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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αποτελούν κύρια συστατικά της οικονομίας μιας 

χώρας. Το εμπορικό ισοζύγιο προκύπτει από τη διαφορά των καθαρών εξαγωγών και 

των καθαρών εισαγωγών.  Η αυξανόμενη ανισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο 

προσδιορίζει αν η οικονομία "υπερκαταναλώνει" ξένα αγαθά και υπηρεσίες. Η σχέση 

των εισαγωγών και εξαγωγών με την ανάπτυξη, έχει απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές, οι οποίοι έχουν καταλήξει σε ποικίλα αποτελέσματα. 

Αυτή η έρευνα, πέρα ότι θα εξετάσει την εμπειρική σχέση μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών, θα καταλήξει και σε συμπεράσματα κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση σε 

βραχυχρόνια και μακροχρόνιο επίπεδο μεταξύ των εισαγωγών, των εξαγωγών και τον 

ρυθμό ανάπτυξης στην οικονομία της Ελλάδος, για την περίοδο 1960 εως και 2006, 

αλλά και κατά πόσο η μία μεταβλητή επηρεάζει την άλλη. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to try to empirically identify the relationship that can 

exist between exports and imports in relation to the economic growth of Greece. The 

empirical analysis used annual data for the period 1960 to 2006. 

The empirical study of the relationship between exports, imports and the growth aims, 

initially to use recent econometric methods for the analysis of time series (check 

stationarity, cointegration test, and identify possible causal relations between 

variables) and finally , conclusions based on these tests. 

Guided by the econometric package Eviews, the initial step is an analysis of 

econometric, statistical and diagnostic tests of our model, ie, correlation coefficient 

test, regression coefficients test, coefficient of determination test, variance, 

autocorrelation test, distribution of residuals test, heteroskedasticity, and predictive 

failure monitoring. 

My aim was to identify short-term and long-term relationships between these 

variables and analysis of causal relationships. I came to the conclusion that I have one 

cointegrated model and at last, with the help of Error Correction Model, I have 

concluded that there is unidirectional causality from Growth to the Imports and 

Exports. 

 

 

Key  Words: Imports, Exports, Economic Growth, GDPN 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να προσπαθήσει με εμπειρικό τρόπο να 

προσδιορίσει τη σχέση που μπορεί να υπάρχει, ανάμεσα στις εξαγωγές και εισαγωγές 

σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Στην εμπειρική ανάλυση 

χρησιμοποιούνται ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1960 – 2006.  

Η εμπειρική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την 

ανάπτυξη έχει ως στόχο, αρχικά την χρήση πρόσφατων οικονομετρικών μεθόδων για 

την ανάλυση των χρονικών σειρών (έλεγχος στασιμότητας, έλεγχος 

συνολοκλήρωσης, και προσδιορισμός πιθανών αιτιακών σχέσεων των μεταβλητών) 

και την εξαγωγή στη συνέχεια, συμπερασμάτων που βασίζονται στους ελέγχους 

αυτούς.  

Έχοντας ως οδηγό το οικονομετρικό πακέτο Eviews, στο αρχικό στάδιο γίνεται μία 

ανάλυση των οικονομετρικών, στατιστικών και διαγνωστικών ελέγχων του 

υποδείγματός μας, δηλαδή έλεγχος correlation coefficient, έλεγχος συντελεστών 

παλινδρόμησης, έλεγχος του συντελεστή προσδιορισμού, έλεγχος διακύμανσης, 

έλεγχος αυτοσυσχέτισης, έλεγχος κατανομής καταλοίπων, έλεγχος 

ετεροσκεδαστικότητας, και έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας. 

Σκοπός μου ήταν ο προσδιορισμός μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων 

ανάμεσα σε αυτές τις μεταβλητές και η ανάλυση των αιτιατών σχέσεων. Κατέληξα 

στο συμπέρασμα πως έχω ένα συνολοκληρωμένο υπόδειγμα και με την βοήθεια του 

Error Correction Model, κατέληξα στο συμπέρασμα πως υπάρχει μονόδρομη αιτιακή 

σχέση από την Ανάπτυξη προς τις Εισαγωγές και τις Εξαγωγές. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγές, Εξαγωγές, Οικονομική Ανάπτυξη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 
 

Από το 1963 ο ελληνικός καπιταλισμός εισέρχεται σε μια φάση αναπτυξιακού 

άλματος: Στη δεκαετία που ακολουθεί συντελούνται σημαντικοί διαρθρωτικοί 

μετασχηματισμοί τόσο στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας ως σύνολο, όσο και 

στο εσωτερικό της βιομηχανίας και του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα της 

οικονομίας. Κατά την περίοδο 1963-1973 οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας (μέγιστη τιμή 10,3%, ελάχιστη 5,3%) υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων 

ρυθμών των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ (με εξαίρεση της Ιαπωνίας και της Ισπανίας). 

το αναπτυξιακό άλμα της ελληνικής οικονομίας ανακόπτεται με τη διεθνή κρίση του 

1974.  

Ακολουθεί η περίοδος 1975-79, που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 1962-73. Παράλληλα είναι 

εμφανή τα αποτελέσματα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης (ψηλοί ρυθμοί 

πληθωρισμού, ανεργία κλπ.), η οποία προσλαμβάνει το χαρακτήρα μιας κρίσης 

υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Καθώς όμως οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης της 

ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να είναι σαφώς ψηλότεροι από τους 

αντίστοιχους ρυθμούς των άλλων ευρωπαϊκών χωρών (4,7% έναντι 3,0%), η περίοδος 

1975-79 αποτελεί μάλλον μεταβατική φάση στη διαδικασία εκδήλωσης της κρίσης. 

Μπορόύμε δηλαδή να θεωρήσουμε ότι και η περίοδος αυτή εντάσσεται στη μακρά 

μεταπολεμική φάση πραγματικής σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας προς τις 

περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες της Δυτικής Ευρώπης. 

Η περίοδος 1980-95 χαρακτηρίζεται από πτώση όλων των δεικτών με βάση τους 

οποίους μπορεί να μελετηθεί η εξέλιξη και ο δυναμισμός της οικονομίας, και από 

χαμηλές τιμές του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, με τάση για βελτίωση μόνο στο 

τέλος της περιόδου. Χαρακτηριστική των φάσεων μεγέθυνσης της ελληνικής 

οικονομίας είναι η διαχρονική εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων, ΙΑ, ως 

ποσοστού του ΑΕΠ (ΙΑ/ΥΑ). Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο δείκτης αυτός 
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φθίνει, διατηρείται σε σχετικά χαμηλές τιμές την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 

1980, για να ακολουθήσει κατόπιν η περίοδος ραγδαίας μείωσης του δείκτη: 1985-96. 

Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως η καθαυτό φάση της κρίσης 

υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου στην Ελλάδα. 

Από το 1996, ωστόσο, οι ρυθμοί μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας (ποσοστιαία 

μεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση) σταθεροποιούνται σε επίπεδα αισθητά ψηλότερα 

εκείνων των περισσότερων χωρών του αναπτυγμένου κόσμου και ειδικότερα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επίσης, η μακροχρόνια τάση των επενδύσεων ως 

ποσοστό του ΑΕΠ μεταβάλλεται στην Ελλάδα και μετατρέπεται σε ανοδική. 

Πρόκειται για ένα σημείο σημαντικής διαφοροποίησης ως προς τον μέσο όρο της ΕΕ, 

ο οποίος δεν επιδεικνύει σημεία ανάκαμψης. Η βελτίωση της επενδυτικής επίδοσης 

στην Ελλάδα συνεχίζεται επί σειρά ετών και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

ένδειξη μονιμότερων αλλαγών στην ελληνική οικονομία. Ο καινούργιος 

μηχανολογικός εξοπλισμός μεταφέρει τις νέες τεχνολογίες στις παραγωγικές 

διαδικασίες και αυξάνει έτσι την παραγωγικότητα της εργασίας και την κερδοφορία 

του κεφαλαίου. Έτσι, η περίοδος 1996-2008 συνιστά φάση πραγματικής σύγκλισης 

(δηλαδή κάλυψης της αναπτυξιακής διαφοράς) της ελληνικής οικονομίας ως προς τις 

περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ. 

Οι εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

υψηλές εξαγωγές υπηρεσιών από τον τουριστικό κλάδο και την εμπορική ναυτιλία. Η 

ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου των τάνκερ και το 

23% του παγκόσμιου στόλου για τη μεταφορά ξηρού φορτίου. Εντούτοις, το 

εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας παραμένει καθ’ όλη τη 

μεταπολεμική περίοδο ελλειμματικό. Μετά από μια μεγάλη επιδείνωση κατά τα 

πρώτα έτη της δεκαετίας του ’90 είχε σταθεροποιηθεί γύρω στο -7,5% του ΑΕΠ 

μέχρι το 2003, για να να εκτιναχθεί στο -10,5% το 2007. Η επιδείνωση αυτή 

σχετίζεται, πρώτον, με την ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση στην Ελλάδα σε 

σύγκριση με τις άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, άρα και με τη συγκριτικά 

ταχύτερη αύξηση της ζήτησης για εισαγόμενα προϊόντα στην Ελλάδα, δεύτερον, με 

τις υψηλότερες επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μηχανικό εξοπλισμό, ο οποίος 

είναι σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενος, τρίτον, με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου 

και τέταρτον με τη σταδιακή απώλεια ανταγωνιστικότητας πολλών ελληνικών 

προϊόντων, λόγω κυρίως του σχετικά ψηλότερου πληθωρισμού σε καθεστώς 
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σταθερών ονομαστικών ισοτιμιών (πραγματική «ανατίμηση» των εγχωρίων 

παραγομένων προϊόντων). 

Σε μία περίοδο λοιπόν σχεδόν μισού αιώνα, η ελληνική οικονομική ανάπτυξη 

διέρχεται από διαφορετικές φάσεις, επηρεασμένη από διαφορετικούς παράγοντες. Η 

παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την εμπειρική μελέτη της οικονομικής 

ανάπτυξης, των εισαγωγών και εξαγωγών στην Ελλάδα, μια προσέγγιση η οποία 

μπορεί να μας δώσει απαντήσεις σε ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα, όπως η συσχέτιση 

και αλληλεξάρτηση των μεταβλητών αυτών. 
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1.1 Σκοπός της διπλωματικής 
 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιορίσει την 

εμπειρική σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, των εισαγωγών και 

εξαγωγών στην Ελλάδα. Αυτή η σχέση θα εξεταστεί για την περίοδο μεταξύ του 

1960 και 2006. Σκοπός λοιπόν της διπλωματικής δεν θα είναι άλλος από την 

ανεύρεση και τον προσδιορισμό μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων 

ανάμεσα στις παραπάνω μεταβλητές και η ανάλυση των αιτιατών σχέσεων 

ανάμεσα στις μεταβλητές. 
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1.2 Στόχοι της διπλωματικής 
 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της διπλωματικής πρέπει να οριστούν και να 

καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι. Πριν λοιπόν προχωρήσουμε στην εμπειρική 

μελέτη είναι σκόπιμο πρώτα να εξετάσουμε την γενικότερη σχέση μεταξύ 

εισαγωγών, εξαγωγών και οικονομικής ανάπτυξης την Ελλάδα. Και σε δεύτερο 

επίπεδο στόχος είναι η χρησιμοποίηση διάφορων οικονομετρικών μεθόδων, με 

την βοήθεια πάντα του οικονομετρικού πακέτου Eviews, για την ανάλυση των 

μεταβλητών που συμμετέχουν στο υπόδειγμα. Αρχικά εξετάζεται η στασιμότητα 

των χρονικών σειρών με την βοήθεια διαφορετικών μεθόδων που ελέγχουν την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Η στασιμότητα των χρονικών σειρών, μας δίνει το 

δικαίωμα να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, τον έλεγχο της 

συνολοκλήρωσης, ο οποίος μας δείχνει την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ 

των μεταβλητών. Στη συνέχεια πρέπει να ελέγξουμε και την ύπαρξη 

βραχυχρόνιας σχέσης με το υπόδειγμα ECM. Τέλος, προσδιορίζουμε την 

αιτιότητα και αν αυτή υπάρχει στις μελετώμενες μεταβλητές μας. 
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1.3 Διάρθρωση της διπλωματικής 
 

Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δέκα επιμέρους κεφάλαια, τα οποία 

αποτελούνται από υποενότητες. Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη 

εισαγωγή στο θέμα της εργασίας και αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας και οι 

επιμέρους στόχοι. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

όπου παρουσιάζονται αντίστοιχες μελέτες της διεθνής βιβλιογραφίας σημαντικών 

ερευνητών και τα αποτελέσματά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση 

και ανάλυση των μεταβλητών (IMP,EXPO,GDPN) και στο τέταρτο η εξειδίκευση 

του υποδείγματος, με τα γνωστά οικονομικά, στατιστικά και οικονομετρικά 

κριτήρια. 

Από το πέμπτο κεφάλαιο και έπειτα ξετυλίγεται το ουσιώδες μέρος της 

διπλωματικής. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται έλεγχος της στασιμότητας, με 

τους ελέγχους της μοναδιαίας ρίζας Dickey-Fuller(1979) και Phillips-Perron 

(1988). Στο έκτο κεφάλαιο, εξετάζεται η συνολοκλήρωση και οι τυχόν 

μακροχρόνιες σχέσεις των μεταβλητών με την μέθοδο Johansen αλλά και Engel-

Granger(1987). Στη συνέχεια, έχοντας ως δεδομένη την ύπαρξη ενός 

συνολοκληρωμένου υποδείγματος στο έβδομο κεφάλαιο κάνουμε το Υπόδειγμα 

Διόρθωσης Λαθών (ECM)  που καταδεικνύει τη μη ύπαρξη βραχυχρόνιας  

σχέσης. Το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας ολοκληρώνεται με τον έλεγχο 

ύπαρξης της αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών, που όπως αποδείχθηκε υπάρχει 

μονόδρομη σχέση από την ανάπτυξη προς τις εισαγωγές και εξαγωγές. 

Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με το δέκατο κεφάλαιο στο οποίο 

παρουσιάζονται τα επιμέρους συμπεράσματα και τέλος το παράρτημα όπου 

δίνονται οι πίνακες που πρόεκυψαν από το οικονομετρικό πακέτο Eviews. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

Η οικονομική ανάπτυξη
1
 είναι ένας από τους κύριους στόχους κάθε χώρας. Υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη. Σε πολλές χώρες, ο βασικός 

στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η βελτίωση των αποδόσεων των εξαγωγών 

τους και η συνολική αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι εξαγωγές συμβάλλουν σε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, η οικονομική 

ανάπτυξη, είναι προσανατολισμένη στις εξαγωγές. Η ιδέα αυτή έχει γίνει γνωστή ως 

υπόθεση Export-Led Growth (ELGH). Η υπόθεση αυτή ισχυρίζεται ότι οι εξαγωγές 

προκαλούν ή προωθούν την οικονομική ανάπτυξη. Η φύση, η δύναμη και το σχέδιο 

της αιτιότητας μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις πολιτικής για μια χώρα. Παρά τη λογική και τη δημοτικότητα 

του ELGH, τα εμπειρικά στοιχεία έχουν οδηγήσει σε ανάμεικτα αποτελέσματα. Στην 

πραγματικότητα, προκειμένου να εξεταστεί το κατά πόσο η απελευθέρωση του 

εμπορίου συνεισφέρει στην οικονομική μεγέθυνση, είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι 

ποιοτικοί και ποσοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κατεύθυνση της αιτιότητας 

μεταξύ τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ο όρος ανάπτυξη στα οικονομικά αναφέρεται στην αύξηση της πραγματικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών σε μία 

οικονομία με την πάροδο του χρόνου. Κατά σύμβαση, ως μέτρο ή δείκτης της ανάπτυξης ορίζεται ο μακροχρόνιος μέσος 

ποσοστιαίος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται 

σε πραγματικούς όρους, δηλαδή διορθωμένους ως προς τον πληθωρισμό, και όχι σε ονομαστικούς όρους. Η ανάπτυξη 

αναφέρεται στη μακροχρόνια τάση (δεκαετίες, αιώνες) και όχι στη βραχυχρόνια διακύμανση (τρίμηνα, εξάμηνα, έτη) του 

παραγόμενου προϊόντος. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
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2.2 Οι πρώτες εμπειρικές προσσεγγίσεις 
 

Οι περισσότερες εμπειρικές αναλύσεις  χρησιμοποιήθηκαν για να καταδείξουν την 

θετική σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης, όπου η ανάπτυξη ήταν η 

εξαρτημένη μεταβλητή στις παλινδρομήσεις. Εκπρόσωποι της πρώιμης αυτής 

προσέγγισης ήταν οι Balassa (1978), Michaely (1977) και Doraisami (1996), οι οποίοι 

μας παρέχουν ένα χρήσιμο κατάλογο των πρώτων ερευνών κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου. 

Οι πρωτοποριακές συνεισφορές των Balassa και των άλλων κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970 έχουν επικριθεί για το ότι δεν εξερεύνησαν  την κατεύθυνση της 

αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό 

διορθώθηκε λίγο αργότερα  στα έργα άλλων ερευνητών συμπεριλαμβανομένων των 

Jung και Marshall (1985), και Chow (1987) οι οποίοι χρησιμοποίησαν την αιτιότητα 

κατά Granger για να υποστηρίξουν την άποψη ότι οι εξαγωγές ήταν μια κινητήρια 

δύναμη της ανάπτυξης για την αναπτυσσόμενες χώρες. Η βιβλιογραφία έχει ωφεληθεί 

σημαντικά από την ανάπτυξη των μεθόδων συνολοκλήρωσης και τεχνικών 

μοντελοποίησης διόρθωσης σφαλμάτων, επιτρέποντας έτσι τους ερευνητές να 

ξεπεράσουν τις αδυναμίες του πρωτοποριακού έργου για τις εξαγωγές και την 

ανάπτυξη. Αναφέρουμε εν συντομία σε τρεις πρόσφατες μελέτες από τους Bahmani-

Oskooee και ALSE (1993), Dutt και Ghosh (1996), και Doraisami (1996) οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τις  προσεγγίσεις μοντελοποίησης. 

Η συμβολή των Bahmani-Oskooee και ALSE (1993) ήταν ίσως οι πρώτοι που 

χρησιμοποίησαν ένα μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος στην ανάλυση των εξαγωγών 

και την αύξηση του ΑΕΠ. 

