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

|τ2δ| < |κριτική τιµή| 
Απόρριψη H0 

Έλεγχος υποθέσεων 
H0: β=0 ή β=β1-1=0 

(µε έλεγχο ADF στατιστική ή τ2) 
∆εν υπάρχει 

µοναδιαία ρίζα 

DSP 

Υπάρχει 
µοναδιαία ρίζα 

Έλεγχος υποθέσεων 
H0: β=0 ή β=β1-1=0 

(µε έλεγχο ADF στατιστική ή τ1) 

Έλεγχος 
αυτοσυσχέτισης 

στα εt 
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 2.2.2 Περιγραφικές στατιστικές  

Απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των χρονοσειρών 

µπορούν να ληφθούν από τους ελέγχους Jarque-Bera και αυτοσυσχέτισης. Ένας πολύ 

συνηθισµένος έλεγχος για την κανονικότητα των χρονολογικών σειρών αποτελεί ο έλεγχος 

Jarque-Bera, ο οποίος χρησιµοποιεί την ιδιότητα της κανονικά κατανεµηµένης τυχαίας 

µεταβλητής, όπου τελικά όλη η κατανοµή χαρακτηρίζεται από τις δύο πρώτες ροπές, το 

µέσο (mean) και τη διακύµανση (variance). Η τρίτη και τέταρτη ροπή είναι γνωστή ως 

«λοξότητα» (skewness) και «κύρτωση» (kurtosis), αντίστοιχα. 

Ο συντελεστής «λοξότητα» (skewness, SK) αποτελεί ένα µέτρο ασυµµετρίας της 

κατανοµής πιθανοτήτων των τιµών µιας µεταβλητής και υπολογίζεται από τον παρακάτω 

τύπο (Brooks, 2008): 

( )

3

3/22

E u
SK

σ

  = , 

όπου σ είναι η τυπική απόκλιση και u το σφάλµα (errors) από την εκτίµηση των 

καταλοίπων (residuals) µε τη µέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (OLS). Όταν οι χρονοσειρές 

ακολουθούν κανονική (συµµετρική) κατανοµή τότε ο συντελεστής SK είναι µηδέν 

(SK=0). Όµως, όταν η τιµή του συντελεστή SK είναι µεγαλύτερη (SK>0) ή µικρότερη 

(SK<0) του µηδενός τότε η κατανοµή είναι θετικά ή αρνητικά ασύµµετρη, αντίστοιχα. Η 

θετική ασυµµετρία (SK>0) υποδηλώνει ότι η κατανοµή εµφανίζει µεγαλύτερη «ουρά» 

(περισσότερες παρατηρήσεις) στη δεξιά πλευρά του µέσου. Αντίθετα, η αρνητική 

ασυµµετρία (SK<0) δείχνει ότι στην κατανοµή εµφανίζεται µεγαλύτερη «ουρά» στην 

αριστερή πλευρά του µέσου. 

Επιπλέον, η κύρτωση (kurtosis, K) αποτελεί µέτρο πυκνότητας των παρατηρήσεων της 

χρονολογικής σειράς και ορίζεται ως (Brooks, 2008):  

( )

4

22

E u
K

σ

  = , 

όπου u είναι το σφάλµα (errors) από την εκτίµηση των καταλοίπων (residuals) µε τη 

µέθοδο ελάχιστων τετραγώνων (OLS) και σ είναι η τυπική απόκλιση. Στην κανονική 

κατανοµή ο συντελεστής της κύρτωσης ισούται µε τρία (Κ=3), δηλαδή η κατανοµή είναι 

µεσόκυρτη. Όταν η τιµή του συντελεστή κύρτωσης είναι µεγαλύτερη από τρία (Κ>3) τότε 

η κατανοµή χαρακτηρίζεται από λεπτοκύρτωση, δηλαδή υψηλή και µεταβαλλόµενη 
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διακύµανση, συνεπώς ένδειξη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας. Όµως, όταν ο συντελεστής 

είναι µικρότερος από τρία (Κ<3) τότε η κατανοµή χαρακτηρίζεται από πλατυκύρτωση.  

Η επιβεβαίωση των παραπάνω συντελεστών διεξάγεται µέσω του ελέγχου Jarque-Bera 

και υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:  

( )22 3

6 24

KSK
JB n

 −
= + 

  
, 

όπου n είναι ο αριθµός των παρατηρήσεων (Brooks, 2008). Η µηδενική υπόθεση του 

ελέγχου Jarque-Bera είναι ότι οι τιµές µιας µεταβλητής ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή, δηλαδή είναι συµµετρική και µεσόκυρτη, όταν η στατιστική της είναι 

µικρότερη από 5,99 (JB<5,99). 

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις χρονολογικές σειρές µπορεί να διαπιστωθεί από το 

κορελλόγραµµα. Η αυτοσυσχέτιση µιας χρονοσειράς Υ µε s υστερήσεις εκτιµάται από την 

εξής σχέση:  

( )( )

( )
1

2

1

n

t t s
t s

s n

t
t

Y Y Y Y
r

Y Y

−
= +

=

− −
=

−

∑

∑
, 

όπου Y  είναι ο δειγµατικός µέσος της µεταβλητής Υ. Εάν ο συντελεστής r1 δεν είναι 

µηδέν τότε υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης (Enders, 2010). Επιπλέον, όταν ο 

συντελεστής rk µειώνεται περισσότερο ή λιγότερο µε γεωµετρικά αυξανόµενη υστέρηση 

τότε η χρονοσειρά ακολουθεί µία χαµηλής τάξεως αυτοπαλίνδροµη (AR, autoregressive) 

διαδικασία. Όµως, όταν µειώνεται µετά από ένα µικρό αριθµό υστερήσεων τότε η 

χρονοσειρά ακολουθεί µία χαµηλής τάξεως διαδικασία µε κινούµενο µέσο όρο (MA, 

moving-average). 

Εποµένως, το κορελόγραµµα µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την 

αυτοσυσχέτιση που παρατηρείται σε µια χρονολογική σειρά, έτσι ώστε µέσα από την 

εκτίµηση AR(p), MA(p) ή ARMA(p,q) υποδειγµάτων να γίνει φιλτράρισµα των 

δεδοµένων και να διορθωθεί η αυτοσυσχέτιση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του 

καλύτερου AR(p), MA(p) ή ARMA(p,q) µοντέλου γίνεται µε το κριτήριο SIC (Schwarz 

Information Criterion) και συγκεκριµένα τη µικρότερη τιµή του. Ο τύπος για το κριτήριο 

SIC (Schwarz Information Criterion) είναι: 

SIC=n ln(άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων) + k ln(n) 
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όπου n είναι ο αρθµός των χρησιµοποιηθέντων παρατηρήσεων και k (p+q ή p+q+constant) 

είναι ο αριθµός των παραµέτρων (Enders, 2010).  

 

2.2.3 BDS στατιστική 

Οι Grassberger και Procaccia (1983) πρότειναν τη «διάσταση συσχέτισης» (correlation 

dimension) πάνω στην οποία βασίστηκε και αναπτύχθηκε η στατιστική BDS από τους 

Brock, Scheinkman, Dechert και LeBaron (1996). Ο έλεγχος BDS αποτελεί µία µη-

παραµετρική µέθοδο που ελέγχει την ανεξαρτησία και τη µη-γραµµική δοµή των 

χρονολογικών σειρών. 

Σχετικά µε τον έλεγχο BDS, η µηδενική υπόθεση αναφέρεται στην ανεξάρτητη και 

ταυτόσηµη κατανοµή των δεδοµένων (IID, Independently and Identically Distributed), ενώ 

οποιαδήποτε αποµάκρυνση από τη διαδικασία IID θα έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη 

της µηδενικής υπόθεσης προς όφελος µιας αόριστης εναλλακτικής. Επίσης, έχει 

υποστηριχθεί ότι παρόλο που δεν παρέχει άµεσο έλεγχο της µη-γραµµικότητας ή του 

χάους, µπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη γραµµικών ή µη-γραµµικών στοχαστικών 

διαδικασιών και χάους (deterministic chaos) από ένα εύρος πιθανών αποκλίσεων από την 

ανεξαρτησία. Εποµένως, ο έλεγχος BDS χρησιµοποιείται συχνά για να διερευνηθεί έµµεσα 

η ύπαρξη µη-γραµµικής εξάρτησης είτε στοχαστικής είτε χαοτικής, χαρακτηριστικό το 

οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό (Brock et al., 1991). 

Ο έλεγχος BDS µπορεί να εφαρµοστεί και στα εκτιµηµένα κατάλοιπα, έτσι ώστε να 

ελεγθεί αν η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης των χρονοσειρών έχει γραµµική ή µη-γραµµική 

δοµή. Ακόµη, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο έλεγχος BDS δεν εµφανίζει αξιόπιστα 

αποτελέσµατα όταν το δείγµα είναι µικρό, εκτός κι αν οι κριτικές τιµές ακολουθήσουν τη 

µέθοδο «boostrap» (Enders, 2010). 

Για τον υπολογισµό του ελέγχου BDS πρωτίστως, επιλέγεται η απόσταση ε (ακτίνα της 

υπερσφαίρας). Αν οι παρατηρήσεις της χρονοσειράς είναι πραγµατικά IID, τότε για κάθε 

ζεύγος σηµείων, η πιθανότητα της απόστασης µεταξύ αυτών είναι µικρότερη ή ίση µε το ε 

που είναι σταθερό και ορίζεται ως c1(ε). Επιπλέον, µπορούν να εξεταστούν σύνολα που 

αποτελούνται από πολλαπλά ζεύγη σηµείων (Galka, 2000). Η πιθανότητα που ικανοποιούν 

την συνθήκη ε ορίζεται ως cm(ε), όπου m είναι η διάσταση εµβύθισης (embedding 

dimension), δηλαδή ο αριθµός των διαδοχικών σηµείων που χρησιµοποιούνται στο 

σύνολο.  
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Oι εκτιµήσεις των πιθανοτήτων χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να κατασκευαστεί ο 

έλεγχος BDS στατιστικής για την ανεξαρτησία: 
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και k ή kn(ε) είναι η πιθανότητα οποιασδήποτε τριάδας σηµείων που βρίσκονται σε 

απόσταση ε το ένα από το άλλο. 

Επίσης, οι παράµετροι που πρέπει να ελεχθούν είναι η τιµή του ε, δηλαδή η ακτίνα η 

οποία καθορίζει αν δύο σηµεία είναι σχετικά «κοντά» ή όχι, καθώς και το m, δηλαδή η 

τιµή της διάστασης εµβύθισης (ή διάσταση του χώρου φάσεων). Σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία, το ε πρέπει να βρίσκεται ανάµεσα στην απόσταση που µετράται από 0,5 έως 

2 φορές την τυπική απόκλιση (σ) των πραγµατικών δεδοµένων και το m πρέπει να είναι 

ένα σύνολο σε συνάρτηση µε το µέγεθος των διαθέσιµων παρατηρήσεων (2≤m≤5 για 

n≤500) όταν χρησηµοποιείται η µέθοδος «boostrap» (Kyrtsou and Terraza, 2003). Με τη 

µέθοδο αυτή τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα και πιο αξιόπιστα (Enders, 2010). 

 

2.2.4 Γραµµική αιτιότητα κατά Granger 

Ο έλεγχος γραµµικής αιτιότητας κατά Granger (1969) στηρίζεται στην υπόθεση ότι µια 

µεταβλητή Χ προκαλεί αιτιότητα σε µια µεταβλητή Υ όταν οι υστερήσεις της πρώτης 

προβλέπουν την κίνηση της τελευταίας. Ένα διµεταβλητό µοντέλο VAR (Vector 

Autoregressive model) έχει την παρακάτω µορφή: 

1 1

n n

t i t i i t i t
i i

X X Yα β ε− −
= =

= + +∑ ∑  , εt ~ N(0, 2
εσ ) 

1 1

n n

t i t i i t i t
i i

Y X Y uγ δ− −
= =

= + +∑ ∑  , ut ~ N(0, 2
uσ ) 

όπου Xt και Yt είναι οι µεταβλητές, αi, βi, γi και δi είναι οι συντελεστές κι επίσης, εt και ut 

είναι τα κατάλοιπα. Η εκτίµηση του διµεταβλητού VAR υποδείγµατος ουσιαστικά γίνεται 

για να επιλεγεί ο κατάλληλος αριθµός των υστερήσεων (lags) για την παλινδρόµηση. 

Παρόλο που υπάρχουν διάφορα κριτήρια επιλογής των υστερήσεων, το πιο αξιόπιστο και 

ευρέως αποδεκτό είναι το SIC (Schwarz Information Criterion) κριτήριο (Enders, 2010). 
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Η µέθοδος εκτίµησης της γραµµικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger είναι αυτή των 

ελάχιστων τετραγώνων (OLS). Η µηδενική υπόθεση ότι η µεταβλητή Χ δεν προκαλεί 

αιτιότητα στη µεταβλητή Υ, απορρίπτεται όταν ο συντελεστής γi δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικός και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος F στατιστικής:  

( )
( )

/

/
R UR

UR

ESS ESS p
F

ESS N k

−
=

−
~ ,p N kF −  

όπου ESSR: το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων µε περιορισµούς, 

ESSUR: το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων χωρίς περιορισµούς, 

Ν: το µέγεθος του δείγµατος, 

k: ο αριθµός παραµέτρων που έχουν εκτιµηθεί και τέλος, 

p: ο αριθµός των υστερήσεων της µεταβλητής Χ. 

Η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης έχει ως αποτέλεσµα την αποδοχή της 

εναλλακτικής υπόθεσης, σύµφωνα µε την οποία η µεταβλητή Χ προκαλεί αιτιότητα στη 

µεταβλητή Υ. 

Όταν οι συντελεστές βi και γi είναι στατιστικά σηµαντικοί, τότε υπάρχει δίπλευρη 

σχέση αιτιότητας κατά Granger ή διαφορετικά σχέση ανατροφοδότησης (feedback) 

ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Όταν όµως είναι στατιστικά σηµαντικός µόνο ένας από 

τους βi και γi συντελεστές, τότε η αιτιώδης σχέση κατά Granger είναι µονόπλευρη. 

Επιπλέον, αν κανένας από τους συντελεστές βi και γi δεν είναι στατιστικά σηµαντικός, 

τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας κατά Granger (Brooks, 2008). 

 

2.2.5 ∆ιµεταβλητό Mackey-Glass VAR υπόδειγµα 

Η µορφή ενός διµεταβλητού Mackey-Glass VAR υποδείγµατος (Bivariate Mackey-

Glass VAR model) είναι η παρακάτω: 
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όπου Xt και Yt είναι οι µεταβλητές, α11, α12, α21, α22 είναι οι συντελεστές των µη-

γραµµικών όρων, δ11, δ12, δ21, δ22 είναι οι συντελεστές των γραµµικών όρων, c1, c2 είναι οι 

σταθεροί όροι και τέλος, τ1, τ2 είναι οι υστερήσεις (Kyrtsou and Labys, 2006; Kyrtsou and 

Labys, 2007). 
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Όσον αφορά στις υστερήσεις στο χρόνο ισχύει η σχέση t=τ, ....,N, τ=max(τ1, τ2). Οι 

µεγάλες τιµές στις υστερήσεις τ1 και τ2 υποδηλώνουν υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας στις 

µη-γραµµικές σχέσεις συσχέτισης (Kyrtsou and Labys, 2006). H επιλογή τους γίνεται 

σύµφωνα µε τη µικρότερη τιµή του SIC (Schwarz Information Criterion) κριτηρίου, καθώς 

και µε τη µεγαλύτερη τιµή του κριτηρίου LogLikelihood ratio από τις εκτιµήσεις MG 

VAR υποδειγµάτων για διαφορετικές υστερήσεις συντελεστών. 

Το παρόν υπόδειγµα έχει αρκετά πλεονεκτήµατα συγκριτικά µε ένα απλό VAR. 

Ειδικότερα, συµπεριλαµβάνει διάφορους µη-γραµµικούς τύπους εξαρτήσεων, αυξάνοντας 

τις παραµέτρους τ και c, ενώ παράλληλα διατηρεί τις δυναµικές ιδιότητες της 

µονοµεταβλητής εκδοχής. Επιπλέον, οι µη-γραµµικοί όροι του υποδείγµατος MG VAR 

έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν τις πολύπλοκες δυναµικές σχέσεις εξάρτησης που 

παρατηρούνται στις  πραγµατικές χρονολογικές σειρές (Kyrtsou and Labys, 2007). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία που δίνεται για την κατεύθυνση 

της µη-γραµµικής αµφίδροµης (feedback) σχέσης µέσα από την εκτίµηση του 

διµεταβλητού Mackey-Glass VAR µοντέλου. Ο µηχανισµός ανατροφοδότησης (feedback) 

µπορεί να είναι είτε θετικός είτε αρνητικός. Yπάρχει θετική ανατροφοδότηση (feedback) 

όταν τα αθροίσµατα (α12 - δ12) και (α21 - δ21) έχουν ίδιο πρόσηµο, δηλαδή είτε (α12 - δ12)>0 

και (α21 - δ21)>0, είτε (α12 - δ12)<0 και (α21 - δ21)<0.  

Αντίθετα, υπάρχει αρνητική ανατροφοδότηση (feedback) όταν τα αθροίσµατα (α12 - δ12) 

και (α21 - δ21) έχουν αντίθετα πρόσηµα, συνεπώς είτε (α12 - δ12)>0 και (α21 - δ21)<0, είτε 

(α12 - δ12)<0 και (α21 - δ21)>0 (Kyrtsou and Labys, 2007).  

 

2.3 ∆εδοµένα 

 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για την οικονοµετρική ανάλυση της παρούσας 

εργασίας είναι οι εξαγωγές (exports), οι εισαγωγές (imports) και το πραγµατικό 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (real GDP) για 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συγκεκριµένα την Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Σηµειώνοντας ότι 

οι εξαγωγές και οι εισαγωγές των υπό εξέταση κρατών αναφέρονται µόνο στις συναλλαγές 

µε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χρονοσειρές αφορούν στις εξωτερικές εξαγωγές 

και εισαγωγές. 

Η συχνότητα των δεδοµένων είναι µηνιαία και η εξεταζόµενη χρονική περίοδος είναι 

διαφορετική για κάποιες χώρες. Ειδικότερα, µελετάται το χρονικό διάστηµα 1999:01 έως 
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2011:12 (156 παρατηρήσεις) για την Ελλάδα και την Ιταλία, 2000:07 έως 2011:12 (138 

παρατηρήσεις) για την Ισπανία και την Πορτογαλία και τέλος, η περίοδος 2001:01 έως 

2011:12 (132 παρατηρήσεις) για την Ιρλανδία. Επίσης, τα δεδοµένα προέρχονται από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και για την επεξεργασία τους χρησιµοποιήθηκε το 

λογισµικό E-VIEWS (Έκδοση 7.2). 

Η διαγραµµατική απεικόνιση των µηνιαίων τιµών για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές 

της Ελλάδας παρουσιάζεται στο διάγραµµα 2.3.1, ενώ οι µηνιαίες τιµές του πραγµατικού 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στο διάγραµµα 2.3.2.  
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∆ιάγραµµα 2.3.1: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ελλάδας 
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∆ιάγραµµα 2.3.2: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ελλάδας 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι από το διάγραµµα 2.3.1 διαφαίνεται πως το ελληνικό εµπορικό 

ισοζύγιο είναι ελλειµµατικό καθ’ όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Όµως, το 

τελευταίο διάστηµα (2011) παρατηρείται µία αύξηση των εξωτερικών εξαγωγών και µία 

σηµαντική µείωση των εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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∆ιάγραµµα 2.3.3: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ιταλίας 
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∆ιάγραµµα 2.3.4: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ιταλίας 

 

Οι µηνιαίες τιµές των εξαγωγών και των εισαγωγών, αλλά και του πραγµατικού ΑΕΠ 

της Ιταλίας παρουσιάζονται στα διαγράµµατα 2.3.3 και 2.3.4, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε το 

διάγραµµα 2.3.3, το εµπορικό ισοζύγιο της Ιταλίας εµφανίζεται σε κάποιες υποπεριόδους 
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του δείγµατος πλεονασµατικό, ενώ σε άλλες ελλειµµατικό. Παρόλα αυτά παρατηρείται µια 

σταδιακή αύξηση των εξωτερικών εισαγωγών και εξαγωγών, εκτός από το χρονικό 

διάστηµα (2008-2009), δηλαδή µε το ξέσπασµα της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

όπου διαφαίνεται µια απότοµη και σηµαντική µείωση στις τιµές των µεταβλητών. Στη 

συνέχεια, αυξάνονται οι εξωτερικές εξαγωγές και κυρίως οι εισαγωγές (2010-2011).  

Επιπλέον, παρακάτω απεικονίζονται οι µηνιαίες τιµές για τις εξωτερικές εξαγωγές και 

εισαγωγές της Ιρλανδίας (∆ιάγραµµα 2.3.5), καθώς και οι µηνιαίες παρατηρήσεις για το 

πραγµατικό ΑΕΠ (∆ιάγραµµα 2.3.6).  

 

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

4,400

4,800

5,200

5,600

6,000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

IRELAND_EXP IRELAND_IMP  

∆ιάγραµµα 2.3.5: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ιρλανδίας 
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∆ιάγραµµα 2.3.6: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ιρλανδίας 
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Αξίζει να τονισθεί ότι το εµπορικό ισοζύγιο της Ιρλανδίας για την εξεταζόµενη χρονική 

περίοδο (2001-2011), όπως φαίνεται στο διάγραµµα 2.3.5, είναι πλεονασµατικό µε 

άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών τα τελευταία τρία χρόνια (2009-

2011). 

Σχετικά µε την Πορτογαλία, οι µηνιαίες τιµές των εξωτερικών εξαγωγών και 

εισαγωγών παρατίθενται στο διάγραµµα 2.3.7, ενώ οι µηνιαίες παρατηρήσεις για το 

πραγµατικό ΑΕΠ στο διάγραµµα 2.3.8. Η Πορτογαλία εµφανίζει ελλειµµατικό εµπορικό 

ισοζύγιο, µε σηµαντική πτώση των εξωτερικών εισαγωγών κατά την περίοδο 2008:07-

2009:02, χωρίς όµως να καθίσταται πλεονασµατικό (∆ιάγραµµα 2.3.7). 
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∆ιάγραµµα 2.3.7: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Πορτογαλίας 
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∆ιάγραµµα 2.3.8: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Πορτογαλίας 
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Επιπροσθέτως, στο διάγραµµα 2.3.9 παρουσιάζονται οι µηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές 

και τις εισαγωγές της Ισπανίας, όπου και διαφαίνεται πως το εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο 

για το υπό µελέτη χρονικό διάστηµα (2000:07-2011:12) είναι ελλειµµατικό. Στο 

διάγραµµα 2.3.10 απεικονίζονται οι µηνιαίες τιµές για το πραγµατικό ΑΕΠ. 
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∆ιάγραµµα 2.3.9: Μηνιαίες τιµές για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές της Ισπανίας 
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∆ιάγραµµα 2.3.10: Μηνιαίες τιµές για το ΑΕΠ της Ισπανίας 
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Κεφάλαιο 3ο: Αποτελέσµατα οικονοµετρικής ανάλυσης  

 

3.1 Επαυξηµένος έλεγχος στασιµότητας Dickey-Fuller (ADF) 

 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο του ελέγχου στασιµότητας ADF, που περιγράφηκε 

αναλυτικά στη µεθοδολογία (Κεφάλαιο 2ο), εξετάστηκε η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στις 

υπό µελέτη χρονολογικές σειρές, δηλαδή τις εξωτερικές εξαγωγές, εισαγωγές και το 

πραγµατικό ΑΕΠ για πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, 

Πορτογαλία και Ισπανία). 

Αρχικά, υπολογίστηκαν οι λογαριθµικές τιµές για κάθε χρονοσειρά. Στη συνέχεια, 

διεξήχθει ο έλεγχος στασιµότητας ADF, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία για κάθε 

χρονολογική σειρά µέσα από την εκτίµηση των τριών µοντέλων χωριστά. 

Ο πίνακας 3.1.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του ελέγχου ADF για την ύπαρξη 

µοναδιαίας ρίζας στις λογαριθµικές τιµές των εξεταζόµενων µεταβλητών. Αρχικά, από την 

εκτίµηση του µοντέλου 3, που περιγράφει µια διαδικασία προσδιοριστικής τάσης (TSP), 

προκύπτει η αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης (Η0:β=0) για όλες τις χρονοσειρές του 

δείγµατος. Επίσης, ο δίπλευρος έλεγχος της στατιστικής τ3γ αποδέχεται τη µηδενική 

υπόθεση (Η0:γ=0|β=0) κι εφόσον επιβεβαιώνεται και από τη στατιστική F3 ακολουθεί το 

επόµενο βήµα ελέγχου ADF. 

Από την παλινδρόµηση του µοντέλου 2, το οποίο αναφέρεται σε µια διαδικασία 

στοχαστικής τάσης (DSP), γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης (Η0:β=0) για όλες τις 

µεταβλητές, όπως και από το δίπλευρο έλεγχο της στατιστικής τ2γ για τη µηδενική 

υπόθεση (Η0:γ=0|β=0). Άρα, η διαδικασία ελέγχου ADF συνεχίζεται αφού πρωτίστως 

έγινε επιβεβαίωση και από τη στατιστική F1. 

