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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η οικονομική ανάπτυξη στη βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες εστιάζεται 

κυρίως στη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και του ΑΕΠ. Πολυάριθμες μελέτες έχουν 

διεξαχθεί οι οποίες ασχολούνται με διάφορες πτυχές αυτού του φαινομένου. Πολλές από 

αυτές τις μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον έλεγχο κατά πόσον η επέκταση των 

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

πως οι εξαγωγές επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική θεωρία προτείνει 

ότι η επέκταση των εξαγωγών προωθεί την οικονομική ανάπτυξη μέσω δύο διαδρομών: 

με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην κατανομή των παραγωγικών πόρων και 

την αύξηση του όγκου των παραγωγικών πόρων μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίου. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην 

οικονομική ανάπτυξη (ΑΕΠ) και τις εξαγωγές.  Στο υπόδειγμα μελετάται η περίπτωση 

της Βουλγαρίας, με στοιχεία που λαμβάνουν χώρα την περίοδο 1990-2011. Οι 

εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την πορεία και την 

επίδραση των μεταβλητών καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Οι μετρήσεις υπολογίζονται 

με τη χρήση του προγράμματος  Εviews.  

 

Λέξεις κλειδιά: Οικονομική Ανάπτυξη, Εξαγωγές, ΑΕΠ  



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

iv 

ABSTRACT 

The last decades, economic growth in the literature mainly focuses on the 

relationship between exports and GDP. Numerous studies have been conducted, which 

deal with various aspects of this phenomenon. Numerous studies have been conducted in 

order to explain this relationship. Many of these studies examine whether the expansion 

of exports leads to growth enhancement, while others have tried to find how exports 

affect the economic growth. Economic theory suggests that export expansion promotes 

the economic growth, firstly by improving the efficiency in the allocation of productive 

resources and secondly, by increasing the volume of productive resources through capital 

accumulation. 

The purpose of this paper is to analyze the relationship between economic growth 

(GDP) and exports. In the model we study the case of Bulgaria, using data which cover 

the period 1990-2011. The estimates presented, make a conclusion about the relationship 

between variables. Finally, the program used for calculations is Eviews. 

 

 

Keywords: Economic Growth, Exports, GDP 
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 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 1.1  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Οι θεωρίες της ανάπτυξης και του εμπορίου βασίζονται στην επίδραση των 

εξαγωγών, για την οποία έχουν γίνει πολλές μελέτες με διαφορετικές θεωρίες. Από αυτές 

τις μελέτες κάποιες έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη των εξαγωγών αν οδηγούν σε 

βελτίωση της ανάπτυξης, ενώ κάποιες άλλες ασχολήθηκαν με το πως οι εξαγωγές 

επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη (Chenery & Strout (1966); Bardham & Lewis 

(1970); Romer (1989); Basu & McLeod (1991); Edwards (1992)). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 οι ερευνητές έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον 

για την πιθανή σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης. Μια βασική 

πρόταση είναι η εξής: η εξαγωγική  δραστηριότητα οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη. Η 

ανάπτυξη των εξαγωγών βελτιώνει αμέσως στις εξαγωγές την παραγωγικότητα των 

αγαθών. Αυτό μας κατευθύνει στην περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και τα συγκριτικά  πλεονεκτήματα του 

κράτους. Επίσης, η αύξηση των εξαγωγών επιτρέπουν τις  εισαγωγές των προϊόντων και 

τεχνολογιών υψηλής ποιότητας, τα οποία στη συνέχεια μπορεί  να έχουν έναν θετικό 

αντίκτυπο στην τεχνολογική αλλαγή, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην 

αποδοτικότητα και τελικά στην εθνική παραγωγή. Ενώ, η οικονομική ανάπτυξη  μπορεί 

να επιφέρει βελτίωση στις εξαγωγές, σύμφωνα με τη θεωρία ότι η οικονομική ανάπτυξη 

προκαλεί τις εμπορικές συναλλαγές.  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η βελτίωση των εξαγωγών προωθεί την 