Υποστήριξαν ότι το απλό τεστ αιτιότητας κατά Granger δεν ήταν έγκυρο, εάν οι δύο 

σειρές ήταν συνολοκληρωμένες. Εάν οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες υπάρχει ένας 

μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος που συλλαμβάνει τη βραχυχρόνια αστάθεια 

μεταξύ των μεταβλητών. 

Οι Bahmani-Oskooee και ALSE (1993) δείχνουν ότι τα μοντέλα διόρθωσης 

σφάλματος προσπαθούν να δημιουργήσουν αιτιότητα μεταξύ των δύο μεταβλητών 

μετά την επανεισαγωγή της χαμηλής συχνότητας πληροφοριών μέσω του όρου 
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διόρθωσης σφάλματος στην άσκηση μοντελοποίησης. Το Error Correction Model ως 

εκ τούτου παρέχει ένα επιπλέον κανάλι μέσω του οποίου θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί η αιτιότητα κατά Granger. Οι Bahmani-Oskooee και ALSE 

διαπίστωσαν ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ της αύξησης των εξαγωγών 

και της οικονομικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας εμπειρική υποστήριξη σε όλες σχεδόν 

τις χώρες του δείγματος. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν στοιχεία για την 

άποψη ότι οποιαδήποτε στρατηγική προώθησης των εξαγωγών, συνεισφέρει στην 

οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο. 

 Οι Dutt και Ghosh (1996) βασίστηκαν στους Bahmani-Oskooee και ALSE μελέτη, 

χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία και ενσωματώνοντας τον μηχανισμό διόρθωσης 

σφάλματος. Τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν την export-led-growth θεωρία για 

το Ισραήλ, το Μεξικό, τις Φιλιππίνες, την Ελβετία και την Τουρκία. Η υπόθεση ότι η 

οικονομική ανάπτυξη οδήγησε στην ανάπτυξη των εξαγωγών υποστηρίχθηκε για το 

Πακιστάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμφίδρομη αιτιότητα βρέθηκε για την 

Κολομβία, τη Γαλλία και το Μαρόκο. Ο Doraisami (1996) υιοθέτησε την ίδια 

μεθοδολογία όπως οι Bahmani-Oskooee και ALSE, και έφτασε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ισχυρή υποστήριξη για αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των εξαγωγών και της 

ανάπτυξης στην Μαλαισία, και ότι υπήρχε μια θετική μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών. Η πρόσφατη βιβλιογραφία δείχνει ότι ως εκ τούτου η σχέση 

μεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε τρεις πιθανές 

γραμμές αιτιώδους συνάφειας, ανάλογα με τη χώρα που μελετήθηκε.  

Μια πρόσφατη μελέτη από τον Chang et al. (2000) αποκλίνει από την προηγούμενη 

εργασία, καθώς περιλαμβάνει και τις εισαγωγές ως παράγοντα στην σχέση μεταξύ 

εξαγωγών και ΑΕΠ. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν στην περίπτωση της Ταϊβάν ότι το 

τεστ αιτιότητας κατά Granger δείχνει αμφίδρομη ανατροφοδότηση μεταξύ 

εισοδήματος και των εξαγωγών, εισοδήματος και εισαγωγών και εξαγωγών και 

εισαγωγών. Η προσέγγιση αυτή ρίχνει περισσότερο φως εμπειρικά σχετικά με τη 

διαδικασία της μακροοικονομικής προσαρμογής σε μικρές ανοικτές οικονομίες. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμα κι αν συμπεριλαμβάνεται το 

εισόδημα ως μία τρίτη μεταβλητή στην παρούσα εργασία, η διμεταβλητή προσέγγιση 

αιτιότητας κατά Granger έχει επικριθεί. Έχει υποστηριχθεί ότι τα διμεταβλητά 
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μοντέλα πάσχουν από προβλήματα παραλείποντων μεταβλητών, και μπορεί να 

οδηγήσει σε εσφαλμένα αιτιακά συμπεράσματα (βλ. Lutkepohl 1982). 

Ως εκ τούτου, με δεδομένους τους περιορισμούς της προσέγγισης αιτιότητας κατά 

Granger, τα οικονομετρικά αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με κάποια σύνεση. 

Πολλή μεγάλη είναι η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από την ιδέα αυτή. Διαφορετικοί 

ερευνητές, μεγάλη γκάμα αρθρογραφίας και εμπειρικών προσεγγίσεων, επιχειρούν να 

δώσουν την δική τους απάντηση στο κατά πόσο οι εισαγωγές- εξαγωγές έχουν 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Η θεωρητική υπόθεση για τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική 

ανάπτυξη αρχικά διατυπώθηκε από τον Ricardo το 1817, στην γνωστή θεωρία του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος
2
. Σύμφωνα μ’αυτήν το εμπόριο δίνει τη δυνατότητα σε 

μια χώρα να διακρίνεται από την παραγωγή προϊόντων στα οποία παρουσιάζει 

συγκριτικό πλεονέκτημα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο εθνικού 

πλούτου. 

Στο νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης του Solow το 1956, υποστηρίζει 

ότι υψηλότεροι ρυθμοί επενδύσεων και αποταμίευσης δημιουργούν περισσότερο 

συσσωρευμένο κεφάλαιο ανά εργάτη καταλήγοντας σε μια αύξηση της κατά κεφαλήν 

παραγωγής αλλά με μειωμένο ρυθμό. Οι δημόσιες επενδύσεις συμβάλουν στην 

οικονομική ανάπτυξη προσφέροντας δημόσια αγαθά που είναι απαραίτητα στην 

οικονομική ανάπτυξη. Οι δαπάνες αυτές είναι συμπληρωματικές προς την ιδιωτική 

επένδυση και τείνουν να έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Με τη βοήθεια ενός απλού υποδείγματος που χρησιμοποίησε ο Ricardo επιδιώκει να αποδείξει την ορθότητα των απόψεών 

του για το ελεύθερο εμπόριο. Ο Ricardo παραθέτει ένα απλό υπόδειγμα δύο χωρών, την Αγγλία και την Πορτογαλία, που 

παράγουν δύο προϊόντα, ύφασμα και κρασί, με έναν συντελεστή παραγωγής, την εργασία. 
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2.3 Πρόσφατες εμπειρικές μελέτες 
 

Πιο πρόσφατα, Ο Τyler το 1981 εξέτασε ένα δείγμα 55 αναπτυσσόμενων χωρών 

μεσαίου εισοδήματος και κατέληξε ότι οι εξαγωγές και οι ακαθάριστες επενδύσεις 

είναι οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης. 

Θεωρητικά οι ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη άμεσα 

αυξάνοντας το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονομία Plossner (1992) και 

έμμεσα προάγοντας την τεχνολογία Levine and Renelt (1992). 

Τα  πιο ενδιαφέροντα οικονομικά σενάρια υποδηλώνουν μια αμφίδρομη αιτιώδης 

σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και του εμπορίου. Σύμφωνα με τον Bhagwati 1988., η 

αύξηση του εμπορίου παράγει περισσότερο εισόδημα και ΑΕΠ.,και το περισσότερο 

εισόδημα διευκολύνει περισσότερο το εμπόριο. Το αποτέλεσμα είναι ένας «φαύλος 

κύκλος». Αυτό το είδος της ανατροφοδότησης έχει επίσης επισημανθεί από τους 

Grossman και Helpman 1991. 

Ο Sinha(1999) ασχολείται με τη σχέση μεταξύ της σταθερότητας των εξαγωγών, των 

επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης σε εννέα ασιατικές χώρες, 

χρησιμοποιώντας δεδομένων χρονικών σειρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

μεταβλητές είναι μη στάσιμες στα επίπεδά τους και δεν συνολοκληρώνονται. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η οικονομική ανάπτυξη συσχετίζεται θετικά με την 

εσωτερική επένδυση. Βέβαια, αφού οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της 

ανάπτυξης, η αύξηση των εξαγωγών συνεισφέρει στην αύξηση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Όμως, υπάρχουν σημαντικοί έμμεσοι παράγοντες που επιδρούν στη 

σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης. 

Οι Reza Ahmadi and Mojtaba Ghanbarzadeh εξετάζοντας τις σχέσεις αιτιότητας κατά 

Granger σε χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, ανάμεσα στις 

εξαγωγές, το ΑΕΠ και τις επενδύσεις, προέκυψε μονής κατεύθυνσης αιτιακή σχέση 

από τις εξαγωγές στο ΑΕΠ, και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο ΑΕΠ για το 

Πακιστάν την περίοδο 1972 έως 2001. 

Οι Chowdhury, A. and G. Mavrotas, το 2006 στο άρθρο τους βρήκαν μονής 

κατεύθυνσης αιτιότητα από το ΑΕΠ στις ξένες επενδύσεις για την Χιλή και 

αμφίδρομη αιτιότητα ανάμεσα στις 2 αυτές μεταβλητές για την Μαλαισία και την 

Ταϋλάνδη από το 1969 έως 2000. 
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Οι Abhijit Sharma και Theodore Panagiotidis, εξετάζουν τις πηγές ανάπτυξης για την 

περίοδο 1971-2001 για την Ινδία. Η έρευνα αυτή, βασίζεται στο μοντέλο του Feder 

(1983), για να διερευνήσει εμπειρικά τις σχέσεις μεταξύ της ανάπτυξης των 

εξαγωγών και της ανάπτυξης του ΑΕΠ, χρησιμοποιώντας πρόσφατα στοιχεία από 

την κεντρική τράπεζα της Ινδίας. Το άρθρο διερευνά τις εξής υποθέσεις. 1) Εάν οι 

εισαγωγές, εξαγωγές και το ΑΕΠ συνολοκληρώνονται  με την μέθοδο του Johansen. 

2) Επίσης εάν η αύξηση των εξαγωγών αιτιάται κατά Granger την ανάπτυξη του ΑΕΠ 

και 3) αν η ανάπτυξη των εξαγωγών αιτιάται κατά Granger τις επενδύσεις. Το άρθρο 

απαντάει στο πρώτο ερώτημα και καταλήγει στη μη ύπαρξη συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των τριών μεταβλητών και αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει αιτιακή σχέση στα 

ερωτήματα 2 και 3. 

Οι Frank S.T. Hsiao και Mei-Chu W. Hsiao το 2006 εξετάζουν με την Granger 

Causality τις σχέσεις μεταξύ του ΑΕΠ, εξαγωγές και ξένες επενδύσεις  για τις χώρες 

Κίνα, Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Φιλιππίνες και την 

Ταϊλάνδη, τις οχτώ ταχέως αναπτυσσόμενες νοτιοανατολικές οικονομίες της Ασίας. 

Υπολογίζεται το VAR αυτοπαλίνδρομο διάνυσμα των τριών μεταβλητών για την 

εύρεση διαφόρων αιτιατών σχέσεων για κάθε μια από τις οχτώ οικονομίες. Βρέθηκε  

ότι η κάθε χώρα έχει διαφορετικές σχέσεις αιτιότητας και δεν αποφέρει τους γενικούς 

κανόνες. Τα στοιχεία του πίνακα της αιτιότητας αποκαλύπτουν ότι οι επενδύσεις  

έχουν  μονής κατεύθυνσης επιπτώσεις στο ΑΕΠ  άμεσα και έμμεσα μέσω των 

εξαγωγών, και επίσης υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα,  μεταξύ των εξαγωγών και του 

ΑΕΠ για την ομάδα των χωρών. 

Οι Erdoğan Kotil και Fatih Konur(2010) επίσης, ερευνούν τη σχέση μεταξύ του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και του εξωτερικού εμπορίου (FT) για την 

τουρκική οικονομία κατά την περίοδο 1989 - 2007. Με βάση το τεστ αιτιότητας κατά 

Granger για τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές, εισαγωγές και ΑΕΠ προέκυψε ότι η 

αύξηση των εξαγωγών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ και με τη σειρά του οδηγεί σε 

αύξηση των εισαγωγών για την περίοδο 1989-2007. 

Ο Thornton το1996 απέδειξε συνολοκλήρωση ανάμεσα στις πραγματικές εξαγωγές 

και το πραγματικό ΑΕΠ στο Μεξικό την περίοδο 1895-1992. Προέκυψε μια 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 23 
 

σημαντική και θετική αιτιώδης σχέση κατά Granger από τις εξαγωγές στην 

οικονομική ανάπτυξη. 

Οι Liu, X., P. Burridge and P. Sinclair, 2002, ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη, τις 

επενδύσεις και το εμπόριο. Στο συγκεκριμένο άρθρο προέκυψαν αμφίδρομες αιτιακές 

σχέσεις κατά Granger για κάθε ζεύγος μεταβλητών με τη χρήση τριμηνιαίων 

στοιχείων για την περίοδο 1981:1 to 1997:4 για την Κίνα. 

Στην μελέτη των Makki, S.S. και A. Somwaru, 2004, προέκυψε θετική επίδραση από 

τις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο ΑΕΠ για 66 αναπτυσσόμενες χώρες 

για την περίοδο 1971 έως 2000. 

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

σχέση ανάμεσα στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

και της ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την 

περίοδο 1960-1985. 

Οι Μελίνα Δριτσάκη, Χάιδω Δριτσάκη και Αντώνιος Αδαμόπουλος (2004), ερευνούν 

το σχέση μεταξύ εμπορίου, Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) και την οικονομική 

ανάπτυξη για την Ελλάδα την περίοδο 1960-2002. Η ανάλυση της συνολοκλήρωσης 

έδειξε ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι 

υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Ο Δριτσάκης Ν., το 2004 βρήκε αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και τις 

πραγματικές εξαγωγές, μονής κατεύθυνσης αιτιακή σχέση από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις στις πραγματικές εξαγωγές και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο 

πραγματικό ΑΕΠ για την Ελλάδα την περίοδο 1960 έως 2002. 

Οι Paresh Kumar Narayan και Russell Smyth το 2004, χρησιμοποιούν μεθόδους 

συνολοκλήρωσης και διόρθωσης σφαλμάτων για να ελέγξει την αιτιώδη σχέση 

μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος, των εξαγωγών και του ανθρώπινου 

κεφαλαίου χρησιμοποιώντας δεδομένα για την Κίνα κατά την περίοδο 1960 - 

1999.Διαπιστώνεται ότι οι πραγματικές εξαγωγές, το ανθρώπινο κεφάλαιο και το 

πραγματικό εισόδημα συνολοκληρωμένες όταν οι  εξαγωγές είναι η εξαρτημένη 

μεταβλητή, αλλά δεν είναι συνολοκληρωμένες, όταν το ανθρώπινο κεφάλαιο και το 
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πραγματικό εισόδημα είναι η εξαρτημένη μεταβλητή. Βραχυπρόθεσμα 

υπάρχει  αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger μεταξύ του ανθρώπινου κεφαλαίου και 

των πραγματικών εξαγωγών. 

Οι Muhammad S. Anwer and R.K. Sampath το 1997, εξετάσαν την πιθανή αιτιακή 

σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης για 96 χώρες, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας για την περίοδο 1960-

1992. Κατά τον προσδιορισμό της στασιμότητας των δύο μεταβλητών και της τάξης 

συνολοκλήρωσής τους, διαπιστώθηκε ότι το ΑΕΠ και οι εξαγωγές 

συνολοκληρώνονται για  35 χώρες. Ανάμεσα στις άλλες  61 χώρες, για τις 

30 χώρες δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, και για τις 

άλλες 20 χώρες υπάρχει αιτιακή σχέση τουλάχιστον σε μία κατεύθυνση. 11 χώρες 

δεν δείχνουν καμία ενδεχόμενη αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ΑΕΠ και εξαγωγών. 

Υπάρχουν μόνο 9 από τις 96 χώρες που δείχνουν θετική επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη από τις εξαγωγές. Σε αντίθεση με την κοινή σκέψη ότι οι εξαγωγές  

προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των χωρών δεν 

παρουσιάζουν καμία σχέση. 

Ο Sarbapriya Ray το 2011, αξιολόγησε εμπειρικά τη σχέση μεταξύ των εξαγωγών 

και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ινδία χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την 

περίοδο 1972-2011. Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης επιβεβαίωσε ότι η οικονομική 

ανάπτυξη και οι εξαγωγές είναι συνολοκληρωμένες μεταβλητές, που υποδηλώνει την 

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των δύο, όπως επιβεβαιώνεται  από 

τα αποτελέσματα του ελέγχου Johansen. Η αιτιότητα κατά 

Granger  επιβεβαίωσε τελικά την παρουσία της αμφίδρομης αιτιακής σχέσης . Το 

Error Correction Model  έδωσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι στη βραχυχρόνια 

περίοδο επίσης, οι εξαγωγές και το ΑΕΠ είναι αμοιβαία αιτιώδεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

3.1 Μια γενική ανασκόπηση 
 

Παραδοσιακά, το εμπορικό ισοζύγιο
3
 Ελλάδα υπήρξε αρνητικό. Ωστόσο, από τότε 

που η Ελλάδα προσχώρησε στην ΕΕ και εγκατέλειψε περιοριστικά μέτρα 

συναλλαγών, τα πράγματα είχαν αρχίσει να βελτιώνονται, αν και με ακόμη ένα 

αρνητικό ισοζύγιο. Οι ΗΠΑ παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας 

εκτός των μελών της ΕΕ. Η ανισορροπία του εμπορίου στην Ελλάδα έχει 

αντιμετωπιστεί με δάνεια από την ΕΕ, τα εμβάσματα των ομογενών, τη ναυτιλία και 

τον τουρισμό. Ο τουρισμός στην πραγματικότητα, βοήθησε το έθνος να συλλέγει 

ξένο συνάλλαγμα και να συνεισφέρει μια αυξητική τάση στο ΑΕΠ. 

Η Ελλάδα είναι ένας παραδοσιακός εξαγωγέας τροφίμων, ποτών και 

κλωστοϋφαντουργίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της εταίρων βρίσκονται 

στην ΕΕ, με τη μόνη σημαντική διαφορά, τις  ΗΠΑ. Το 2009, η οικονομία υπέφερε 

λόγω βουτιάς των εξαγωγών, καθώς οι αριθμοί μειώθηκαν από 29,14 δισεκατομμύρια 

$ (2008) σε 18,64 δισεκατομμύρια δολάρια το 2009. Η χώρα, από την άποψη του 

όγκου των εξαγωγών,βρίσκεται στην 65η θέση στον κόσμο, και ως εκ τούτου ήταν 

πολύ κάτω στην ΕΕ κατάταξη. 