Η εκτίµηση του µοντέλου 1, όπου κι αυτό περιγράφει µια διαδικασία στοχαστικής 

τάσης (DSP), έδειξε ότι σε όλες τις χρονολογικές σειρές υπάρχει µοναδιαία ρίζα, αφού 

αποδέχεται τη µηδενική υπόθεση (Η0:β=0).  

Εποµένως, όλες οι υπό µελέτη χρονοσειρές είναι µη-στάσιµες και γι’ αυτό κρίνεται 

αναγκαία η µετατροπή τους σε πρώτες διαφορές και εκ νέου έλεγχο στασιµότητας ADF. Ο 

µετασχηµατισµός των λογαριθµικών τιµών των µεταβλητών σε πρώτες διαφορές έγινε µε 

τον τύπο Rt=ln(Pt)-ln(Pt-1), όπου Pt  είναι η τιµή της µεταβλητής (εξαγωγές, εισαγωγές, 

ΑΕΠ) και Rt είναι ο ρυθµός µεταβολής (growth rate). 
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Πίνακας 3.1.1: Αποτελέσµατα ελέγχου στασιµότητας ADF στις λογαριθµικές τιµές 

 Υπόθεση H0: Ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας 

Χώρα Μεταβλητή 

Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 

ADF (β) τάση (γ) ADF (β) 
σταθερός 
όρος (δ) 

ADF (β) 

Ελλάδα 

Εξαγωγές 
(LNEXP_GR) 

-2.558000 
(0.3002) 

2.159177 
(0.0324) 

-1.356273 
(0.6023) 

1.416228 
(0.1588) 

1.531555 
(0.9689) 

Εισαγωγές 
(LNIMP_GR) 

 

-1.611861 
(0.7840) 

0.546937 
(0.5852) 

-2.223021 
(0.1991) 

2.239989 
(0.0266) 

0.404028 
(0.7988) 

ΑΕΠ 
(LNGDP_GR) 

0.822999 
(0.9998) 

-1.491561 
(0.1380) 

-2.046229 
(0.2670) 

2.070912 
(0.0401) 

2.486508 
(0.9970) 

Ιταλία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_IT) 

-2.712870 
(0.2330) 

2.105899 
(0.0369) 

-1.786548 
(0.3861) 

1.826562 
(0.0697) 

1.979427 
(0.9886) 

Εισαγωγές 
(LNIMP_IT) 

 

-2.748872 
(0.2188) 

2.171230 
(0.0315) 

-1.776845 
(0.3908) 

1.810781 
(0.0722) 

1.213555 
(0.9422) 

ΑΕΠ 
(LNGDP_IT) 

-1.039548 
(0.9343) 

-0.029866 
(0.9762) 

-2.508539 
(0.1155) 

2.513825 
(0.0131) 

1.284266 
(0.9493) 

Ιρλανδία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_IR) 

-1.924646 
(0.6359) 

0.635808 
(0.5261) 

-2.043577 
(0.2681) 

2.044359 
(0.0430) 

0.076043 
(0.7052) 

Εισαγωγές 
(LNIMP_IR) 

 

-2.146863 
(0.5146) 

-0.943297 
(0.3474) 

-1.929426 
(0.3180) 

1.920770 
(0.0570) 

-0.628343 
(0.4434) 

ΑΕΠ 
(LNGDP_IR) 

-1.068333 
(0.9296) 

-1.290342 
(0.1993) 

-2.492569 
(0.1196) 

2.501896 
(0.0136) 

1.625254 
(0.9744) 

Πορτογαλία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_PRT) 

-2.483001 
(0.3361) 

2.512554 
(0.0132) 

-0.583648 
(0.8693) 

0.619285 
(0.5368) 

1.344275 
(0.9547) 

Εισαγωγές 
(LNIMP_PRT) 

 

-2.725711 
(0.2281) 

2.072036 
(0.0402) 

-1.378923 
(0.5910) 

1.393113 
(0.1659) 

0.548206 
(0.8334) 

ΑΕΠ 
(LNGDP_PRT) 

-0.866292 
(0.9558) 

0.227983 
(0.8200) 

-2.191422 
(0.2104) 

2.202164 
(0.0294) 

2.381852 
(0.9959) 

Ισπανία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_SP) 

-2.139348 
(0.5190) 

2.235317 
(0.0271) 

-0.219723 
(0.9319) 

0.266139 
(0.7906) 

1.834703 
(0.9839) 

Εισαγωγές 
(LNIMP_SP) 

 

-1.626839 
(0.7774) 

1.345900 
(0.1806) 

-0.913085 
(0.7816) 

0.953615 
(0.3420) 

1.385113 
(0.9581) 

ΑΕΠ 
(LNGDP_SP) 

-0.839794 
(0.9585) 

0.161183 
(0.8722) 

-1.676973 
(0.4406) 

1.682111 
(0.0950) 

0.640766 
(0.8535) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στην πιθανότητα (probability) και οι κριτικές τιµές της 

στατιστικής ADF βρίσκονται στο Παράρτηµα Α (Πίνακας Α.1) 

 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου στασιµότητας στις πρώτες διαφορές παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.1.2). Σύµφωνα µε τις κριτικές τιµές της στατιστικής ADF, 

που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α (Πίνακας Α.2), απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση 

(Η0:β=0) για το µοντέλο 1 σε όλες τις χρονολογικές σειρές, συνεπώς δεν υπάρχει 

µοναδιαία ρίζα. Οι χρονοσειρές είναι στάσιµες, ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1), για 
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όλα τα επίπεδα σηµαντικότητας (1%, 5%, και 10%) εκτός από το ρυθµό µεταβολής του 

ΑΕΠ για Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία που είναι στάσιµες για επίπεδο σηµαντικότητας 10%.  

 

Πίνακας 3.1.2: Αποτελέσµατα ελέγχου στασιµότητας ADF στις 1ες διαφορές  

Υπόθεση H0: Ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας 

Χώρα Μεταβλητή 
Μοντέλο 3 

ADF (β) 

Ελλάδα 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_GR) 

-13.22851* 
(0.0000) 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_GR) 

-14.54537* 
(0.0000) 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_GR) 

-1.826434*** 
(0.0647) 

Ιταλία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_IT) 

-19.21166* 
(0.0000) 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_IT) 

-4.721807* 
(0.0000) 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_IT) 

-1.931634*** 
(0.0513) 

Ιρλανδία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_IR) 

-16.62764* 
(0.0000) 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_IR) 

-13.05631* 
(0.0000) 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_IR) 

-11.35782* 
(0.0000) 

Πορτογαλία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_PRT) 

-15.33402* 
(0.0000) 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_PRT) 

-14.20615* 
(0.0000) 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_PRT) 

-3.337374* 
(0.0010) 

Ισπανία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_SP) 

-11.27860* 
(0.0000) 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_SP) 

-14.67420* 
(0.0000) 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_SP) 

-1.670111*** 
(0.0896) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στην πιθανότητα (probability) και *, *** αναφέρονται σε 1% 

και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

3.2 Περιγραφικές στατιστικές 

 

Σηµαντικές πληροφορίες για το ρυθµό µεταβολής των υπό µελέτη χρονολογικών 

σειρών µπορούν να ληφθούν από τις περιγραφικές στατιστικές. Η λοξότητα (skewness), η 

κυρτότητα (kurtosis) και το Jarque-Bera παρέχουν στοιχεία για τη συµπεριφορά των 
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χρονοσειρών που σχετίζονται µε την ασυµµετρία, την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και 

γενικότερα τη φύση της κατανοµής. Επιπλέον, τα κορελλογράµµατα παρουσιάζουν την 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης ή όχι στα κατάλοιπα των σειρών. Ο πίνακας 3.2.1 παρουσιάζει τα 

αποτελέσµατα αυτών των περιγραφικών στατιστικών στο ρυθµό µεταβολής των 

εξεταζόµενων µεταβλητών. 

Σχετικά µε την Ελλάδα, υπάρχει θετική ασυµµετρία στις χρονοσειρές των εξαγωγών 

και του ΑΕΠ, ενώ ο ρυθµός µεταβολής των εισαγωγών έχει αρνητική ασυµµετρία. Η 

κατανοµή είναι πλατύκυρτη για τις εισαγωγές, ενώ αντίθετα για τις εξαγωγές και το ΑΕΠ 

λεπτόκυρτη το οποίο υποδηλώνει ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας. Σύµφωνα µε το 

συντελεστή Jarque-Bera, απορρίπτεται η υπόθεση της κανονικότητας της κατανοµής µόνο 

για το ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές υπάρχει ένδειξη 

κανονικής κατανοµής. 

Η Ιταλία εµφανίζει θετική ασυµµετρία στις εξαγωγές και το ΑΕΠ, ενώ αντιθέτως 

αρνητική ασυµµετρία στις εισαγωγές. Η κατανοµή είναι πλατύκυρτη µόνο στις εισαγωγές 

και λεπτόκυρτη στις εξαγωγές και στο ΑΕΠ, άρα υπάρχει ένδειξη για 

ετεροσκεδαστικότητα. Ο συντελεστής Jarque-Bera, αποδέχεται την υπόθεση της 

κανονικότητας της κατανοµής µόνο για τις εισαγωγές, ενώ απορρίπτεται για τις εξαγωγές 

και το ΑΕΠ. 

Στην Ιρλανδία υπάρχει θετική ασυµµετρία µόνο στο ΑΕΠ και αρνητική ασυµµετρία 

στις εισαγωγές και στις εξαγωγές. Λεπτόκυρτη εµφανίζεται η κατανοµή και για τις τρεις 

µεταβλητές, συνεπώς µπορεί να υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα κι ακόµη, ο συντελεστής 

Jarque-Bera δείχνει ότι απορρίπτει την υπόθεση της κανονικότητας της κατανοµής για το 

ρυθµό µεταβολής των τριών χρονοσειρών. 

Όσον αφορά στην Πορτογαλία, οι εξαγωγές και το ΑΕΠ έχουν θετική ασυµµετρία, ενώ 

οι εισαγωγές αρνητική ασυµµετρία. Η κατανοµή για το ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών, 

του ΑΕΠ και των εξαγωγών είναι λεπτόκυρτη το οποίο υποδηλώνει ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας. Η τιµή του συντελεστή Jarque-Bera, απορρίπτει την υπόθεση για 

κανονικότητα της κατανοµής για τις σειρές του ΑΕΠ και των εισαγωγών αφού είναι 

ιδιαίτερα υψηλή, ενώ αποδέχεται την υπόθεση για τη χρονοσειρά των εξαγωγών. 

Επιπρόσθετα, η Ισπανία έχει θετική ασυµµετρία για τις εξαγωγές και το ΑΕΠ, ενώ 

αντίθετα αρνητική ασυµµετρία για τις εισαγωγές. Από πλατυκύρτωση χαρακτηρίζεται η 

κατανοµή για τις εξαγωγές και από λεπτοκύρτωση για τις εισαγωγές και το ΑΕΠ, συνεπώς 

υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα. Απορρίπτεται η υπόθεση της κανονικότητας της 
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κατανοµής µόνο για το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ σύµφωνα µε το συντελεστή Jarque-

Bera, ενώ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές υπάρχει αποδοχή της υπόθεσης αφού η τιµή 

είναι ιδιαίτερα χαµηλή (JB<5,99). 

 

Πίνακας 3.2.1: Αποτελέσµατα περιγραφικών στατιστικών στο ρυθµό µεταβολής  

Χώρα Μεταβλητή 

Περιγραφικές στατιστικές 

Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability 

Ελλάδα 

Εξαγωγές 0.378659 3.463791 5.093263 0.078345 

Εισαγωγές -0.091986 2.703778 0.785291 0.675268 

ΑΕΠ 1.282621 7.341709 164.2412 0.000000 

Ιταλία 

Εξαγωγές -0.206832 3.930951 6.702377 0.035043 

Εισαγωγές 0.176553 2.565142 2.026534 0.363031 

ΑΕΠ 0.937871 6.377080 96.37821 0.000000 

Ιρλανδία 

Εξαγωγές -1.200238 8.875513 219.8831 0.000000 

Εισαγωγές -0.418036 3.780315 7.138998 0.028170 

ΑΕΠ 0.407321 7.839251 131.4476 0.000000 

Πορτογαλία 

Εξαγωγές 0.133320 3.075620 0.438487 0.803126 

Εισαγωγές -1.130614 6.752114 109.5515 0.000000 

ΑΕΠ 0.773691 10.62873 345.8788 0.000000 

Ισπανία 

Εξαγωγές 0.152347 2.831722 0.691600 0.707654 

Εισαγωγές -0.242346 3.234497 1.654933 0.437155 

ΑΕΠ 1.074321 3.433786 27.42758 0.000001 

 

Από τα κορελογράµµατα των υπό µελέτη χρονολογικών σειρών, όπου παρουσιάζονται 

στο Παράρτηµα Β (Πίνακες Β1-Β15), προκύπτει ότι ο ρυθµός µεταβολής (growth rate) 

όλων των µεταβλητών παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές αυτοσυσχετίσεις σχεδόν για 

όλες τις υστερήσεις που επιλέχθηκαν να εξεταστούν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποιες 

χρονοσειρές παρουσιάζουν περιοδική αυτοσυσχέτιση, όπως ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ 

για όλες τις εξεταζόµενες χώρες και των εισαγωγών για την Ιταλία.  
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3.3 Υποδείγµατα ARMA(p,q), AR(p)  και MA(p) 

 

Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις εξεταζόµενες χρονολογικές σειρές σύµφωνα µε τα 

κορελογράµµατα στους ρυθµούς µεταβολής αυτών, καθώς και το φαινόµενο της 

«περιοδικής αυτοσυσχέτισης» σε κάποιες χρονοσειρές καταδεικνύει την ανάγκη να 

πραγµατοποιηθεί διόρθωση. Η εκτίµηση ARMA(p,q), AR(p) και MA(p) υποδειγµάτων 

βοήθησε στο να γίνει το φιλτράρισµα των δεδοµένων. Το καλύτερο µοντέλο για κάθε 

χρονοσειρά επιλέχθηκε σύµφωνα µε το κριτήριο SIC. 

Περιοδική αυτοσυσχέτιση, όπως προαναφέρθηκε, παρατηρείται στις χρονολογικές 

σειρές του ΑΕΠ για όλες τις υπό µελέτη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη 

σειρά των εισαγωγών για την Ιταλία. Οι πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 3.3.1-3.3.3) 

παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των καλύτερων υποδειγµάτων στις χρονοσειρές που 

υπάρχει περιοδική αυτοσυσχέτιση. 

 

Πίνακας 3.3.1: Αποτελέσµατα ARMA µοντέλου στο ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ Ισπανίας  

Υπόδειγµα ARMA (9,9) 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ισπανίας (DLNGDP_SP) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) 0.004962 0.664878 MA(1) -0.001850 -0.302081 

AR(2) 0.002264 0.297905 MA(2) -0.010628 -0.662318 

AR(3) 0.049558 0.328404 MA(3) 1.018328 12.69137* 

AR(4) 0.003794 0.443912 MA(4) -0.008597 -1.154792 

AR(5) 0.007536 0.816706 MA(5) -0.013570 -1.235602 

AR(6) 0.364200 3.946586* MA(6) 0.965008 12.96166* 

AR(7) -0.003911 -0.441454 MA(7) -0.003070 -0.536512 

AR(8) -0.008211 -1.193283 MA(8) -0.009113 -0.775442 

AR(9) 0.426985 2.292606** MA(9) 0.936715 15.15566* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -9.222051 

*, ** αναφέρονται σε 1% και 5% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 3.3.1) εµφανίζονται τα αποτελέσµατα του καλύτερου 

µοντέλου ARMA(9,9) για το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της Ισπανίας. Οι συντελεστές 
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AR(6), MA(3), MA(6) και MA(9) βρέθηκαν να είναι στατιστικά σηµαντικοί για 1% και ο 

συντελεστής AR(9) για 5% επίπεδο σηµαντικότητας. 

Επίσης, τα αποτελέσµατα των µοντέλων ARMA για το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ για 

την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία παρατίθενται στον πίνακα 3.3.2. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι για αυτές τις χώρες το καλύτερο µοντέλο που προέκυψε είναι το 

ARMA(3,3).  

 

Πίνακας 3.3.2: Αποτελέσµατα ARMA µοντέλων στο ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ Ελλάδας, 

Ιταλίας και Πορτογαλίας  

Υποδείγµατα ARMA (3,3) 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ελλάδας (DLNGDP_GR) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) 0.011244 0.879965 MA(1) -0.022630 -0.713606 

AR(2) 0.017532 0.875788 MA(2) -0.066195 -1.370721 

AR(3) 0.939444 19.84540* MA(3) -0.628122 -4.703353* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -6.849840 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ιταλίας (DLNGDP_IT) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) -0.001659 -0.170626 MA(1) 0.093383 2.339440** 

AR(2) -0.005050 -0.427098 MA(2) 0.031337 0.714487 

AR(3) 0.958638 73.63550* MA(3) -0.918810 -19.33310* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -8.271431 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Πορτογαλίας (DLNGDP_PRT) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) 0.000727 0.996081 MA(1) -0.000279 -0.277016 

AR(2) -0.000227 -0.593448 MA(2) 0.000176 0.099713 

AR(3) 0.959118 74.57443* MA(3) -0.977303 -26.05356* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -7.767080 

*, ** αναφέρονται σε 1% και 5% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Ειδικότερα, στο υπόδειγµα ARMA(3,3) για το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της Ελλάδας 

παρατηρείται ότι µόνο οι συντελεστές AR(3) και MA(3) είναι στατιστικά σηµαντικοί, 
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όπως και στο µοντέλο ARMA(3,3) για το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της Πορτογαλίας µε 

επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Επίσης, στο ARMA(3,3) υπόδειγµα που αναφέρεται στο 

ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ της Ιταλίας, οι όροι AR(3) και MA(3) είναι στατιστικά σηµαντικοί 

για 1% και ο όρος MA(1) για 5% επίπεδο σηµαντικότητας. 

Ακόµη, τα αποτελέσµατα των υποδειγµάτων ARMA και AR για τις χρονοσειρές του 

ΑΕΠ για την Ιρλανδία και των εισαγωγών για την Ιταλία, αντίστοιχα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 3.3.3. Το καλύτερο µοντέλο για το ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της Ιρλανδίας είναι 

ένα ARMA(6,6) και των εισαγωγών της Ιταλίας ένα AR(3). 

 

Πίνακας 3.3.3: Αποτελέσµατα ARMA και AR µοντέλων στο ρυθµό µεταβολής ΑΕΠ  

Ιρλανδίας και εισαγωγών Ιταλίας  

Υποδείγµατα ARMA (6,6) και AR (3) 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ιρλανδίας (DLNGDP_IR) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) -1.88Ε-05 -0.808827 MA(1) 1.71Ε-05 0.773871 

AR(2) 2.38Ε-05 1.306508 MA(2) -1.32Ε-05 -0.694117 

AR(3) 1.151049 8.753783* MA(3) -1.560669 -38.76999* 

AR(4) 2.37Ε-05 0.899258 MA(4) -1.63Ε-05 -0.747061 

AR(5) -2.43Ε-05 -1.202029 MA(5) 1.90Ε-05 0.869048 

AR(6) -0.318203 -2.604225** MA(6) 0.972552 36.94833* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -5.359492 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ιταλίας (DLNIMP_IT) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) -0.288578 -4.490623* 

AR(2) 0.057802 0.729643 

AR(3) 0.523117 7.556738* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -3.648018 

*, ** αναφέρονται σε 1% και 5% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Στο υπόδειγµα ARMA(6,6) για το ΑΕΠ της Ιρλανδίας είναι στατιστικά σηµαντικοί οι 

συντελεστές AR(3), MA(3) και MA(6) για 1% και AR(6) για 5% επίπεδο σηµαντικότητας. 

Επιπλέον, το AR(3) µοντέλο στο ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών για την Ιταλία 
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εµφανίζει τους όρους AR(1) και AR(3) στατιστικά σηµαντικούς για 1% επίπεδο 

σηµαντικότητας. 

 

Πίνακας 3.3.4: Αποτελέσµατα ARMA µοντέλου για εξαγωγές Ιρλανδίας 

Υπόδειγµα ARMA (7,7) 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ιρλανδίας (DLNEXP_IR) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) -0.860468 -9.743127* MA(1) 0.680846 17.75915* 

AR(2) -0.187822 -1.620089 MA(2) 0.131495 3.434182* 

AR(3) -0.202855 -1.969485*** MA(3) 0.369962 12.02443* 

AR(4) 0.282194 1.958793*** MA(4) -0.359395 -7.731185* 

AR(5) 0.051911 0.315167 MA(5) -0.103773 -1.926588*** 

AR(6) 0.310530 1.739704*** MA(6) -0.639580 -13.76730* 

AR(7) 0.550612 4.710031* MA(7) -0.914185 -30.86695* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -3.620914 

*, *** αναφέρονται σε 1% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 3.3.4, που αναφέρεται στα αποτελέσµατα του υποδείγµατος 

ARMA(7,7) για το ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών της Ιρλανδίας, όλοι οι συντελεστές 

είναι στατιστικά σηµαντικοί για επίπεδο σηµαντικότητας 1% και 10% εκτός από τους 

AR(2) και AR(5).   

Επιπλέον, όσον αφορά στις χρονοσειρές για τις εξαγωγές της Ελλάδας, της Ιταλίας, της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας, καθώς και για τις εισαγωγές της Πορτογαλίας το καλύτερο 

µοντέλο που προέκυψε είναι το MA(1) υπόδειγµα, ενώ για τις εισαγωγές της Ιρλανδίας 

είναι ένα AR(2) µοντέλο (Πίνακας 3.3.5). Οι συντελεστές MA(1) για όλα τα υποδείγµατα 

(ΜΑ) είναι στατιστικά σηµαντικοί, όπως και οι όροι AR(1), AR(2) για το AR µοντέλο. 
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Πίνακας 3.3.5: Αποτελέσµατα µοντέλων AR και MA για εξαγωγές Ελλάδας, Ιταλίας, 

Πορτογαλίας, Ισπανίας και εισαγωγές Πορτογαλίας και Ιρλανδίας 

Υποδείγµατα MA (1) και AR (2) 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ελλάδας (DLNEXP_GR) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

MA(1) -0.470441 -5.633952* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -1.754970 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ιταλίας (DLNEXP_IT) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

MA(1) -0.390805 -4.711322* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -3.256782 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Πορτογαλίας (DLNEXP_PRT) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

MA(1) -0.308193 -3.448536* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -3.033497 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ισπανίας (DLNEXP_SP) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

MA(1) -0.367741 -3.768165* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -2.992321 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Πορτογαλίας (DLNIMP_PRT) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

MA(1) -0.177800 -1.910514*** 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -2.897804 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ιρλανδίας (DLNIMP_IR) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) -0.682177 -7.371973* 

AR(2) -0.272285 -2.911778* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -2.278263 

*, *** αναφέρονται σε 1% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Ακόµα, τα αποτελέσµατα των ARMA υποδειγµάτων για το ρυθµό µεταβολής των 

εισαγωγών της Ελλάδας και της Ισπανίας παρουσιάζονται στον πίνακα 3.3.6. Προκύπτει 

ότι το καλύτερο µοντέλο για τις εισαγωγές της Ελλάδας είναι ένα ARMA(4,4) µε 

στατιστικά σηµαντικούς τους συντελεστές MA(3) και MA(4) για 1%, τους AR(2) και 

AR(3) για 5% και το συντελεστή AR(4) για 10% επίπεδο σηµαντικότητας. Επιπλέον, το 



57 

 

άριστο υπόδειγµα για τις εισαγωγές της Ισπανίας αποτελεί ένα µοντέλο ARMA(2,2) µε 

όλους τους συντελεστές στατιστικά σηµαντικούς για 1% επίπεδο σηµαντικότητας. 

 

Πίνακας 3.3.6: Αποτελέσµατα µοντέλων ARMA για εισαγωγές Ελλάδας, Ισπανίας 

Υποδείγµατα ARMA (4,4) και ARMA (2,2) 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ελλάδας (DLNIMP_GR) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) -0.302650 -1.341185 MA(1) -0.221307 -1.077628 

AR(2) -0.396544 -1.699299*** MA(2) 0.103357 0.895762 

AR(3) 0.414226 1.972358*** MA(3) -0.626007 -7.183355* 

AR(4) -0.366622 -2.566831** MA(4) 0.617318 4.189840* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -1.130968 

Χρονοσειρά: Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ισπανίας (DLNIMP_SP) 

Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic Μεταβλητή Συντελεστής t-statistic 

AR(1) 1.139505 21.52799* MA(1) -1.374574 -96.81156* 

AR(2) -0.701158 -16.13186* MA(2) 0.983266 98.86139* 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -3.202308 

*, *** αναφέρονται σε 1% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µε την εκτίµηση των ARMA(p,q), AR(p) και 

MA(p) υποδειγµάτων διορθώθηκε η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις σειρές των καταλοίπων. 

Τα κορελογράµµατά τους παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β (Πίνακες Β16-Β30). 

   

3.4 Έλεγχος BDS στατιστική 

 

Ο έλεγχος BDS πραγµατοποιήθηκε στο ρυθµό µεταβολής (growth rate) των υπό 

εξέταση χρονοσειρών, καθώς και στα κατάλοιπα των υποδειγµάτων ARMA(p,q), AR(p) 

και MA(p). Ειδικότερα, εφαρµόστηκε στις χρονολογικές σειρές για διαστάσεις εµβύθισης 

m=2, 3, 4, 5 και τιµές ακτίνας ε=0,5σ, 1σ, 1,5σ και 2σ (σ=τυπική απόκλιση) για κάθε m. 