οικονομική ανάπτυξη μέσα από δύο στάδια: Διορθώνοντας την απόδοση των 

παραγωγικών πόρων και πολλαπλασιάζοντας την ποσότητά τους, μέσω της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου. H επέκταση των εξαγωγών προσφέρει στην ανάπτυξη του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Οι εξαγωγές αποδεσμεύουν τους περιορισμούς του 

ξένου συναλλάγματος και προσφέρουν αύξηση στα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά,  

όπως και στα ενδιάμεσα αγαθά. Ακόμα, οι εξαγωγές προσφέρουν σε υποανάπτυκτες 

χώρες µε εγχώριες μικρές αγορές να επωφελούνται από οικονομίες κλίματος. Επίσης, 
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λόγω των εξαγωγών έχουμε επάρκεια των αγαθών και ιδιαίτερα στη αύξηση κεφαλαίου 

λόγω του ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές. 

Οι εξαγωγές προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µας πληροφορούν για τη 

σημασία των εξαγωγών στην εθνική οικονομία. Ο λόγος των εξαγωγών προς το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένας δείκτης ανοικτής οικονομίας, ένας μεγαλύτερος 

δείκτης μας πληροφορεί για µια μεγαλύτερη ανοικτή οικονομία. Οι πιο μεγάλες 

οικονομίες που εξαρτώνται από τον πληθυσμό, την περιοχή και το μέγεθος της εγχώριας 

αγοράς, μπορεί να παράγουν και να απορροφήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας 

παραγωγής τους, τείνουν να έχουν χαμηλότερους λόγους (Δριτσάκης, (2012); Δριτσάκης 

et al. (2004)). 

 

 

 1.2  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη της ύπαρξης πιθανής 

σχέσης ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις εξαγωγές την περίοδο 1990-2011 

για τη χώρα που μελετάται, την Βουλγαρία. Για την πραγματοποίηση αυτού του 

σκοπού το υπόδειγμα εκτιμήθηκε με το στατιστικό πακέτο EViews. Διερευνάται η 

επίδραση της μιας μεταβλητής στην άλλη και σχολιάζονται τα αποτελέσματα καθώς 

και οι σχέσεις που εμφανίζονται μεταξύ τους. 

 

 

 1.3  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται μια 

σύντομη αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος και προσδιορίζεται ο σκοπός της 

εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με τις 

θεωρητικές έρευνες και επιστημονικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα, 

δηλαδή οι εξαγωγές και η οικονομική ανάπτυξη. Αναλύεται η μορφή του υποδείγματος 
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και γίνεται η εκτίμηση του υποδείγματος σε γραμμική μορφή καθώς και ο οικονομικός 

έλεγχος για τον έλεγχο προσήμων. 

Στα επόμενα κεφάλαια πραγματοποιούνται οι οικονομετρικοί έλεγχοι οι 

οποίοι είναι οι εξής: ο έλεγχος κανονικότητας, ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης, ο έλεγχος 

ετεροσκεδαστικότητας, ο έλεγχος εξειδίκευσης, ο έλεγχος σταθερότητας συντελεστών 

και ο έλεγχος προβλεπτικής αποτυχίας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της στασιμότητας των χρονικών σειρών 

και με βάση ειδικών ελέγχων εξάγονται συμπεράσματα για την ύπαρξη στασιμότητας 

στις μεταβλητές που μελετώνται. 

Στο τέλος της εργασίας διεξάγονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν με τη 

χρήση του στατιστικού προγράμματος Eviews και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

Στο παράρτημα Α εμφανίζονται αναλυτικά οι πίνακες που έγιναν για την στασιμότητα 

με την μεθοδολογία του Dickey-Fuller και στο παράρτημα Β εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα για την Βουλγαρία που έγιναν με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

Mathematica. 
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 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 2.1  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η ανάλυση της θεωρητικής σχέσης ανάµεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη 

καλύπτεται από μεγάλο τμήμα της οικονομικής θεωρίας. Οι εξαγωγές αποτελούν 

συστατικό της ανάπτυξης, η αύξηση των οποίων συνεισφέρει στην αύξηση της 

οικονομικής ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως σημαντικοί έμμεσοι παράγοντες που επιδρούν 

στη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της ανάπτυξης.  