Η Ελλάδα εξάγει κυρίως τα ακόλουθα προϊόντα: Τρόφιμα και ποτά, βιομηχανικά 

είδη, πετρελαϊκά προϊόντα, χημικά,  και κλωστοϋφαντουργία. 

Αντίθετα, η υπερβολική ποσότητα των εισαγωγών ήταν πάντα μια αιτία ανησυχίας 

για την οικονομία της Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης, ο όγκος παρέμεινε πολύ υψηλότερο από ό, τι οι εξαγωγές. Έτσι, 

η οικονομία έπρεπε να βασίζεται στον τουρισμό, καθώς επίσης και τα εμβάσματα από 

ομογενείς για να καλύψει το κενό. 

 

 

 

3.Στο εμπορικό ισοζύγιο καταγράφονται οι χρηματικές ροές που αφορούν σε συναλλαγές σε αγαθά (πληρωμές/εισαγωγές και 

εισπράξεις/εξαγωγές), των οποίων η κυριότητα αλλάζει μεταξύ ενός κατοίκου και μη κατοίκου. Επιπλέον, στο εμπορικό 

ισοζύγιο καταχωρίζονται οι τριγωνικές συναλλαγές, η αξία της επεξεργασίας αγαθών, η αξία επισκευής αγαθών και η αξία των 

αγαθών για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροπλάνων.  
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Το 2009, ο όγκος των εισαγωγών ήταν 61,47 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Ταυτόχρονα  το προηγούμενο έτος, ο όγκος είχε ανέλθει στα $ 93,91. Όσον αφορά 

τον όγκο των εισαγωγών, η χώρα κατετάγει 37η στον κόσμο. 

Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα
4
, με ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης και "πολύ 

υψηλό" Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης, όπου κατατάσσεται 22η στον κόσμο το 

2010, και 22η στον δείκτη του The Economist του 2005 για την ποιότητα ζωής 

παγκοσμίως. Με βάση τα στοιχεία τηςEurostat το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας 

ήταν ισο με το 94% του μέσου όρου της ΕΕ το 2008. Οι κύριοι μεγάλοι κλάδοι της 

Ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η βιομηχανική παραγωγή 

τροφίμων και η επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα χημικά, τα προϊόντα 

μετάλλου, η μεταλλευτική και η μονάδες διύλισης πετρελαίου. 

Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα διαμορφωνόταν, σύμφωνα με τα 

εθνικολογιστικά στοιχεία, μεταξύ 0% και 5% του ΑΕΠ. Σε ορισμένα μάλιστα έτη είχε 

καταγραφεί και πλεόνασμα. Παρόλο που τα στοιχεία δεν είναι εντελώς συγκρίσιμα, 

από το 2000 και μετά η κατάσταση άλλαξε δραματικά προς το χειρότερο και το 

έλλειμμα κορυφώθηκε στο 14% του ΑΕΠ το 2008. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει 

αδύναμη ανταγωνιστικότητα. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να εξεταστεί από 

διάφορες οπτικές γωνίες. Μία προσέγγιση είναι η μικροοικονομική, η οποία δίνει 

έμφαση στην εξέλιξη των τιμών και του κόστους σε αντιπαραβολή με την ποιότητα 

των εμπορεύσιμων αγαθών. Εναλλακτικά, με βάση μια μακροοικονομική 

προσέγγιση, οι εξωτερικές ανισορροπίες αντανακλούν εσωτερικές ανισορροπίες που 

χαρακτηρίζουν τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα. 

 

 

 

 

 

 

4. Ο όρος ανεπτυγμένη χώρα ή εξελιγμένη χώρα χρησιμοποιείται για να κατηγοριοποιήσει τις χώρες με ανεπτυγμένη 

οικονομία στις οποίες ο τριτογενής και ο τεταρτογενής τομέας βιομηχανίας επικρατούν. 

Αυτό το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης συνήθως μεταφράζεται σε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και υψηλό Δείκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ). Χώρες με υψηλό ΑΕΠ  συνήθως ταιριάζουν με την παραπάνω περιγραφή. 
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Τέλος, με βάση μια αναπτυξιακή προσέγγιση δίνεται έμφαση στη μακροπρόθεσμη 

εξέλιξη του δυνητικού προϊόντος και της συνολικής παραγωγικότητας των 

συντελεστών παραγωγής. Γίνεται συχνά παραδεκτό ότι τα ελλείμματα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών εντός μιας νομισματικής ένωσης δεν έχουν σημασία, εν 

μέρει διότι εξαλείφεται η δυνατότητα κερδοσκοπικών επιθέσεων στο εθνικό νόμισμα. 

Πράγματι, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι τα ελλείμματα/πλεονάσματα που 

καταγράφονται σε επιμέρους χώρες ή περιοχές μιας νομισματικής ένωσης οφείλονται 

στη συνήθη διαδικασία πραγματικής σύγκλισης, στο πλαίσιο της οποίας 

πραγματοποιούνται ροές κεφαλαίων από τις πιο προηγμένες προς τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες ή περιοχές της νομισματικής ένωσης που έχουν υψηλότερη 

αποδοτικότητα κεφαλαίου και προσελκύουν περισσότερες επενδύσεις. Αυτές οι ροές 

κεφαλαίων έχουν ως αντανάκλαση αντίστοιχες ανισορροπίες του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Καθώς προχωρεί η διαδικασία της πραγματικής σύγκλισης, 

οι ροές αυτές τείνουν να μειώνονται και οι επενδύσεις που στηρίζουν τη διαδικασία 

πραγματικής σύγκλισης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς 

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδος είναι επίσης, κατά μέσον όρο, από το 1990 

υψηλότερη από αυτόν του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εντούτοις, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, 

περιλαμβανομένων και της αύξησης των επιπέδων της ανεργίας, την γραφειοκρατία 

και την διαφθορά. 

Το 2009, η Ελλάδα την δεύτερη χαμηλότερη κατάταξη στην ΕΕ σύμφωνα με τον 

Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (μετά την Πολωνία), ενώ κατατάσσεται 81η 

παγκοσμίως. Η χώρα υποφέρει από υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονομικής 

διαφθοράς και χαμηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους 

της. 

Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας 

γύρισε σε αρνητικό πρόσημο το 2009, για πρώτη φορά από το 1993. Μια ένδειξη της 

τάσης υπερχρέωσης τα περασμένα χρόνια είναι το γεγονός ότι η αναλογία ιδιωτικών 

δανείων προς καταθέσεις ξεπέρασε τις 100 μονάδες (αναλογία δηλαδή μεγαλύτερη 

του 1 προς 1) κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους 2007. 

Μέχρι το τέλος του 2009, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης και εσωτερικών παραγόντων (ανεξέλεγκτης σπατάλης λίγο πριν τις εκλογές 
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του Οκτωβρίου 2009), η Ελληνική οικονομία αντιμετώπισε την πιο σοβαρή της κρίση 

από το 1993, με το υψηλότερο δημόσιο έλλειμα (αν και κοντά σε αυτό της Ιρλανδίας 

και του Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και το δεύτερο υψηλότερο χρέος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ στην ΕΕ. Το δημόσιο έλλειμμα του 2009 έφτασε στο 15,4% του ΑΕΠ. 

Αυτό, και τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους (στο 127,1% του ΑΕΠ το 2009) οδήγησαν 

σε υψηλό κόστος δανεισμού, που προκάλεσε μια σοβαρή οικονομική κρίση. Η 

Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει το υπερβολικό δημόσιο έλλειμμα της στα ίχνη της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος φτάνει συνολικά τα 4,9 εκαττομύρια, και είναι το 

δεύτερο πιο σκληρά εργαζόμενο αναμέσα στις χώρες του ΟΟΣΑ, μετά την Νότιο 

Κορέα. Το Κέντρο Ανάπτυξης του Γκρόνιγκεν δημοσίευσε μια έρευνα που 

αποκάλυπτε ότι μεταξύ του 1995 και του 2005, η Ελλάδα ήταν η χώρα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά έθνη. 

Οι Έλληνες εργάστηκαν κατά μέσον όρο 1.900 ώρες ανά έτος, ακολουθούμενοι από 

τους Ισπανούς (με μέσο όρο 1.800 ώρες ανά έτος). 

Κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2010 παρατηρήθηκε μια ανανεωμένη ανησυχία για 

το υπερβάλλον δημόσιο χρέος. 

Κάποια Ευρωπαϊκά think-tanks
5
 όπως το Οικονομικό Συμβούλιο Καναδά-Ευρώπης 

ισχυρίστηκαν ότι η δυσχερής θέση μερικών χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην 

οποία περιήλθαν σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας Κεϊνσιανών πολιτικών 

δανεισμού που επιδίωξαν τοπικοί διαμορφωτές της πολιτικής από κοινού με 

αυτάρεσκους κεντρικούς τραπεζίτες της ΕΕ. Πολλοί οικονομολόγοι έχουν προτείνει 

την επιβολή μιας δέσμης από διορθωτικές πολιτικές για να ελέγξουν το δημόσιο 

χρέος, όπως την επιβολή δραστικών περιοριστικών μέτρων και ουσιαστικά 

υψηλότερους φόρους. 

 

 

5. Δεξαμενή σκέψης είναι όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ερευνητικούς οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με 

μελέτες αντιμετώπισης μιας ευρύτατης ποικιλίας ζητημάτων (π.χ. πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά και αμυντικά). Οι 

οργανισμοί αυτοί μπορεί να ονομάζονται ομάδες εργασίας, ινστιτούτα ή κέντρα μελετών και χρηματοδοτούνται είτε από την 

κυβέρνηση, πολιτικούς ή εταιρείες. Στην Ελλάδα ως δεξαμενές σκέψης θεωρούνται το ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής 

& Εξωτερικής Πολιτικής) και το ΕΚΕΜ (Eλληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9C%CE%95%CE%A0&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9C&action=edit&redlink=1
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3.2 Ενδεικτικά γραφήματα της πορείας των μελετώμενων 

μεταβλητών μας για την δεκαετία του 2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

4.1 Παρουσίαση και Ανάλυση των Μεταβλητών 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τις τρεις μεταβλητές μας. Με 

την βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews, εκτιμάται το υπόδειγμα και τα 

περιγραφικά του χαρακτηριστικά. Βασικός σκοπός της περιγραφικής στατιστικής είναι 

η παρουσίαση των τιμών του δείγματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει μια 

πρώτη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είναι η 

ανάπτυξη μεθόδων για τη συνοπτική και την αποτελεσματική παρουσίαση των 

δεδομένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 31 
 

4.2 Imports – Εισαγωγές 
 

Εισαγωγή ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς προϊόντων, εμπορευμάτων και 

ανθρώπων από μία ξένη χώρα σε μία άλλη όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα 

χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξαχθούν. Οι εισαγωγές είναι το αντίθετο 

των εξαγωγών και επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο. 

 

                                                 Γράφημα 1, Imports 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω γράφημα, οι εισαγωγές της Ελλάδος ακολουθούν 

μια ανοδική τάση στο διάστημα 1960-2006, με κορύφωση το 2000. Από το 1993 έως 

και το 2000 παρατηρούμε μία σχετική μείωση η οποία όμως αντισταθμίζεται από την 

μετέπειτα ανοδική πορεία. Η αύξηση των εισαγωγών από την δεκαετία του 1980 και 

μετά, μπορεί να δικαιολογηθεί με την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ, και την 

ελεύθερη διακίνηση αγαθών, με την κατάργηση των δασμών. 
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4.3 Περιγραφικά Στατιστικά IMP 
 

 

                                           Πίνακας 1, Περιγραφικά Στατιστικά Imports 

 

 Jarque-Bera = 5.353450 

 Probability = 0.068788 

     Όπως φαίνεται από το παραπάνω ιστόγραμμα για τις εισαγωγές της 

Ελλάδος, πρόκειται για μια μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική 

κατανομή. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την τιμή του 

probability του δείκτη Jarque-Bera όπου είναι 0.068788>0.05 (με επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05) άρα ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η κύρτωση 

είναι μικρότερη του 3 άρα είναι πλατύκυρτη. Η τιμή του συντελεστή 

ασυμμετρίας είναι -0,53<0, πρόκειται λοιπόν για μια ασύμμετρη αριστερά 

κατανομή. 
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4.4 Exports-Εξαγωγές 
 

Εξαγωγή ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς εγχώριων προϊόντων, εμπορευμάτων 

και ανθρώπων προς μία ξένη χώρα όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα 

χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξαχθούν. 

 

Γράφημα 2, Exports 

 

Παρατηρώντας το γράφημα των εξαγωγών για την περίοδο 1960 έως και 2006, 

διαπιστώνουμε μια καλπάζουσα αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδος από το 1970 και 

μετά. Το 1987 οι εξαγωγές κορυφώνονται όμως μετέπειτα παρατηρείται μία σχετική 

μείωση, η οποία διατηρεί τα επίπεδα της μέχρι και το 2006. 
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4.5 Περιγραφικά Στατιστικά Exports 

 

Πίνακας 2,Περιγραφικά Στατιστικά Exports 

 

 Jarque-Bera = 5.913417 

 Probability = 0.051990 

     Όπως φαίνεται από το παραπάνω ιστόγραμμα για τις εξαγωγές της 

Ελλάδος, πρόκειται για μια μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική 

κατανομή. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την τιμή του 

probability του δείκτη Jarque-Bera όπου είναι 0,051990>0.05 (με επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05) άρα ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η κύρτωση 

είναι μικρότερη του 3, άρα είναι πλατύκυρτη. Η τιμή του συντελεστή 

ασυμμετρίας είναι -0,61<0, πρόκειται λοιπόν για μια ασύμμετρη αριστερά 

κατανομή. 
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4.6 Ανάπτυξη-GDPN 
 

Μετράει τους ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν).  

Π.χ. Αν σε ένα έτος έχουμε μικρότερη παραγωγή από το προηγούμενο τότε έχουμε μείωση του 

ΑΕΠ. 

 

Γράφημα 3, GDPN 

 

Το παραπάνω γράφημα απεικονίζει την ανάπτυξη της Ελλάδος την περίοδο 1960-

2006. Από το 1960 έως και το 1975, η ανάπτυξη παρουσιάζεται οριακά στάσιμη με 

αμελητέους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο δείκτης όμως ακολουθεί μια καλπάζουσα ανοδική 

πορεία, ξεκινώντας από το 1980 και έπειτα. Το 2005 είναι στα υψηλότερα επίπεδά 

της. Η ανάπτυξη της Ελλάδος στις τελευταίες δεκαετίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την ενταξιακή της πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συγχρηματοδοτούμενα 

κονδύλια τα οποία εκμεταλλεύτηκε για αναπτυξιακούς σκοπούς. 
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4.7 Περιγραφικά Στατιστικά-GDPN 
 

 

 

Πίνακας 3, Περιγραφικά Στατιστικά GDPN 

 

 Jarque-Bera = 10.30921 

 Probability = 0.005773 

  Όπως φαίνεται από το παραπάνω ιστόγραμμα για την ανάπτυξη της Ελλάδος, 

πρόκειται για μια μεταβλητή που δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η 

παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται και από την τιμή του probability του δείκτη 

Jarque-Bera όπου είναι 0,005773<0.05 (με επίπεδο σημαντικότητας 0,05) άρα 

δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. Η κύρτωση είναι μικρότερη του 3, 

άρα είναι πλατύκυρτη. Η τιμή του συντελεστή ασυμμετρίας είναι 1,14>0, 

πρόκειται λοιπόν για μια ασύμμετρη δεξιά κατανομή. 
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4.8 Προβλέψεις Μεταβλητών 
 

Η ανακάλυψη δομής στα δεδομένα ενός συστήματος (μεταβλητές – χρονοσειρές) είναι μια 

υπόθεση που θα βοηθήσει την πρόγνωση, καθώς με την χρήση περιγραφικών μεθόδων 

μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση στην οποία μια σειρά είναι 

προβλέψιμη. 

 

 

 

Γράφημα 4,GDPNF 

 

 

                                                            Γράφημα 5,GDPN-GDPNF 
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Γράφημα 6,IMP 

 

Γράφημα 7,IMP-IMPF 
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Γράφημα 8,EXPOF 

 

 

Γράφημα 9,EXPO-EXPOF 

 

Στα παραπάνω διαγράμματα διαφαίνεται ότι η ικανότητα πρόβλεψης είναι πολύ 

καλή, γιατί όλες οι καμπύλες περιέχονται στις κόκκινες διακεκομμένες γραμμές. 
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4.9 Συσχετίσεις Μεταβλητών 
 

  EXPO GDPN IMP 

EXPO 1.000.000 0.607934 0.963962 

GDPN 0.607934 1.000.000 0.703029 

IMP 0.963962 0.703029 1.000.000 
Πίνακας 4, Συσχετίσεις Μεταβλητών 

Η Συσχέτιση ασχολείται με τον ποσοτικό προσδιορισμό του βαθμού εξαρτήσεως 

μεταξύ των μεταβλητών και με την φύση της συσχετίσεως θετική η αρνητική. Η 

μέτρηση του βαθμού συσχετίσεως μεταξύ δυο η περισσοτέρων μεταβλητών γίνεται 

με μια στατιστική παράμετρο η οποία ονομάζεται Συντελεστής Συσχέτισης 

(correlation coefficient). Η Συσχέτιση διακρίνεται σε θετική και αρνητική. Θετική 

καλείται η συσχέτιση όταν κάθε αύξηση (η μείωση) της μια μεταβλητής αντιστοιχεί 

αύξηση (η μείωση και της άλλη μεταβλητής). Αρνητική καλείται η συσχέτιση όταν σε 

κάθε αύξηση (η μείωση) της μιας μεταβλητής αντιστοιχεί μείωση (η αύξηση) της 

άλλης μεταβλητής. π.χ αύξηση της τιμής του ενός δείκτη συνεπάγεται την μείωση της 

τιμής του άλλου δείκτη και το αντίστροφο.  