Επιπλέον, έγινε χρήση της µεθόδου «boostrap» (5000 επαναλήψεις) για καλύτερα και πιο 

αξιόπιστα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου BDS που διενεργήθηκε στο 
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ρυθµό µεταβολής (growth rate) των υπό µελέτη χρονολογικών σειρών για κάθε χώρα 

παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 3.4.1-3.4.5).  

 

Πίνακας 3.4.1: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ελλάδα  

 Έλεγχος BDS στατιστική 

Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ελλάδας (DLNEXP_GR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
5.116827* 
(0.0008) 

4.503306* 
(0.0020) 

4.998221* 
(0.0000) 

3.750124* 
(0.0068) 

m=3 
5.281899* 
(0.0008) 

4.978385* 
(0.0008) 

5.140020* 
(0.0000) 

4.414455* 
(0.0024) 

m=4 
6.804736* 
(0.0004) 

4.974918* 
(0.0012) 

4.875235* 
(0.0000) 

4.071226* 
(0.0024) 

m=5 
7.233716* 
(0.0032) 

5.471180* 
(0.0008) 

4.646931* 
(0.0008) 

4.181367* 
(0.0016) 

Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ελλάδας (DLNIMP_GR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
7.541504* 
(0.0000) 

6.474589* 
(0.0000) 

6.066808* 
(0.0000) 

5.770203* 
(0.0000) 

m=3 
9.283657* 
(0.0000) 

6.750201* 
(0.0000) 

5.641919* 
(0.0000) 

5.308935* 
(0.0004) 

m=4 
9.630415* 
(0.0000) 

6.119740* 
(0.0000) 

4.051110* 
(0.0008) 

3.456794** 
(0.0116) 

m=5 
8.337701* 
(0.0072) 

6.376300* 
(0.0000) 

3.341526* 
(0.0100) 

2.478291*** 
(0.0508) 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ελλάδας (DLNGDP_GR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 -3.859235* 
(0.0000) 

-2.805263* 
(0.0020) 

-2.105581** 
(0.0344) 

-1.342138 
(0.2124) 

m=3 
-4.193357* 

(0.0000) 
-3.143766* 

(0.0016) 
-2.509647* 

(0.0076) 
-1.785617*** 

(0.0800) 

m=4 
-1.590454 
(0.1292) 

-0.523499 
(0.7140) 

0.022903 
(0.8260) 

-0.150776 
(0.9500) 

m=5 
-0.490653 
(0.7512) 

0.744133 
(0.3788) 

1.224636 
(0.2152) 

0.766854 
(0.3688) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.2: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ιταλία  

 Έλεγχος BDS στατιστική 

Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ιταλίας (DLNEXP_IT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
1.547807 
(0.1716) 

2.608796** 
(0.0260) 

3.549647* 
(0.0036) 

4.458291* 
(0.0012) 

m=3 
1.217141 
(0.2656) 

3.192556* 
(0.0100) 

3.953395* 
(0.0024) 

4.522679* 
(0.0012) 

m=4 
0.943710 
(0.3836) 

2.739108** 
(0.0232) 

3.578286* 
(0.0044) 

4.168421* 
(0.0016) 

m=5 
0.590564 
(0.5596) 

2.480351** 
(0.0464) 

3.487518* 
(0.0044) 

4.087402* 
(0.0016) 

Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ιταλίας (DLNIMP_IT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
0.674298 
(0.5572) 

0.484732 
(0.5928) 

1.453132 
(0.1832) 

1.727426 
(0.1436) 

m=3 
1.468266 
(0.3368) 

1.836453 
(0.1144) 

2.441158** 
(0.0380) 

2.348755*** 
(0.0560) 

m=4 
2.754858 
(0.1632) 

3.770424* 
(0.0096) 

4.133886* 
(0.0004) 

4.190872* 
(0.0028) 

m=5 
3.003783 
(0.2316) 

4.189484* 
(0.0068) 

4.331455* 
(0.0000) 

4.615356* 
(0.0016) 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ιταλίας (DLNGDP_IT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 -3.566486* 
(0.0000) 

-2.393041** 
(0.0108) 

-1.805211*** 
(0.0840) 

-1.017356 
(0.4516) 

m=3 
-4.341553* 

(0.0000) 
-3.063624* 

(0.0000) 
-2.092162** 

(0.0408) 
-1.271714 
(0.3040) 

m=4 
-1.376578 
(0.1920) 

-0.526154 
(0.7168) 

0.466173 
(0.5292) 

0.281000 
(0.6516) 

m=5 
-0.010925 
(0.8468) 

0.571104 
(0.4672) 

1.382371 
(0.1656) 

-0.789618 
(0.3776) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Από τον έλεγχο BDS προκύπτει ότι η µηδενική υπόθεση για IID απορρίπτεται για όλες 

τις εξεταζόµενες χρονοσειρές εκτός από τη σειρά που αναφέρεται στις εισαγωγές της 

Ισπανίας, για την οποία γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης. Στις µεταβλητές που δεν 



60 

 

είναι ανεξάρτητα και ταυτόσηµα κατανεµηµένες (απόρριψη H0: iid process), ο έλεγχος 

BDS υποδεικνύει πιθανή ύπαρξη γραµµικής, µη-γραµµικής ή χαοτικής εξάρτησης. 

 

Πίνακας 3.4.3: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ιρλανδία  

 Έλεγχος BDS στατιστική 

Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ιρλανδίας (DLNEXP_IR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
3.462748** 

(0.0188) 
3.910144* 
(0.0020) 

4.617168* 
(0.0012) 

3.717059* 
(0.0068) 

m=3 
3.945581** 

(0.0128) 
3.846293* 
(0.0028) 

4.951860* 
(0.0000) 

4.485294* 
(0.0016) 

m=4 
4.972066** 

(0.0116) 
4.247836* 
(0.0024) 

5.113751* 
(0.0000) 

4.426241* 
(0.0012) 

m=5 
5.785532** 

(0.0136) 
4.243033* 
(0.0040) 

5.207893* 
(0.0004) 

4.457165* 
(0.0012) 

Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ιρλανδίας (DLNIMP_IR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
5.064044* 
(0.0016) 

5.151590* 
(0.0008) 

6.176261* 
(0.0000) 

5.865044* 
(0.0004) 

m=3 
5.685502* 
(0.0028) 

5.043174* 
(0.0004) 

5.524225* 
(0.0004) 

4.931729* 
(0.0004) 

m=4 
6.471259* 
(0.0072) 

4.789176* 
(0.0008) 

5.436257* 
(0.0004) 

4.606667* 
(0.0004) 

m=5 
5.821878** 

(0.0236) 
4.983383* 
(0.0024) 

5.140762* 
(0.0000) 

4.097963* 
(0.0016) 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ιρλανδίας (DLNGDP_IR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 -3.484099* 
(0.0000) 

-2.510130* 
(0.0060) 

-1.742715*** 
(0.0716) 

-1.264590 
(0.2420) 

m=3 
-4.301052* 

(0.0000) 
-3.346245* 

(0.0000) 
-2.397621** 

(0.0108) 
-1.748275*** 

(0.0940) 

m=4 
-2.222916** 

(0.0224) 
-2.053596** 

(0.0376) 
 

-1.518595 
(0.1528) 

-1.408237 
(0.2308) 

m=5 
-1.577037 
(0.1272) 

-1.766321*** 
(0.0868) 

-1.382751 
(0.2020) 

-1.432049 
(0.2204) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.4: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Πορτογαλία  

 Έλεγχος BDS στατιστική 

Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Πορτογαλίας (DLNEXP_PRT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
2.678495** 

(0.0480) 
2.510360** 

(0.0324) 
2.477973** 

(0.0408) 
3.334802** 

(0.0148) 

m=3 
2.425262*** 

(0.0972) 
1.654258 
(0.1384) 

1.719590 
(0.1236) 

2.458049*** 
(0.0512) 

m=4 
3.197828*** 

(0.0668) 
1.737985 
(0.1284) 

1.614358 
(0.1352) 

2.107892*** 
(0.0816) 

m=5 
2.889626 
(0.1508) 

1.256379 
(0.2380) 

1.229942 
(0.2352) 

1.710653 
(0.1388) 

Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Πορτογαλίας (DLNIMP_PRT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
2.191716*** 

(0.0808) 
1.505682 
(0.1440) 

1.065184 
(0.3040) 

0.981884 
(0.3664) 

m=3 
1.006379 
(0.3528) 

1.041392 
(0.2908) 

0.484800 
(0.5744) 

0.306812 
(0.6640) 

m=4 
0.448139 
(0.6220) 

0.570942 
(0.4784) 

-0.578265 
(0.7296) 

-1.311319 
(0.3388) 

m=5 
-0.409900 
(0.6568) 

0.793085 
(0.3680) 

0.038909 
(0.8348) 

-0.405704 
(0.8940) 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Πορτογαλίας (DLNGDP_PRT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 -3.583687* 
(0.0000) 

-2.073340** 
(0.0312) 

-1.188717 
(0.3092) 

-0.753747 
(0.6020) 

m=3 
-3.924451* 

(0.0004) 
-2.454404** 

(0.0124) 
-1.444168 
(0.1952) 

-0.944050 
(0.4468) 

m=4 
-1.077395 
(0.3244) 

-0.120648 
(0.9376) 

-0.298450 
(0.9004) 

0.127226 
(0.7448) 

m=5 
-0.003526 
(0.8312) 

0.660426 
(0.4128) 

0.006364 
(0.8424) 

0.459532 
(0.5128) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.5: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στο ρυθµό µεταβολής για την Ισπανία  

 Έλεγχος BDS στατιστική 

Ρυθµός µεταβολής εξαγωγών Ισπανίας (DLNEXP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
2.907228*** 

(0.0640) 
3.914700* 
(0.0020) 

3.076730** 
(0.0116) 

2.771549** 
(0.0324) 

m=3 
4.677158** 

(0.0156) 
5.273803* 
(0.0000) 

4.119239* 
(0.0008) 

3.511570* 
(0.0088) 

m=4 
3.554005*** 

(0.0960) 
5.816491* 
(0.0000) 

4.197740* 
(0.0012) 

3.513092* 
(0.0084) 

m=5 
3.394642 
(0.1972) 

6.072320* 
(0.0000) 

4.803691* 
(0.0004) 

4.042184* 
(0.0024) 

Ρυθµός µεταβολής εισαγωγών Ισπανίας (DLNIMP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
1.598235 
(0.2144) 

0.885781 
(0.3608) 

0.950923 
(0.3656) 

0.518461 
(0.5764) 

m=3 
1.801340 
(0.2144) 

1.468323 
(0.1728) 

1.810415 
(0.1124) 

1.373587 
(0.2244) 

m=4 
0.486231 
(0.6788) 

1.151497 
(0.2516) 

1.281700 
(0.2148) 

0.939554 
(0.3484) 

m=5 
1.499960 
(0.4100) 

0.905387 
(0.3444) 

1.249082 
(0.2184) 

0.935344 
(0.3460) 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ Ισπανίας (DLNGDP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 -3.764378* 
(0.0004) 

-2.736915* 
(0.0072) 

-1.898281*** 
(0.0720) 

-0.964639 
(0.4368) 

m=3 
-2.824124* 

(0.0040) 
-1.871690*** 

(0.0568) 
-0.835589 
(0.5192) 

-0.636549 
(0.6692) 

m=4 
0.642673 
(0.4232) 

3.338111** 
(0.0112) 

4.772268* 
(0.0012) 

2.395133** 
(0.0268) 

m=5 
2.556000** 

(0.0492) 
6.653851* 
(0.0000) 

8.186915* 
(0.0000) 

3.875857* 
(0.0012) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Ο έλεγχος BDS, όπως προαναφέρθηκε, διεξήχθει και στα κατάλοιπα των ARMA(p,q), 

AR(p) και MA(p) υποδειγµάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η µηδενική υπόθεση του 

ελέγχου BDS αναφέρεται σε ύπαρξη γραµµικής αυτοσυσχέτισης, ενώ η εναλλακτική 

υπόθεση σε µη-γραµµική. Οι πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 3.4.6-3.4.8) 

παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα του ελέγχου στα κατάλοιπα των χρονολογικών σειρών 

που εµφανίζουν περιοδική αυτοσυσχέτιση, δηλαδή στο ΑΕΠ όλων των χωρών που 

µελετώνται και στις εισαγωγές της Ιταλίας.  

 

Πίνακας 3.4.6: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του ΑΕΠ Πορτογαλίας και 

Ισπανίας 

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα ARMA µε περιοδική αυτοσυσχέτιση) 

Κατάλοιπα ΑΕΠ Πορτογαλίας (RESID_GDP_PRT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
-3.007528* 

(0.0000) 
-2.021384** 

(0.0392) 
-1.366717 
(0.2244) 

-0.915937 
(0.3836) 

m=3 
-4.150133* 

(0.0000) 
-2.784463* 

(0.0016) 
-1.915019*** 

(0.0724) 
-1.286682 
(0.2396) 

m=4 
-1.829381** 

(0.0692) 
-1.113919 
(0.3456) 

-0.891175 
(0.4964) 

-0.720469 
(0.6616) 

m=5 
-0.993724 
(0.3332) 

-0.641594 
(0.6660) 

-0.645889 
(0.6632) 

-0.576991 
(0.7616) 

Κατάλοιπα ΑΕΠ Ισπανίας (RESID_GDP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
-3.817194* 

(0.0000) 
-2.614803* 

(0.0044) 
-1.759658*** 

(0.0900) 
-1.219495 
(0.1788) 

m=3 
-4.458507* 

(0.0000) 
-3.332681* 

(0.0000) 
-2.489487** 

(0.0108) 
-1.751507 
(0.1128) 

m=4 
-2.194106** 

(0.0288) 
-1.484179 
(0.1604) 

-1.189920 
(0.3216) 

-0.771320 
(0.6276) 

m=5 
-1.361411 
(0.1820) 

-0.998035 
(0.3708) 

-0.865047 
(0.5212) 

-0.482474 
(0.8352) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.7: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του ΑΕΠ Ελλάδας, Ιταλίας 

και των εισαγωγών Ιταλίας 

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα ARMA και AR µε περιοδική αυτοσυσχέτιση) 

Κατάλοιπα ΑΕΠ Ελλάδας (RESID_GDP_GR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
-1.629776 
(0.1152) 

-1.245298 
(0.2612) 

-0.799489 
(0.5224) 

0.217830 
(0.7068) 

m=3 
-2.585621* 

(0.0088) 
-1.945305*** 

(0.0580) 
-1.428928 
(0.1836) 

-0.120905 
(0.9192) 

m=4 
-0.461206 
(0.7632) 

-0.180361 
(0.9832) 

-0.273655 
(0.9284) 

0.579383 
(0.4732) 

m=5 
0.463843 
(0.5256) 

0.382035 
(0.5620) 

0.184265 
(0.7192) 

0.966306 
(0.3004) 

Κατάλοιπα ΑΕΠ Ιταλίας (RESID_GDP_IT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
-0.984555 
(0.3668) 

-0.144483 
(0.9644) 

-0.274034 
(0.9304) 

-1.096506 
(0.3012) 

m=3 
-2.044568** 

(0.0404) 
-0.547786 
(0.7084) 

-0.434980 
(0.8104) 

-1.502025 
(0.1424) 

m=4 
0.568199 
(0.4780) 

0.885021 
(0.3220) 

0.774942 
(0.3836) 

-0.114376 
(0.9320) 

m=5 
1.597312 
(0.1508) 

1.207741 
(0.2016) 

1.076076 
(0.2664) 

0.328603 
(0.6136) 

Κατάλοιπα εισαγωγών Ιταλίας (RESID_IMP_IT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 0.062239 
(0.8664) 

0.410345 
(0.6324) 

-0.049492 
(0.9232) 

-0.271809 
(0.8924) 

m=3 
1.485966 
(0.2944) 

1.303744 
(0.2440) 

0.799328 
(0.4408) 

0.711976 
(0.5232) 

m=4 
1.055398 
(0.4980) 

1.881800 
(0.1232) 

0.650749 
(0.5072) 

0.548192 
(0.5840) 

m=5 
0.629409 
(0.6860) 

2.155797*** 
(0.0948) 

0.575307 
(0.5232) 

0.405959 
(0.6484) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.8: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα του ΑΕΠ Ιρλανδίας  

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα ARMA µε περιοδική αυτοσυσχέτιση) 

Κατάλοιπα ΑΕΠ Ιρλανδίας (RESID_GDP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
-2.993840* 

(0.0004) 
-2.027824** 

(0.0300) 
-1.509410 
(0.1284) 

-1.178414 
(0.2272) 

m=3 
-3.928598* 

(0.0000) 
-2.846947* 

(0.0016) 
-2.112731** 

(0.0264) 
-1.599841 
(0.1088) 

m=4 
-2.229624** 

(0.0176) 
-1.436386 
(0.1824) 

-1.471168 
(0.1740) 

-1.228161 
(0.2816) 

m=5 
-1.485376 
(0.1172) 

-1.098895 
(0.3256) 

-1.428173 
(0.1856) 

-1.262295 
(0.2752) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, ** αναφέρονται 

σε 1% και 5% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

 Το συµπέρασµα που προκύπτει από τον έλεγχο BDS στα κατάλοιπα των σειρών µε 

περιοδική αυτοσυσχέτιση είναι η ύπαρξη µη-γραµµικής αυτοσυσχέτισης, αφού 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση για γραµµική δοµή σε όλες τις χρονοσειρές. Ειδικότερα, 

τα αποτελέσµατα του ελέγχου για τα κατάλοιπα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, Ισπανίας 

(Πίνακας 3.4.6) και Ιρλανδίας (Πίνακας 3.4.8) αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής µη-

γραµµικότητας. Η BDS στατιστική όµως για τα κατάλοιπα του ΑΕΠ της Ελλάδας και της 

Ιταλίας, καθώς και για τα κατάλοιπα των εισαγωγών της τελευταίας δείχνει ότι υπάρχει 

ασθενής έως και αµφιλεγόµενη µη-γραµµικότητα (Πίνακας 3.4.7). 

Επίσης, τα αποτελέσµατα του ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των χρονοσειρών για τις 

εισαγωγές της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και τις εξαγωγές 

όλων των υπό µελέτη χωρών από υποδείγµατα ARMA(p,q), AR(p) και MA(p) 

παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 3.4.9-3.4.12). 

Από τον έλεγχο BDS προκύπτει ότι στα κατάλοιπα των εισαγωγών της Πορτογαλίας 

(Πίνακας 3.4.10), της Ισπανίας (Πίνακας 3.4.11) και των εξαγωγών της Ιρλανδίας 

(Πίνακας 3.4.12) η αυτοσυσχέτιση είναι γραµµική αφού γίνεται αποδοχή της µηδενικής 

υπόθεσης. Αντιθέτως, στα κατάλοιπα των χρονολογικών σειρών για τις εξαγωγές της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, καθώς και τις εισαγωγές της 

Ελλάδας αποδεικνύεται ότι υπάρχει ισχυρή µη-γραµµικότητα, ενώ στα κατάλοιπα για τις 
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εισαγωγές της Ιρλανδίας (Πίνακας 3.4.12) είναι ασθενής έως και αµφιλεγόµενη η ύπαρξη 

µη-γραµµικότητας. 

 

Πίνακας 3.4.9: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και εισαγωγών 

για Ελλάδα και εξαγωγών για Ιταλία  

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα MA και ARMA) 

Κατάλοιπα εξαγωγών Ελλάδας (RESID_EXP_GR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
2.804405** 

(0.0420) 
2.726345** 

(0.0164) 
2.596805** 

(0.0220) 
2.000888 
(0.1000) 

m=3 
3.249543** 

(0.0396) 
2.745545** 

(0.0212) 
3.165129* 
(0.0052) 

2.470245** 
(0.0488) 

m=4 
4.121502** 

(0.0284) 
3.001793** 

(0.0164) 
3.283468* 
(0.0044) 

2.425008** 
(0.0464) 

m=5 
4.186737*** 

(0.0564) 
3.189322** 

(0.0188) 
3.432392* 
(0.0024) 

2.733052** 
(0.0268) 

Κατάλοιπα εξαγωγών Ιταλίας (RESID_EXP_IT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
1.523293 
(0.2164) 

1.309641 
(0.2180) 

1.656523 
(0.1444) 

1.954987 
(0.1080) 

m=3 
1.215445 
(0.3152) 

1.524768 
(0.1592) 

2.173509*** 
(0.0612) 

2.660177** 
(0.0328) 

m=4 
1.244501 
(0.3480) 

1.331550 
(0.2100) 

1.810313 
(0.1064) 

2.442200** 
(0.0428) 

m=5 
1.054338 
(0.4580) 

1.008343 
(0.3096) 

1.810029 
(0.1016) 

2.436498** 
(0.0400) 

Κατάλοιπα εισαγωγών Ελλάδας (RESID_IMP_GR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 5.361191* 
(0.0020) 

4.122389* 
(0.0012) 

2.805990** 
(0.0168) 

1.263958 
(0.2832) 

m=3 
4.520654** 

(0.0316) 
2.917285** 

(0.0204) 
2.095201*** 

(0.0656) 
0.822603 
(0.4444) 

m=4 
3.920378** 

(0.0448) 
1.449554 
(0.1840) 

0.778215 
(0.4020) 

-0.785100 
(0.6076) 

m=5 
1.924940 
(0.3268) 

0.678087 
(0.4504) 

0.444115 
(0.5648) 

-0.740027 
(0.6424) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.10: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και 

εισαγωγών για Πορτογαλία 

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα MA)  

Κατάλοιπα εξαγωγών Πορτογαλίας (RESID_EXP_PRT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
4.051702** 

(0.0116) 
1.963889*** 

(0.0896) 
1.484366 
(0.1796) 

1.715737 
(0.1548) 

m=3 
5.354571* 
(0.0064) 

1.683006 
(0.1360) 

1.242554 
(0.2240) 

1.354604 
(0.2320) 

m=4 
7.046184* 
(0.0024) 

1.926184 
(0.1020) 

1.248811 
(0.2188) 

1.376041 
(0.2220) 

m=5 
7.286014** 

(0.0116) 
1.817463 
(0.1264) 

0.807298 
(0.3688) 

0.927580 
(0.3748) 

Κατάλοιπα εισαγωγών Πορτογαλίας (RESID_IMP_PRT) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
0.987966 
(0.3444) 

0.598913 
(0.4960) 

0.004305 
(0.8852) 

0.148254 
(0.7860) 

m=3 
-0.046323 
(0.9140) 

0.490507 
(0.5376) 

-0.086652 
(0.9384) 

-0.314936 
(0.9128) 

m=4 
-0.255689 
(0.9516) 

-0.064608 
(0.8828) 

-0.998497 
(0.4188) 

-1.788888 
(0.1696) 

m=5 
-0.992466 
(0.5244) 

0.317069 
(0.5984) 

-0.208028 
(0.9972) 

-0.652436 
(0.7340) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.11: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και 

εισαγωγών για Ισπανία 

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα MA και ARMA) 

Κατάλοιπα εξαγωγών Ισπανίας (RESID_EXP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
1.944842 
(0.1420) 

2.139005*** 
(0.0728) 

2.924789** 
(0.0152) 

3.277300** 
(0.0180) 

m=3 
1.718551 
(0.2212) 

2.732988** 
(0.0296) 

3.325399* 
(0.0092) 

3.602535* 
(0.0076) 

m=4 
2.790734 
(0.1256) 

3.112914** 
(0.0192) 

3.579861* 
(0.0044) 

3.702578* 
(0.0080) 

m=5 
2.194932 
(0.2852) 

3.661962** 
(0.0132) 

4.325576* 
(0.0016) 

4.404151* 
(0.0012) 

Κατάλοιπα εισαγωγών Ισπανίας (RESID_IMP_SP) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
0.670009 
(0.4656) 

1.107690 
(0.2672) 

0.779237 
(0.4200) 

0.561784 
(0.5468) 

m=3 
0.036354 
(0.8528) 

1.100411 
(0.2552) 

1.360661 
(0.1952) 

1.501104 
(0.1868) 

m=4 
0.183061 
(0.7336) 

0.054011 
(0.8156) 

0.351209 
(0.6332) 

0.372026 
(0.6616) 

m=5 
0.270101 
(0.6888) 

-0.224272 
(0.9888) 

0.341522 
(0.6216) 

0.519304 
(0.5548) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *, **, *** 

αναφέρονται σε 1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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Πίνακας 3.4.12: Αποτελέσµατα ελέγχου BDS στα κατάλοιπα των εξαγωγών και 

εισαγωγών για Ιρλανδία  

Έλεγχος BDS στατιστική (υποδείγµατα ARMA και AR) 

Κατάλοιπα εξαγωγών Ιρλανδίας (RESID_EXP_IR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ ε=0.5σ 

m=2 
0.341603 
(0.7312) 

1.814093 
(0.1276) 

1.606555 
(0.1460) 

1.476068 
(0.2200) 

m=3 
-0.111434 
(0.9684) 

1.231355 
(0.2632) 

1.075455 
(0.2924) 

1.838054 
(0.1380) 

m=4 
-0.550828 
(0.8660) 

1.051553 
(0.3264) 

0.594368 
(0.4888) 

1.647842 
(0.1692) 

m=5 
-0.780129 
(0.8472) 

1.243956 
(0.2652) 

0.418155 
(0.5740) 

1.496540 
(0.2036) 

Κατάλοιπα εισαγωγών Ιρλανδίας (RESID_IMP_IR) 

∆ιάσταση 
εµβύθισης (m) 

Ακτίνα (ε) 

ε=0.5σ ε=1.0σ ε=1.5σ ε=2.0σ 

m=2 
2.126039 
(0.1448) 

1.565378 
(0.1648) 

2.000164*** 
(0.0880) 

1.090448 
(0.3092) 

m=3 
-0.089095 
(0.9404) 

0.768799 
(0.4380) 

1.144061 
(0.2920) 

0.498916 
(0.5600) 

m=4 
-0.090546 
(0.9172) 

0.776531 
(0.4120) 

1.123696 
(0.2948) 

0.698944 
(0.4612) 

m=5 
-0.708653 
(0.8684) 

1.125954 
(0.2760) 

1.333775 
(0.2128) 

1.052188 
(0.3136) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται στη boostrap πιθανότητα (probability) και *** αναφέρεται σε 

10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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3.5 Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

Ο έλεγχος γραµµικής αιτιότητας κατά Granger κρίνεται απαραίτητος πριν διερευνηθούν 

οι µη-γραµµικές αλληλεξαρτήσεις των χρονολογικών σειρών. Για να διεξαχθεί όµως ο 

έλεγχος αυτός χρειάζεται να βρεθεί ο αριθµός των υστερήσεων. Η εκτίµηση διµεταβλητών 

VAR µοντέλων βοήθησε στην εξεύρεση του κατάλληλου αριθµού υστερήσεων (lags), έτσι 

ώστε να εξεταστεί η γραµµική σχέση αιτιότητας µεταξύ του ΑΕΠ και των εξαγωγών ή 

εισαγωγών των υπό µελέτη χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθµός των υστερήσεων 

επιλέχθηκε σύµφωνα µε το κριτήριο του Schwarz (SIC) και συγκεκριµένα προέκυψε ότι 

για τις µεταβλητές της Ιρλανδίας ο κατάλληλος αριθµός είναι 1 υστέρηση, ενώ για τις 

υπόλοιπες χώρες 3. Ο πίνακας 3.5.1 που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger. 

Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα, στην Ιταλία υπάρχει σχέση αιτιότητας από τη 

χρονοσειρά του ΑΕΠ προς την αντίστοιχη των εξαγωγών για 1% επίπεδο σηµαντικότητας, 

ενώ από τις εξαγωγές προς το ΑΕΠ για 10% επίπεδο σηµαντικότητας. Εποµένως, υπάρχει 

δίπλευρη γραµµική σχέση αιτιότητας κατά Granger ή διαφορετικά γραµµικός µηχανισµός 

ανατροφοδότησης (feedback). 

Επιπλέον, η Πορτογαλία εµφανίζει στατιστικά σηµαντική σχέση αιτιότητας από τη 

χρονολογική σειρά του ΑΕΠ προς τις εισαγωγές, καθώς και από τη σειρά των εισαγωγών 

προς το ΑΕΠ για 5% επίπεδο σηµαντικότητας. Άρα, υφίσταται αµφίδροµη γραµµική 

σχέση αιτιότητας κατά Granger ή σχέση ανατροφοδότησης (feedback). Στις υπόλοιπες 

χώρες του δείγµατος δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αιτιώδης σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών. 
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Πίνακας 3.5.1: Αποτελέσµατα ελέγχου γραµµικής αιτιότητας κατά Granger 

Υπόθεση H0: ∆εν υπάρχει σχέση αιτιότητας κατά Granger 
Χώρα Σχέση αιτιότητας F-στατιστική 

Ελλάδα 

ΑΕΠ � Εξαγωγές 
1.78471 
(0.1527) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
0.10172 
(0.9589) 

ΑΕΠ � Εισαγωγές 
1.44426 
(0.2324) 

Εισαγωγές � ΑΕΠ 
0.28071 
(0.8393) 

Ιταλία 

ΑΕΠ � Εξαγωγές 
5.45654* 
(0.0014) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
2.35614*** 

(0.0743) 

ΑΕΠ � Εισαγωγές 
1.69621 
(0.1704) 

Εισαγωγές � ΑΕΠ 
0.36281 
(0.7799) 

Ιρλανδία 

ΑΕΠ � Εξαγωγές 
2.11661 
(0.1482) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
0.00512 
(0.9431) 

ΑΕΠ � Εισαγωγές 
0.16107 
(0.6888) 

Εισαγωγές � ΑΕΠ 
0.48952 
(0.4854) 

Πορτογαλία 

ΑΕΠ � Εξαγωγές 
0.37753 
(0.7694) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
1.68253 
(0.1741) 

ΑΕΠ � Εισαγωγές 
2.99881** 
(0.0332) 

Εισαγωγές � ΑΕΠ 
3.64016** 
(0.0146) 

Ισπανία 

ΑΕΠ � Εξαγωγές 
1.06556 
(0.3662) 

Εξαγωγές � ΑΕΠ 
1.43234 
(0.2364) 

ΑΕΠ � Εισαγωγές 
1.38555 
(0.2502) 

Εισαγωγές � ΑΕΠ 
0.55099 
(0.6484) 

Οι τιµές στις παρενθέσεις παρουσιάζουν την πιθανότητα (probability) και *, **, *** αναφέρονται σε 

1%, 5% και 10% επίπεδο σηµαντικότητας, αντίστοιχα 
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3.6 ∆ιµεταβλητό Mackey-Glass VAR υπόδειγµα 

 

Για την παλινδρόµηση του διµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκε ο 

ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ, των εξαγωγών και των εισαγωγών. Ειδικότερα, η µορφή του 

MG VAR µοντέλου µεταξύ ΑΕΠ και εισαγωγών για κάθε χώρα είναι η εξής: 

1 2

1 2

1 2

11 11 1 12 12 11 1
t t

t t t tc c
t t

GDP IMP
GDP GDP IMP

GDP IMP
τ τ

τ τ

α δ α δ ε− −
− −

− −

= − + − +
+ +

 , εt ~ N(0, σ2) 

1 2

1 2

1 2

21 21 1 22 22 11 1
t t

t t t tc c
t t

GDP IMP
IMP GDP IMP u

GDP IMP
τ τ

τ τ

α δ α δ− −
− −

− −

= − + − +
+ +

 , ut ~ N(0, σ2) 

Επίσης, το διµεταβλητό MG VAR υπόδειγµα ανάµεσα σε ΑΕΠ και εξαγωγές έχει την 

παρακάτω µορφή: 

1 2

1 2

1 2

11 11 1 12 12 11 1
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GDP GDP EXP

GDP EXP
τ τ

τ τ
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− −
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τ τ

τ τ

α δ α δ− −
− −

− −

= − + − +
+ +

 , ut ~ N(0, σ2) 

Σχετικά µε την εκτίµηση του διµεταβλητού υποδείγµατος MG VAR, ο άριστος 

συνδυασµός των χρονικών υστερήσεων (τ1, τ2) επιλέχθηκε σύµφωνα µε το κριτήριο SIC 

και το καλύτερο LogLikelihood. Οι όροι c1 και c2 για κάθε µεταβλητή είναι σταθεροί και 

ίσοι µε 2.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει γραµµική σχέση από τον 

έλεγχο αιτιότητας κατά Granger γίνεται χρήση των καταλοίπων των χρονολογικών σειρών 

που προέκυψαν από το φιλτράρισµα των δεδοµένων µε ARMA(p,q), AR(p) και MA(p) 

υποδείγµατα. Οι πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 3.6.1-3.6.5) παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα των MG VAR µοντέλων για τις εξεταζόµενες χώρες της Ευρωζώνης. 

Ειδικότερα, ο πίνακας 3.6.1 εµφανίζει τα αποτελέσµατα των διµεταβλητών MG VAR 

µοντέλων µεταξύ του ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ µε τις εξαγωγές, καθώς και µε τις 

εισαγωγές για την Ελλάδα. Ο καλύτερος συνδυασµός για τις χρονικές υστερήσεις τ1 και τ2 

που προέκυψε σύµφωνα µε τα κριτήρια πληροφορίας για τα παρακάτω υποδείγµατα είναι 

(3,1). Επιπλέον, από τον πίνακα 3.6.1 συµπεραίνεται ότι δεν υπάρχει µη-γραµµική σχέση 

αιτιότητας µεταξύ του ΑΕΠ και των εισαγωγών ή των εξαγωγών για την Ελλάδα, αφού 

κανένας από τους συντελεστές α12, δ12,  α21 και δ21 δεν είναι στατιστικά σηµαντικός. 
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Πίνακας 3.6.1: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ελλάδα 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_GR) και εξαγωγών (DLNEXP_GR) 

Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=1 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.630307* 
(9.82947) α21 

-0.107314 
(-0.12422) 

δ11 
0.005618 
(0.08496) δ21 

-0.864854 
(-0.97074) 

α12 
-0.061083 
(-0.32668) 

α22 
-2.472717 
(-0.98159) 

δ12 
0.058442 
(0.32520) 

δ22 
2.070072 
(0.85499) 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -8.381633 Log Likelihood 657.0997 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_GR) και εισαγωγών (DLNIMP_GR) 

Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=1 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.630691* 
(9.79050) α21 

1.638151 
(1.42829) 

δ11 
0.001204 
(0.01842) δ21 

1.346195 
(1.15648) 

α12 
-0.109563 
(-0.87666) 

α22 
-3.726947*** 

(-1.67493) 

δ12 
0.106362 
(0.90370) 

δ22 
3.096194 
(1.47755) 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -7.842060 Log Likelihood 616.0921 
Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται σε t-statistic και *, *** αναφέρονται σε 1% και 10% επίπεδο 

σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Όσον αφορά στην Ιταλία, τα αποτελέσµατα των διµεταβλητών υποδειγµάτων MG VAR 

ανάµεσα στα κατάλοιπα του ΑΕΠ µε αυτά των εξαγωγών και στο ρυθµό µεταβολής του 

ΑΕΠ µε τις εισαγωγές παρατίθενται στον πίνακα 3.6.2. Για την παλινδρόµηση του µη-

γραµµικού υποδείγµατος χρησιµοποιήθηκαν τα κατάλοιπα για τις µεταβλητές ΑΕΠ και 

εξαγωγές, διότι βρέθηκε αµφίδροµη (feedback) γραµµική σχέση αιτιότητας κατά Granger. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια Schwarz και LogLikelihood επιλέχθηκε ο άριστος αριθµός των 

χρονικών υστερήσεων τ1 και τ2, ο οποίος είναι (3,3). Από τα αποτελέσµατα των 

συντελεστών α12, δ12,  α21 και δ21 διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει µη-γραµµική αιτιότητα 

µεταξύ ΑΕΠ και εξαγωγών της Ιταλίας λόγω της µη-στατιστικής σηµαντικότητας του 

συντελεστή α21 για το ζεύγος (α21 - δ21), καθώς και των συντελεστών α12, δ12 (στατιστικά 

σηµαντικός είναι ο δ21 για 10% επίπεδο σηµαντικότητας). 
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Ακόµα, το MG VAR µοντέλο στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ και των εισαγωγών για 

την Ιταλία µε καλύτερο τον συνδυασµό (6,3) για τις υστερήσεις τ1 και τ2 δείχνει πως δεν 

υπάρχει µη-γραµµική σχέση αιτιότητας. Οι τιµές για τους συντελεστές α12, δ12 και α21 δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικές, ενώ αντιθέτως ο δ21 είναι για 10% επίπεδο σηµαντικότητας. 

 

Πίνακας 3.6.2: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ιταλία 

Κατάλοιπα ΑΕΠ (RESID_GDP_IT) και εξαγωγών (RESID_EXP_IT) 

Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=3 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.044609 
(0.50830) α21 

1.794576 
(1.59719) 

δ11 
0.011971 
(0.14240) δ21 

2.065837*** 
(1.91943) 

α12 
0.002750 
(0.43072) 

α22 
0.244198* 
(2.98782) 

δ12 
0.004942 
(0.74834) 

δ22 
-0.131537 
(-1.55571) 

Κριτήριο Schwarz 
(SIC) 

-11.56418 Log Likelihood 881.5469 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_IT) και εισαγωγών (DLNIMP_IT) 

Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=6, τ2=3 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.676343* 
(11.5484) α21 

0.229226 
(0.43918) 

δ11 
0.007126 
(0.12200) δ21 

0.985229*** 
(1.89261) 

α12 
-0.001040 
(-0.14052) 

α22 
0.503987* 
(7.64235) 

δ12 
0.004110 
(0.54892) 

δ22 
-0.314984* 
(-4.71994) 

Κριτήριο Schwarz 
(SIC) 

-11.67228 Log Likelihood 889.6007 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται σε t-statistic και *, *** αναφέρονται σε 1% και 10% επίπεδο 

σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Επίσης, στα διµεταβλητά MG VAR µοντέλα της Ιρλανδίας (Πίνακας 3.6.3) οι χρονικές 

υστερήσεις τ1 και τ2 που επιλέχθηκαν είναι ο συνδυασµός (9,1) σύµφωνα µε τα κριτήρια 

πληροφορίας SIC και LogLikelihood. Το υπόδειγµα που αναφέρεται στο ρυθµό µεταβολής 

του ΑΕΠ και των εξαγωγών για την Ιρλανδία εµφανίζει στατιστικά σηµαντικούς τους 

συντελεστές α12, δ12 για 1% επίπεδο σηµαντικότητας, ενώ τους α21 και δ21 µη-στατιστικά 

σηµαντικούς. Εποµένως, υπάρχει µονόπλευρη µη-γραµµική σχέση αιτιότητας από τις 
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εξαγωγές προς το ΑΕΠ για την Ιρλανδία. Από τη διαφορά των συντελεστών (α12 - δ12) 

προκύπτει ότι υπάρχει θετική µη-γραµµική σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές προς το 

ΑΕΠ [6,059838- (-5,970870)= +12,030708]. 

Ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει ότι οι εξαγωγές της Ιρλανδίας κινούνται µη-αναλογικά προς 

την ίδια κατεύθυνση µε αυτή του ΑΕΠ της. Εποµένως, µια αύξηση των εξαγωγών σε 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ για την οικονοµία της 

Ιρλανδίας κι αντίστροφα. 

 

Πίνακας 3.6.3: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ιρλανδία 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_IR) και εξαγωγών (DLNEXP_IR) 

Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=9, τ2=1 και c1=c2=2 
Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.399400* 
(4.94968) α21 

0.049768 
(0.25199) 

δ11 
-0.001945 
(-0.02393) δ21 

-0.261592 
(-1.31505) 

α12 
6.059838* 
(2.88896) 

α22 
-7.908869 
(-1.54050) 

δ12 
-5.970870* 
(-2.89184) 

δ22 
7.428896 
(1.47003) 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -8.875304 Log Likelihood 560.6096 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_IR) και εισαγωγών (DLNIMP_IR) 

Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=9, τ2=1 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.420671* 
(5.22198) α21 

0.365887 
(0.89899) 

δ11 
-0.022499 
(-0.27441) δ21 

0.146587 
(0.35386) 

α12 
1.624004* 
(2.90856) 

α22 
0.290575 
(0.10301) 

δ12 
-1.559676* 
(-2.88092) 

δ22 
-0.815238 
(-0.29805) 

Κριτήριο Schwarz (SIC) -7.475933 Log Likelihood 475.2480 
Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται σε t-statistic και * αναφέρεται σε 1% επίπεδο σηµαντικότητας 

 

Επιπρόσθετα, στο µη-γραµµικό υπόδειγµα MG VAR ανάµεσα στο ρυθµό µεταβολής 

του ΑΕΠ και τις εισαγωγές της Ιρλανδίας οι συντελεστές α12, δ12 είναι στατιστικά 

σηµαντικοί για 1% επίπεδο σηµαντικότητας, ενώ οι α21 και δ21 όχι. Συµπεραίνεται ότι 

υπάρχει µονόπλευρη µη-γραµµική σχέση αιτιότητας και από τις εισαγωγές προς το ΑΕΠ 

για την Ιρλανδία. Υπολογίζοντας τη διαφορά των συντελεστών (α12 - δ12) προκύπτει ότι 
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υπάρχει θετική µη-γραµµική επίδραση των εισαγωγών προς το ΑΕΠ [1,624004 - (-

1,559676)= +3,18368]. 

Εποµένως, οι εισαγωγές της Ιρλανδίας από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται 

προς την ίδια κατεύθυνση µε αυτή του ΑΕΠ µε τρόπο µη-αναλογικό. Αναλυτικότερα, µια 

αύξηση των εισαγωγών της Ιρλανδίας θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ΑΕΠ της κι 

αντιστρόφως. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το παράπανω εύρηµα έρχεται σε 

αντίθεση µε την παραδοσιακή οικονοµική θεωρία, διότι σύµφωνα µε αυτήν οι εισαγωγές 

κινούνται αντίθετα από το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

Το αποτέλεσµα της θετικής µη-γραµµικής επίδρασης των εξαγωγών, αλλά και των 

εισαγωγών προς το ΑΕΠ για την οικονοµία της Ιρλανδίας δείχνει ότι η µεταβολή (αύξηση 

ή µείωση) των εισαγωγών δεν καθίσταται ικανή έτσι ώστε το ΑΕΠ να µεταβληθεί και να 

κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των εισαγωγών. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξαγωγές αυξάνονται µε αύξοντα, ενώ οι εισαγωγές µε 

φθίνοντα ρυθµό, συνεπώς το ΑΕΠ να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να 

αυξάνεται κι αντίστροφα. Εποµένως, η µη-γραµµική σχέση των εξαγωγών προς το ΑΕΠ 

(+12,030708) είναι ισχυρότερη από την αντίστοιχη των εισαγωγών (+3,18368).     

Τα αποτελέσµατα της Πορτογαλίας του διµεταβλητού MG VAR µοντέλου 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3.6.4). Ο άριστος συνδυασµός 

υστερήσεων τ1 και τ2 είναι (3,9) σύµφωνα µε τα κριτήρια πληροφορίας για το µη-γραµµικό 

υπόδειγµα µεταξύ των ρυθµών µεταβολής του ΑΕΠ και των εξαγωγών της Πορτογαλίας. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως από τους συντελεστές α12, δ12, α21 και δ21 µόνο ο πρώτος 

(α12) είναι στατιστικά σηµαντικός για 1% επίπεδο σηµαντικότητας, συνεπώς δεν υπάρχει 

µη-γραµµική αιτιώδης σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και το ΑΕΠ της Πορτογαλίας. 

Το µοντέλο MG VAR για τις µεταβλητές του ΑΕΠ και των εισαγωγών της 

Πορτογαλίας εκτιµήθηκε στα κατάλοιπά τους, επειδή βρέθηκε να υπάρχει αµφίδροµη 

(feedback) γραµµική σχέση αιτιότητας κατά Granger. Ο καλύτερος συνδυασµός για τις 

χρονικές υστερήσεις τ1 και τ2 είναι (3,3) σύµφωνα µε το κριτήριο του Schwarz και 

LogLikelihood κι ακόµη, οι συντελεστές α12, δ12, α21 δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί, ενώ 

ο δ21 είναι για 1% επίπεδο σηµαντικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υφίσταται µη-γραµµική 

επίδραση µεταξύ των καταλοίπων του ΑΕΠ και των εισαγωγών της Πορτογαλίας. 
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Πίνακας 3.6.4: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Πορτογαλία 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_PRT) και εξαγωγών (DLNEXP_PRT) 
Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=9 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.585275* 
(8.77260) α21 

0.836937 
(1.12518) 

δ11 
-0.012208 
(-0.17708) δ21 

0.382290 
(0.49738) 

α12 
-0.022972* 
(-3.01329) 

α22 
-0.006999 
(-0.08235) 

δ12 
0.002607 
(0.33212) 

δ22 
-0.298687* 
(-3.41297) 

Κριτήριο Schwarz 
(SIC) 

-10.81481 Log Likelihood 711.5563 

Κατάλοιπα ΑΕΠ (RESID_GDP_PRT) και εισαγωγών (RESID_IMP_PRT) 
Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=3 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.305908* 
(3.57361) α21 

0.480306 
(0.45780) 

δ11 
-0.025709 
(-0.30075) δ21 

4.596864* 
(4.38755) 

α12 
-0.010815 
(-1.51430) 

α22 
-0.063332 
(-0.72355) 

δ12 
0.009216 
(1.34196) 

δ22 
-0.101569 
(-1.20671) 

Κριτήριο Schwarz 
(SIC) 

-10.93432 Log Likelihood 735.6990 

Οι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται σε t-statistic και * αναφέρεται σε 1%, επίπεδο 

σηµαντικότητας 

 

Σχετικά µε την Ισπανία, τα αποτελέσµατα των διµεταβλητών MG VAR µοντέλων 

ανάµεσα στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ και των εξαγωγών, καθώς και στο ρυθµό 

µεταβολής του ΑΕΠ και των εισαγωγών παρατίθενται στον πίνακα 3.6.5. Τα κριτήρια 

πληροφορίας επέλεξαν ως άριστο αριθµό υστερήσεων του χρόνου τ1 και τ2 το συνδυασµό 

(3,6) και για τα δύο µη-γραµµικά υποδείγµατα. 

Στα αποτελέσµατα του MG VAR µοντέλου µεταξύ των ρυθµών µεταβολής του ΑΕΠ 

και των εξαγωγών οι συντελεστές α12, δ12, α21 είναι στατιστικά σηµαντικοί χωρίς όµως να 

ισχύει το ίδιο και για την τιµή του συντελεστή δ21. Άρα, στην Ισπανία υπάρχει µονόπλευρη 

µη-γραµµική σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές προς το ΑΕΠ και συγκεκριµένα 

αρνητική, αφού το πρόσηµο από τη διαφορά των συντελεστών (α12 - δ12) είναι µείον [(-

0,011046) – 0,008041= -0,019087]. 
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Πίνακας 3.6.5: Αποτελέσµατα ∆ιµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος για Ισπανία 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_SP) και εξαγωγών (DLNEXP_SP) 
Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=6 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.949033* 
(38.2192) α21 

1.093872** 
(2.08938) 

δ11 
-0.001809 
(-0.07247) δ21 

0.490076 
(0.93108) 

α12 
-0.011046* 
(-2.83883) 

α22 
0.031549 
(0.38457) 

δ12 
0.008041** 
(2.03550) 

δ22 
-0.341080* 
(-4.09510) 

Κριτήριο Schwarz 
(SIC) 

-11.96002 Log Likelihood 802.8820 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (DLNGDP_SP) και εισαγωγών (DLNIMP_SP) 
Πληροφορίες υποδείγµατος τ1=3, τ2=6 και c1=c2=2 

Συντελεστής Τιµή Συντελεστής Τιµή 

α11 
0.956401* 
(37.7364) α21 

1.242854* 
(2.59275) 

δ11 
0.004599 
(0.18233) δ21 

0.601456 
(1.26066) 

α12 
-0.014452* 
(-3.16623) 

α22 
-0.124306 
(-1.43985) 

δ12 
0.003652 
(0.82718) 

δ22 
-0.264288* 
(-3.16518) 

Κριτήριο Schwarz 
(SIC) 

-12.17817 Log Likelihood 817.1710 

Oι τιµές στις παρενθέσεις αναφέρονται σε t-statistic και *, ** αναφέρονται σε 1% και 5% επίπεδο 

σηµαντικότητας, αντίστοιχα 

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι εξαγωγές της Ισπανίας µε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδρούν στο ΑΕΠ της µε τρόπο µη-αναλογικό και προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά, µια µείωση των εξαγωγών της Ισπανίας σε χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιφέρει αύξηση του ΑΕΠ της κι αντίστροφα. Η αρνητική 

µη-γραµµική επίδραση των εξαγωγών προς το ΑΕΠ για την οικονοµία της Ισπανίας δεν 

αποτελεί ορθολογική συµπεριφορά των µεταβλητών. Σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, 

η µείωση των εξαγωγών µιας χώρας θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση και του ΑΕΠ της. 

Η αρνητική µη-γραµµική σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές της Ισπανίας στο 

πραγµατικό ΑΕΠ δεν φαίνεται να είναι ισχυρή αφού το αποτέλεσµα από τη διαφορά των 

συντελεστών είναι -0,019087 κι έτσι ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ κινείται προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των εξαγωγών. Η αύξηση (ή µείωση) των εξαγωγών 

µπορεί να γίνεται µε φθίνοντα (ή αύξοντα) ρυθµό µε αποτέλεσµα να µην κινείται προς την 
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ίδια κατεύθυνση το ΑΕΠ για την οικονοµία της Ισπανίας. Εξάλλου υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το ΑΕΠ µιας χώρας. Ακόµη, παρόλο που 

το παραπάνω εύρηµα για την οικονοµία της Ισπανίας δεν συµβαδίζει µε την κλασσική 

µακροοικονοµική θεωρία µπορεί να οφείλεται στην οικονοµική αστάθεια, την ετερογένεια 

που διέπει τις αγορές και τη µη-ορθολογική συµπεριφορά αυτών που ασκούν και χαράζουν 

πολιτική.  