Ο συντελεστής που συναντάμε σε έναν πίνακα συσχετίσεων έχει τιμές από -1 μέχρι 

+1. Όσο πιο κοντά είναι οι τιμές στο -1 ή στο +1, τόσο πιο ισχυρή είναι η συσχέτιση 

μεταξύ  των μεταβλητών μας. Αν είναι κοντά στο 0, τόσο δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε μία ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις εισαγωγές 

και τις εξαγωγές. 
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4.10 Συγκεντρωτικός Πίνακας Μεταβλητών 
 

Μεταβλητές EXPO GDPN IMP 

Mean  13.71915  14704.96  22.90213 

Median  15.80000  3737.900  25.50000 

Maximum  19.10000  61236.00  29.30000 

Minimum  7.000000  111.7000  14.00000 

Std. Dev.  4.049457  19188.64  5.057517 

Skewness -0.611381  1.146449 -0.539660 

Kurtosis  1.765305  2.916961  1.747505 

Jarrque-Bera  5.913417  10.30921  5.353450 

Probability  0.051990  0.005773  0.068788 

Sum  644.8000  691133.2  1076.400 

Sum Sq.  Den  754.3128  1.69E+10  1176.610 

Observations  47  47  47 

 

Πίνακας 5, Συγκεντρωτικός Πίνακας Μεταβλητών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

5.1 Παρουσίαση Γραμμικής Μορφής Παλινδρόμησης 
 

Το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης γράφεται συνοπτικά ως εξής: 

  U     βX      Y


  

(ΝΧ1)      (ΝΧΚ)(ΚΧ1)    (ΝΧ1) 

Στο υπόδειγμα αυτό η εξαρτημένη μεταβλητή Υt ερμηνεύεται με βάση τις K-1 

ανεξάρτητες (ερμηνευτικές) μεταβλητές Χ1t, X2t,….,X(k-1)t. Οι διαταραχές  U


εκφράζουν το συνολικό αποτέλεσμα από ερμηνευτικές μεταβλητές για τις οποίες δε 

διαθέτουμε στοιχεία, ή ενδεχομένως δε γνωρίζουμε και υπεισέρχονται στο υπόδειγμα 

όχι άμεσα αλλά έμμεσα μέσω των διαταραχών. 

Αν οι μεταβλητές που υπεισέρχονται στο παραπάνω υπόδειγμα είναι χρονολογικές 

σειρές και χρησιμοποιείται η μέθοδος εκτίμησης OLS, συνήθως δημιουργούνται 

τεχνικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη σειριακής αλληλεξάρτησης 

στις διαταραχές  U


. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται 

ώστε ο OLS εκτιμητής  
̂

να είναι σύμφωνα με το θεώρημα Gauss-Markov 

βέλτιστος μεταξύ των γραμμικών αμερόληπτων εκτιμητών, είναι η έλλειψη 

γραμμικής αλληλεξάρτησης στις διαταραχές  U


. Η γραμμική αλληλεξάρτηση για 

μία χρονολογική σειρά Υt εκφράζεται με το συντελεστή αυτοσυσχετίσεως (τάξεως κ) 

που ορίζεται με τη σχέση: 

])[(

))([(

)]()([

),(
22/1 


 





 





t

tt

ktt

ktt

YEYVARYVAR

YYCOV
     (*) 

(*) Για ευκολία υποθέτουμε ότι η Υt είναι στάσιμη. 
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Δηλαδή ο συντελεστής αυτοσυσχετίσεως κ–τάξεως είναι ο γνωστός συντελεστής 

γραμμικής συσχετίσεως μεταξύ δύο τυχαίων μεταβλητών, μόνο που στην περίπτωση 

του συντελεστή αυτοσυσχετίσεως το ρόλο της δεύτερης μεταβλητής παίζει η ίδια 

μεταβλητή μετατοπισμένη τόσες χρονικές περιόδους, όση είναι η τάξη του 

συντελεστή. 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα:  ρκ = γκ/γ0. 

Προφανώς για το συντελεστή αυτοσυσχετίσεως δυνατόν να ισχύει 0< ρκ 1 , οπότε 

έχουμε θετική αυτοσυσχέτιση, όπως και 01 


 , οπότε έχουμε αρνητική 

αυτοσυσχέτιση. 

Όταν υπάρχει αυτοσυσχέτιση (θετική ή αρνητική) στο διαταρακτικό όρο, οι OLS 

εκτιμήσεις  των συντελεστών βi είναι μεν αμερόληπτες και συνεπείς αλλά όχι 

αποτελεσματικές. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν μεταξύ των επεξηγηματικών 

μεταβλητών περιλαμβάνονται και υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Όπως 

αποδεικνύεται, σε αυτή την περίπτωση όταν η αυτοσυσχέτιση εξακολουθεί να 

παραμένει στις διαταραχές, οι OLS εκτιμήσεις των συντελεστών του υποδείγματος 

είναι μεροληπτικές και ασυνεπείς. Στην  περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

άλλες μέθοδοι εκτίμησης και οχι τα OLS. 

 

 

Έστω ότι η γενική μορφή  του υποδείγματος μας  είναι γραμμική και είναι η παρακάτω: 

 

GDPNt = B0 + B1*IMP + B2*EXPO + ut   όπου: 

 

 GDPNt είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και ο δείκτης t παριστάνει τα έτη. 

 Το Β0 , Β1 , B2 είναι και είναι οι συντελεστές της παλινδρόμησης οι οποίοι πρέπει να 

εκτιμηθούν. 

 ut είναι ο διαταρακτικός όρος. 
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Τρέχω την παλινδρόμηση και το γραμμικό υπόδειγμα είναι: 

 

Dependent Variable: GDPN 
Method: Least Squares 
Date: 11/05/11   Time: 17:25 
Sample: 1960 2006 
Included observations: 47 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -64865.48 11309.69 -5.735392 0.0000 
IMP 6272.128 1421.252 4.413101 0.0001 

EXPO -4670.453 1775.054 -2.631161 0.0117 

R-squared 0.563007     Mean dependent var 14704.96 
Adjusted R-squared 0.543144     S.D. dependent var 19188.64 
S.E. of regression 12969.82     Akaike info criterion 21.84034 
Sum squared resid 7.40E+09     Schwarz criterion 21.95843 
Log likelihood -510.2480     F-statistic 28.34406 
Durbin-Watson stat 0.321311     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 6, Least Squares Method 

 

Το υπόδειγμα είναι το εξής: 

 

GDPN = - 64865.48 + 6272.128 * IMP -4670.453 * EXPO 
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5.2 Οικονομικά Κριτήρια 
 

 Έλεγχος Προσήμων 
 

Παρατηρούμε πως τα πρόσημα συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, καθώς ένας 

τουλάχιστον συντελεστής είναι αρνητικός πλην της σταθεράς. Επομένως δεν 

προχωρώ σε λογαρίθμηση του υποδείγματός μου. 

5.3 Στατιστικά Κριτήρια 
 

 Έλεγχος των συντελεστών παλινδρόμησης  

To probability των εισαγωγών είναι ίσο με 0.068, μεγαλύτερο δηλαδή από το επίπεδο 

σημαντικότητας α=0,05. Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής είναι στατιστικά 

σημαντικός. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σταθερά c και τις εξαγωγές. 

 Έλεγχος συντελεστή προσδιορισμού R
2 
(Coefficient of 

Determination) 

To R
2
 δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές ή τιμές μεγαλύτερες από τη μονάδα, 

κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ του διαστήματος [0,1]. Όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι το 

R
2
, τόσο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, δηλαδή τόσο πιο καλή είναι η παλινδρόμηση 

Στο υπόδειγμα το R-squared είναι ίσο με 0.563007, που σημαίνει πως οι εισαγωγές και 

οι εξαγωγές ερμηνεύονται την ανάπτυξη κατά 56% περίπου. Το υπόλοιπο 44% είναι 

τα κατάλοιπα, ο διαταρακτικός όρος δηλαδή ut και εξαρτάται από άλλους παράγοντες 

που δεν περιέχονται στο αρχικό υπόδειγμα. 

 Έλεγχος της διακύμανσης (F-statistic)  

Από την παλινδρόμηση προκύπτει πως το probability του F-statistic είναι ίσο με 0, 

δηλαδή μικρότερο του 0,05. Επομένως, το σύνολο των συντελεστών της 

παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό και υπάρχει ισχυρή γραμμική σχέση. 
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5.4 Οικονομετρικά Κριτήρια 
 

 Έλεγχος των Durbin – Watson, αυτοσυσχέτιση α’ τάξης 

Ο διαταρακτικός όρος της περιόδου t δεν συσχετίζεται με το διαταρακτικό όρο μιας 

οποιασδήποτε άλλης περιόδου s. Αν αυτή η υπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε έχουμε 

το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή αυτοπαλινδρομήσεως 

(autoregression). Η στατιστική των Durbin-Watson ελέγχει την αυτοσυσχέτιση 1
ης

 

τάξης και παίρνει τιμές από 0 έως 4. Όταν η τιμή των D-W είναι ίση με 2 τότε δεν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση, δηλαδή το σφάλμα στην τρέχουσα περίοδο δεν συσχετίζεται 

με το σφάλμα της προηγούμενης περιόδου. Η τιμή των Durbin – Watson stat είναι ίση 

με 0.321311 και είναι μικρότερη του 2, άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  

 Έλεγχος των Breusch-Godfrey 
Λέμε πως υπάρχει αυτοσυσχέτιση, όταν η συνδιακύμανση του διαταρακτικού όρου 

μιας χρονικής περιόδου, με τον διαταρακτικό όρο μιας άλλης χρονικής περιόδου είναι 

μηδέν. Ο έλεγχος των Breusch – Godfrey εξετάζει την αυτοσυσχέτιση α’ τάξης. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 120.5279  Probability 0.000000 

Obs*R-squared 34.64125  Probability 0.000000 

 

Πίνακας 7, Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

 

Το probability του F-statistic είναι ίσο με 0, δηλαδή μικρότερο του επιπέδου 

σημαντικότητας α=0,05, άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση 1
ης

 τάξης. Επαναλαμβάνοντας 

την ίδια κίνηση στο πρόγραμμα E-views για αυτοσυσχέτιση 2
ης

 τάξης (ρ=2) και 3
ης

 

τάξης παρατηρούμε τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 
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 Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων (Jarque – Bera) 

 

Πίνακας 8, Jarque – Bera 

 

Επειδή η τιμή probability είναι ίση με 0,728484, όπως δίνεται από το πρόγραμμα E-

views, τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά, αφού 0,728484 > 0,05(α=5%). 

 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (White no cross terms) 

Ο έλεγχος με το κριτήριο White είναι ένας γενικός έλεγχος, με την έννοια ότι δεν 

προϋποθέτει οι διαταρακτικοί όροι να ακολουθούν την κανονική κατανομή ή δεν 

προϋποθέτει τον καθορισμό των μεταβλητών που προκαλούν την 

ετεροσκεδαστικότητα. Ο έλεγχος βασίζεται στο συντελεστή προσδιορισμού R
2
. 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 9.760944    Probability 0.000011 

Obs*R-squared 22.64279    Probability 0.000149 

Πίνακας 9, White Heteroskedasticity Test 

 

Η τιμή του probability είναι 0,000011, δηλαδή μικρότερη του 0,05, άρα  έχω 

πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας. 
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Probability  0.728484
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 Το υπόδειγμα ARCH 

Α’ ΤΑΞΗΣ: 

ARCH Test: 

F-statistic 17.31107  Probability 0.000145 

Obs*R-squared 12.98802  Probability 0.000313 

Πίνακας 10,ARCH A 

 

Επειδή το Prob είναι 0,000145<0,05 έχω υπόδειγμα ARCH α΄ τάξης. 

Β΄ ΤΑΞΗΣ: 

ARCH Test: 

F-statistic 10.05058 Probability 0.000271 

Obs*R-squared 14.56578 Probability 0.000687 

Πίνακας 11, ARCH B 

 

Το ίδιο παρατηρώ και για το υπόδειγμα ARCH β΄ τάξης. 

 

 Έλεγχοι σταθερότητας των συντελεστών (stability 

coefficient) 

 

Η σταθερότητα των συντελεστών ενός εκτιμημένου υποδείγματος είναι μία από τις 

πλέον επιθυμητές ιδιότητές του. Δεν μπορεί κανείς να αναμένει ικανοποιητικές 

προβλέψεις αν προέρχεται από ένα εκτιμημένο υπόδειγμα του οποίου οι συντελεστές 

δεν παραμένουν σταθεροί διαχρονικά. Γι ‘ αυτό και είναι επιθυμητός ο έλεγχος 

σταθερότητας των συντελεστών ενός οικονομετρικού υποδείγματος.  
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 Chow Breakpoint 
 

Chow Breakpoint Test: 1990  

F-statistic 
 

42.48774     Probability 0.000000 

Log likelihood 
ratio 

66.41784     Probability 0.000000 

Πίνακας 12, Chow 

 

Επειδή Fprob=0 <0,05 οι συντελεστές δεν είναι σταθεροί. 

 Chow Forecast 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 145.1047     Probability 0.000000 

Log likelihood ratio 212.7087     Probability 0.000000 

 

Πίνακας 13, Chow Forecast 

 

 

Το F<0.05 άρα η πρόβλεψη είναι λανθασμένη. 
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 Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων 
 

 

Γράφημα 10, Recursive Residuals 

 

Επειδή τα κατάλοιπα βγαίνουν έξω από τις κόκκινες γραμμές δεν κατανέμονται 

κανονικά. 
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 CUSUM TEST 

 

Γράφημα 11, CUSUM 

 

Έχω σταθερότητα και σωστή πρόβλεψη. 

 Cusum Squares 

 

Γράφημα 12. Cusum Squares 

 

Και στο Cusum Squares παρατηρούμε ότι έχω σταθερότητα και σωστή πρόβλεψη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

6.1 Έλεγχος Στασιμότητας με γραφικές παραστάσεις 
 

Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από το μέσο, 

δηλαδή οι τιμές που αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο 

μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσης της μεταξύ δύο χρονικών 

περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων 

δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι από την 

πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. 

Μια χρονική σειρά Yt είναι στάσιμη όταν: 

 

(1) Μέσος: Ε(Yt) = μ 
(2) Διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2 
(3) Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ 

Η διαδικασία αυτή είναι ο λεγόμενος λευκός θόρυβος. 

Αν μία τουλάχιστο από τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει, τότε η χρονική σειρά Yt 

χαρακτηρίζεται μη στάσιμη. Δηλαδή σε μία μη στάσιμη χρονική σειρά τόσο ο μέσος, 

όσο και η διακύμανση είναι συνάρτηση του χρόνου. Στην πράξη είναι πολύ δύσκολο 

να βρούμε στάσιμες χρονικές σειρές ιδιαίτερα δε στην οικονομική επιστήμη. Μια 

χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή καθοδική), όταν 

μεταβάλλεται η μεταβατικότητα της σε συνάρτηση με τον χρόνο ή όταν παρουσιάζει 

εποχικότητα. Οι έλεγχοι στασιμότητας μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων, καθώς 

και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, ενώ στη δεύτερη κατηγορία αναφέρονται όλοι 

οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών. 

 
Η οικονομετρική ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση της ύπαρξης μακροχρόνιας 

ισορροπίας και αποδεχόμενη την μεταξύ τους σταθερότητα των συντελεστών, 

προχωράει στην διερεύνηση σχέσεων και αποτελεσμάτων. Ωστόσο η εμπειρική 

έρευνα έχει αποδείξει ότι τις περισσότερες φορές οι χρονολογικές σειρές δεν 

ικανοποιούν αυτή τη σταθερότητα. Έτσι λοιπόν, με τους ελέγχους στασιμότητας 

μπορούμε να διορθώσουμε τις ατελείς αυτές εκτιμήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί 
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διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τους κλασσικούς και τους σύγχρονους. Οι πιο 

διαδεδομένοι είναι ο έλεγχος στασιμότητας με γραφικές παραστάσεις και έλεγχος 

ύπαρξης ή μη της μοναδιαίας ρίζας. 

 

 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα, οι υποθέσεις στασιμότητας είναι η Hο και 

Hα. Η μηδενική υπόθεση Hο γίνεται αποδεκτή όταν p-value > 0.05 για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0.05. Στη μελέτη των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων 

παρατηρούμε κυρίως πόσο γρήγορα φθίνουν οι συντελεστές καθώς αυξάνεται η 

χρονική υστέρηση. Αν μειώνονται γρήγορα τότε αυτό είναι ενδεικτικό στάσιμης 

χρονολογικής σειράς. Στην αντίθετη περίπτωση η χρονολογική σειρά είναι μη 

στάσιμη. 
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Το διάγραμμα απεικονίζει την ανάπτυξη της Ελλάδος με ετήσια στοιχεία της 

περιόδου 1960 – 2006. Παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξομειωτική τάση πράγμα που δεν 

μπορεί να μας δώσει μια σίγουρη εκτίμηση για την ύπαρξη ή όχι μοναδιαίας ρίζας. 

 

 

 

Το διάγραμμα απεικονίζει τις εισαγωγές της Ελλάδος με ετήσια στοιχεία της 

περιόδου 1960 – 2006. Παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξομειωτική τάση πράγμα που δεν 

μπορεί να μας δώσει μια σίγουρη εκτίμηση για την ύπαρξη ή όχι μοναδιαίας ρίζας. 
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Το ίδιο παρατηρώ και για το διάγραμμα των εξαγωγών της Ελλάδος για την περίοδο 

1960-2006. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξάγουμε ένα βέβαιο συμπέρασμα για την 

ύπαρξη ή όχι μοναδιαίας ρίζας. 

 

 6.2 Έλεγχοι Στασιμότητας με συντελεστές αυτοσυσχέτισης 
 

Η υπόθεση της μη στασιμότητας μπορεί να ελεγχθεί με τις συναρτήσεις 

αυτοσυσχετίσεως (ACF), μερικής αυτοσυσχετίσεως (PACF) και των αντίστοιχων 

διαγραμμάτων τους. Συνάρτηση αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται η σχέση που υπάρχει 

μεταξύ του εκτιμημένου συντελεστή αυτοσυσχετίσεως δείγματος και του χρονικού 

διαστήματος k. Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται η σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του εκτιμημένου συντελεστή μερικής αυτοσυσχετίσεως του 

δείγματος και του χρονικού διαστήματος k.Η γραφική απεικόνιση των συναρτήσεων 

αυτοσυσχετίσεως και μερικής αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται διάγραμμα 

αυτοσυσχετίσεως δείγματος και διάγραμμα μερικής αυτοσυσχετίσεως δείγματος 

αντίστοιχα. 

Ελέγχουμε τους συντελεστές αυτοσυσχετίσεως και μερικής αυτοσυσχετίσεως 

χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υποθέσεις: 
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(1)  Η
0
: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρρακτικών όρων (δηλαδή η 

σειρά είναι στάσιμη).  

(2)  Η
1
: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρρακτικών όρων (δηλαδή η σειρά 

είναι μη στάσιμη). 

 

 

 

Πίνακας 14, Correlogram GDPN 

 

 

Πίνακας 15, Correlogram IMP 
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Πίνακας 16, Correlogram EXPO 

 

Παρατηρούμε στους Πίνακες στην 1η στήλη που αναφέρεται στους συντελεστές 

αυτοσυσχετίσης ότι βγαίνουν εκτός των ορίων των διακεκομμένων γραμμών. 

Σύμφωνα με την θεωρία του Bartlett test αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή δεν είναι 

στάσιμη. Έστω και μια μεταβλητή να μην τηρεί τα κριτήρια βάση συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης και γραφικών παραστάσεων τότε επιβάλλεται η εξειδίκευση του 

υποδείγματος μας και η μετατροπή των μεταβλητών του σε στάσιμες, ώστε το 

υπόδειγμα μας να έχει καλή προβλεπτική ικανότητα.  
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6.3 Έλεγχοι Στασιμότητας με χρονικές υστερήσεις 

 

 

 

 Πίνακας 17, Correlogram D(GDPN) 

 

 

 

Πίνακας 18, Correlogram D(IMP) 
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Πίνακας 19, Correlogram D(EXPO) 

 

Παρατηρούμε ότι ακόμα και με μια χρονική υστέρηση έστω και μια μεταβλητή του 

υποδείγματος μας ξεφεύγει από τα όρια των διακεκομμένων γραμμών πράγμα το 

οποίο σημαίνει ότι δεν είναι στάσιμες. Συνεπώς το υπόδειγμα μας δεν έχει σωστή 

προβλεπτική ικανότητα. Επομένως, πρέπει να προχωρήσω στις σύγχρονους μεθόδους 

ελέγχου στασιμότητας των μοναδιαίων ριζών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 
 

7.1 Augmented Dickey-Fuller και Philips-Perron 

 
 
Η ύπαρξη στασιμότητας ή η απουσία μοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές που 

μελετάμε είναι απαραίτητη προκειμένου να ακολουθήσουν οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους των Engle-Granger και Johansen, και ο έλεγχος 

αιτιότητας κατά Granger. Στα κορελογράμματα, παρατηρήσαμε πως δεν υπάρχει 

στασιμότητα, για αυτό το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τους ελέγχους των Dickey - 

Fuller για την εύρεση μοναδιαίας ρίζας. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος ελέγχου για 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε ένα αυτοπαλίνδρομο AR(n) υπόδειγμα μιας χρονικής 

σειράς, και κατά συνέπεια για ύπαρξη στασιμότητας, είναι ο επαυξημένος έλεγχος 

Dickey-Fuller (ADF test). Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω τριών μορφών 

παλινδρόμησης που μπορεί να πάρει ένα AR(n) υπόδειγμα μιας χρονικής σειράς: 

ΔΥt = δΥt-1 + 
1

1

n

k t k

k








  + ut 

ΔΥt = αο +  δΥt-1 + 
1

1

n

k t k

k








  + ut 

ΔΥt = αο +  γt + δΥt-1 + 
1

1

n

k t k

k








  + ut 

 
όπου η πρώτη εξίσωση αποτελεί ένα υπόδειγμα απλής μορφής (χωρίς στοχαστική και 

χρονική τάση), η δεύτερη εξίσωση αποτελεί υπόδειγμα με ύπαρξη μιας στοχαστικής 

τάσης (σταθεράς) και το τρίτο υπόδειγμα εμπεριέχει στοχαστική και προσδιοριστική 

χρονική τάση. Ο κύριος λοιπόν σκοπός είναι να εκτιμηθούν οι συντελεστές α, β, γ, δ 

και στις τρεις αυτές μορφές παλινδρόμησης, στα διάφορα επίπεδα της κάθε 

μεταβλητής, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή παλινδρόμηση που να ικανοποιεί την 

μη ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, και κατά συνέπεια την στασιμότητα της κάθε χρονικής 

σειράς. Οι υποθέσεις για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας είναι οι εξής: 
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(1) Η0: ρ=1 ή δ2 = 0 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι μη στάσιμη). 

(2) Ηα: ρ≠1 ή δ2 < 0 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιμη). 

όπου η Ηο δηλώνει πως η χρονική σειρά αποτελεί μια μορφή τυχαίου περίπατου 

(random walk) με ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και συνεπώς δεν είναι στάσιμη, ενώ η Ηα 

απορρίπτει την προηγούμενη υπόθεση, δηλώνοντας στασιμότητα. 

Ο βασικός λοιπόν σκοπός του ελέγχου Dickey-Fuller στις χρονικές σειρές είναι να 

συγκριθούν τις τιμές των συντελεστών της κατανομής t-student (συντελεστής tδ) με 

τις κρίσιμες τιμές της κατανομής των Dickey-Fuller (συντελεστής τ) στα επίπεδα των 

1%,5% και 10%. Εάν μια τιμή του συντελεστή tδ2 είναι μεγαλύτερη από την κριτική 

τιμή του συντελεστή τα (tδ > τ), τότε η υπόθεση Ηο δεν απορρίπτεται και συνεπώς 

γίνεται αποδεκτή η υπόθεση περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση (αν δηλαδή tδ < τ) η Ηο απορρίπτεται και γίνεται αποδεκτή η υπόθεση Ηα 

περί στασιμότητας της χρονικής σειράς. 

Ένα επιπλέον ζήτημα που απασχολεί είναι πώς θα επιλεχθεί η βέλτιστη μορφή 

παλινδρόμησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να 

επηρεάσουν την σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των 

εκτιμητών, όπως αυτά της πολυσυγγραμμικότητας και της αυτοσυσχέτισης των 

καταλοίπων. Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούνται τα κριτήρια των Akaike (1974) 

και Schwartz (1978), καθώς και ο έλεγχος Breusch-Godfrey (ή αλλιώς 

πολλαπλασιαστής Lagrange-LM), όχι μόνο για την μορφή παλινδρόμησης, αλλά και 

για το πλήθος των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής. Βασικός 

στόχος είναι η εύρεση των αυτοπαλίνδρομων μεταβλητών που απορρίπτουν την 

αρχική υπόθεση περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας, με την ελάχιστη τιμή στο κριτήριο 

Akaike (εφόσον ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι σχετικά μικρός) και 

σημαντικότητα στο ποσοστό του συντελεστή LM για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης 

στα κατάλοιπα. 

Σε περιπτώσεις απουσίας επίτευξης στασιμότητας ακόμη και στις 1ες διαφορές του 

DF ,προχωράμε στον έλεγχο των Phillips-Perron για την ύπαρξη ή μη στασιμότητας 

στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές. 

Η μεθοδολογία των Phillips-Perron ( στο εξής θα καλείται PP ) αντιμετωπίζει μια 

πιθανή τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την t κατανομή με την βοήθεια 

μη παραμετρικών μεθόδων. Η τροποποίηση της t κατανομής λαμβάνει υπόψη τόσο 
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την αυτοσυσχέτιση όσο και την ετεροσκεδασικότητα. Το στατιστικό των PP 

ακολουθεί την ίδια ασυμπτωματική κατανομή με το στατιστικό των Dickey-Fuller, 

άρα για τον έλεγχο PP ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές στους ελέγχους των 

Dickey-Fuller. 

 

Ο έλεγχος Dickey-Fuller υποθέτει ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν αυτοσυσχετίζονται 

και έχουν σταθεροί διακύμανση. Ο έλεγχος των ΡΡ βασίζεται στις εξισώσεις των 

Dickey-Fuller αλλά και σε μια παραμετρική μέθοδο και παράλληλα λαμβάνει υπόψη 

τις αυτοσυσχετίσεις υψηλών τάξεων, και έτσι μπορεί να θεωρηθεί πιο αξιόπιστος. 

 

Γενικά στον έλεγχο Phillips-Perron ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 

(1) Η0: ρ=1 ή δ2 = 0 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι μη στάσιμη). 

(2) Ηα: ρ≠1 ή δ2 < 0 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιμη) 
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7.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας ADF & PP 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του επαυξημένου Dickey – 

Fuller και του Philips Perron  

 

 Augmented Dickey-Fuller(ADF) Phillips-Perron(PP) 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ LEVEL 1ST DIFFERENCE LEVEL 1ST DIFFERENCE 

Intercept Trend+Int

ercept 

Intercept Trend+In

tercept 

Intercept Trend+Int

ercept 

Intercept Trend+Int

ercept 

GDPN  

-2.888444 

(9)* 

 

-3.428222 

(9)* 

 

-1.317245 

(9) 

 

-1.963588 

(9) 

 

5.749221 

(5) 

 

1.101318 

(5) 

 

-1.451841 

(5) 

 

-5.041375 

(5)*** 

IMP  

-1.279178 

(0) 

 

-1.798779 

(0) 

 

-6.713164 

(0)*** 

 

-4.159489 

(6)** 

 

-1.278414 

(5) 

 

 

-1.952478 

(2) 

 

-6.716845 

(4)*** 

 

-6.787549 

(5)*** 

EXPO  

-1.337054 

(0) 

 

-1.362716 

(0) 

 

-6.193467 

(0)*** 

 

-5.504006 

(1)*** 

 

-1.337054 

(0) 

 

-1.437899 

(1) 

 

-6.196715 

(1)*** 

 

-6.199212 

(2)*** 

Πίνακας 20, ADF/PP 

 

 

Σημειώσεις 

1) Οι αστερίσκοι συμβολίζουν το επίπεδο σημαντικότητας. Οι τρεις αστερίσκοι (***) συμβολίζουν επίπεδο σημαντικότητας 1%, οι 

δύο αστερίσκοι (**) επίπεδο σημαντικότητας 5% και ο ένας αστερίσκος (*) επίπεδο σημαντικότητας 10%.  

2) Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων συμβολίζουν τις χρονικές υστερήσεις των εξισώσεων Dickey-Fuller της εξαρτημένης 

μεταβλητής. 

3) Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για τις εξισώσεις του επαυξημένου Dickey-Fuller βρίσκονται από το κριτήριο του Akaike. 

4)Τα κρίσιμα σημεία για τις εξισώσεις της μοναδιαίας ρίζας βρίσκονται από τους πίνακες του Mackinnon. 

5) Οι αριθμοί εντός των αγκυλών συμβολίζουν το διάστημα τιμών των Phillips-Perron και βασίζονται στη μεθοδολογία των 

Newey-West. 

6) Στην εξωγενή μεταβλητή χρησιμοποιούμε το Intercept και Trend+Intercept. 
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Από τον παραπάνω συγκεντρωτικό πίνακα παρατηρούμε πως οι μεταβλητές μου είναι 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές με σταθερά και τάση με την μέθοδο του Phillips-

Perron. Επομένως μπορώ να προχωρήσω στους επόμενους ελέγχους 

συνολοκλήρωσης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

8.1 Συνολοκλήρωση-Ορισμός 

 

Ένα σύνολο μη στάσιμών χρονικών σειρών λέμε ότι είναι συνολοκληρωμένο αν 

υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών αυτών σειρών που να είναι 

στάσιμος, δηλαδή ο συνδυασμός αυτός να μην παρουσιάζει στοχαστική τάση. Ο 

γραμμικός συνδυασμός των χρονικών σειρών αποτελεί την εξίσωση 

συνολοκλήρωσης η οποία παριστάνει την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που 

υπάρχει μεταξύ των σειρών αυτών. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης οι μεταβλητές θα πρέπει να είναι στάσιμές στο ίδιο επίπεδο. Όπως 

παρατηρήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του ελέγχου μοναδιαίας ρίζας των 

μεταβλητών όλες οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες I(1) οπότε μπορούμε να 

προχωρήσουμε στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης 

υλοποιείται με δύο τρόπους: α) με τον έλεγχο των Engle-Granger (1987) και β) με τον 

έλεγχο του Johansen (1988). Σε αυτό το κεφάλαιο ερευνάται η ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεταβλητών με τη μέθοδο των Engle-Granger. 

Ο έλεγχος που πραγματοποιείται εκφράζεται με τις ακόλουθες υποθέσεις: 

(1) Η0: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 

(2) Ηα: Υπάρχει συνολοκλήρωση. 
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8.2 Engle-Granger 
 

Για να προχωρήσουμε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης κατά Engel-Granger θα πρέπει 

όλες οι χρονικές σειρές να είναι ολοκληρωμένες ίδιας τάξης. Αυτό παρατηρείται 

και για τις τρείς μεταβλητές που είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης όπως 

παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των Engle-Granger τρέχουμε την παλινδρόμηση για τα 

κατάλοιπα της εξίσωσης και δημιουργούμε ,αφού τρέξουμε την παλινδρόμηση, την 

μεταβλητή την οποία ονομάζουμε “MAR”. Η μεταβλητή MAR εκφράζει τα 

κατάλοιπα και μπορεί να γίνει έλεγχος μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα με την μέθοδο 

του επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller και Phillips-Perron προκειμένου να 

μπορέσουμε να ελέγξουμε την ύπαρξη στασιμότητας στην μεταβλητή MAR-άρα και 

στα κατάλοιπα  και τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται παρακάτω. Ο 

έλεγχος που πραγματοποιείται εκφράζεται με τις ακόλουθες υποθέσεις: 

 

(1) Η
0
: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση.  

(2) Η
1
: Υπάρχει συνολοκλήρωση.  

(3) Η υπόθεση Η
0 

ελέγχεται για την σχέση Δut=δ2ut-1  + et  

 

 

 

Μεταβλητή 

 

Augmented  Dickey-Fuller 

 

Phillips Perron 

 

MAR 

 

-1.471959(0) 

 

-1.324899(4) 

                                                                               Πίνακας 21, ADF/PP-MAR 
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Παρατηρούμε ότι τα mar δεν είναι στάσιμα στα επίπεδά τους καθώς το t statistic είναι 

μεγαλύτερο από τα κρίσιμα σημεία στο 1%, στο 5% και στο 10%, άρα δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση. 

Προχωράω στην μέθοδο συνολοκλήρωσης με την μέθοδο του Johansen για να δω αν 

υπάρχει ένα τουλάχιστον συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 

8.3 Συνολοκλήρωση και διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα (VAR) 

υποδείγματα 
 

Σε αυτή την ενότητα θα εφαρμοστεί η τεχνική συνολοκλήρωσης των Johansen (1988) 

και Johansen-Juselius (1990,1992) που βασίζεται πάνω στα VAR υποδείγματα και 

κάνει δυνατή την εύρεση του μέγιστου αριθμού των συνολοκληρωμένων αυτών 

διανυσμάτων. 

8.4 Η μεθοδολογία του Johansen 
 

Η τεχνική συνολοκλήρωσης του Johansen βασίζεται πάνω στην μεθοδολογία της 

μέγιστης πιθανοφάνειας, έτσι ώστε να γίνει έλεγχος για την παρουσία διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης σε ένα VAR σύστημα. Η μορφή ενός υποδείγματος VAR τάξης ρ 

είναι η εξής: 

Yt = Α1Υt-1 +… + AρΥt-ρ +BXt + et 

Όπου Yt είναι το διάνυσμα των στοχαστικών μεταβλητών που εξετάζονται ως προς 

την συνολοκλήρωσή τους με έλλειψη στασιμότητας στα επίπεδά τους και διαστάσεις 

Νx1, Α1,…,Αρ είναι οι μήτρες των συντελεστών των ενδογενών μεταβλητών με 

χρονικές υστερήσεις και διαστάσεις ΝxΝ, ενώ το Xt περιέχει προσδιοριστικούς όρους 

(σταθερά, χρονική τάση, εποχικές ψευδομεταβλητές κτλ.). Για να μπορεί να εκτιμηθεί 

το υπόδειγμα αυτό, θα πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά το 

διάνυσμα των καταλοίπων et, δηλαδή να έχει σταθερό μηδενικό μέσο, σταθερή 

διακύμανση και δυνατότητα συσχέτισης με τα κατάλοιπα των υπόλοιπων εξισώσεων. 

Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να μετασχηματιστεί σε όρους πρώτων διαφορών ως 

εξής:  
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ΔΥt = ΠΥt-1 + 
1

1

i t i

i







   + BXt + et,   Π = 
1

1
n

i

i

  ,  Γi = - 
1

n

j

j i 

  

  

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών ρ τάξης - 

VEC(ρ), το οποίο προέρχεται από το VAR υπόδειγμα αντίστοιχης τάξης. Η απάντηση 

λοιπόν στο ερώτημα περί ύπαρξης συνολοκλήρωσης προέρχεται από τον Johansen 

μέσω του ελέγχου για τον βαθμό της μήτρας ισορροπίας Π (ΝxΝ). Υπάρχουν τρεις 

περιπτώσεις για τον προσδιορισμό της ύπαρξης συνολοκλήρωσης ανάλογα με τον 

βαθμό της μήτρας r(Π): 

 r(Π)=Ν. Στην περίπτωση αυτή ο πλήρης βαθμός της μήτρας εμφανίζεται μόνο 

όταν το διάνυσμα των μεταβλητών Yt είναι στάσιμο, οπότε το διανυσματικό 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών δεν έχει νόημα. 

 r(Π)=Κ (με 0<Κ<Ν). Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε μειωμένο βαθμό της 

μήτρας Π και αυτό σημαίνει πως υπάρχουν Κ μη-μηδενικά ανεξάρτητα 

συνολοκληρωμένα διανύσματα μεταξύ των μεταβλητών Yt και Ν-Κ κοινές 

στοχαστικές τάσεις. Συνεπώς ο βαθμός της μήτρας Π υποδηλώνει τον αριθμό 

Κ των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης, με άλλα λόγια δηλαδή οι μεταβλητές 

Yt μπορούν να συνολοκληρωθούν. 

 r(Π)=0. Ο μηδενικός βαθμός της μήτρας Π σημαίνει πως όλα τα στοιχεία της 

μήτρας είναι μηδενικά, άρα το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

μετασχηματίζεται σε ένα VAR(ρ-1) υπόδειγμα στις πρώτες διαφορές των 

μεταβλητών, οι οποίες είναι στα επίπεδά τους ολοκληρωμένες πρώτης τάξης 

Ι(1). Συνεπώς δεν υπάρχει συνολοκλήρωση ανάμεσα στις μεταβλητές αυτές. 