Τέλος, τα αποτελέσµατα του διµεταβλητού MG VAR υποδείγµατος στο ρυθµό 

µεταβολής του ΑΕΠ και των εισαγωγών για την Ισπανία δείχνουν πως δεν υπάρχει µη-

γραµµική σχέση αιτιότητας µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Οι συντελεστές των µη-

γραµµικών όρων α12 και α21 είναι στατιστικά σηµαντικοί για 1% επίπεδο σηµαντικότητας, 

αλλά οι γραµµικοί όροι δ12 και δ21 δεν είναι. 

 

3.7 Σχολιασµός αποτελεσµάτων – Συζήτηση 

 

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την οικονοµετρική ανάλυση και κυρίως αυτά 

των µη-γραµµικών υποδειγµάτων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συζήτηση. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, η συµπεριφορά των µακροοικονοµικών µεταβλητών δεν είναι 

ορθολογική και δεν συµβαδίζει µε την παραδοσιακή οικονοµική θεωρία αφού σύµφωνα µε 

τη βασική ταυτότητα του ΑΕΠ, οι εξαγωγές κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση µε αυτή 

του ΑΕΠ, ενώ οι εισαγωγές προς την αντίθετη. Ειδικότερα, µια αύξηση (ή µείωση) των 

εξαγωγών θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση (ή µείωση) του ΑΕΠ, ενώ αντίθετα µια 

αύξηση (ή µείωση) των εισαγωγών θα επιφέρει µείωση (ή αύξηση) στο ρυθµό ανάπτυξης 

του ΑΕΠ. 

Στον πίνακα 3.7.1 παρατίθενται τα κυριότερα αποτελέσµατα από το γραµµικό έλεγχο 

αιτιότητας κατά Granger, καθώς και του διµεταβλητού Mackey-Glass VAR υποδείγµατος 

που µελετά τη µη-γραµµική επίδραση µεταξύ ΑΕΠ και εξαγωγών ή εισαγωγών για τις υπό 

εξέταση χώρες της Ευρωζώνης. Κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί ότι δεν µπορεί να γίνει 

σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας µε άλλων µελετών, διότι υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές στη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, στη συχνότητα των δεδοµένων 

κι επιπλέον στη χρονική περίοδο που εξετάσθηκε. Παρόλα αυτά θα παρουσιαστούν τα 

σηµαντικότερα αποτελέσµατα και θα γίνει παράθεση των ευρηµάτων άλλων σχετικών 

µελετών από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις εξεταζόµενες χώρες.  
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Πίνακας 3.7.1: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα σχέσεων αιτιότητας 

Γραµµικός έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

Χώρα Αιτιώδης σχέση Αποτέλεσµα 

Ιταλία Εξαγωγές � ΑΕΠ Μηχανισµός ανατροφοδότησης 

(feedback) Ιταλία ΑΕΠ � Εξαγωγές 

Πορτογαλία Εισαγωγές � ΑΕΠ Μηχανισµός ανατροφοδότησης 

(feedback) Πορτογαλία ΑΕΠ � Εισαγωγές 

∆ιµεταβλητό Mackey-Glass VAR υπόδειγµα (Μη-γραµµική σχέση αιτιότητας) 

Χώρα Αιτιώδης σχέση Αποτέλεσµα 

Ιρλανδία Εξαγωγές � ΑΕΠ Θετική µη-γραµµική επίδραση 

Ιρλανδία Εισαγωγές � ΑΕΠ Θετική µη-γραµµική επίδραση 

Ισπανία Εξαγωγές � ΑΕΠ Αρνητική µη-γραµµική επίδραση 

 

Από τη γραµµική ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει αµφίδροµη (feedback) σχέση 

αιτιότητας κατά Granger µεταξύ εξαγωγών και ρυθµού ανάπτυξης ΑΕΠ της Ιταλίας. 

Αντίθετα, ο Konya (2006) εξετάζοντας την περίοδο 1960-1997 για την Ιταλία 

χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικά διµεταβλητά γραµµικά υποδείγµατα µε χρονική τάση 

και χωρίς, βρήκε ότι υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας κατά Granger από τις εξαγωγές 

προς το ΑΕΠ. Oι Federici και Marconi (2002) διαπίστωσαν ότι οι εξαγωγές οδηγούν σε 

ανάπτυξη για την περίοδο 1960-1998, ενώ οι Pistoresi και Rinaldi για την περίοδο 1863-

2004 υποστηρίζουν ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση, η κατεύθυνση της αιτιότητας 

ποικίλλει διαχρονικά, αλλά η σχέση είναι ασθενής. Οι Awokuse και Christopoulos (2009) 

βρήκαν κι αυτοί ότι υπάρχει αµφίδροµη (feedback) σχέση αιτιότητας µεταξύ των 

εξαγωγών και του ΑΕΠ της Ιταλίας, αλλά σε µη-γραµµικό υπόδειγµα. 

Επίσης, αποδεικνύεται ότι υπάρχει αµφίδροµη (feedback) γραµµική αιτιώδης σχέση 

κατά Granger ανάµεσα στις εισαγωγές και το ΑΕΠ για την Πορτογαλία. Παρόλο που στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν έχει βρεθεί γραµµική σχέση αιτιότητας µεταξύ των 

εισαγωγών και του ΑΕΠ για την οικονοµία της Πορτογαλίας, έχει βρεθεί αµφίδροµη 

(feedback) γραµµική σχέση µεταξύ των εξαγωγών και του ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ 

(Sharma and Dhakal, 1994; Ramos, 2001) και µονόδροµη αιτιώδης σχέση από το ΑΕΠ 

προς τις εξαγωγές (Konya, 2006). 

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα της µη-γραµµικής ανάλυσης προκύπτει ότι υπάρχει θετική 

επίδραση από τις εξαγωγές προς το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ για την Ιρλανδία µε µη-
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αναλογικό τρόπο. Το εύρηµα αυτό είναι ορθολογικό και συµβαδίζει µε την παραδοσιακή 

οικονοµική θεωρία, σύµφωνα µε την οποία οι εξαγωγές και το ΑΕΠ κινούνται προς την 

ίδια κατεύθυνση, δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών οδηγεί µια χώρα σε οικονοµική 

ανάπτυξη. Εποµένως, αν συµβεί ένα θετικό σοκ στις εξαγωγές που αφορούν στις 

συναλλαγές µε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη-αναλογική 

αύξηση του ΑΕΠ της Ιρλανδίας κι αντίστροφα. Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν σε 

µελέτες ακολουθώντας, όµως, γραµµική ανάλυση (Konya, 2006; Doyle, 1998) 

Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι υπάρχει θετική µη-γραµµική σχέση αιτιότητας από τις 

εισαγωγές προς το ΑΕΠ για την οικονοµία της Ιρλανδίας. Αναλυτικότερα, µία αύξηση των 

εισαγωγών της Ιρλανδίας θα επιφέρει µε µη-αναλογικό τρόπο αύξηση στο ΑΕΠ της κι 

αντιστρόφως. Οι εισαγωγές µπορεί να αυξάνονται µε φθίνοντα ρυθµό µε αποτέλεσµα να 

µην µπορούν να µεταβάλλουν προς την αντίθετη κατεύθυνση το ΑΕΠ της Ιρλανδίας. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τη θετική µη-γραµµική επίδραση των εξαγωγών προς το ΑΕΠ που 

προέκυψε από την ανάλυση και από το γεγονός ότι δεν βρέθηκε µη-γραµµική σχέση 

αιτιότητας από το ΑΕΠ προς τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, διότι οι εξαγωγές µπορεί να 

αυξάνονται µε αύξοντα ρυθµό καθιστώντας έτσι πιο ισχυρή τη σχέση µε το ΑΕΠ από αυτή 

που βρέθηκε για τις εισαγωγές. Αυτό σηµαίνει ότι οι εξαγωγές είναι κυρίως αυτές που 

επιφέρουν αύξηση ή µείωση του ΑΕΠ κι όχι οι εισαγωγές. Συνεπώς, µία πιο 

αποτελεσµατική άσκηση πολιτικής προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας για την 

Ιρλανδία θα βοηθήσει σηµαντικά στην ανάκαµψη της οικονοµίας της, αφού αποδεικνύεται 

πως οι εξαγωγές είναι ο κύριος µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης γι’ αυτήν. 

Ακόµη, από τη µη-γραµµική ανάλυση αποδεικνύεται ότι υφίσταται αρνητική µη-

γραµµική σχέση αιτιότητας από τις εξαγωγές προς το πραγµατικό ΑΕΠ για την Ισπανία. 

Εποµένως, ένα σοκ που επηρεάζει θετικά (ή αρνητικά) τις εξαγωγές αποτελεί σήµα για την 

αρνητική (ή θετική) αντίδραση του ΑΕΠ, µε µη-αναλογικό τρόπο. Η αρνητική µη-

γραµµική σχέση από τις εξαγωγές προς το ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ µπορεί να οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό στην οικονοµική αστάθεια. Εξάλλου, υποστηρίζεται από έρευνες ότι η 

ύπαρξη αβεβαιότητας στην αύξηση του ΑΕΠ επηρεάζει αρνητικά τις εισαγωγές και τις 

εξαγωγές (Mahadevan and Suardi, 2008). Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 

Ισπανία αποτελεί µία από τις χώρες που έχει πληγεί περισσότερο µε το ξέσπασµα της 

τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής κρίσης και αντιµετωπίζει σηµαντικά ελλείµµατα στο 

εµπορικό της ισοζύγιο την εξεταζόµενη περίοδο, απορρέει ότι ακόµα και σηµαντική 

αύξηση των εξαγωγών να σηµειωθεί, ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ µπορεί να µειωθεί. 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε ορισµένα αποτελέσµατα της µη-γραµµικής ανάλυσης οι 

µακροοικονοµικές µεταβλητές δεν συµπεριφέρονται ορθολογικά, το οποίο µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το ΑΕΠ µιας 

χώρας κι επιπλέον, στην κρίση, την ετερογένεια και την ανορθολογική συµπεριφορά των 

αρµόδιων οργάνων που χαράζουν και ασκούν πολιτική.  
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Συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη µελέτη των µη-γραµµικών δυναµικών µεταξύ 

εξαγωγών, εισαγωγών και πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε χώρες της 

Ευρωζώνης, µε αφορµή την πρόσφατη χρηµατοπιστωτική κρίση και τις διαταραχές που 

παρατηρούνται στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν για τη χρονική περίοδο 1999:01-2011:12 η Ελλάδα και η 

Ιταλία, η Ιρλανδία για το διάστηµα 2001:01-2011:12, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία για 

την περίοδο 2000:07-2011:12. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι οι εξαγωγές και 

οι εισαγωγές αφορούν στις συναλλαγές των υπό µελέτη κρατών µε χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συγκεκριµένα, διενεργήθηκε έλεγχος στασιµότητας στις χρονοσειρές των εξαγωγών, 

των εισαγωγών και του πραγµατικού ΑΕΠ, όπως επίσης και έλεγχος BDS στο ρυθµό 

µεταβολής για την ανεξαρτησία των δεδοµένων. Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στις 

χρονοσειρές, που αποτελεί κι ένας λόγος εµφάνισης της µη-γραµµικότητας, διορθώθηκε 

µέσα από υποδείγµατα ARMA(p,q), AR(p) και MA(p). Επίσης, έγινε έλεγχος BDS στα 

κατάλοιπα για τη γραµµική ή µη-γραµµική δοµή της αυτοσυσχέτισης και έλεγχος 

γραµµικής σχέσης αιτιότητας κατά Granger ανάµεσα στο πραγµατικό ΑΕΠ και τις 

εξαγωγές ή τις εισαγωγές για κάθε χώρα. Για τη µελέτη των µη-γραµµικών δυναµικών στις 

υπό εξέταση χρονοσειρές χρησιµοποιήθηκε ένα διµεταβλητό Mackey-Glass VAR 

υπόδειγµα. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα αποτελέσµατα της µη-γραµµικής ανάλυσης είναι 

πως η αύξηση των εξωτερικών εξαγωγών και εισαγωγών µπορεί να βοηθήσει στην 

ανάκαµψη της οικονοµίας για την περίπτωση της Ιρλανδίας. Η χάραξη και άσκηση 

πολιτικής που θα στηριχτεί στην καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας θα επιφέρει αύξηση στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της. 

Αντιθέτως, για την Ισπανία αποδεικνύεται ότι οι εξαγωγές δεν είναι ο κύριος µοχλός 

οικονοµικής ανάπτυξης. Ακόµα κι αν οι διαχειριστικές αρχές επικεντρωθούν στην αύξηση 

των εξαγωγών δεν θα επέλθει αντίστοιχα αύξηση του ΑΕΠ, αλλά µείωση πιθανόν εξαιτίας 

της αβεβαιότητας και της οικονοµικής αστάθειας που χαρακτηρίζει την περίοδο που 

εξετάζεται. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία δεν αποδεικνύεται µη-

γραµµική σχέση µεταξύ πραγµατικού ΑΕΠ και εξαγωγών ή εισαγωγών, συνεπώς οι 
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εξωτερικές εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω χωρών δεν επιδρούν θετικά ή αρνητικά 

στο ρυθµό µεταβολής (growth rate) του ΑΕΠ. Εποµένως, καθίσταται αναγκαίο να 

διερευνηθούν και άλλες µεταβλητές που επηρεάζουν την ανάπτυξη των οικονοµιών 

αυτών, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη από τα αρµόδια όργανα χάραξης πολιτικής. 

Τέλος, µελετώντας τη συµπεριφορά µακροοικονοµικών µεταβλητών και παρατηρώντας 

τις διαταραχές, αλλά και τις αστάθειες που διέπουν αρκετές οικονοµίες της Ευρωζώνης και 

κατ’ επέκταση την παγκόσµια οικονοµία κρίνεται αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη 

πληροφορίες οι οποίες δεν µπορούν να συµπεριληφθούν και να εξεταστούν από γραµµικά 

υποδείγµατα. Η ύπαρξη υψηλής πολυπλοκότητας επιβεβαιώνεται πολλές φορές σε 

περιόδους κρίσεων, όπως άλλωστε και στην τρέχουσα χρηµατοπιστωτική κρίση. 

Εποµένως, η µελέτη των δυναµικών σε µακροοικονοµικά δεδοµένα µε τη χρήση µη-

γραµµικών υποδειγµάτων µπορεί να αποτυπώσει µε σαφήνεια και ακρίβεια τις 

πραγµατικές διαστάσεις φαινοµένων, όπως διαταραχές στο ισοζύγιο πληρωµών, κρίσεις 

και γενικότερα οικονοµικές αστάθειες. 
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Πίνακας Α.1: Κριτικές τιµές της ADF στατιστικής στο επίπεδο (level) των σειρών 

Χώρα Μεταβλητή 
Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 Μοντέλο 3 

Κριτικές τιµές 
(criti cal values) 

Κριτικές τιµές 
(critical values) 

Κριτικές τιµές 
(critical values) 

Ελλάδα 

Εξαγωγές 
(LNEXP_GR) 

1% 
5% 
10% 

-4.019151 
-3.439461 
-3.144113 

 

1% 
5% 
10% 

-3.473382 
-2.880336 
-2.576871 

 

1% 
5% 
10% 

-2.580164 
-1.942924 
-1.615325 

 

Εισαγωγές 
(LNIMP_GR) 

1% 
5% 
10% 

-4.019151 
-3.439461 
-3.144113 

 

1% 
5% 
10% 

-3.473382 
-2.880336 
-2.576871 

 

1% 
5% 
10% 

-2.580164 
-1.942924 
-1.615325 

 

ΑΕΠ 
(LNGDP_GR) 

1% 
5% 
10% 

-4.019561 
-3.439658 
-3.144229 

 

1% 
5% 
10% 

-3.473672 
-2.880463 
-2.576939 

 

1% 
5% 
10% 

-2.580264 
-1.942938 
-1.615316 

 

Ιταλία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_IT) 

1% 
5% 
10% 

-4.018748 
-3.439267 
-3.143999 

 

1% 
5% 
10% 

-3.473096 
-2.880211 
-2.576805 

 

1% 
5% 
10% 

-2.580065 
-1.942910 
-1.615334 

 

Εισαγωγές 
(LNIMP_IT) 

1% 
5% 
10% 

-4.019561 
-3.439658 
-3.144229 

 

1% 
5% 
10% 

-3.473672 
-2.880463 
-2.576939 

 

1% 
5% 
10% 

-2.580264 
-1.942938 
-1.615316 

 

ΑΕΠ 
(LNGDP_IT) 

1% 
5% 
10% 

-4.020822 
-3.440263 
-3.144585 

 

1% 
5% 
10% 

-3.474567 
-2.880853 
-2.577147 

 

1% 
5% 
10% 

-2.580574 
-1.942982 
-1.615289 

 

Ιρλανδία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_IR) 

1% 
5% 
10% 

-4.030157 
-3.444756 
-3.147221 

 

1% 
5% 
10% 

-3.481217 
-2.883753 
-2.578694 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582872 
-1.943304 
-1.615087 

 

Εισαγωγές 
(LNIMP_IR) 

1% 
5% 
10% 

-4.030729 
-3.445030 
-3.147382 

 

1% 
5% 
10% 

-3.481623 
-2.883930 
-2.578788 

 

1% 
5% 
10% 

-2.583011 
-1.943324 
-1.615075 

 

ΑΕΠ 
(LNGDP_IR) 

1% 
5% 
10% 

-4.029595 
-3.444487 
-3.147063 

 

1% 
5% 
10% 

-3.480818 
-2.883579 
-2.578601 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582734 
-1.943285 
-1.615099 

 

Πορτογαλία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_PRT) 

1% 
5% 
10% 

-4.026942 
-3.443201 
-3.146309 

 

1% 
5% 
10% 

-3.478911 
-2.882748 
-2.578158 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582076 
-1.943193 
-1.615157 

 

Εισαγωγές 
(LNIMP_PRT) 

1% 
5% 
10% 

-4.026429 
-3.442955 
-3.146165 

 

1% 
5% 
10% 

-3.478911 
-2.882748 
-2.578158 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582076 
-1.943193 
-1.615157 

 

ΑΕΠ 
(LNGDP_PRT) 

1% 
5% 
10% 

-4.027959 
-3.443704 
-3.146604 

 

1% 
5% 
10% 

-3.479656 
-2.883073 
-2.578331 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582334 
-1.943229 
-1.615134 

 

Ισπανία 

Εξαγωγές 
(LNEXP_SP) 

1% 
5% 
10% 

-4.027463 
-3.443450 
-3.146455 

 

1% 
5% 
10% 

-3.479281 
-2.882910 
-2.578244 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582204 
-1.943210 
-1.615145 

 

Εισαγωγές 
(LNIMP_SP) 

1% 
5% 
10% 

-4.026942 
-3.443201 
-3.146309 

 

1% 
5% 
10% 

-3.478911 
-2.882748 
-2.578158 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582076 
-1.943193 
-1.615157 

 

ΑΕΠ 
(LNGDP_SP) 

1% 
5% 
10% 

-4.027959 
-3.443704 
-3.146604 

 

1% 
5% 
10% 

-3.479656 
-2.883073 
-2.578331 

 

1% 
5% 
10% 

-2.582334 
-1.943229 
-1.615134 
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Πίνακας Α.2: Κριτικές τιµές της ADF στατιστικής στις 1ες διαφορές των σειρών  

Χώρα Μεταβλητή 
Μοντέλο 3 

Κριτικές τιµές 
(critical values) 

Ελλάδα 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_GR) 

1% 
5% 
10% 

-2.580164 
-1.942924 
-1.615325 

 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_GR) 

1% 
5% 
10% 

-2.580164 
-1.942924 
-1.615325 

 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_GR) 

1% 
5% 
10% 

-2.580574 
-1.942982 
-1.615289 

 

Ιταλία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_IT) 

1% 
5% 
10% 

-2.580065 
-1.942910 
-1.615334 

 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_IT) 

1% 
5% 
10% 

-2.580264 
-1.942938 
-1.615316 

 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_IT) 

1% 
5% 
10% 

-2.580574 
-1.942982 
-1.615289 

 

Ιρλανδία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_IR) 

1% 
5% 
10% 

-2.582872 
-1.943304 
-1.615087 

 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_IR) 

1% 
5% 
10% 

-2.583011 
-1.943324 
-1.615075 

 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_IR) 

1% 
5% 
10% 

-2.582872 
-1.943304 
-1.615087 

 

Πορτογαλία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_PRT) 

1% 
5% 
10% 

-2.582076 
-1.943193 
-1.615157 

 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_PRT) 

1% 
5% 
10% 

-2.582076 
-1.943193 
-1.615157 

 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_PRT) 

1% 
5% 
10% 

-2.582334 
-1.943229 
-1.615134 

 

Ισπανία 

Εξαγωγές 
(DLNEXP_SP) 

1% 
5% 
10% 

-2.582204 
-1.943210 
-1.615145 

 

Εισαγωγές 
(DLNIMP_SP) 

1% 
5% 
10% 

-2.582076 
-1.943193 
-1.615157 

 

ΑΕΠ 
(DLNGDP_SP) 

1% 
5% 
10% 

-2.582334 
-1.943229 
-1.615134 
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ΕΛΛΑ∆Α 

Πίνακας Β.1: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών της 

Ελλάδας 

Date: 07/24/12   Time: 23:13    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **|.     |       **|.     | 1 -0.317 -0.317 15.874 0.000 

       *|.     |       **|.     | 2 -0.159 -0.289 19.901 0.000 
       .|.     |        *|.     | 3 0.067 -0.109 20.616 0.000 
       .|.     |        *|.     | 4 -0.047 -0.128 20.965 0.000 
       .|*     |        .|*     | 5 0.151 0.110 24.677 0.000 
       *|.     |        .|.     | 6 -0.090 -0.011 25.987 0.000 
       .|.     |        .|.     | 7 0.020 0.060 26.051 0.000 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.008 -0.006 26.062 0.001 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.017 -0.000 26.109 0.002 
       .|*     |        .|.     | 10 0.082 0.055 27.224 0.002 
       *|.     |        .|.     | 11 -0.084 -0.029 28.427 0.003 
       .|.     |        .|.     | 12 0.028 0.007 28.560 0.005 
       .|*     |        .|*     | 13 0.102 0.118 30.348 0.004 
       *|.     |        .|.     | 14 -0.134 -0.050 33.443 0.002 
       .|*     |        .|.     | 15 0.090 0.064 34.858 0.003 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.091 -0.083 36.310 0.003 
       .|.     |        *|.     | 17 -0.040 -0.104 36.591 0.004 
       .|*     |        .|.     | 18 0.106 -0.017 38.597 0.003 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.099 -0.078 40.347 0.003 
       .|.     |        .|.     | 20 0.067 0.003 41.144 0.004 
       .|.     |        .|.     | 21 0.008 0.054 41.156 0.005 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.147 -0.137 45.116 0.003 
       .|**    |        .|*     | 23 0.247 0.186 56.392 0.000 
      **|.     |        *|.     | 24 -0.220 -0.138 65.354 0.000 
       .|.     |        *|.     | 25 -0.034 -0.125 65.573 0.000 
       .|*     |        .|.     | 26 0.089 -0.046 67.081 0.000 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.013 0.010 67.112 0.000 
       .|.     |        *|.     | 28 -0.001 -0.072 67.113 0.000 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.107 -0.024 69.335 0.000 
       .|*     |        .|.     | 30 0.114 0.021 71.860 0.000 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.045 -0.024 72.261 0.000 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.019 -0.011 72.335 0.000 
       .|.     |        .|.     | 33 0.047 -0.037 72.769 0.000 
       .|.     |        .|*     | 34 -0.005 0.084 72.774 0.000 
       .|.     |        .|.     | 35 0.031 0.068 72.964 0.000 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.052 -0.058 73.514 0.000 
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Πίνακας Β.2: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών 

της Ελλάδας 

Date: 07/24/12   Time: 23:22    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            ***|.     |      ***|.     | 1 -0.416 -0.416 27.294 0.000 

       *|.     |       **|.     | 2 -0.091 -0.318 28.597 0.000 
       .|*     |        *|.     | 3 0.114 -0.091 30.677 0.000 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.112 -0.159 32.699 0.000 
       .|.     |        *|.     | 5 0.013 -0.121 32.727 0.000 
       .|*     |        .|*     | 6 0.183 0.136 38.199 0.000 
       *|.     |        .|.     | 7 -0.130 0.049 40.964 0.000 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.056 -0.052 41.486 0.000 
       .|*     |        .|*     | 9 0.142 0.079 44.871 0.000 
       *|.     |        .|.     | 10 -0.143 -0.048 48.298 0.000 
       .|.     |        .|.     | 11 0.061 -0.007 48.917 0.000 
       .|*     |        .|*     | 12 0.108 0.087 50.901 0.000 
       *|.     |        .|.     | 13 -0.161 -0.031 55.323 0.000 
       .|*     |        .|.     | 14 0.081 0.038 56.465 0.000 
       .|.     |        .|.     | 15 0.022 0.019 56.547 0.000 
      **|.     |       **|.     | 16 -0.228 -0.226 65.626 0.000 
       .|**    |        .|.     | 17 0.258 0.042 77.381 0.000 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.015 0.045 77.421 0.000 
       .|.     |        .|*     | 19 -0.064 0.091 78.148 0.000 
       .|.     |        .|.     | 20 0.024 0.021 78.255 0.000 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.056 -0.054 78.833 0.000 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.080 -0.100 80.006 0.000 
       .|**    |        .|.     | 23 0.218 0.055 88.739 0.000 
       *|.     |        .|.     | 24 -0.118 -0.056 91.343 0.000 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.041 -0.009 91.655 0.000 
       .|*     |        .|.     | 26 0.099 0.017 93.511 0.000 
       *|.     |        *|.     | 27 -0.171 -0.119 99.043 0.000 
       .|*     |        .|*     | 28 0.191 0.150 106.00 0.000 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.019 -0.001 106.07 0.000 
       .|.     |        .|*     | 30 -0.028 0.106 106.23 0.000 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.044 -0.005 106.61 0.000 
       .|*     |        .|.     | 32 0.089 0.031 108.16 0.000 
       *|.     |        .|.     | 33 -0.152 -0.033 112.77 0.000 
       .|*     |        .|.     | 34 0.136 0.027 116.49 0.000 
       .|*     |        .|*     | 35 0.142 0.213 120.58 0.000 
      **|.     |        *|.     | 36 -0.305 -0.133 139.65 0.000 
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Πίνακας Β.3: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της 

Ελλάδας 

Date: 07/24/12   Time: 23:18    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.130 -0.130 2.6571 0.103 

       *|.     |        *|.     | 2 -0.131 -0.150 5.3659 0.068 
       .|****  |        .|****  | 3 0.579 0.562 58.957 0.000 
       .|.     |        .|*     | 4 -0.001 0.153 58.957 0.000 
       *|.     |        .|.     | 5 -0.113 0.021 61.024 0.000 
       .|***   |        .|**    | 6 0.473 0.229 97.516 0.000 
       *|.     |        *|.     | 7 -0.079 -0.128 98.555 0.000 
       .|.     |        .|*     | 8 0.017 0.150 98.600 0.000 
       .|***   |        .|*     | 9 0.422 0.163 128.23 0.000 
       *|.     |        .|.     | 10 -0.112 -0.045 130.32 0.000 
       *|.     |        *|.     | 11 -0.083 -0.137 131.48 0.000 
       .|***   |        .|.     | 12 0.429 0.060 162.74 0.000 
       *|.     |        .|.     | 13 -0.103 -0.013 164.57 0.000 
       *|.     |        .|.     | 14 -0.116 -0.060 166.88 0.000 
       .|***   |        .|*     | 15 0.424 0.154 198.20 0.000 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.053 0.030 198.69 0.000 
       *|.     |        .|.     | 17 -0.110 0.006 200.82 0.000 
       .|***   |        .|*     | 18 0.411 0.127 230.88 0.000 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.121 -0.100 233.51 0.000 
       *|.     |        .|.     | 20 -0.069 0.028 234.37 0.000 
       .|***   |        .|.     | 21 0.383 0.031 261.00 0.000 
       *|.     |        .|.     | 22 -0.121 -0.019 263.70 0.000 
       *|.     |        .|.     | 23 -0.096 -0.040 265.39 0.000 
       .|***   |        .|.     | 24 0.367 -0.028 290.39 0.000 
       *|.     |        .|.     | 25 -0.115 -0.008 292.88 0.000 
       *|.     |        .|.     | 26 -0.094 -0.019 294.54 0.000 
       .|**    |        .|.     | 27 0.296 -0.015 311.15 0.000 
       *|.     |        .|.     | 28 -0.114 -0.035 313.63 0.000 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.079 0.012 314.83 0.000 
       .|**    |        .|.     | 30 0.247 -0.050 326.68 0.000 
       *|.     |        .|.     | 31 -0.102 0.027 328.74 0.000 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.058 0.045 329.39 0.000 
       .|**    |        .|.     | 33 0.237 -0.017 340.62 0.000 
       *|.     |        .|.     | 34 -0.124 -0.011 343.70 0.000 
       *|.     |        .|.     | 35 -0.075 -0.027 344.85 0.000 
       .|*     |        *|.     | 36 0.177 -0.124 351.24 0.000 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Πίνακας Β.4: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών της 

Ιταλίας 

Date: 07/24/12   Time: 23:16    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            ***|.     |      ***|.     | 1 -0.429 -0.429 29.111 0.000 

       .|.     |        *|.     | 2 0.037 -0.181 29.326 0.000 
       .|*     |        .|*     | 3 0.170 0.141 33.946 0.000 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.200 -0.070 40.397 0.000 
       .|*     |        .|.     | 5 0.128 0.026 43.072 0.000 
       .|.     |        .|*     | 6 0.032 0.082 43.244 0.000 
       .|.     |        .|*     | 7 0.040 0.172 43.512 0.000 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.021 0.040 43.582 0.000 
       .|.     |        .|.     | 9 0.040 0.051 43.854 0.000 
       *|.     |        *|.     | 10 -0.081 -0.078 44.951 0.000 
       .|*     |        .|*     | 11 0.110 0.075 46.983 0.000 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.112 -0.098 49.104 0.000 
       .|.     |        *|.     | 13 0.007 -0.087 49.113 0.000 
       .|*     |        .|.     | 14 0.099 0.017 50.816 0.000 
       *|.     |        .|.     | 15 -0.084 0.040 52.037 0.000 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.079 -0.168 53.136 0.000 
       .|*     |        .|.     | 17 0.119 0.010 55.639 0.000 
       *|.     |        .|.     | 18 -0.116 -0.041 58.047 0.000 
       .|.     |        *|.     | 19 -0.064 -0.110 58.783 0.000 
       .|*     |        .|.     | 20 0.148 0.007 62.724 0.000 
       *|.     |        .|.     | 21 -0.109 0.040 64.888 0.000 
       .|*     |        .|*     | 22 0.089 0.106 66.327 0.000 
       .|.     |        .|*     | 23 0.013 0.111 66.359 0.000 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.136 -0.075 69.798 0.000 
       .|.     |        *|.     | 25 -0.003 -0.154 69.800 0.000 
       .|.     |        .|.     | 26 0.023 -0.038 69.904 0.000 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.062 -0.064 70.637 0.000 
       .|.     |        .|.     | 28 0.072 -0.057 71.627 0.000 
       .|.     |        *|.     | 29 -0.060 -0.074 72.329 0.000 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.024 -0.004 72.441 0.000 
       .|.     |        .|.     | 31 0.047 0.011 72.881 0.000 
       *|.     |        .|.     | 32 -0.098 -0.026 74.791 0.000 
       .|*     |        .|.     | 33 0.079 0.053 76.029 0.000 
       .|.     |        .|*     | 34 0.012 0.074 76.060 0.000 
       *|.     |        .|.     | 35 -0.068 0.001 76.999 0.000 
       .|.     |        *|.     | 36 -0.015 -0.101 77.048 0.000 
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Πίνακας Β.5: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών 

της Ιταλίας 

Date: 07/24/12   Time: 23:23    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **|.     |       **|.     | 1 -0.320 -0.320 16.189 0.000 

       .|.     |        *|.     | 2 -0.025 -0.142 16.290 0.000 
       .|****  |        .|****  | 3 0.493 0.498 55.143 0.000 
      **|.     |        .|*     | 4 -0.256 0.075 65.717 0.000 
       .|*     |        .|*     | 5 0.125 0.090 68.256 0.000 
       .|**    |        .|.     | 6 0.231 0.073 76.978 0.000 
      **|.     |        .|.     | 7 -0.212 -0.050 84.339 0.000 
       .|*     |        *|.     | 8 0.095 -0.112 85.846 0.000 
       .|*     |        .|.     | 9 0.156 0.052 89.914 0.000 
      **|.     |        *|.     | 10 -0.282 -0.173 103.28 0.000 
       .|*     |        .|.     | 11 0.184 0.028 109.02 0.000 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.009 -0.052 109.04 0.000 
      **|.     |        *|.     | 13 -0.316 -0.204 126.14 0.000 
       .|*     |        *|.     | 14 0.205 -0.088 133.41 0.000 
       *|.     |        .|.     | 15 -0.079 0.034 134.48 0.000 
      **|.     |        *|.     | 16 -0.270 -0.094 147.23 0.000 
       .|*     |        .|.     | 17 0.187 -0.008 153.41 0.000 
       .|.     |        .|*     | 18 -0.018 0.202 153.47 0.000 
      **|.     |        .|.     | 19 -0.252 -0.006 164.81 0.000 
       .|**    |        .|.     | 20 0.221 0.025 173.59 0.000 
       *|.     |        .|.     | 21 -0.077 0.036 174.68 0.000 
      **|.     |       **|.     | 22 -0.271 -0.233 188.08 0.000 
       .|***   |        .|*     | 23 0.391 0.143 216.20 0.000 
      **|.     |        *|.     | 24 -0.328 -0.179 236.20 0.000 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.025 -0.015 236.31 0.000 
       .|**    |        .|.     | 26 0.281 -0.013 251.22 0.000 
      **|.     |        .|.     | 27 -0.305 0.055 268.85 0.000 
       .|*     |        .|.     | 28 0.131 0.032 272.14 0.000 
       .|*     |        .|.     | 29 0.136 0.011 275.70 0.000 
      **|.     |        .|.     | 30 -0.211 0.048 284.41 0.000 
       .|.     |        *|.     | 31 0.039 -0.158 284.71 0.000 
       .|*     |        .|.     | 32 0.189 0.062 291.81 0.000 
      **|.     |        *|.     | 33 -0.299 -0.092 309.61 0.000 
       .|*     |        .|.     | 34 0.156 -0.016 314.53 0.000 
       .|*     |        .|.     | 35 0.115 0.069 317.20 0.000 
      **|.     |        *|.     | 36 -0.334 -0.135 339.94 0.000 
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Πίνακας Β.6: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της 

Ιταλίας 

Date: 07/24/12   Time: 23:20    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.133 -0.133 2.7979 0.094 

       *|.     |        *|.     | 2 -0.153 -0.173 6.4974 0.039 
       .|****  |        .|****  | 3 0.613 0.594 66.567 0.000 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.141 -0.068 69.779 0.000 
       *|.     |        .|.     | 5 -0.136 -0.008 72.800 0.000 
       .|***** |        .|***   | 6 0.636 0.408 138.96 0.000 
       *|.     |        .|.     | 7 -0.151 -0.053 142.70 0.000 
       *|.     |        .|.     | 8 -0.157 -0.035 146.79 0.000 
       .|****  |        .|.     | 9 0.490 0.005 186.89 0.000 
       *|.     |        .|.     | 10 -0.155 -0.035 190.92 0.000 
       *|.     |        .|.     | 11 -0.168 -0.060 195.72 0.000 
       .|***   |        .|.     | 12 0.474 0.051 233.95 0.000 
       *|.     |        .|.     | 13 -0.132 0.029 236.93 0.000 
       *|.     |        *|.     | 14 -0.204 -0.084 244.14 0.000 
       .|****  |        .|**    | 15 0.512 0.242 289.73 0.000 
       *|.     |        .|.     | 16 -0.106 0.039 291.68 0.000 
      **|.     |        *|.     | 17 -0.232 -0.077 301.13 0.000 
       .|***   |        .|.     | 18 0.429 -0.024 333.79 0.000 
       *|.     |        .|.     | 19 -0.098 -0.003 335.50 0.000 
       *|.     |        .|*     | 20 -0.182 0.077 341.49 0.000 
       .|***   |        .|.     | 21 0.459 0.033 379.81 0.000 
       *|.     |        .|.     | 22 -0.107 -0.027 381.92 0.000 
      **|.     |        *|.     | 23 -0.234 -0.066 392.02 0.000 
       .|***   |        .|.     | 24 0.360 -0.065 416.12 0.000 
       *|.     |        .|.     | 25 -0.096 0.017 417.85 0.000 
       *|.     |        .|.     | 26 -0.162 0.064 422.81 0.000 
       .|***   |        .|*     | 27 0.405 0.087 453.96 0.000 
       *|.     |        .|.     | 28 -0.098 -0.010 455.80 0.000 
      **|.     |        .|.     | 29 -0.207 0.004 464.11 0.000 
       .|**    |        .|.     | 30 0.319 -0.065 483.92 0.000 
       *|.     |        .|.     | 31 -0.096 -0.057 485.74 0.000 
       *|.     |        .|.     | 32 -0.167 0.030 491.28 0.000 
       .|***   |        .|*     | 33 0.394 0.147 522.20 0.000 
       *|.     |        .|.     | 34 -0.112 -0.059 524.71 0.000 
       *|.     |        .|.     | 35 -0.184 -0.016 531.58 0.000 
       .|**    |        .|.     | 36 0.338 -0.002 554.89 0.000 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Πίνακας Β.7: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών της 

Ιρλανδίας 

Date: 07/31/12   Time: 23:12    
Sample: 2001M01 2011M12      
Included observations: 131     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            ***|.     |      ***|.     | 1 -0.363 -0.363 17.657 0.000 

       .|*     |        .|.     | 2 0.111 -0.024 19.325 0.000 
       .|.     |        .|*     | 3 0.041 0.085 19.551 0.000 
       .|.     |        .|*     | 4 0.062 0.124 20.076 0.000 
      **|.     |        *|.     | 5 -0.214 -0.189 26.394 0.000 
       .|*     |        *|.     | 6 0.078 -0.098 27.236 0.000 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.016 -0.001 27.273 0.000 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.057 -0.023 27.726 0.001 
       .|.     |        .|.     | 9 0.050 0.051 28.083 0.001 
       .|.     |        .|.     | 10 0.027 0.028 28.186 0.002 
       .|.     |        .|.     | 11 0.017 0.041 28.228 0.003 
       *|.     |       **|.     | 12 -0.183 -0.214 33.142 0.001 
       .|*     |        *|.     | 13 0.099 -0.086 34.581 0.001 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.046 0.016 34.892 0.002 
       .|.     |        .|.     | 15 -0.062 -0.020 35.473 0.002 
       .|.     |        .|.     | 16 0.007 -0.010 35.481 0.003 
       .|.     |        .|.     | 17 0.036 -0.043 35.677 0.005 
       *|.     |        *|.     | 18 -0.085 -0.090 36.781 0.006 
       .|*     |        .|*     | 19 0.125 0.081 39.226 0.004 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.064 -0.020 39.864 0.005 
       .|.     |        .|.     | 21 0.040 0.034 40.120 0.007 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.011 0.014 40.138 0.010 
       .|*     |        .|*     | 23 0.097 0.082 41.668 0.010 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.127 -0.089 44.310 0.007 
       .|*     |        .|.     | 25 0.084 -0.016 45.481 0.007 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.003 0.050 45.482 0.010 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.062 -0.055 46.122 0.012 
       .|.     |        .|.     | 28 0.029 0.003 46.261 0.016 
       *|.     |        *|.     | 29 -0.067 -0.123 47.038 0.018 
       .|.     |        .|.     | 30 0.032 -0.032 47.218 0.024 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.018 0.063 47.272 0.031 
       .|.     |        *|.     | 32 -0.051 -0.111 47.739 0.036 
       .|*     |        .|*     | 33 0.091 0.085 49.222 0.034 
       *|.     |        .|.     | 34 -0.071 -0.035 50.130 0.037 
       .|.     |        *|.     | 35 -0.030 -0.067 50.290 0.045 
       .|.     |        *|.     | 36 0.009 -0.074 50.305 0.057 
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Πίνακας Β.8: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών 

της Ιρλανδίας 

Date: 07/31/12   Time: 23:12    
Sample: 2001M01 2011M12      
Included observations: 131     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
           ****|.     |     ****|.     | 1 -0.534 -0.534 38.214 0.000 

       .|*     |       **|.     | 2 0.093 -0.269 39.373 0.000 
       .|*     |        .|.     | 3 0.105 0.036 40.877 0.000 
       *|.     |        .|.     | 4 -0.086 0.039 41.903 0.000 
       .|.     |        *|.     | 5 -0.042 -0.091 42.149 0.000 
       .|.     |        .|.     | 6 0.063 -0.054 42.710 0.000 
       *|.     |        *|.     | 7 -0.103 -0.122 44.198 0.000 
       .|.     |        .|.     | 8 0.059 -0.049 44.699 0.000 
       .|.     |        .|.     | 9 0.027 0.044 44.800 0.000 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.023 0.057 44.874 0.000 
       .|.     |        *|.     | 11 -0.046 -0.071 45.175 0.000 
       .|*     |        .|.     | 12 0.127 0.052 47.542 0.000 
       *|.     |        .|.     | 13 -0.112 0.002 49.390 0.000 
       .|*     |        .|*     | 14 0.120 0.125 51.547 0.000 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.172 -0.118 56.000 0.000 
       .|*     |        *|.     | 16 0.074 -0.112 56.828 0.000 
       .|.     |        .|.     | 17 0.046 0.035 57.149 0.000 
       *|.     |        .|.     | 18 -0.073 0.034 57.970 0.000 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.021 -0.059 58.039 0.000 
       .|.     |        .|.     | 20 0.064 -0.059 58.678 0.000 
       .|.     |        .|*     | 21 0.021 0.080 58.748 0.000 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.114 -0.084 60.814 0.000 
       .|**    |        .|*     | 23 0.216 0.168 68.373 0.000 
      **|.     |       **|.     | 24 -0.307 -0.209 83.716 0.000 
       .|*     |        .|.     | 25 0.195 -0.061 89.993 0.000 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.014 -0.012 90.026 0.000 
       *|.     |        .|.     | 27 -0.119 0.001 92.404 0.000 
       .|*     |        .|.     | 28 0.094 0.003 93.888 0.000 
       .|.     |        .|.     | 29 0.006 -0.020 93.893 0.000 
       *|.     |        *|.     | 30 -0.081 -0.086 95.033 0.000 
       .|*     |        .|.     | 31 0.137 0.065 98.294 0.000 
       *|.     |        .|.     | 32 -0.139 -0.019 101.71 0.000 
       .|*     |        .|.     | 33 0.117 0.047 104.14 0.000 
       *|.     |        *|.     | 34 -0.118 -0.131 106.65 0.000 
       .|*     |        .|*     | 35 0.172 0.094 112.05 0.000 
      **|.     |        *|.     | 36 -0.265 -0.099 124.89 0.000 
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Πίνακας Β.9: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της 

Ιρλανδίας 

Date: 07/31/12   Time: 23:13    
Sample: 2001M01 2011M12      
Included observations: 131     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.021 -0.021 0.0581 0.809 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.021 -0.021 0.1176 0.943 
       .|.     |        .|.     | 3 0.036 0.035 0.2917 0.962 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.020 -0.019 0.3464 0.987 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.020 -0.019 0.4025 0.995 
       .|**    |        .|**    | 6 0.265 0.263 10.165 0.118 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.019 -0.010 10.216 0.177 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.019 -0.010 10.269 0.247 
       .|***   |        .|***   | 9 0.393 0.405 32.359 0.000 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.018 -0.001 32.406 0.000 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.018 -0.001 32.453 0.001 
       .|*     |        .|*     | 12 0.198 0.190 38.185 0.000 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.012 0.009 38.205 0.000 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.012 0.009 38.226 0.000 
       .|**    |        .|*     | 15 0.238 0.094 46.713 0.000 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.017 0.004 46.755 0.000 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.017 0.005 46.798 0.000 
       .|*     |        *|.     | 18 0.108 -0.133 48.598 0.000 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.014 -0.002 48.629 0.000 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.014 -0.002 48.661 0.000 
       .|**    |        .|.     | 21 0.242 0.028 57.912 0.000 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.013 -0.005 57.937 0.000 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.013 -0.005 57.964 0.000 
       .|.     |       **|.     | 24 -0.027 -0.208 58.086 0.000 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.012 -0.007 58.110 0.000 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.012 -0.007 58.134 0.000 
       .|.     |        *|.     | 27 0.017 -0.182 58.180 0.000 
       .|.     |        .|.     | 28 -0.013 -0.013 58.210 0.001 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.014 -0.013 58.241 0.001 
       .|*     |        .|.     | 30 0.078 -0.064 59.292 0.001 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.014 -0.014 59.327 0.002 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.014 -0.014 59.363 0.002 
       .|.     |        .|*     | 33 0.059 0.178 59.983 0.003 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.012 -0.005 60.011 0.004 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.013 -0.005 60.039 0.005 
       *|.     |        *|.     | 36 -0.194 -0.154 66.920 0.001 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Πίνακας Β.10: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών 

της Πορτογαλίας 

Date: 08/02/12   Time: 16:35    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **|.     |       **|.     | 1 -0.277 -0.277 10.765 0.001 

       .|.     |        *|.     | 2 -0.015 -0.100 10.798 0.005 
       .|.     |        *|.     | 3 -0.056 -0.096 11.240 0.010 
       .|.     |        .|.     | 4 0.014 -0.036 11.267 0.024 
       .|.     |        .|.     | 5 0.032 0.020 11.418 0.044 
       .|*     |        .|*     | 6 0.127 0.153 13.774 0.032 
       *|.     |        .|.     | 7 -0.121 -0.036 15.906 0.026 
       .|.     |        *|.     | 8 -0.056 -0.090 16.371 0.037 
       .|.     |        .|.     | 9 0.004 -0.041 16.373 0.059 
       .|.     |        .|.     | 10 0.066 0.038 17.035 0.074 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.032 -0.025 17.186 0.102 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.012 -0.035 17.210 0.142 
       .|.     |        .|.     | 13 0.020 0.046 17.270 0.187 
       *|.     |        *|.     | 14 -0.134 -0.122 20.032 0.129 
       .|*     |        .|.     | 15 0.129 0.043 22.644 0.092 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.142 -0.141 25.799 0.057 
       .|*     |        .|*     | 17 0.168 0.124 30.291 0.024 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.031 0.055 30.447 0.033 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.094 -0.098 31.869 0.032 
       .|.     |        .|.     | 20 0.065 0.060 32.549 0.038 
       .|.     |        .|.     | 21 0.042 0.042 32.837 0.048 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.041 -0.008 33.120 0.060 
       .|*     |        .|.     | 23 0.079 0.027 34.153 0.063 
      **|.     |        *|.     | 24 -0.219 -0.191 42.227 0.012 
       .|*     |        .|.     | 25 0.111 0.045 44.313 0.010 
       .|.     |        .|.     | 26 0.059 0.072 44.910 0.012 
       .|.     |        *|.     | 27 -0.046 -0.070 45.278 0.015 
       .|.     |        .|.     | 28 0.008 0.013 45.289 0.021 
       *|.     |        *|.     | 29 -0.101 -0.069 47.076 0.018 
       .|.     |        .|.     | 30 0.045 -0.011 47.435 0.023 
       .|.     |        *|.     | 31 -0.055 -0.075 47.976 0.026 
       .|.     |        .|.     | 32 0.047 -0.059 48.379 0.032 
       *|.     |        .|.     | 33 -0.071 -0.032 49.295 0.034 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.052 -0.065 49.803 0.039 
       .|.     |        .|.     | 35 0.053 -0.022 50.330 0.045 
       .|.     |        .|.     | 36 0.006 0.014 50.337 0.057 
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Πίνακας Β.11: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών 

της Πορτογαλίας 

Date: 08/02/12   Time: 16:37    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.200 -0.200 5.5855 0.018 

       .|*     |        .|.     | 2 0.096 0.058 6.8812 0.032 
       *|.     |        .|.     | 3 -0.082 -0.055 7.8397 0.049 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.030 -0.063 7.9646 0.093 
       .|*     |        .|*     | 5 0.174 0.175 12.324 0.031 
       .|.     |        .|*     | 6 0.035 0.107 12.499 0.052 
       *|.     |        *|.     | 7 -0.072 -0.086 13.249 0.066 
       *|.     |        *|.     | 8 -0.098 -0.125 14.680 0.066 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.001 -0.005 14.681 0.100 
       *|.     |        *|.     | 10 -0.114 -0.152 16.633 0.083 
       .|*     |        .|.     | 11 0.134 0.046 19.361 0.055 
       .|.     |        .|*     | 12 -0.014 0.077 19.392 0.079 
       *|.     |        *|.     | 13 -0.201 -0.203 25.624 0.019 
       .|*     |        .|.     | 14 0.100 0.044 27.163 0.018 
       *|.     |        .|.     | 15 -0.105 0.003 28.895 0.017 
       .|.     |        *|.     | 16 -0.050 -0.187 29.290 0.022 
       .|.     |        *|.     | 17 -0.015 -0.098 29.325 0.032 
       .|.     |        .|*     | 18 0.041 0.148 29.600 0.042 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.048 -0.047 29.977 0.052 
       .|.     |        *|.     | 20 0.011 -0.090 29.998 0.070 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.036 0.070 30.212 0.088 
       .|.     |        .|.     | 22 0.014 0.015 30.243 0.113 
       .|*     |        .|.     | 23 0.164 0.042 34.726 0.055 
       *|.     |        .|.     | 24 -0.086 0.015 35.967 0.055 
       .|.     |        *|.     | 25 -0.036 -0.118 36.190 0.069 
       .|.     |        *|.     | 26 -0.036 -0.124 36.416 0.084 
       *|.     |        .|.     | 27 -0.101 -0.063 38.187 0.075 
       .|*     |        .|.     | 28 0.137 0.064 41.447 0.049 
       .|.     |        .|.     | 29 0.032 -0.007 41.627 0.061 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.006 0.046 41.632 0.077 
       *|.     |        *|.     | 31 -0.178 -0.128 47.339 0.030 
       .|*     |        .|.     | 32 0.128 0.067 50.320 0.021 
       .|.     |        .|.     | 33 -0.059 -0.019 50.950 0.024 
       .|*     |        .|.     | 34 0.138 -0.014 54.488 0.014 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.037 -0.009 54.740 0.018 
       *|.     |        .|.     | 36 -0.092 -0.001 56.351 0.017 
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Πίνακας Β.12: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της 