 

Η γενική ιδέα που προκύπτει είναι πως αν υπάρχουν Ν μεταβλητές στο εξεταζόμενο 

VAR υπόδειγμα, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού Ι(1), τότε μπορεί να 

βρεθούν το πολύ μέχρι Ν-1 γραμμικά ανεξάρτητες συνολοκληρωμένες σχέσεις. Για 

την εύρεση του βαθμού συνολοκλήρωσης της μήτρας ισορροπίας r(Π) και τον 

εντοπισμό του αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης, ο Johansen έχει 

χρησιμοποιήσει μια σειρά από στατιστικά κριτήρια, βασιζόμενα στον έλεγχο του 

λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Tests) και ακολουθώντας την X
2 

κατανομή. Στην μία κατηγορία ανήκει το σύνολο των ιδιοτιμών (eigenvalue) που 
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προέρχονται από την μήτρα Π, με σκοπό να προσδιοριστεί ότι ο βαθμός r(Π) ισούται 

με τον αριθμό των μη- μηδενικών τιμών των ιδιοτιμών της μήτρας Π. Η δεύτερη 

κατηγορία εφαρμόζεται εκτενώς στον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen και 

αποτελείται από δύο στατιστικά κριτήρια: τον έλεγχο του ίχνους (trace statistic) και 

τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής (max-eigenvalue statistic), που εκφράζονται 

αντίστοιχα από τις σχέσεις: 

LRtrace = -Τ
1

log(1 )i

i h




 

  

LRmax =  - Tlog(1 – λh+1) 

 

Ο έλεγχος ίχνους εξετάζει την αρχική υπόθεση πως υπάρχουν το πολύ h διανύσματα 

συνολοκλήρωσης, έναντι της εναλλακτικής πως h=ρ, δηλαδή πως όλες οι μεταβλητές 

είναι στάσιμες. Η εφαρμογή του ελέγχου γίνεται διαδοχικά για τις τιμές h=0,1…ρ-1, 

ώσπου βρεθεί μια τιμή για την h όπου γίνεται αποδοχή της αρχικής υπόθεσης. Από 

την άλλη, ο έλεγχος μέγιστης ιδιοτιμής εξετάζει την αρχική υπόθεση πως υπάρχουν 

το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης, έναντι της εναλλακτικής πως υπάρχουν h+1 

διανύσματα συνολοκλήρωσης. Και για τους δύο LR ελέγχους οι κριτικές τιμές 

προέρχονται από τους Osterwaid-Lenum (1992). 

8.5 Έλεγχος του βαθμού συνολοκλήρωσης 
 

Πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από μία σχέσεις συνολοκλήρωσης ο 

αριθμός των οποίων ονομάζεται βαθμός συνολοκλήρωσης. Επομένως για τον έλεγχο 

της συνολοκλήρωσης χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του Johansen η οποία βασίζεται 

στη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας. Η μεθοδολογία του Johansen όπως αυτή 

δόθηκε νωρίτερα οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου του αριθμού των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των k μεταβλητών του διανύσματος Yt ή αλλιώς του 

βαθμού συνολοκλήρωσης (έστω ρ). Όπως παρουσιάστηκε αν ο βαθμός της μήτρας Π 

είναι μικρότερος από τον αριθμό των μεταβλητών ρ < k τότε οι μεταβλητές 

συνολοκληρώνονται και η τιμή του ρ δηλώνει τον αριθμό των συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων.  

Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί κατά τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης είναι ότι αν 

υπάρχουν ρ διανύσματα συνολοκλήρωσης τότε μόνο ρ γραμμικοί συνδυασμοί αυτών 

είναι στάσιμοι ολοκληρωμένοι μηδενικής τάξης Ι(0), ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι μη 
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στάσιμοι. Η υπόθεση μηδέν στον έλεγχο του βαθμού συνολοκλήρωσης, ότι δηλαδή 

έχουμε ρ το πολύ διανύσματα συνολοκλήρωσης μπορεί να διατυπωθεί με την 

υπόθεση στατικής σημαντικότητας των τελευταίων ιδιοτιμών. Δηλαδή: Η
0
: λi=0 όπου 

i=ρ+1,…., h, όπου το ρ δείχνει ότι μόνο οι πρώτες λ
1
…λρ ιδιοτιμές είναι μη 

μηδενικές (βαθμός συνολοκλήρωσης). Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης γίνεται με δύο 

τύπους ελέγχου για την εναλλακτική υπόθεση (Η
1
): 

1) Έλεγχος του Ίχνους (trace test). Οι έλεγχοι των υποθέσεων που 

πραγματοποιούνται διαδοχικά είναι:  

Η
0
: ρ=0 (καμία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Η
1
: ρ≥1 (τουλάχιστον μία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Η
0
: ρ≤1 (το πολύ μία σχέση συνολκλήρωσης)  

            Η
1
: ρ=2 (ακριβώς δύο σχέσεις συνοκλήρωσης) 

Στο συγκεκριμένο έλεγχο χρησιμοποιείται η στατιστική:  λtrace = -Τ
3

1

log(1 )
i p


 

  

Ο έλεγχος εφαρμόζεται για κάθε μία από τις τιμές αυτές. Επομένως, η αποδοχή της 

Η
0 

για ρ=0 σημαίνει και διακοπή της διαδικασίας. Αντίθετα συνεχίζουμε για ρ≤1, ρ≤2 

κτλ μέχρι την τιμή ρ=2 για την οποία αποδεχόμαστε την Η
0
. 

 

2) Έλεγχος Μεγίστης Ιδιοτιμής (λmax test). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις 

παρακάτω υποθέσεις:  

Η
0
: Δεν υπάρχουν διανύσματα συνολοκλήρωσης.  

Η
1
: Υπάρχει ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης.  

Η
0
: υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης (ρ≤1)  

Η
1
: Υπάρχουν δυο διανύσματα συνολοκλήρωσης (ρ=2)  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός συνολοκλήρωσης είναι το πολύ ίσος με τον 

αριθμό των μεταβλητών μειωμένος κατά ένα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση 

θα είναι το πολύ 2. Επίσης, στο συνολοκληρωμένο διάνυσμα που προκύπτει θα 

πρέπει να ισχύουν όλοι οι a priori περιορισμοί που έχουν τεθεί από την αρχή. Στην 
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ενότητα που ακολουθεί παρατίθενται τα εμπειρικά αποτελέσματα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης σύμφωνα με τη μεθοδολογία Johansen τα οποία εξήχθησαν με τη 

βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου Eviews. 

8.6 Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης-Johansen 

Cointegration test 
 

Για να προχωρήσουμε και να εξετάσουμε το VAR υπόδειγμα θα πρέπει οι τρεις 

μεταβλητές να είναι στάσιμες γεγονός που στο εξεταζόμενο υπόδειγμα ισχύει όπως 

αποδείχθηκε. Εκτιμώντας στο Eviews το σύστημα των συνολοκληρωμένων 

μεταβλητών gdpn,imp και expo προκύπτει ο πίνακας  που ακολουθεί από τον οποίο 

εξάγεται ο προσδιορισμός της τάξης VAR του υποδείγματος. 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GDPN IMP EXPO     

Exogenous variables: C      

Date: 01/17/12   Time: 16:46     

Sample: 1960 2006      

Included observations: 42     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -642.2174 NA   4.43e+09  30.72464  30.84876  30.77013 

1 -434.2981   376.2349*   341259.4*   21.25229*   21.74877*   21.43427* 

2 -428.2600  10.06351  395980.5  21.39333  22.26217  21.71180 

3 -418.2349  15.27644  384169.2  21.34452  22.58571  21.79946 

4 -409.7281  11.74748  407314.7  21.36800  22.98155  21.95943 

5 -403.1177  8.184224  483830.9  21.48180  23.46771  22.20971 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

Πίνακας 22, VAR Lag Order Selection Criteria 

 

Άρα βλέπουμε ότι η τάξη του υποδείγματος είναι 1. 
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Αμέσως μετά τον υπολογισμό της σωστής τάξης του Var υποδείγματος ,που στην 

περίπτωση της παρούσας εργασίας είναι 1, θα πρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό 

των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων από την σχέση των μεταβλητών του 

υποδείγματος που δείχνει ο παρακάτω πίνακας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

παλινδρόμησης του Var υποδείγματος. 

 

Johansen and Juselliu’s Cointegration Test Results 

Null 

Hypothesis 

Trace Test Max-Eigen 5% Critical Value 

Trace Test Max-Eigen 

r=0  
 39.10416 

 

 

 
 23.98941 

 

 

 
 29.79707 

 

 

 
 21.13162 

 

 

r≤1  
 15.11474 

 

 

 
 14.31658 

 

 

 
 15.49471 

 

 

 
 14.26460 

 

 

r≤2  
 0.798161 

 

 

 
 0.798161 

 

 

 
 3.841466 

 

 

 
 3.841466 

 

 

 

Πίνακας 23, Johansen and Juselliu’s Cointegration Test Results 

 

Παρατηρούμε πως το trace statistic και το max-Eigen statistic είναι μεγαλύτερο από 

το επίπεδο σημαντικότητας 5%. Άρα καταλήγω στο συμπέρασμα πως έχω ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ERROR CORRECTION MODEL 

9.1 Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών 

 

Έχω μια εξίσωση επειδή προσδιορίζω μία μεταβλητή ως ενδογενή. Η ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών δεν συνεπάγεται και 

την παρουσία βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ αυτών. Όταν όμως βεβαιώνεται η ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών είμαστε υποχρεωμένοι να 

προχωρήσουμε σε ελέγχους περί ύπαρξης βραχυχρόνιας σχέση. Προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών οι Engle-

Granger πρότειναν το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών(ECM). Το σφάλμα ισορροπίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια 

περίοδο. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή ονομάζεται 

μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Mechanism-ECM). 

 

9.2 Έλεγχος Υποδείγματος Διόρθωσης Λαθών 
 

Για να ελέγξουμε αν υπάρχει βραχυχρόνια συνολοκλήρωση προχωράμε σε έλεγχο 

διόρθωσης σφάλματος. Στον πίνακα 27 που ακολουθεί θα εξετάσουμε αν τα 

κατάλοιπα Mar(-1) είναι στατιστικά σημαντικά. 

Για να μπορέσω να έχω βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας πρέπει να ισχύει: 

-1 < λ (συντελεστής προσαρμογής) < 0 και prob < 0.1 

Ο συντελεστής προσαρμογής (λ) είναι το mar(-1) δηλαδή τα κατάλοιπα που 

αποθηκεύσαμε με 1 χρονική υστέρηση. To λ (mar(-1)-coefficient) δηλαδή ο 

συντελεστής προσαρμογής είναι θετικός (0.048780) άρα δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός κι επομένως δεν έχω βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. Δεν μπορεί να γίνει 

διόρθωση κατά έτος για να φτάσουμε στη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 
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Dependent Variable: DGDPN   

Method: Least Squares   

Date: 01/22/12   Time: 14:42   

Sample (adjusted): 1965 2006   

Included observations: 42 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1710.486 242.8960 7.042049 0.0000 

DIMP(-1) 97.73148 223.5340 0.437211 0.6649 

DIMP(-2) 133.2991 208.7606 0.638526 0.5277 

DIMP(-3) 97.59513 213.0747 0.458032 0.6500 

DIMP(-4) -38.65620 218.3161 -0.177065 0.8606 

DEXPO(-1) -483.6248 248.5011 -1.946168 0.0605 

DEXPO(-2) -274.0210 245.7329 -1.115117 0.2731 

DEXPO(-3) -288.1978 245.8424 -1.172287 0.2497 

DEXPO(-4) -157.4070 240.4175 -0.654723 0.5173 

MAR(-1) 0.048780 0.019375 2.517696 0.0170 
     
     R-squared 0.323773     Mean dependent var 1453.910 

Adjusted R-squared 0.133584     S.D. dependent var 1379.960 

S.E. of regression 1284.488     Akaike info criterion 17.35836 

Sum squared resid 52797069     Schwarz criterion 17.77210 

Log likelihood -354.5256     Hannan-Quinn criter. 17.51001 

F-statistic 1.702373     Durbin-Watson stat 0.461137 

Prob(F-statistic) 0.129302    
     
     

 

Πίνακας 24, Least Squares Method(MAR) 

 

9.3 Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών για VAR Υπόδειγμα(Error 

Correction Model) 

 

Αν ο συντελετής λ (CointEq1) < 0 και t-statistic < -1.96 (5% του t-stat) και t-statistic 

< -1.64 (10% του t-stat) τότε είναι στατιστικά σημαντικός. Παρατηρώ ότι τα πρόσημα 

των  συνελεστών (λ) είναι θετικό για το gdpn  0.001768, αρνητικό για το imp -3.61E-

06 και θετικό για το expo3.38E-06. Επίσης το t-stat για το gdpn [ 1.73376]>-1.96 κι 

επομένως το gdpn δεν είναι στατιστικά σημαντικό. 

Το t-stat για το imp [-2.36811]<-1.96 και επομένως το imp είναι στατιστικά 

σημαντικό. 

Το t-stat για το expo [ 2.67185] > -1.96 άρα το expo δεν είναι στατιστικά σημαντικό. 
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 Vector Error Correction Estimates  

 Date: 01/22/12   Time: 14:52  

 Sample (adjusted): 1962 2006  

 Included observations: 45 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    Cointegrating Eq:  CointEq1   
    
    GDPN(-1)  1.000000   

    

IMP(-1)  104777.0   

  (20393.7)   

 [ 5.13772]   

    

EXPO(-1) -99899.13   

  (21765.1)   

 [-4.58987]   

    

C -1043520.   
    
    Error Correction: D(GDPN) D(IMP) D(EXPO) 
    
    CointEq1  0.001768 -3.61E-06  3.38E-06 

  (0.00102)  (1.5E-06)  (1.3E-06) 

 [ 1.73376] [-2.36811] [ 2.67185] 

    

D(GDPN(-1))  0.668897  0.000261 -0.000449 

  (0.13011)  (0.00019)  (0.00016) 

 [ 5.14114] [ 1.34278] [-2.78621] 

    

D(IMP(-1)) -137.3722  0.159301 -0.056430 

  (116.183)  (0.17362)  (0.14399) 

 [-1.18237] [ 0.91753] [-0.39190] 

    

D(EXPO(-1)) -50.42500 -0.021828  0.119438 

  (122.068)  (0.18241)  (0.15128) 

 [-0.41309] [-0.11966] [ 0.78950] 

    

C  540.8402 -0.058753  0.812077 

  (213.660)  (0.31928)  (0.26480) 

 [ 2.53131] [-0.18402] [ 3.06681] 
    
     R-squared  0.786764  0.155199  0.200503 

 Adj. R-squared  0.765441  0.070718  0.120553 

 Sum sq. resids  17885340  39.93921  27.47072 

 S.E. equation  668.6804  0.999240  0.828715 

 F-statistic  36.89650  1.837101  2.507864 

 Log likelihood -353.9409 -61.16789 -52.74754 

 Akaike AIC  15.95293  2.940795  2.566557 

 Schwarz SC  16.15367  3.141536  2.767298 

 Mean dependent  1357.960  0.331111  0.233333 

 S.D. dependent  1380.678  1.036564  0.883691 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  253445.9  

 Determinant resid covariance  178003.2  

 Log likelihood -463.5717  

 Akaike information criterion  21.40319  

 Schwarz criterion  22.12585  
    
    

Πίνακας 25, ECM 
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Επίσης από το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών βλέπουμε ότι  0.001768>1 και -3.61E-

06>1 και 3.38E-06>1 οπότε δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 

10.1 Αιτιότητα- Ορισμός 

 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθεται στην οικονομική επιστήμη και πρέπει να 

απαντηθεί κατά την εξειδίκευσή των υποδειγμάτων είναι ο προσδιορισμός της 

αιτιακής σχέσης των μεταβλητών. Η αιτιακή σχέση ουσιαστικά αναφέρεται στην 

ύπαρξη της εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών. Με άλλα λόγια όταν λέμε ότι σε μια 

εξίσωση παλινδρομήσεως η μεταβλητή Χt αιτιάται ή προκαλεί τη Υt εννοούμε ότι 

μεταβολές στη Χt επιφέρουν μεταβολές στη Υt. Καθώς τις περισσότερες φορές η 

κατεύθυνση της αιτιότητας δεν είναι γνωστή, έχουν προταθεί διάφοροι έλεγχοι για 

την εύρεσή της. Ο πιο γνωστός έλεγχος είναι αυτός που προτάθηκε από τον Granger 

(1969) και χρησιμοποιεί την έννοια των υποδειγμάτων VAR. 

Ο ορισμός της αιτιότητας σύμφωνα με τον Granger είναι ο εξής: 

Αν MSE(yt|It-1)<MSE(yt|It-1-Xt-1), τότε η μεταβλητή x είναι το αίτιο u και γράφουμε 

x->y. Αν MSE(yt|It-yt)<MSE(yt|It-Xt,yt),  τότε η μεταβλητή x προκαλεί στιγμιαία την 

μεταβλητή y και γράφουμε x->y, όπου MSE το μέσο σφάλμα του τετραγώνου της 

πρόβλεψης, It
 

και Ι
t-1 

είναι τα σύνολα με όλες τις παρελθούσες και παρούσες 

πληροφορίες που υπάρχουν κατά τις χρονικές στιγμές t και t-1 αντίστοιχα, Χ
t 
και Χ

t-1 

συμβολίζουμε όλες τις παρελθούσες και παρούσες πληροφορίες σχετικά με την 

μεταβλητή Χ για τις αντίστοιχες χρονικές στιγμές. 

Τέλος, y
t 
είναι η τρέχουσα τιμή της μεταβλητής y και y είναι ο αμερόληπτος εκτιμητής 

της y
t
. Ο πρώτος ορισμός υποδηλώνει ότι αν η πρόβλεψη της μεταβλητής y βελτιώνεται 

με την εισαγωγή των x1,x2,…,xt-1, τότε η χ είναι το αίτιο της y. Ο δεύτερος ορισμός 

υποδηλώνει ότι αν η πρόβλεψη της y βελτιώνεται με τη εισαγωγή των x1,x2,…,xt-1,χt, 

τότε η Χt, προκαλεί στιγμιαία την y. Στην περίπτωση που ταυτόχρονα η χ είναι αίτιο της 
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y και η y είναι το αίτιο της χ τότε θεωρούμε ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των χ και y. Επίσης, υπάρχει η πιθανότητα να μην υφίσταται σχέση αιτιότητας 

μεταξύ των χ και y. 