Πορτογαλίας 

Date: 08/02/12   Time: 16:37    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.138 -0.138 2.6743 0.102 

       *|.     |        *|.     | 2 -0.139 -0.161 5.4075 0.067 
       .|****  |        .|****  | 3 0.549 0.528 48.277 0.000 
       *|.     |        .|.     | 4 -0.133 -0.043 50.811 0.000 
       *|.     |        .|.     | 5 -0.138 -0.049 53.549 0.000 
       .|***   |        .|*     | 6 0.425 0.162 79.841 0.000 
       *|.     |        .|.     | 7 -0.133 -0.037 82.434 0.000 
       *|.     |        .|.     | 8 -0.138 -0.038 85.239 0.000 
       .|***   |        .|*     | 9 0.356 0.084 104.07 0.000 
       *|.     |        .|.     | 10 -0.126 -0.022 106.45 0.000 
       *|.     |        .|.     | 11 -0.132 -0.024 109.09 0.000 
       .|**    |        .|*     | 12 0.325 0.077 125.18 0.000 
       *|.     |        .|.     | 13 -0.126 -0.026 127.61 0.000 
       *|.     |        .|.     | 14 -0.129 -0.022 130.20 0.000 
       .|*     |        *|.     | 15 0.191 -0.111 135.91 0.000 
       *|.     |        .|.     | 16 -0.134 -0.049 138.75 0.000 
       *|.     |        .|.     | 17 -0.121 -0.025 141.08 0.000 
       .|**    |        .|*     | 18 0.284 0.187 154.03 0.000 
       *|.     |        .|.     | 19 -0.128 -0.012 156.67 0.000 
       *|.     |        .|.     | 20 -0.122 -0.022 159.09 0.000 
       .|**    |        .|*     | 21 0.313 0.110 175.17 0.000 
       *|.     |        .|.     | 22 -0.118 -0.004 177.49 0.000 
       *|.     |        .|.     | 23 -0.119 -0.015 179.86 0.000 
       .|*     |        *|.     | 24 0.185 -0.146 185.64 0.000 
       *|.     |        .|.     | 25 -0.113 -0.015 187.79 0.000 
       *|.     |        .|.     | 26 -0.116 -0.016 190.11 0.000 
       .|**    |        .|*     | 27 0.238 0.129 199.89 0.000 
       *|.     |        .|.     | 28 -0.111 -0.009 202.04 0.000 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.114 -0.014 204.35 0.000 
       .|***   |        .|**    | 30 0.366 0.215 228.15 0.000 
       *|.     |        .|.     | 31 -0.104 -0.002 230.11 0.000 
       *|.     |        .|.     | 32 -0.113 -0.005 232.42 0.000 
       .|**    |        .|.     | 33 0.303 -0.020 249.24 0.000 
       *|.     |        .|.     | 34 -0.107 -0.007 251.37 0.000 
       *|.     |        .|.     | 35 -0.111 -0.003 253.67 0.000 
       .|**    |        .|.     | 36 0.252 -0.000 265.63 0.000 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Πίνακας Β.13: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών 

της Ισπανίας 

Date: 08/02/12   Time: 16:36    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **|.     |       **|.     | 1 -0.337 -0.337 15.870 0.000 

       .|.     |        *|.     | 2 -0.057 -0.192 16.333 0.000 
       .|*     |        .|*     | 3 0.155 0.079 19.762 0.000 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.191 -0.134 24.981 0.000 
       .|*     |        .|.     | 5 0.103 0.019 26.510 0.000 
       .|.     |        .|.     | 6 0.003 0.001 26.512 0.000 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.032 0.018 26.660 0.000 
       .|.     |        .|.     | 8 0.049 0.015 27.010 0.001 
       .|.     |        .|.     | 9 0.012 0.055 27.031 0.001 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.041 -0.015 27.284 0.002 
       .|*     |        .|.     | 11 0.074 0.065 28.112 0.003 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.121 -0.096 30.325 0.002 
       .|.     |        .|.     | 13 0.068 0.025 31.043 0.003 
       .|.     |        .|.     | 14 0.022 0.008 31.120 0.005 
       .|.     |        .|.     | 15 -0.004 0.067 31.123 0.008 
       *|.     |       **|.     | 16 -0.169 -0.233 35.642 0.003 
       .|.     |        .|.     | 17 0.072 -0.041 36.462 0.004 
       .|*     |        .|*     | 18 0.093 0.074 37.857 0.004 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.182 -0.096 43.186 0.001 
       .|*     |        .|.     | 20 0.188 0.064 48.926 0.000 
       *|.     |        *|.     | 21 -0.158 -0.103 53.011 0.000 
       .|.     |        *|.     | 22 -0.035 -0.071 53.214 0.000 
       .|*     |        .|*     | 23 0.179 0.094 58.556 0.000 
       *|.     |        .|.     | 24 -0.155 -0.028 62.620 0.000 
       .|.     |        *|.     | 25 -0.021 -0.090 62.696 0.000 
       .|.     |        *|.     | 26 -0.005 -0.120 62.701 0.000 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.006 0.025 62.708 0.000 
       .|.     |        .|.     | 28 0.012 -0.065 62.731 0.000 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.010 -0.014 62.748 0.000 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.019 0.009 62.814 0.000 
       .|.     |        .|.     | 31 0.033 -0.029 63.008 0.001 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.004 0.004 63.011 0.001 
       .|.     |        .|.     | 33 0.001 0.008 63.012 0.001 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.027 -0.017 63.151 0.002 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.012 -0.035 63.177 0.002 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.019 -0.048 63.243 0.003 
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Πίνακας Β.14: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής των εισαγωγών 

της Ισπανίας 

Date: 08/02/12   Time: 16:38    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **|.     |       **|.     | 1 -0.240 -0.240 8.0671 0.005 

       .|.     |        .|.     | 2 0.038 -0.020 8.2757 0.016 
       .|*     |        .|*     | 3 0.086 0.096 9.3267 0.025 
       .|.     |        .|.     | 4 0.023 0.072 9.4023 0.052 
       .|*     |        .|*     | 5 0.129 0.159 11.820 0.037 
       *|.     |        .|.     | 6 -0.114 -0.061 13.708 0.033 
       .|*     |        .|.     | 7 0.122 0.069 15.900 0.026 
       .|.     |        .|.     | 8 0.005 0.025 15.905 0.044 
       .|.     |        .|.     | 9 0.013 0.022 15.930 0.068 
       *|.     |        *|.     | 10 -0.106 -0.139 17.611 0.062 
       .|.     |        *|.     | 11 -0.027 -0.090 17.718 0.088 
       .|.     |        *|.     | 12 -0.035 -0.108 17.901 0.119 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.040 -0.044 18.144 0.152 
       .|.     |        .|.     | 14 0.011 0.012 18.162 0.200 
       *|.     |        .|.     | 15 -0.072 -0.018 18.977 0.215 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.066 -0.090 19.663 0.236 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.011 -0.014 19.683 0.291 
       .|.     |        .|*     | 18 0.058 0.097 20.216 0.321 
       *|.     |        .|.     | 19 -0.074 0.004 21.102 0.331 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.019 -0.019 21.160 0.388 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.002 -0.031 21.161 0.449 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.074 -0.114 22.060 0.456 
       .|*     |        .|*     | 23 0.154 0.127 26.035 0.299 
       *|.     |        .|.     | 24 -0.150 -0.059 29.812 0.191 
       .|.     |        .|.     | 25 0.015 -0.064 29.852 0.230 
       .|*     |        .|*     | 26 0.132 0.092 32.821 0.167 
       *|.     |        *|.     | 27 -0.141 -0.087 36.267 0.110 
       .|*     |        .|.     | 28 0.106 0.047 38.243 0.094 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.069 0.006 39.074 0.100 
       .|*     |        .|*     | 30 0.169 0.145 44.171 0.046 
       *|.     |        .|.     | 31 -0.075 -0.052 45.192 0.048 
       *|.     |        *|.     | 32 -0.081 -0.119 46.375 0.048 
       .|.     |        *|.     | 33 0.003 -0.112 46.377 0.061 
       .|.     |        .|.     | 34 0.025 0.019 46.493 0.075 
       .|*     |        .|*     | 35 0.084 0.087 47.796 0.073 
       *|.     |        *|.     | 36 -0.189 -0.120 54.523 0.025 
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Πίνακας Β.15: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ της 

Ισπανίας 

Date: 08/02/12   Time: 16:37    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             **|.     |       **|.     | 1 -0.232 -0.232 7.5520 0.006 

      **|.     |       **|.     | 2 -0.234 -0.304 15.271 0.000 
       .|*******        .|******| 3 0.915 0.901 134.34 0.000 
      **|.     |        .|.     | 4 -0.227 0.009 141.70 0.000 
      **|.     |        .|.     | 5 -0.228 0.029 149.23 0.000 
       .|******|        .|*     | 6 0.862 0.146 257.23 0.000 
      **|.     |        .|.     | 7 -0.224 -0.010 264.55 0.000 
      **|.     |        .|.     | 8 -0.225 -0.007 272.05 0.000 
       .|******|        .|.     | 9 0.800 -0.052 367.34 0.000 
      **|.     |        .|.     | 10 -0.218 0.003 374.45 0.000 
      **|.     |        .|.     | 11 -0.219 0.003 381.72 0.000 
       .|***** |       **|.     | 12 0.697 -0.313 455.80 0.000 
      **|.     |        .|.     | 13 -0.210 -0.017 462.60 0.000 
      **|.     |        .|.     | 14 -0.212 -0.029 469.56 0.000 
       .|***** |        .|**    | 15 0.661 0.294 537.86 0.000 
      **|.     |        .|.     | 16 -0.207 -0.010 544.62 0.000 
      **|.     |        .|.     | 17 -0.209 0.001 551.55 0.000 
       .|****  |        .|.     | 18 0.613 0.038 611.71 0.000 
       *|.     |        .|.     | 19 -0.202 -0.012 618.32 0.000 
       *|.     |        .|.     | 20 -0.204 -0.007 625.10 0.000 
       .|****  |        *|.     | 21 0.558 -0.087 676.20 0.000 
       *|.     |        .|.     | 22 -0.197 -0.008 682.65 0.000 
       *|.     |        .|.     | 23 -0.199 -0.008 689.28 0.000 
       .|****  |        .|.     | 24 0.530 -0.056 736.54 0.000 
       *|.     |        .|.     | 25 -0.195 -0.003 742.98 0.000 
       *|.     |        .|.     | 26 -0.196 -0.013 749.60 0.000 
       .|****  |        .|*     | 27 0.497 0.142 792.39 0.000 
       *|.     |        .|.     | 28 -0.192 -0.018 798.80 0.000 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.193 -0.010 805.39 0.000 
       .|***   |        .|.     | 30 0.464 -0.012 843.74 0.000 
       *|.     |        .|.     | 31 -0.190 -0.028 850.25 0.000 
       *|.     |        .|.     | 32 -0.192 -0.023 856.94 0.000 
       .|***   |        *|.     | 33 0.434 -0.128 891.38 0.000 
       *|.     |        .|.     | 34 -0.194 -0.043 898.31 0.000 
       *|.     |        .|.     | 35 -0.195 -0.051 905.43 0.000 
       .|***   |        .|*     | 36 0.414 0.076 937.69 0.000 
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ΕΛΛΑ∆Α 

Πίνακας B.16: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εξαγωγών της 

Ελλάδας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα MA(1) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/10/12   Time: 22:37    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 0.017 0.017 0.0436 0.835 

       *|.     |        *|.     | 2 -0.143 -0.144 3.3150 0.191 
       .|.     |        .|.     | 3 0.018 0.024 3.3668 0.338 
       .|.     |        .|.     | 4 0.016 -0.005 3.4098 0.492 
       .|*     |        .|*     | 5 0.144 0.153 6.7702 0.238 
       .|.     |        .|.     | 6 -0.031 -0.039 6.9305 0.327 
       .|.     |        .|.     | 7 0.007 0.054 6.9384 0.435 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.003 -0.026 6.9403 0.543 
       .|.     |        .|.     | 9 0.005 0.018 6.9450 0.643 
       .|.     |        .|.     | 10 0.065 0.037 7.6486 0.663 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.041 -0.031 7.9354 0.719 
       .|.     |        .|.     | 12 0.042 0.052 8.2357 0.766 
       .|*     |        .|.     | 13 0.078 0.069 9.2895 0.751 
       *|.     |        *|.     | 14 -0.101 -0.098 11.047 0.682 
       .|.     |        .|.     | 15 0.005 0.016 11.051 0.749 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.109 -0.141 13.135 0.663 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.059 -0.063 13.752 0.685 
       .|.     |        .|.     | 18 0.058 0.010 14.359 0.705 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.062 -0.049 15.046 0.720 
       .|.     |        .|.     | 20 0.034 0.044 15.256 0.762 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.020 0.006 15.325 0.806 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.106 -0.100 17.367 0.743 
       .|*     |        .|*     | 23 0.125 0.132 20.237 0.628 
       *|.     |       **|.     | 24 -0.204 -0.248 28.004 0.260 
       *|.     |        .|.     | 25 -0.094 -0.057 29.667 0.237 
       .|.     |        .|.     | 26 0.049 0.013 30.116 0.263 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.011 0.001 30.138 0.308 
       .|.     |        *|.     | 28 -0.042 -0.068 30.482 0.341 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.096 0.018 32.250 0.309 
       .|.     |        .|.     | 30 0.067 0.018 33.137 0.317 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.021 -0.033 33.226 0.359 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.010 0.004 33.245 0.406 
       .|.     |        .|.     | 33 0.050 0.012 33.743 0.431 
       .|.     |        .|*     | 34 0.019 0.095 33.814 0.477 
       .|.     |        .|.     | 35 0.009 -0.009 33.832 0.524 
       *|.     |        *|.     | 36 -0.070 -0.080 34.846 0.523 
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Πίνακας B.17: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εισαγωγών της 

Ελλάδας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(4,4) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/10/12   Time: 23:26    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 151     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.030 -0.030 0.1428 0.705 

       .|.     |        .|.     | 2 0.064 0.063 0.7784 0.678 
       .|.     |        .|.     | 3 -0.058 -0.054 1.3008 0.729 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.001 -0.008 1.3011 0.861 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.026 -0.020 1.4097 0.923 
       .|.     |        .|.     | 6 0.037 0.034 1.6276 0.951 
       .|.     |        .|.     | 7 0.038 0.042 1.8536 0.967 
       *|.     |        *|.     | 8 -0.117 -0.123 4.0539 0.852 
       .|.     |        .|.     | 9 0.013 0.007 4.0832 0.906 
       .|.     |        .|.     | 10 0.047 0.069 4.4409 0.925 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.012 -0.022 4.4646 0.954 
       .|.     |        .|.     | 12 0.048 0.041 4.8459 0.963 
       .|.     |        .|.     | 13 0.017 0.020 4.8968 0.977 
       *|.     |        *|.     | 14 -0.096 -0.098 6.4614 0.953 
       .|.     |        .|.     | 15 -0.047 -0.038 6.8398 0.962 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.069 -0.078 7.6560 0.958 
       .|*     |        .|*     | 17 0.104 0.102 9.5184 0.923 
       .|.     |        .|*     | 18 0.050 0.076 9.9449 0.934 
       .|.     |        .|.     | 19 0.052 0.016 10.418 0.942 
       *|.     |        *|.     | 20 -0.156 -0.150 14.726 0.792 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.014 -0.010 14.762 0.835 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.022 -0.011 14.844 0.869 
       .|.     |        .|.     | 23 0.038 0.023 15.106 0.891 
       .|.     |        .|.     | 24 -0.008 -0.023 15.118 0.917 
       .|.     |        .|.     | 25 0.002 0.008 15.119 0.939 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.060 -0.026 15.780 0.941 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.034 -0.033 15.999 0.953 
       .|*     |        .|*     | 28 0.204 0.187 23.809 0.692 
       *|.     |        *|.     | 29 -0.088 -0.103 25.262 0.665 
       .|*     |        .|*     | 30 0.153 0.125 29.749 0.479 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.047 -0.016 30.181 0.508 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.027 -0.037 30.318 0.552 
       .|.     |        .|*     | 33 0.040 0.121 30.635 0.585 
       .|*     |        .|.     | 34 0.103 0.069 32.741 0.529 
       .|*     |        .|.     | 35 0.085 0.049 34.182 0.507 
       *|.     |        *|.     | 36 -0.077 -0.084 35.378 0.498 
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Πίνακας B.18: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα του ΑΕΠ της Ελλάδας 

[µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(3,3) εξαιτίας της 

περιοδικής αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/09/12   Time: 00:22    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 152     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.104 -0.104 1.6656 0.197 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.052 -0.064 2.0939 0.351 
       .|.     |        .|.     | 3 0.061 0.049 2.6699 0.445 
       .|*     |        .|*     | 4 0.180 0.192 7.8068 0.099 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.049 -0.002 8.1868 0.146 
       *|.     |        .|.     | 6 -0.068 -0.063 8.9360 0.177 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.002 -0.046 8.9368 0.257 
       .|**    |        .|*     | 8 0.225 0.196 17.197 0.028 
       *|.     |        .|.     | 9 -0.113 -0.052 19.295 0.023 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.052 -0.035 19.736 0.032 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.013 -0.062 19.764 0.049 
       .|.     |        *|.     | 12 -0.033 -0.115 19.942 0.068 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.020 0.011 20.010 0.095 
       *|.     |        .|.     | 14 -0.072 -0.039 20.892 0.104 
       .|.     |        .|.     | 15 0.049 0.060 21.310 0.127 
       .|*     |        .|*     | 16 0.111 0.100 23.440 0.102 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.048 0.010 23.838 0.124 
       .|*     |        .|*     | 18 0.083 0.111 25.044 0.124 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.029 -0.044 25.195 0.154 
       .|.     |        .|.     | 20 0.058 0.051 25.789 0.173 
       .|*     |        .|*     | 21 0.078 0.085 26.871 0.175 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.013 0.004 26.903 0.215 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.003 -0.028 26.904 0.260 
       .|*     |        .|.     | 24 0.095 0.022 28.551 0.237 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.010 -0.003 28.569 0.282 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.014 -0.039 28.605 0.329 
       .|.     |        .|.     | 27 0.006 0.053 28.612 0.380 
       .|.     |        .|.     | 28 -0.019 -0.049 28.683 0.429 
       .|.     |        .|.     | 29 0.004 -0.012 28.685 0.482 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.034 0.013 28.909 0.522 
       .|.     |        .|.     | 31 0.022 0.017 29.004 0.569 
       .|.     |        .|.     | 32 0.038 0.055 29.283 0.605 
       .|.     |        .|.     | 33 0.021 0.052 29.370 0.649 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.026 -0.012 29.501 0.688 
       .|.     |        .|.     | 35 0.013 -0.000 29.532 0.729 
       .|.     |        *|.     | 36 -0.047 -0.082 29.969 0.750 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Πίνακας B.19: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εξαγωγών της 

Ιταλίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα MA(1) εξαιτίας 

της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/10/12   Time: 22:57    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 155     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.101 -0.101 1.6012 0.206 

       .|.     |        .|.     | 2 0.060 0.050 2.1731 0.337 
       .|*     |        .|*     | 3 0.166 0.179 6.5666 0.087 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.112 -0.084 8.5891 0.072 
       .|*     |        .|*     | 5 0.135 0.100 11.564 0.041 
       .|*     |        .|*     | 6 0.110 0.122 13.543 0.035 
       .|*     |        .|*     | 7 0.087 0.133 14.776 0.039 
       .|.     |        .|.     | 8 0.017 -0.025 14.826 0.063 
       .|.     |        .|.     | 9 0.029 0.002 14.964 0.092 
       .|.     |        *|.     | 10 -0.054 -0.080 15.446 0.117 
       .|.     |        .|.     | 11 0.065 0.050 16.160 0.135 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.101 -0.144 17.903 0.119 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.002 -0.037 17.904 0.161 
       .|.     |        .|.     | 14 0.071 0.038 18.773 0.174 
       *|.     |        .|.     | 15 -0.101 -0.030 20.533 0.152 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.104 -0.166 22.434 0.130 
       .|.     |        .|.     | 17 0.047 0.049 22.827 0.155 
       *|.     |        *|.     | 18 -0.136 -0.070 26.102 0.097 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.081 -0.068 27.267 0.099 
       .|*     |        .|*     | 20 0.113 0.075 29.551 0.077 
       .|.     |        .|.     | 21 -0.057 0.072 30.144 0.089 
       .|.     |        .|*     | 22 0.064 0.090 30.882 0.099 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.025 0.001 31.001 0.123 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.176 -0.166 36.780 0.046 
       *|.     |        *|.     | 25 -0.071 -0.128 37.734 0.049 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.020 -0.005 37.813 0.063 
       .|.     |        *|.     | 27 -0.061 -0.067 38.524 0.070 
       .|.     |        .|.     | 28 0.027 -0.054 38.664 0.086 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.065 -0.035 39.479 0.093 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.048 0.031 39.923 0.106 
       .|.     |        .|.     | 31 0.008 0.014 39.936 0.130 
       *|.     |        .|.     | 32 -0.083 -0.003 41.286 0.126 
       .|.     |        .|*     | 33 0.057 0.076 41.937 0.137 
       .|.     |        .|.     | 34 0.002 0.024 41.939 0.165 
       *|.     |        *|.     | 35 -0.089 -0.074 43.544 0.152 
       .|.     |        *|.     | 36 -0.050 -0.118 44.051 0.168 
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Πίνακας B.20: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εισαγωγών της 

Ιταλίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα AR(3) εξαιτίας 

της περιοδικής αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/09/12   Time: 00:29    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 152     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.056 -0.056 0.4879 0.485 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.041 -0.045 0.7532 0.686 
       .|.     |        .|.     | 3 -0.023 -0.028 0.8361 0.841 
       .|*     |        .|*     | 4 0.096 0.091 2.2805 0.684 
       .|*     |        .|*     | 5 0.101 0.111 3.9050 0.563 
       .|.     |        .|.     | 6 -0.034 -0.014 4.0865 0.665 
       .|.     |        .|.     | 7 0.024 0.035 4.1828 0.758 
       *|.     |        *|.     | 8 -0.076 -0.081 5.1198 0.745 
       .|*     |        .|.     | 9 0.075 0.047 6.0369 0.736 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.034 -0.040 6.2253 0.796 
       .|.     |        .|.     | 11 0.043 0.042 6.5269 0.836 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.134 -0.126 9.5125 0.659 
       *|.     |        *|.     | 13 -0.145 -0.159 13.052 0.444 
       .|.     |        .|.     | 14 0.033 -0.008 13.234 0.508 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.156 -0.178 17.409 0.295 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.115 -0.149 19.695 0.234 
       .|.     |        .|.     | 17 0.013 0.046 19.724 0.289 
       .|.     |        .|.     | 18 0.056 0.057 20.281 0.317 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.044 0.003 20.618 0.358 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.050 -0.001 21.064 0.393 
       .|.     |        .|*     | 21 0.057 0.079 21.651 0.420 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.149 -0.165 25.663 0.266 
       .|*     |        .|*     | 23 0.199 0.192 32.862 0.083 
      **|.     |       **|.     | 24 -0.213 -0.230 41.164 0.016 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.004 -0.059 41.167 0.022 
       .|.     |        .|.     | 26 0.062 0.058 41.887 0.025 
       .|.     |        *|.     | 27 -0.048 -0.135 42.326 0.031 
       .|*     |        .|*     | 28 0.173 0.113 47.948 0.011 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.031 0.008 48.134 0.014 
       .|.     |        .|.     | 30 0.039 0.004 48.422 0.018 
       *|.     |        *|.     | 31 -0.094 -0.070 50.130 0.016 
       .|*     |        .|.     | 32 0.090 0.013 51.701 0.015 
       *|.     |        .|.     | 33 -0.087 -0.063 53.199 0.014 
       .|.     |        .|.     | 34 0.046 -0.003 53.622 0.017 
       .|.     |        .|.     | 35 0.041 0.074 53.962 0.021 
       *|.     |        *|.     | 36 -0.141 -0.173 57.999 0.012 
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Πίνακας B.21: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα του ΑΕΠ της Ιταλίας 

[µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(3,3) εξαιτίας της 

περιοδικής αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/09/12   Time: 00:26    
Sample: 1999M01 2011M12      
Included observations: 152     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 0.001 0.001 0.0001 0.992 

       .|.     |        .|.     | 2 0.027 0.027 0.1141 0.945 
       .|.     |        .|.     | 3 0.062 0.062 0.7193 0.869 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.019 -0.020 0.7784 0.941 
       .|*     |        .|*     | 5 0.081 0.078 1.8313 0.872 
       .|*     |        .|*     | 6 0.182 0.181 7.1322 0.309 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.053 -0.055 7.5893 0.370 
       .|.     |        .|.     | 8 0.049 0.031 7.9794 0.435 
       *|.     |        *|.     | 9 -0.114 -0.134 10.103 0.342 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.059 -0.057 10.670 0.384 
       .|.     |        .|.     | 11 0.018 -0.013 10.722 0.467 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.095 -0.109 12.237 0.427 
       .|.     |        .|.     | 13 0.002 0.019 12.237 0.508 
       *|.     |        *|.     | 14 -0.077 -0.079 13.235 0.508 
       .|.     |        .|*     | 15 0.067 0.149 14.002 0.525 
       .|.     |        .|.     | 16 0.052 0.065 14.469 0.564 
       *|.     |        *|.     | 17 -0.142 -0.129 17.974 0.390 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.064 -0.055 18.693 0.411 
       .|.     |        .|.     | 19 0.061 0.046 19.338 0.435 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.028 0.016 19.474 0.491 
       .|*     |        .|.     | 21 0.093 0.016 21.035 0.457 
       .|.     |        .|.     | 22 0.020 0.017 21.109 0.514 
       *|.     |        *|.     | 23 -0.154 -0.128 25.391 0.330 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.088 -0.104 26.823 0.313 
       .|.     |        .|.     | 25 0.037 0.068 27.069 0.352 
       .|.     |        .|.     | 26 0.015 0.000 27.111 0.404 
       .|.     |        .|.     | 27 0.031 -0.006 27.292 0.448 
       .|.     |        .|.     | 28 0.032 0.064 27.483 0.492 
       *|.     |        .|.     | 29 -0.094 -0.039 29.168 0.456 
       *|.     |        *|.     | 30 -0.173 -0.190 34.885 0.247 
       .|.     |        .|.     | 31 0.046 0.026 35.303 0.272 
       .|.     |        .|.     | 32 0.006 0.026 35.310 0.315 
       .|.     |        .|.     | 33 0.052 0.068 35.842 0.337 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.001 -0.033 35.842 0.382 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.040 -0.019 36.156 0.414 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.048 -0.030 36.614 0.440 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Πίνακας B.22: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εξαγωγών της 

Ιρλανδίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(7,7) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/10/12   Time: 21:45    
Sample: 2001M01 2011M12      
Included observations: 124     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.051 -0.051 0.3354 0.563 

       .|.     |        .|.     | 2 0.038 0.035 0.5167 0.772 
       .|.     |        .|.     | 3 0.023 0.026 0.5823 0.900 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.078 -0.077 1.3666 0.850 
       .|.     |        .|.     | 5 0.002 -0.008 1.3670 0.928 
       .|.     |        .|.     | 6 0.000 0.006 1.3670 0.968 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.022 -0.018 1.4327 0.985 
       .|.     |        .|.     | 8 0.019 0.011 1.4824 0.993 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.034 -0.032 1.6380 0.996 
       .|.     |        .|.     | 10 0.031 0.028 1.7707 0.998 
       .|.     |        .|.     | 11 0.046 0.049 2.0655 0.998 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.053 -0.048 2.4506 0.998 
       .|.     |        .|.     | 13 0.001 -0.014 2.4507 0.999 
       .|.     |        .|.     | 14 0.039 0.045 2.6658 1.000 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.098 -0.085 4.0440 0.998 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.042 -0.065 4.3044 0.998 
       .|.     |        .|.     | 17 0.035 0.038 4.4847 0.999 
       .|.     |        .|.     | 18 0.020 0.039 4.5430 0.999 
       .|.     |        .|.     | 19 0.039 0.026 4.7684 1.000 
       .|.     |        *|.     | 20 -0.057 -0.066 5.2521 1.000 
       .|.     |        .|.     | 21 0.020 0.013 5.3132 1.000 
       .|.     |        .|.     | 22 0.054 0.065 5.7541 1.000 
       .|.     |        .|.     | 23 0.047 0.067 6.0969 1.000 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.071 -0.095 6.8803 1.000 
       .|.     |        .|.     | 25 0.069 0.058 7.6300 1.000 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.034 0.009 7.8156 1.000 
       *|.     |        *|.     | 27 -0.148 -0.162 11.347 0.996 
       .|*     |        .|.     | 28 0.091 0.058 12.682 0.994 
       *|.     |        *|.     | 29 -0.111 -0.079 14.727 0.987 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.016 -0.028 14.772 0.991 
       .|.     |        .|.     | 31 -0.020 -0.047 14.840 0.994 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.004 0.005 14.843 0.996 
       .|.     |        .|.     | 33 0.049 0.040 15.263 0.996 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.053 -0.036 15.745 0.997 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.025 -0.044 15.857 0.998 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.014 -0.053 15.890 0.999 
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Πίνακας B.23: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εισαγωγών της 

Ιρλανδίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα AR(2) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/10/12   Time: 21:47    
Sample: 2001M01 2011M12      
Included observations: 129     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 0.015 0.015 0.0308 0.861 

       .|.     |        .|.     | 2 0.036 0.036 0.2007 0.905 
       .|.     |        .|.     | 3 0.019 0.018 0.2501 0.969 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.054 -0.056 0.6490 0.957 
       *|.     |        *|.     | 5 -0.139 -0.139 3.2795 0.657 
       .|.     |        .|.     | 6 -0.049 -0.044 3.6160 0.728 
       *|.     |        *|.     | 7 -0.087 -0.075 4.6524 0.702 
       .|*     |        .|*     | 8 0.075 0.084 5.4286 0.711 
       .|.     |        .|.     | 9 0.048 0.042 5.7515 0.765 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.015 -0.042 5.7847 0.833 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.023 -0.054 5.8626 0.882 
       .|*     |        .|*     | 12 0.113 0.100 7.7017 0.808 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.037 -0.015 7.8958 0.850 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.020 -0.016 7.9543 0.892 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.143 -0.150 11.006 0.752 
       .|.     |        .|.     | 16 0.027 0.031 11.111 0.803 
       .|.     |        .|.     | 17 0.040 0.069 11.358 0.837 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.056 -0.054 11.841 0.855 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.027 -0.036 11.950 0.888 
       .|*     |        .|.     | 20 0.079 0.027 12.923 0.881 
       .|.     |        .|.     | 21 0.063 0.067 13.544 0.888 
       *|.     |        *|.     | 22 -0.069 -0.077 14.285 0.891 
       .|.     |        .|.     | 23 0.038 0.052 14.521 0.911 
      **|.     |       **|.     | 24 -0.223 -0.253 22.495 0.550 
       .|.     |        .|*     | 25 0.065 0.087 23.185 0.567 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.026 -0.009 23.299 0.616 
       *|.     |        .|.     | 27 -0.087 -0.033 24.559 0.599 
       .|.     |        .|.     | 28 0.034 -0.008 24.756 0.641 
       .|.     |        .|.     | 29 0.049 -0.047 25.160 0.670 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.020 -0.003 25.230 0.714 
       .|*     |        .|*     | 31 0.081 0.081 26.357 0.704 
       *|.     |        *|.     | 32 -0.081 -0.080 27.508 0.693 
       .|.     |        .|.     | 33 0.070 0.035 28.367 0.697 
       .|.     |        *|.     | 34 -0.061 -0.080 29.020 0.710 
       .|.     |        .|.     | 35 0.005 0.032 29.024 0.751 
      **|.     |       **|.     | 36 -0.266 -0.223 41.864 0.231 
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Πίνακας B.24: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα του ΑΕΠ της Ιρλανδίας 

[µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(6,6) εξαιτίας της 

περιοδικής αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/09/12   Time: 01:22    
Sample: 2001M01 2011M12      
Included observations: 125     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.001 -0.001 5.E-05 0.995 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.001 -0.001 0.0001 1.000 
       .|.     |        .|.     | 3 0.007 0.007 0.0065 1.000 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.001 -0.001 0.0066 1.000 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.001 -0.001 0.0066 1.000 
       .|.     |        .|.     | 6 -0.011 -0.011 0.0233 1.000 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.000 -0.000 0.0233 1.000 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.000 -0.000 0.0233 1.000 
       .|.     |        .|.     | 9 0.064 0.064 0.5869 1.000 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.001 -0.001 0.5870 1.000 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.001 -0.001 0.5871 1.000 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.085 -0.086 1.5943 1.000 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.001 -0.001 1.5943 1.000 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.001 -0.001 1.5944 1.000 
       .|.     |        .|.     | 15 0.010 0.014 1.6103 1.000 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.001 -0.001 1.6105 1.000 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.001 -0.001 1.6108 1.000 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.015 -0.021 1.6422 1.000 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.001 -0.001 1.6424 1.000 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.001 -0.001 1.6427 1.000 
       .|*     |        .|*     | 21 0.125 0.138 4.0195 1.000 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.001 -0.001 4.0196 1.000 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.001 -0.001 4.0196 1.000 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.152 -0.171 7.6283 0.999 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.000 -0.000 7.6283 1.000 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.000 -0.000 7.6283 1.000 
       *|.     |        *|.     | 27 -0.118 -0.106 9.9008 0.999 
       .|.     |        .|.     | 28 0.000 0.000 9.9008 0.999 
       .|.     |        .|.     | 29 0.000 0.000 9.9009 1.000 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.022 -0.046 9.9809 1.000 
       .|.     |        .|.     | 31 0.001 0.001 9.9810 1.000 
       .|.     |        .|.     | 32 0.001 0.001 9.9811 1.000 
       .|.     |        .|.     | 33 -0.011 0.040 10.000 1.000 
       .|.     |        .|.     | 34 0.001 0.000 10.001 1.000 
       .|.     |        .|.     | 35 0.001 0.000 10.001 1.000 
       *|.     |       **|.     | 36 -0.193 -0.229 16.614 0.998 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Πίνακας B.25: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εξαγωγών της 

Πορτογαλίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα MA(1) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/10/12   Time: 23:53    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.007 -0.007 0.0062 0.937 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.035 -0.035 0.1800 0.914 
       .|.     |        .|.     | 3 -0.061 -0.062 0.7135 0.870 
       .|.     |        .|.     | 4 0.016 0.014 0.7487 0.945 
       .|.     |        .|.     | 5 0.068 0.064 1.4202 0.922 
       .|*     |        .|*     | 6 0.115 0.115 3.3569 0.763 
       *|.     |        *|.     | 7 -0.114 -0.107 5.2569 0.629 
       *|.     |        *|.     | 8 -0.089 -0.079 6.4285 0.599 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.005 -0.002 6.4328 0.696 
       .|.     |        .|.     | 10 0.059 0.037 6.9510 0.730 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.023 -0.043 7.0277 0.797 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.024 -0.021 7.1165 0.850 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.022 0.018 7.1890 0.892 
       *|.     |        *|.     | 14 -0.119 -0.122 9.3918 0.805 
       .|.     |        .|.     | 15 0.073 0.049 10.233 0.805 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.082 -0.105 11.282 0.792 
       .|*     |        .|*     | 17 0.142 0.163 14.460 0.634 
       .|.     |        .|.     | 18 -0.015 -0.010 14.495 0.696 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.083 -0.086 15.599 0.684 
       .|.     |        .|*     | 20 0.057 0.094 16.119 0.709 
       .|.     |        .|.     | 21 0.052 0.015 16.571 0.737 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.023 -0.028 16.657 0.782 
       .|.     |        .|.     | 23 0.018 -0.023 16.709 0.823 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.193 -0.166 22.982 0.521 
       .|*     |        .|*     | 25 0.077 0.113 23.984 0.520 
       .|.     |        .|.     | 26 0.071 0.031 24.840 0.528 
       .|.     |        *|.     | 27 -0.036 -0.089 25.065 0.571 
       .|.     |        .|.     | 28 -0.034 0.011 25.266 0.613 
       *|.     |        *|.     | 29 -0.111 -0.078 27.425 0.549 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.002 -0.017 27.425 0.601 
       .|.     |        *|.     | 31 -0.054 -0.087 27.947 0.624 
       .|.     |        .|.     | 32 0.007 -0.046 27.956 0.672 
       *|.     |        .|.     | 33 -0.088 -0.032 29.361 0.649 
       *|.     |        .|.     | 34 -0.068 -0.056 30.205 0.654 
       .|.     |        .|.     | 35 0.034 -0.002 30.423 0.689 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.001 -0.001 30.424 0.731 
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Πίνακας B.26: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εισαγωγών της 

Πορτογαλίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα MA(1) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/11/12   Time: 00:28    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.014 -0.014 0.0294 0.864 

       .|*     |        .|*     | 2 0.081 0.081 0.9637 0.618 
       *|.     |        *|.     | 3 -0.070 -0.068 1.6605 0.646 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.010 -0.019 1.6762 0.795 
       .|*     |        .|*     | 5 0.182 0.195 6.4691 0.263 
       .|.     |        .|.     | 6 0.052 0.055 6.8601 0.334 
       *|.     |        *|.     | 7 -0.084 -0.124 7.8820 0.343 
       *|.     |        *|.     | 8 -0.120 -0.112 10.022 0.264 
       .|.     |        .|.     | 9 -0.040 -0.008 10.260 0.330 
       *|.     |        *|.     | 10 -0.102 -0.137 11.831 0.297 
       .|*     |        .|*     | 11 0.113 0.079 13.748 0.247 
       .|.     |        .|.     | 12 -0.029 0.032 13.877 0.309 
       *|.     |        *|.     | 13 -0.199 -0.203 19.967 0.096 
       .|.     |        .|.     | 14 0.047 0.073 20.304 0.121 
       *|.     |        .|.     | 15 -0.111 -0.040 22.214 0.102 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.073 -0.194 23.057 0.112 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.022 -0.039 23.133 0.145 
       .|.     |        .|*     | 18 0.031 0.150 23.283 0.180 
       .|.     |        *|.     | 19 -0.044 -0.085 23.591 0.212 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.001 -0.066 23.591 0.261 
       .|.     |        .|*     | 21 -0.030 0.087 23.743 0.306 
       .|.     |        .|.     | 22 0.036 0.009 23.960 0.349 
       .|*     |        .|.     | 23 0.159 0.036 28.169 0.209 
       *|.     |        .|.     | 24 -0.069 -0.017 28.969 0.221 
       .|.     |        *|.     | 25 -0.059 -0.140 29.559 0.241 
       .|.     |        *|.     | 26 -0.062 -0.108 30.229 0.258 
       *|.     |        .|.     | 27 -0.090 -0.028 31.624 0.246 
       .|*     |        .|.     | 28 0.130 0.073 34.598 0.182 
       .|.     |        .|.     | 29 0.050 -0.014 35.040 0.203 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.026 0.026 35.160 0.237 
       *|.     |        *|.     | 31 -0.167 -0.121 40.167 0.125 
       .|*     |        .|*     | 32 0.096 0.084 41.854 0.114 
       .|.     |        .|.     | 33 -0.019 -0.033 41.923 0.137 
       .|*     |        .|.     | 34 0.131 -0.012 45.072 0.097 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.028 -0.004 45.222 0.116 
       *|.     |        .|.     | 36 -0.084 0.009 46.557 0.112 
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Πίνακας B.27: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα του ΑΕΠ της 

Πορτογαλίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα 

ARMA(3,3) εξαιτίας της περιοδικής αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/09/12   Time: 00:53    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 134     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.005 -0.005 0.0039 0.950 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.005 -0.005 0.0069 0.997 
       .|**    |        .|**    | 3 0.277 0.277 10.693 0.014 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.000 0.002 10.693 0.030 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.005 -0.003 10.697 0.058 
       .|*     |        .|.     | 6 0.091 0.016 11.881 0.065 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.000 -0.000 11.881 0.105 
       .|.     |        .|.     | 8 -0.005 -0.002 11.884 0.156 
       .|.     |        .|.     | 9 0.018 -0.012 11.931 0.217 
       .|.     |        .|.     | 10 0.002 0.002 11.931 0.290 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.005 -0.003 11.934 0.369 
       .|.     |        .|.     | 12 0.009 0.006 11.946 0.450 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.002 -0.003 11.946 0.532 
       .|.     |        .|.     | 14 -0.004 -0.002 11.949 0.610 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.163 -0.180 16.016 0.381 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.029 -0.034 16.148 0.443 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.005 -0.005 16.151 0.513 
       .|.     |        .|*     | 18 -0.010 0.088 16.169 0.581 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.017 0.001 16.215 0.643 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.003 -0.001 16.216 0.703 
       .|.     |        .|.     | 21 0.051 0.056 16.643 0.733 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.008 0.001 16.652 0.782 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.003 -0.003 16.654 0.826 
       *|.     |       **|.     | 24 -0.157 -0.218 20.744 0.654 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.004 -0.006 20.746 0.707 
       .|.     |        .|.     | 26 -0.003 -0.002 20.748 0.755 
       *|.     |        .|.     | 27 -0.087 0.022 22.028 0.736 
       .|.     |        .|.     | 28 -0.004 0.000 22.031 0.780 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.003 -0.002 22.033 0.819 
       .|*     |        .|*     | 30 0.105 0.141 23.975 0.773 
       .|.     |        .|.     | 31 0.004 -0.003 23.977 0.811 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.003 -0.006 23.979 0.845 
       .|.     |        .|.     | 33 0.012 -0.065 24.006 0.874 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.004 -0.007 24.009 0.898 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.003 -0.002 24.010 0.919 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.048 -0.024 24.432 0.928 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Πίνακας B.28: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εξαγωγών της 

Ισπανίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα MA(1) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/11/12   Time: 00:13    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 137     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.034 -0.034 0.1658 0.684 

       .|.     |        .|.     | 2 -0.036 -0.037 0.3499 0.840 
       .|*     |        .|*     | 3 0.101 0.099 1.8022 0.614 
       *|.     |        *|.     | 4 -0.139 -0.135 4.5652 0.335 
       .|.     |        .|.     | 5 0.068 0.070 5.2257 0.389 
       .|.     |        .|.     | 6 0.024 0.006 5.3062 0.505 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.007 0.027 5.3129 0.622 
       .|.     |        .|.     | 8 0.056 0.026 5.7702 0.673 
       .|.     |        .|.     | 9 0.022 0.041 5.8423 0.756 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.024 -0.024 5.9314 0.821 
       .|.     |        .|.     | 11 0.037 0.033 6.1332 0.864 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.099 -0.102 7.6386 0.813 
       .|.     |        .|.     | 13 0.045 0.056 7.9472 0.847 
       .|.     |        .|.     | 14 0.019 -0.009 8.0016 0.889 
       .|.     |        .|.     | 15 -0.056 -0.022 8.4909 0.903 
       *|.     |       **|.     | 16 -0.179 -0.234 13.542 0.633 
       .|.     |        .|.     | 17 0.034 0.060 13.728 0.686 
       .|.     |        .|.     | 18 0.062 0.049 14.350 0.706 
       *|.     |        *|.     | 19 -0.132 -0.105 17.177 0.578 
       .|*     |        .|.     | 20 0.102 0.052 18.879 0.530 
       *|.     |        *|.     | 21 -0.139 -0.125 22.063 0.396 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.043 -0.005 22.368 0.438 
       .|*     |        .|*     | 23 0.120 0.082 24.756 0.363 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.145 -0.102 28.318 0.247 
       *|.     |        *|.     | 25 -0.081 -0.106 29.447 0.246 
       .|.     |        *|.     | 26 -0.037 -0.072 29.680 0.281 
       .|.     |        .|.     | 27 -0.019 0.042 29.740 0.326 
       .|.     |        *|.     | 28 0.002 -0.069 29.741 0.376 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.015 0.010 29.782 0.425 
       .|.     |        .|.     | 30 -0.014 0.005 29.819 0.475 
       .|.     |        .|.     | 31 0.029 -0.028 29.972 0.519 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.001 0.011 29.972 0.570 
       .|.     |        .|.     | 33 -0.010 -0.005 29.992 0.618 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.041 -0.035 30.300 0.650 
       .|.     |        .|.     | 35 -0.030 -0.041 30.463 0.687 
       .|.     |        .|.     | 36 -0.011 -0.031 30.485 0.728 
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Πίνακας B.29: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα των εισαγωγών της 

Ισπανίας [µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(2,2) 

εξαιτίας της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/11/12   Time: 00:46    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 135     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              *|.     |        *|.     | 1 -0.132 -0.132 2.3874 0.122 

       .|.     |        .|.     | 2 0.049 0.032 2.7236 0.256 
       .|.     |        .|.     | 3 0.040 0.052 2.9516 0.399 
       .|.     |        .|.     | 4 -0.050 -0.041 3.3011 0.509 
       .|*     |        .|*     | 5 0.095 0.082 4.5931 0.468 
       *|.     |        .|.     | 6 -0.077 -0.055 5.4444 0.488 
       .|*     |        .|*     | 7 0.152 0.136 8.7826 0.269 
       .|.     |        .|*     | 8 0.047 0.080 9.1014 0.334 
       .|.     |        .|.     | 9 0.028 0.047 9.2180 0.417 
       *|.     |        *|.     | 10 -0.143 -0.172 12.238 0.269 
       *|.     |        *|.     | 11 -0.068 -0.101 12.935 0.298 
       .|.     |        *|.     | 12 -0.043 -0.085 13.218 0.353 
       .|.     |        .|.     | 13 0.003 0.022 13.219 0.431 
       .|.     |        .|.     | 14 0.010 -0.003 13.236 0.508 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.083 -0.079 14.295 0.503 
       *|.     |        *|.     | 16 -0.085 -0.148 15.427 0.494 
       .|.     |        .|.     | 17 -0.029 -0.012 15.561 0.555 
       .|.     |        .|*     | 18 0.020 0.084 15.626 0.619 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.028 0.048 15.748 0.674 
       .|.     |        .|.     | 20 0.012 -0.000 15.772 0.731 
       .|.     |        .|.     | 21 0.030 0.001 15.922 0.774 
       .|.     |        *|.     | 22 -0.056 -0.072 16.441 0.793 
       .|*     |        .|*     | 23 0.075 0.109 17.376 0.790 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.194 -0.149 23.652 0.482 
       .|.     |        *|.     | 25 0.003 -0.086 23.653 0.539 
       .|*     |        .|.     | 26 0.132 0.062 26.607 0.430 
       *|.     |        .|.     | 27 -0.085 -0.060 27.847 0.419 
       .|*     |        .|*     | 28 0.135 0.093 31.003 0.317 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.054 0.027 31.515 0.342 
       .|*     |        .|*     | 30 0.105 0.085 33.465 0.303 
       *|.     |        *|.     | 31 -0.105 -0.105 35.413 0.268 
       *|.     |        *|.     | 32 -0.089 -0.099 36.841 0.255 
       .|.     |        .|.     | 33 0.015 -0.036 36.882 0.294 
       .|*     |        .|*     | 34 0.078 0.110 38.008 0.292 
       .|*     |        .|*     | 35 0.095 0.074 39.667 0.270 
       *|.     |        *|.     | 36 -0.146 -0.157 43.641 0.179 
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Πίνακας B.30: Κορελλόγραµµα αυτοσυσχετίσεων στα κατάλοιπα του ΑΕΠ της Ισπανίας 

[µετά από φιλτράρισµα δεδοµένων µε υπόδειγµα ARMA(9,9) εξαιτίας της 

περιοδικής αυτοσυσχέτισης] 

Date: 08/09/12   Time: 01:02    
Sample: 2000M07 2011M12      
Included observations: 128     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
              .|.     |        .|.     | 1 -0.002 -0.002 0.0005 0.983 

       .|.     |        .|.     | 2 0.006 0.006 0.0054 0.997 
       .|.     |        .|.     | 3 0.045 0.045 0.2701 0.966 
       .|.     |        .|.     | 4 0.000 0.000 0.2701 0.992 
       .|.     |        .|.     | 5 -0.006 -0.006 0.2746 0.998 
       .|*     |        .|*     | 6 0.119 0.117 2.1965 0.901 
       .|.     |        .|.     | 7 -0.004 -0.004 2.1989 0.948 
       .|.     |        .|.     | 8 0.002 0.001 2.1993 0.974 
       *|.     |        *|.     | 9 -0.080 -0.091 3.0905 0.961 
       .|.     |        .|.     | 10 -0.007 -0.007 3.0965 0.979 
       .|.     |        .|.     | 11 -0.012 -0.010 3.1168 0.989 
       *|.     |        *|.     | 12 -0.145 -0.155 6.1145 0.910 
       .|.     |        .|.     | 13 -0.002 -0.001 6.1152 0.942 
       .|.     |        .|.     | 14 0.004 0.005 6.1171 0.963 
       *|.     |        *|.     | 15 -0.146 -0.119 9.2599 0.864 
       .|.     |        .|.     | 16 -0.000 -0.000 9.2600 0.902 
       .|.     |        .|.     | 17 0.003 0.006 9.2614 0.932 
       .|*     |        .|*     | 18 0.115 0.164 11.251 0.883 
       .|.     |        .|.     | 19 -0.003 -0.004 11.253 0.915 
       .|.     |        .|.     | 20 -0.003 -0.010 11.254 0.939 
       *|.     |        *|.     | 21 -0.085 -0.089 12.366 0.929 
       .|.     |        .|.     | 22 -0.003 -0.006 12.367 0.949 
       .|.     |        .|.     | 23 -0.006 -0.008 12.373 0.964 
       *|.     |        *|.     | 24 -0.091 -0.180 13.685 0.953 
       .|.     |        .|.     | 25 -0.001 -0.003 13.685 0.967 
       .|.     |        .|.     | 26 0.004 0.006 13.688 0.977 
       *|.     |        *|.     | 27 -0.101 -0.100 15.359 0.964 
       .|.     |        .|.     | 28 -0.002 -0.003 15.360 0.974 
       .|.     |        .|.     | 29 -0.001 0.007 15.360 0.982 
       .|.     |        .|*     | 30 0.011 0.084 15.382 0.987 
       .|.     |        .|.     | 31 0.002 -0.001 15.383 0.991 
       .|.     |        .|.     | 32 -0.002 -0.012 15.383 0.994 
       .|.     |        .|.     | 33 0.042 0.073 15.690 0.995 
       .|.     |        .|.     | 34 -0.002 -0.006 15.691 0.997 
       .|.     |        .|.     | 35 0.004 -0.006 15.694 0.998 
       .|.     |        *|.     | 36 -0.053 -0.202 16.203 0.998 

       
        

 

 

 

 