Στην αιτιότητα κατά Granger θεωρούμε ότι έχουμε δύο χρονολογικές σειρές τη 

μεταβλητή Χ και την μεταβλητή Υ και αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι αν 

οι μεταβολές στη μεταβλητή Υ προηγούνται ή έπονται ή είναι σύγχρονες των 

μεταβολών της μεταβλητής Χ. Η διαπίστωση αυτής της προήγησης είναι σκοπός της 

αιτιότητας κατά Granger. Επομένως υποθέτουμε δύο χρονολογικές σειρές Χt και Υt 

με τα παρακάτω υποδείγματα: 

Υt = 
1 1

1

m

t

i

a Y 



  + 
1

1

m

t t

i

X 



  + ut   (1) 

Xt = 
1

1

m

t

i

 



  + 
1

1

m

t t

i

X 



  + et  (2), όπου m το μέγεθος των χρονικών σειρών. 

Στο υπόδειγμα (1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ είναι 

συνάρτηση των τιμών της σε προηγούμενες περιόδους καθώς και των προηγούμενων 

περιόδων της Χ. Στο δεύτερο υπόδειγμα (2) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της 

μεταβλητής Χ είναι συνάρτηση των τιμών με τις προηγούμενες τιμές της μεταβλητής 

Υ και με τις προηγούμενες τιμές της. Επίσης υποθέτουμε ότι οι διαταρακτικοί όροι 

στα δύο υποδείγματα δεν αυτοσυσχετίζονται.  

Οι περιπτώσεις που διακρίνουμε με βάση τα δύο υποδείγματα, είναι οι παρακάτω: 

1) Αν οι συντελεστές β
i 
των μεταβλητών Χ

t-ι 
στην (1) είναι στατιστικά σημαντικοί και 

συγχρόνως οι συντελεστές γ
i 
των Υ

t-i 
στην (2) δεν είναι στατιστικά σημαντικοί τότε 

υπάρχει αιτιότητα από την Χ προς την Υ. 

2) Αν τα β
i 

των Χ
t-i 

δεν είναι στατιστικά σημαντικά και οι συντελεστές γ
i 

είναι 

στατιστικά σημαντικοί τότε έχουμε αιτιότητα από την Υ προς την Χ.  

3) Αν οι συντελεστές β
i 
είναι στατιστικά σημαντικοί όπως και οι γ

i 
στην περίπτωση 

αυτή τότε έχουμε αμφίδρομή σχέση αιτιότητας μεταξύ των Χ και Υ.  

4) Αν υπάρχει και το ενδεχόμενο κανένας από τους δύο συντελεστές να μην είναι 

στατιστικά σημαντικός τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των δύο 

μεταβλητών. 
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Στην πράξη, οι έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας γίνονται με την χρήση των 

υποδειγμάτων VAR. Δηλαδή, για να αιτιάζει μία μεταβλητή Χ μία άλλη Υ, θα πρέπει 

οι συντελεστές όλων των χρονικών υστερήσεων της Χ στην εξίσωση Υ να διαφέρουν 

στατιστικά σημαντικά από το μηδέν, ενώ οι συντελεστές των χρονικών υστερήσεων 

της Υ στην εξίσωση Χ να μη διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. Ο έλεγχος αυτός 

μπορεί να γίνει με το κριτήριο της κατανομής F του Wald(1940), για την από κοινού 

σημαντικότητα των παραμέτρων των χρονικών υστερήσεων των αντίστοιχων 

μεταβλητών και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

 

Όπου: 

SSRR= Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν 

από την εκτίμηση της εξίσωσης με περιορισμό(δηλαδή 

παλινδρομώντας τη μεταβλητή Χ μόνον πάνω στις υστερήσεις 

της). 

SSRU= Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν 

από την εκτίμηση της εξίσωσης παλινδρόμησης(πλήρη εξίσωση). 

k= Αριθμός των περιορισμών 

n= Μέγεθος του δείγματος. 

Αν η τιμή της κατανομής F είναι μεγαλύτερη από αυτή των πινάκων σε κάποιο 

επίπεδος σημαντικότητας τότε λέμε ότι η υπόθεση Ηο απορρίπτεται και 

συμπεραίνουμε ότι οι υστερήσεις της μεταβλητής Χ επηρεάζουν σημαντικά τη 

συμπεριφορά της Υ. Στη συνέχεια για να συμπεράνουμε ότι η Χ αιτιάζει την Υ 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 78 
 

μονόδρομα θα πρέπει να ελέγξουμε την αντίστοιχη υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ 

πάνω στη μεταβλητή Χ συγκεκριμένα έχουμε: 

Αν F < Fπιν δεχόμαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά 

Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η μεταβλητή Υ δεν 

προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση. 

Αν F > Fπιν δεχόμαστε την υπόθεση Ηα δηλαδή η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά 

Granger (αιτιάται) της Υ για τη πρώτη συνάρτηση ή η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά 

Granger ( αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση. 

 

10.2 Πίνακας Αιτιότητας  

 

 F-test T-test 

 DGDPN DIMP DEXPO ECM 

DGDPN  

- 

 
 

0,00019 

 

 
 

0,00016 

 

1,73376 

DIMP  
 

116,183 

 

 

- 

 
 

0,14399 

 

 

-2,36811** 

DEXPO  
 

122,068 

 

 
 

0,18241 

 

 

- 

 

2,67185 

 

Πίνακας 26, Αιτιότητα 

 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι τιμές των F στατιστικών με την κρίσιμη τιμή του 

πίνακα της F κατανομής υπολογίζονται τα ν1 = κ =3 (αριθμός των μεταβλητών) και 

ν2 = n - 2κ -1 = 47- 6-1 = 40, όπου n είναι το μέγεθος του δείγματος. Προκύπτει ότι η 

κρίσιμη τιμή στον πίνακα της F-κατανομής με 3,40 είναι 2,84 (5%). 
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Στον πίνακα 26, παρατηρόύμε ότι το F=116,183 και F=122,068 είναι μεγαλύτερα του 

2,84. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην υπόθεση Ηα, δηλαδή η άνάπτυξη 

(GDPN) αιτιάται τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

11. Συμπεράσματα 
 

Στην παρόυσα εργασία μελετήθηκε η οικονομία της Ελλάδας και συγκεκριμένα οι 

σχέσεις μεταξύ της ανάπτυξης, των εισαγωγών και των εξαγωγών, χρησιμοποιώντας 

ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1960-2006, εκφρασμένα σε ετήσιες μεταβολές. Για 

την οικονομετρική ανάλυση το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των διάφορων ελέγχων στο πρόγραμμα Eviews περιγράφει με σχετική 

αξιοπιστία τα όσα μελετήσαμε. Προχωρήσαμε σε περαιτέρω μελέτη των χρονικών 

σειρών, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση στασιμότητας (με τη βοήθεια των ελέγχων 

ADF/DF και Phillips-Perron), έλεγχο βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας συσχέτισης 

των μεταβλητών (ECM και έλεγχος Johansen) και τέλος, έλεγχο αιτιότητας κατά 

Granger. 

Η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους. 

Για τον έλεγχο της στασιμότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του επαυξημένου 

ελέγχου Dickey-Fuller και των Phillips-Perron, καθώς με τα κορελογράμματα δεν 

απέδειξα την ύπαρξη στασιμότητας. Οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες πρώτης 

τάξης με σταθερά και τάση με τον έλεγχο του Phillips-Perron. Στη βάση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της συνολοκλήρωσης όπως αυτή προτάθηκε από τους 

Engle-Granger, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μας απέδειξαν ένα πιθανό 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Σύμφωνα όμως με τη μέθοδο του Johansen, η οποία 

θεωρείται πιο αξιόπιστη, καταλήξαμε ότι έχουμε σίγουρά ένα συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα και όχι πιθανό δεύτερο συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Με ασφάλεια λοιπόν, 

μπορεί να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο εν λόγω υπόδειγμα. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η 

μεθοδολογία του μοντέλου διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Model) για να 
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προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί η τυχόν βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των τριών 

μεταβλητών. Ο έλεγχος, πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, για τον 

οποίο ο όρος του διορθωτικού σφάλματος (λ) είναι στατιστικά μη σημαντικός. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των χρονικών σειρών του 

υποδείγματος για την εξεταζόμενη περίοδο. Τέλος προσδιορίστηκαν οι σχέσεις 

αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές του μοντέλου. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

μονόδρομης αιτιακής σχέσης από την ανάπτυξη προς τις εισαγωγές και εξαγωγές. 
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13.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας στοιχείων Ελλάδος 1960-2006 

  gdpn Εισαγωγές Εξαγωγές 

1960 111.7000 14.2 7.1 

1961 127.8000 14.0 7.2 

1962 134.3000 14.4 7.6 

1963 151.9000 15.3 7.8 

1964 171.8000 16.2 7.1 

1965 198.1000 17.3 7.0 

1966 221.4000 16.0 8.8 

1967 239.0000 15.4 8.3 

1968 260.0000 15.6 7.5 

1969 299.3000 15.9 7.6 

1970 338.4000 15.7 7.8 

1971 375.8000 15.7 8.0 

1972 434.9000 17.1 9.1 

1973 568.3000 21.5 11.1 

1974 652.9000 21.8 12.5 

1975 785.6000 22.9 13.1 

1976 977.3000 22.0 13.7 

1977 1144.500 21.5 13.1 

1978 1396.600 21.0 13.7 

1979 1733.100 21.5 13.6 
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1980 2080.600 22.3 16.3 

1981 2490.900 23.1 16.0 

1982 3132.900 24.4 14.3 

1983 3737.900 25.6 15.4 

1984 4648.800 25.5 16.9 

1985 5672.100 27.9 16.5 

1986 6778.000 26.3 17.4 

1987 7635.400 27.0 19.1 

1988 9290.900 25.7 18.5 

1989 11042.30 27.5 18.2 

1990 13327.00 28.1 16.8 

1991 16459.00 27.0 16.1 

1992 19027.00 27.0 16.7 

1993 21424.00 26.3 16.2 

1994 24296.00 26.4 16.8 

1995 27235.20 26.9 16.5 

1996 29935.10 26.5 15.8 

1997 33103.80 26.4 15.8 

1998 35872.50 27.0 16.2 

1999 38147.20 26.7 16.4 

2000 43215.20 27.4 17.0 

2001 45623.00 27.3 17.3 
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2002 48765.90 27.9 17.2 

2003 52312.80 28.2 17.4 

2004 55345.00 28.8 17.0 

2005 58976.00 29.3 17.6 

2006 61236.00 28.9 17.7 
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Έλεγχος Mar με Phillips-Perron: 

 

 

Null Hypothesis: MAR has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.324899  0.1688 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  49324857 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  43741839 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(MAR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:28   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MAR(-1) -0.128219 0.087108 -1.471959 0.1480 
     
     R-squared 0.042965     Mean dependent var 400.6699 

Adjusted R-squared 0.042965     S.D. dependent var 7258.411 

S.E. of regression 7100.772     Akaike info criterion 20.59529 

Sum squared resid 2.27E+09     Schwarz criterion 20.63505 

Log likelihood -472.6918     Hannan-Quinn criter. 20.61019 

Durbin-Watson stat 2.033428    
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Έλεγχος Mar με Augmented Dickey-Fuller: 

 

 

Null Hypothesis: MAR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.471959  0.1302 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(MAR)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:30   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     MAR(-1) -0.128219 0.087108 -1.471959 0.1480 
     
     R-squared 0.042965     Mean dependent var 400.6699 

Adjusted R-squared 0.042965     S.D. dependent var 7258.411 

S.E. of regression 7100.772     Akaike info criterion 20.59529 

Sum squared resid 2.27E+09     Schwarz criterion 20.63505 

Log likelihood -472.6918     Hannan-Quinn criter. 20.61019 

Durbin-Watson stat 2.033428    
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 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 01/21/12   Time: 16:56  

 Sample (adjusted): 1962 2006  

 Included observations: 45 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
     GDPN IMP EXPO 
    
    GDPN(-1)  1.250613  1.66E-05 -0.000260 

  (0.17245)  (0.00029)  (0.00024) 

 [ 7.25220] [ 0.05708] [-1.08835] 

    

GDPN(-2) -0.220733  2.26E-06  0.000255 

  (0.18089)  (0.00031)  (0.00025) 

 [-1.22024] [ 0.00740] [ 1.02038] 

    

IMP(-1) -9.871136  0.747322  0.322159 

  (98.9312)  (0.16701)  (0.13694) 

 [-0.09978] [ 4.47462] [ 2.35256] 

    

IMP(-2)  89.49459 -0.181871  0.081311 

  (104.592)  (0.17657)  (0.14477) 

 [ 0.85566] [-1.03002] [ 0.56164] 

    

EXPO(-1) -159.0476  0.359807  0.738771 

  (122.245)  (0.20637)  (0.16921) 

 [-1.30105] [ 1.74349] [ 4.36598] 

    

EXPO(-2)  181.6475  0.076357 -0.193141 

  (115.276)  (0.19461)  (0.15956) 

 [ 1.57576] [ 0.39237] [-1.21043] 

    

C -1416.253  3.995471 -2.394497 

  (873.528)  (1.47467)  (1.20913) 

 [-1.62130] [ 2.70940] [-1.98035] 
    
     R-squared  0.999180  0.961994  0.960961 

 Adj. R-squared  0.999050  0.955993  0.954797 

 Sum sq. resids  13532479  38.56693  25.92808 

 S.E. equation  596.7561  1.007432  0.826025 

 F-statistic  7712.556  160.3052  155.8991 

 Log likelihood -347.6659 -60.38122 -51.44718 

 Akaike AIC  15.76293  2.994721  2.597652 

 Schwarz SC  16.04397  3.275757  2.878689 

 Mean dependent  15353.19  23.29333  14.01111 

 S.D. dependent  19360.81  4.802338  3.885183 
    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  211272.1  

 Determinant resid covariance  127220.0  

 Log likelihood -456.0144  

 Akaike information criterion  21.20064  

 Schwarz criterion  22.04375  
    
    

 

 

 

 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 91 
 

JOHANSEN 

Date: 01/17/12   Time: 16:35   
Sample (adjusted): 1962 2006   
Included observations: 45 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: GDPN IMP EXPO    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.413216  39.10416  29.79707  0.0032 

At most 1  0.272504  15.11474  15.49471  0.0570 
At most 2  0.017581  0.798161  3.841466  0.3716 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.413216  23.98941  21.13162  0.0192 

At most 1 *  0.272504  14.31658  14.26460  0.0491 
At most 2  0.017581  0.798161  3.841466  0.3716 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 
level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by 
b'*S11*b=I):  
     
     GDPN IMP EXPO   

-1.02E-05 -1.071588  1.021701   
-9.00E-05  0.339113 -0.640858   
 9.42E-05 -0.089636 -0.123754   

     
          
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     D(GDPN) -172.8228 -311.0127  1.147019  

D(IMP)  0.352749 -0.138706  0.106093  
D(EXPO) -0.330073  0.167571  0.078745  

     
          
1 Cointegrating 
Equation(s):  Log likelihood -463.5717  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in 
parentheses) 

GDPN IMP EXPO   
 1.000000  104777.0 -99899.13   

  (20393.7)  (21765.1)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(GDPN)  0.001768    

  (0.00102)    
D(IMP) -3.61E-06    

  (1.5E-06)    
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D(EXPO)  3.38E-06    
  (1.3E-06)    

     
          
2 Cointegrating 
Equation(s):  Log likelihood -456.4134  
     
     Normalized cointegrating coefficients (standard error in 
parentheses) 

GDPN IMP EXPO   
 1.000000  0.000000  3404.078   

   (1046.18)   
 0.000000  1.000000 -0.985934   

   (0.06322)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(GDPN)  0.029772  79.72626   

  (0.00786)  (97.4555)   
D(IMP)  8.88E-06 -0.425038   

  (1.3E-05)  (0.16560)   
D(EXPO) -1.17E-05  0.410528   

  (1.1E-05)  (0.13562)   
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Augmented Dickey-Fuller 

GDPN 

Level 

Intercept 

 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 9 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.888444  0.0563 

Test critical values: 1% level  -3.621023  

 5% level  -2.943427  

 10% level  -2.610263  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 15:57   

Sample (adjusted): 1970 2006   

Included observations: 37 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDPN(-1) -0.085175 0.029488 -2.888444 0.0077 

D(GDPN(-1)) 0.191017 0.168667 1.132504 0.2678 

D(GDPN(-2)) 0.590014 0.163140 3.616599 0.0013 

D(GDPN(-3)) 0.464606 0.169874 2.735003 0.0111 

D(GDPN(-4)) -0.011016 0.200776 -0.054867 0.9567 

D(GDPN(-5)) 0.562485 0.204132 2.755489 0.0106 

D(GDPN(-6)) -0.143769 0.209174 -0.687318 0.4980 

D(GDPN(-7)) 0.124007 0.353728 0.350570 0.7287 

D(GDPN(-8)) -1.158295 0.457752 -2.530399 0.0178 

D(GDPN(-9)) 1.733928 0.425920 4.071014 0.0004 

C 193.6047 120.0929 1.612125 0.1190 
     
     R-squared 0.921824     Mean dependent var 1646.938 

Adjusted R-squared 0.891757     S.D. dependent var 1359.077 

S.E. of regression 447.1411     Akaike info criterion 15.28540 

Sum squared resid 5198313.     Schwarz criterion 15.76432 

Log likelihood -271.7799     Hannan-Quinn criter. 15.45424 

F-statistic 30.65841     Durbin-Watson stat 1.681364 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LEVEL   INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 9 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.428222  0.0630 

Test critical values: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  

 10% level  -3.200320  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 15:59   

Sample (adjusted): 1970 2006   

Included observations: 37 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDPN(-1) -0.093221 0.027192 -3.428222 0.0021 

D(GDPN(-1)) 0.035521 0.166887 0.212843 0.8332 

D(GDPN(-2)) 0.439719 0.161402 2.724373 0.0116 

D(GDPN(-3)) 0.381993 0.159104 2.400901 0.0241 

D(GDPN(-4)) -0.035809 0.184070 -0.194542 0.8473 

D(GDPN(-5)) 0.535040 0.187199 2.858127 0.0085 

D(GDPN(-6)) -0.133551 0.191526 -0.697301 0.4920 

D(GDPN(-7)) 0.221781 0.326247 0.679794 0.5029 

D(GDPN(-8)) -1.127325 0.419222 -2.689089 0.0126 

D(GDPN(-9)) 1.661013 0.391022 4.247871 0.0003 

C -799.8251 419.3237 -1.907417 0.0680 

@TREND(1960) 60.92742 24.81772 2.454996 0.0214 
     
     R-squared 0.937010     Mean dependent var 1646.938 

Adjusted R-squared 0.909294     S.D. dependent var 1359.077 

S.E. of regression 409.3184     Akaike info criterion 15.12347 

Sum squared resid 4188539.     Schwarz criterion 15.64593 

Log likelihood -267.7842     Hannan-Quinn criter. 15.30766 

F-statistic 33.80800     Durbin-Watson stat 1.776510 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT 

 

 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 9 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.317245  0.6109 

Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  

 10% level  -2.611531  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDPN,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:00   

Sample (adjusted): 1971 2006   

Included observations: 36 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GDPN(-1)) -0.105069 0.079764 -1.317245 0.1997 

D(GDPN(-1),2) -0.551428 0.219911 -2.507511 0.0190 

D(GDPN(-2),2) -0.103235 0.250017 -0.412912 0.6832 

D(GDPN(-3),2) 0.155307 0.240973 0.644501 0.5251 

D(GDPN(-4),2) 0.043718 0.252163 0.173372 0.8638 

D(GDPN(-5),2) 0.573012 0.269065 2.129640 0.0432 

D(GDPN(-6),2) 0.084770 0.293489 0.288835 0.7751 

D(GDPN(-7),2) 0.394144 0.348810 1.129967 0.2692 

D(GDPN(-8),2) -0.907043 0.369135 -2.457209 0.0213 

D(GDPN(-9),2) 1.190539 0.433094 2.748919 0.0109 

C 168.4137 128.8732 1.306818 0.2032 
     
     R-squared 0.751957     Mean dependent var 61.69167 

Adjusted R-squared 0.652739     S.D. dependent var 776.7869 

S.E. of regression 457.7515     Akaike info criterion 15.33700 

Sum squared resid 5238411.     Schwarz criterion 15.82085 

Log likelihood -265.0660     Hannan-Quinn criter. 15.50588 

F-statistic 7.578880     Durbin-Watson stat 2.350668 

Prob(F-statistic) 0.000020    
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1ST DIFFERENCE 

TREND+INTERCEPT 

 

 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 9 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.963588  0.6008 

Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  

 10% level  -3.202445  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDPN,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:01   

Sample (adjusted): 1971 2006   

Included observations: 36 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GDPN(-1)) -0.489747 0.249414 -1.963588 0.0613 

D(GDPN(-1),2) -0.304542 0.261843 -1.163072 0.2562 

D(GDPN(-2),2) 0.036925 0.257186 0.143573 0.8870 

D(GDPN(-3),2) 0.256835 0.241719 1.062537 0.2986 

D(GDPN(-4),2) 0.119109 0.248699 0.478927 0.6363 

D(GDPN(-5),2) 0.600076 0.261227 2.297145 0.0306 

D(GDPN(-6),2) 0.106678 0.284678 0.374730 0.7112 

D(GDPN(-7),2) 0.501634 0.344392 1.456577 0.1582 

D(GDPN(-8),2) -0.806676 0.362963 -2.222475 0.0359 

D(GDPN(-9),2) 1.130374 0.421255 2.683352 0.0130 

C -627.3138 506.1775 -1.239316 0.2272 

@TREND(1960) 47.57340 29.32716 1.622162 0.1178 
     
     R-squared 0.776465     Mean dependent var 61.69167 

Adjusted R-squared 0.674012     S.D. dependent var 776.7869 

S.E. of regression 443.5093     Akaike info criterion 15.28852 

Sum squared resid 4720812.     Schwarz criterion 15.81636 

Log likelihood -263.1933     Hannan-Quinn criter. 15.47275 

F-statistic 7.578719     Durbin-Watson stat 2.386474 

Prob(F-statistic) 0.000019    
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IMP 

LEVEL  

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.279178  0.6314 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:02   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.038676 0.030235 -1.279178 0.2075 

C 1.200277 0.704756 1.703109 0.0956 
     
     R-squared 0.035855     Mean dependent var 0.319565 

Adjusted R-squared 0.013943     S.D. dependent var 1.027969 

S.E. of regression 1.020777     Akaike info criterion 2.921511 

Sum squared resid 45.84739     Schwarz criterion 3.001017 

Log likelihood -65.19474     Hannan-Quinn criter. 2.951294 

F-statistic 1.636297     Durbin-Watson stat 2.030656 

Prob(F-statistic) 0.207539    
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LEVEL 

TREND+INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.798779  0.6891 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:03   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.150923 0.083903 -1.798779 0.0791 

C 2.697886 1.256707 2.146790 0.0375 

@TREND(1960) 0.045041 0.031460 1.431690 0.1595 
     
     R-squared 0.079723     Mean dependent var 0.319565 

Adjusted R-squared 0.036920     S.D. dependent var 1.027969 

S.E. of regression 1.008814     Akaike info criterion 2.918422 

Sum squared resid 43.76136     Schwarz criterion 3.037681 

Log likelihood -64.12370     Hannan-Quinn criter. 2.963097 

F-statistic 1.862536     Durbin-Watson stat 1.902712 

Prob(F-statistic) 0.167590    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.713164  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:04   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -1.026153 0.152857 -6.713164 0.0000 

C 0.339887 0.164458 2.066706 0.0448 
     
     R-squared 0.511733     Mean dependent var -0.004444 

Adjusted R-squared 0.500378     S.D. dependent var 1.482926 

S.E. of regression 1.048191     Akaike info criterion 2.975435 

Sum squared resid 47.24428     Schwarz criterion 3.055731 

Log likelihood -64.94729     Hannan-Quinn criter. 3.005369 

F-statistic 45.06657     Durbin-Watson stat 1.980015 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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1ST DIFFERENCE 

TREND+INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 6 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.159489  0.0114 

Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  

 10% level  -3.196411  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:05   

Sample (adjusted): 1968 2006   

Included observations: 39 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -2.127882 0.511573 -4.159489 0.0002 

D(IMP(-1),2) 0.971013 0.442734 2.193217 0.0362 

D(IMP(-2),2) 1.104560 0.392657 2.813037 0.0086 

D(IMP(-3),2) 0.776046 0.341300 2.273795 0.0303 

D(IMP(-4),2) 0.555278 0.276905 2.005302 0.0540 

D(IMP(-5),2) 0.535164 0.233409 2.292815 0.0290 

D(IMP(-6),2) 0.245020 0.164279 1.491487 0.1463 

C 1.532153 0.523910 2.924457 0.0065 

@TREND(1960) -0.030170 0.015359 -1.964388 0.0588 
     
     R-squared 0.661679     Mean dependent var 0.005128 

Adjusted R-squared 0.571461     S.D. dependent var 1.537761 

S.E. of regression 1.006663     Akaike info criterion 3.050334 

Sum squared resid 30.40113     Schwarz criterion 3.434233 

Log likelihood -50.48151     Hannan-Quinn criter. 3.188073 

F-statistic 7.334164     Durbin-Watson stat 1.969609 

Prob(F-statistic) 0.000023    
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EXPO 

LEVEL 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: EXPO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.337054  0.6044 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXPO)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:06   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPO(-1) -0.042643 0.031893 -1.337054 0.1881 

C 0.811769 0.453169 1.791318 0.0801 
     
     R-squared 0.039044     Mean dependent var 0.230435 

Adjusted R-squared 0.017204     S.D. dependent var 0.874038 

S.E. of regression 0.866487     Akaike info criterion 2.593765 

Sum squared resid 33.03518     Schwarz criterion 2.673271 

Log likelihood -57.65660     Hannan-Quinn criter. 2.623549 

F-statistic 1.787713     Durbin-Watson stat 1.879926 

Prob(F-statistic) 0.188077    
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LEVEL 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: EXPO has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.362716  0.8587 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXPO)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:06   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPO(-1) -0.094256 0.069167 -1.362716 0.1801 

C 1.102582 0.571060 1.930765 0.0601 

@TREND(1960) 0.017566 0.020870 0.841690 0.4046 
     
     R-squared 0.054619     Mean dependent var 0.230435 

Adjusted R-squared 0.010648     S.D. dependent var 0.874038 

S.E. of regression 0.869372     Akaike info criterion 2.620902 

Sum squared resid 32.49973     Schwarz criterion 2.740161 

Log likelihood -57.28075     Hannan-Quinn criter. 2.665577 

F-statistic 1.242155     Durbin-Watson stat 1.815350 

Prob(F-statistic) 0.298915    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: D(EXPO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.193467  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXPO,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:07   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(EXPO(-1)) -0.942957 0.152250 -6.193467 0.0000 

C 0.220023 0.137700 1.597842 0.1174 
     
     R-squared 0.471478     Mean dependent var -7.15E-17 

Adjusted R-squared 0.459187     S.D. dependent var 1.213560 

S.E. of regression 0.892451     Akaike info criterion 2.653737 

Sum squared resid 34.24820     Schwarz criterion 2.734033 

Log likelihood -57.70909     Hannan-Quinn criter. 2.683671 

F-statistic 38.35903     Durbin-Watson stat 1.973425 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: D(EXPO) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.504006  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  

 10% level  -3.188259  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXPO,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:08   

Sample (adjusted): 1963 2006   

Included observations: 44 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(EXPO(-1)) -1.175015 0.213484 -5.504006 0.0000 

D(EXPO(-1),2) 0.227410 0.154492 1.471982 0.1489 

C 0.521426 0.308659 1.689325 0.0989 

@TREND(1960) -0.010330 0.010797 -0.956817 0.3444 
     
     R-squared 0.505361     Mean dependent var -0.006818 

Adjusted R-squared 0.468263     S.D. dependent var 1.226718 

S.E. of regression 0.894526     Akaike info criterion 2.701463 

Sum squared resid 32.00707     Schwarz criterion 2.863662 

Log likelihood -55.43218     Hannan-Quinn criter. 2.761614 

F-statistic 13.62236     Durbin-Watson stat 1.943384 

Prob(F-statistic) 0.000003    
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PHILIPS-PERRON 

GDPN 

LEVEL 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  5.749221  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  516682.2 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1688534. 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:11   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDPN(-1) 0.064820 0.006057 10.70227 0.0000 

C 441.1796 136.4597 3.233040 0.0023 
     
     R-squared 0.722465     Mean dependent var 1328.789 

Adjusted R-squared 0.716157     S.D. dependent var 1379.512 

S.E. of regression 734.9610     Akaike info criterion 16.08002 

Sum squared resid 23767381     Schwarz criterion 16.15952 

Log likelihood -367.8404     Hannan-Quinn criter. 16.10980 

F-statistic 114.5386     Durbin-Watson stat 0.966998 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LEVEL 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.101318  0.9999 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  322123.4 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  746819.6 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:12   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GDPN(-1) 0.019846 0.010064 1.971967 0.0551 

C -567.2882 225.9157 -2.511061 0.0159 

@TREND(1960) 69.12003 13.56299 5.096225 0.0000 
     
     R-squared 0.826972     Mean dependent var 1328.789 

Adjusted R-squared 0.818924     S.D. dependent var 1379.512 

S.E. of regression 587.0239     Akaike info criterion 15.65100 

Sum squared resid 14817675     Schwarz criterion 15.77026 

Log likelihood -356.9730     Hannan-Quinn criter. 15.69568 

F-statistic 102.7573     Durbin-Watson stat 1.464945 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 107 
 

1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.451841  0.5485 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  438098.3 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  266333.1 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDPN,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:12   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GDPN(-1)) -0.129908 0.073550 -1.766247 0.0845 

C 219.7969 139.4450 1.576227 0.1223 
     
     R-squared 0.067642     Mean dependent var 49.86444 

Adjusted R-squared 0.045959     S.D. dependent var 693.2253 

S.E. of regression 677.1078     Akaike info criterion 15.91696 

Sum squared resid 19714425     Schwarz criterion 15.99726 

Log likelihood -356.1317     Hannan-Quinn criter. 15.94690 

F-statistic 3.119630     Durbin-Watson stat 2.877361 

Prob(F-statistic) 0.084453    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -5.041375  0.0009 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  313493.6 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  459399.5 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDPN,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:13   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(GDPN(-1)) -0.691191 0.151112 -4.574036 0.0000 

C -611.8009 235.9481 -2.592947 0.0130 

@TREND(1960) 65.24206 15.96799 4.085804 0.0002 
     
     R-squared 0.332825     Mean dependent var 49.86444 

Adjusted R-squared 0.301055     S.D. dependent var 693.2253 

S.E. of regression 579.5567     Akaike info criterion 15.62674 

Sum squared resid 14107213     Schwarz criterion 15.74719 

Log likelihood -348.6018     Hannan-Quinn criter. 15.67165 

F-statistic 10.47600     Durbin-Watson stat 2.163808 

Prob(F-statistic) 0.000204    
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IMP 

LEVEL 

INTERCEPT 

 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.278414  0.6318 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.996682 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.789317 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:14   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.038676 0.030235 -1.279178 0.2075 

C 1.200277 0.704756 1.703109 0.0956 
     
     R-squared 0.035855     Mean dependent var 0.319565 

Adjusted R-squared 0.013943     S.D. dependent var 1.027969 

S.E. of regression 1.020777     Akaike info criterion 2.921511 

Sum squared resid 45.84739     Schwarz criterion 3.001017 

Log likelihood -65.19474     Hannan-Quinn criter. 2.951294 

F-statistic 1.636297     Durbin-Watson stat 2.030656 

Prob(F-statistic) 0.207539    
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LEVEL 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: IMP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.952478  0.6110 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.951334 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.109072 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:14   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     IMP(-1) -0.150923 0.083903 -1.798779 0.0791 

C 2.697886 1.256707 2.146790 0.0375 

@TREND(1960) 0.045041 0.031460 1.431690 0.1595 
     
     R-squared 0.079723     Mean dependent var 0.319565 

Adjusted R-squared 0.036920     S.D. dependent var 1.027969 

S.E. of regression 1.008814     Akaike info criterion 2.918422 

Sum squared resid 43.76136     Schwarz criterion 3.037681 

Log likelihood -64.12370     Hannan-Quinn criter. 2.963097 

F-statistic 1.862536     Durbin-Watson stat 1.902712 

Prob(F-statistic) 0.167590    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.716845  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.049873 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.979359 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:15   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -1.026153 0.152857 -6.713164 0.0000 

C 0.339887 0.164458 2.066706 0.0448 
     
     R-squared 0.511733     Mean dependent var -0.004444 

Adjusted R-squared 0.500378     S.D. dependent var 1.482926 

S.E. of regression 1.048191     Akaike info criterion 2.975435 

Sum squared resid 47.24428     Schwarz criterion 3.055731 

Log likelihood -64.94729     Hannan-Quinn criter. 3.005369 

F-statistic 45.06657     Durbin-Watson stat 1.980015 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 112 
 

1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.787549  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.032528 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.816222 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(IMP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:16   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(IMP(-1)) -1.036320 0.153860 -6.735482 0.0000 

C 0.587431 0.337770 1.739148 0.0893 

@TREND(1960) -0.010172 0.012110 -0.839953 0.4057 
     
     R-squared 0.519799     Mean dependent var -0.004444 

Adjusted R-squared 0.496933     S.D. dependent var 1.482926 

S.E. of regression 1.051799     Akaike info criterion 3.003221 

Sum squared resid 46.46378     Schwarz criterion 3.123665 

Log likelihood -64.57247     Hannan-Quinn criter. 3.048121 

F-statistic 22.73173     Durbin-Watson stat 1.989904 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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EXPO 

LEVEL 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: EXPO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.337054  0.6044 

Test critical values: 1% level  -3.581152  

 5% level  -2.926622  

 10% level  -2.601424  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.718156 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.718156 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXPO)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:16   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPO(-1) -0.042643 0.031893 -1.337054 0.1881 

C 0.811769 0.453169 1.791318 0.0801 
     
     R-squared 0.039044     Mean dependent var 0.230435 

Adjusted R-squared 0.017204     S.D. dependent var 0.874038 

S.E. of regression 0.866487     Akaike info criterion 2.593765 

Sum squared resid 33.03518     Schwarz criterion 2.673271 

Log likelihood -57.65660     Hannan-Quinn criter. 2.623549 

F-statistic 1.787713     Durbin-Watson stat 1.879926 

Prob(F-statistic) 0.188077    
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INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: EXPO has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.437899  0.8361 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.706516 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.770156 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXPO)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:17   

Sample (adjusted): 1961 2006   

Included observations: 46 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     EXPO(-1) -0.094256 0.069167 -1.362716 0.1801 

C 1.102582 0.571060 1.930765 0.0601 

@TREND(1960) 0.017566 0.020870 0.841690 0.4046 
     
     R-squared 0.054619     Mean dependent var 0.230435 

Adjusted R-squared 0.010648     S.D. dependent var 0.874038 

S.E. of regression 0.869372     Akaike info criterion 2.620902 

Sum squared resid 32.49973     Schwarz criterion 2.740161 

Log likelihood -57.28075     Hannan-Quinn criter. 2.665577 

F-statistic 1.242155     Durbin-Watson stat 1.815350 

Prob(F-statistic) 0.298915    
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1ST DIFFERENCE 

INTERCEPT 

 

Null Hypothesis: D(EXPO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.196715  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.584743  

 5% level  -2.928142  

 10% level  -2.602225  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.761071 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.770582 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXPO,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:17   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(EXPO(-1)) -0.942957 0.152250 -6.193467 0.0000 

C 0.220023 0.137700 1.597842 0.1174 
     
     R-squared 0.471478     Mean dependent var -7.15E-17 

Adjusted R-squared 0.459187     S.D. dependent var 1.213560 

S.E. of regression 0.892451     Akaike info criterion 2.653737 

Sum squared resid 34.24820     Schwarz criterion 2.734033 

Log likelihood -57.70909     Hannan-Quinn criter. 2.683671 

F-statistic 38.35903     Durbin-Watson stat 1.973425 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 

 

 



Αλίτση Δόμνα Σελίδα 116 
 

INTERCEPT+TREND 

 

Null Hypothesis: D(EXPO) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.199212  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.175640  

 5% level  -3.513075  

 10% level  -3.186854  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  0.749798 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.643281 
     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXPO,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/12   Time: 16:18   

Sample (adjusted): 1962 2006   

Included observations: 45 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(EXPO(-1)) -0.957089 0.153938 -6.217378 0.0000 

C 0.420849 0.288091 1.460819 0.1515 

@TREND(1960) -0.008230 0.010357 -0.794633 0.4313 
     
     R-squared 0.479307     Mean dependent var -7.15E-17 

Adjusted R-squared 0.454512     S.D. dependent var 1.213560 

S.E. of regression 0.896301     Akaike info criterion 2.683259 

Sum squared resid 33.74092     Schwarz criterion 2.803704 

Log likelihood -57.37334     Hannan-Quinn criter. 2.728160 

F-statistic 19.33085     Durbin-Watson stat 1.980746 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 

 

 

 

 