Ο Ricardo το 1817 διατύπωσε τη θεωρητική υπόθεση για τη σχέση ανάμεσα στις 

εξαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη. Το εμπόριο προσφέρει σε µία χώρα τη 

δυνατότητα να διακρίνεται από την παραγωγή προϊόντων µε αποτέλεσμα να έχει 

αυξανόμενα επίπεδα εθνικού πλούτου. Η σχέση ανάπτυξης και εξαγωγών, σύμφωνα με 

πρόσφατες εμπειρικές έρευνες, είναι λιγότερο αξιόπιστη επειδή δεν πρέπει να 

επικεντρωνόμαστε σε µια χώρα αν μπορεί να εμπορεύεται αλλά στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του εμπορίου αν αυξάνουν την παραγωγή. Η 

αύξηση των εξαγωγών επιφέρει βελτίωση στην οικονομική ανάπτυξη, λόγω της αύξησης 

του ποσοστού της ακαθάριστης επένδυσης και της αύξησης του συντελεστή 

παραγωγικότητας σύμφωνα με τα βασικά επιχειρήματα a priori. Στον τομέα των 

εξαγωγών οι οριακοί συντελεστές παραγωγικοτήτων θα είναι υψηλότεροι από τους 

υπόλοιπους τομείς της οικονομίας αν αυξήσουμε τις επενδύσεις και  βελτιώσουμε την 

τεχνολογία.  

Οι εξαγωγές προς το ΑΕΠ µας πληροφορούν για τη σημασία των εξαγωγών στην 

εθνική οικονομία. Ένας μεγάλος λόγος εξαγωγών προς το ΑΕΠ δείχνει µια περισσότερο 

ανοικτή οικονομία. Ενώ, ένας χαμηλός λόγος των εξαγωγών προς το ΑΕΠ μπορεί επίσης 

να αντανακλά µια περιοριστική εμπορική πολιτική (Δριτσάκης et al., 2004). 

Από το παρελθόν μέχρι και σήμερα, η σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της 

οικονομικής ανάπτυξης ήταν ένα σημαντικό ζήτημα για τους οικονομολόγους. Πολλοί 

ερευνητές προσπάθησαν να διερευνήσουν αυτή τη σχέση και κατέληξαν ότι υπάρχουν 
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τέσσερις πιθανές προτάσεις για τη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής 

ανάπτυξης:  

1. Του κινητήριου μοχλού, δηλαδή των εξαγωγών που οδηγούν την ανάπτυξη 

(export-led growth - ELG), 

2. Η ανάπτυξη που οδηγεί τις εξαγωγές (growth-driven export - GDE),  

3. Η σχέση ανάδρασης των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης 

4. Οι εξαγωγές δεν έχουν καμία σχέση με την οικονομική ανάπτυξη.  

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξετάσουμε την σχέση μεταξύ των δύο 

αυτών μεταβλητών είναι η ανάλυση της αιτιατής σχέσης μεταξύ τους. Μερικοί από τους 

ερευνητές διαπίστωσαν μονόδρομη και κάποιοι από αυτούς βρήκαν αμφίδρομη 

αιτιότητα και φυσικά κάποιοι άλλοι διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει καμία σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των εξαγωγών και του ΑΕΠ. 

Όσον αφορά τις παραπάνω υποθέσεις, ο Konya (2006), κάνοντας μια έρευνα σε 

24 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1960 έως το 1997 για τη σχέση μεταξύ πραγματικών 

εξαγωγών και ΑΕΠ, απέδειξε σε 8 χώρες ότι η σχέση των εξαγωγών στο ΑΕΠ έχει 

μονόδρομη αιτιότητα, σε 7 άλλες χώρες ότι το ΑΕΠ στις εξαγωγές έχει μονόδρομη 

αιτιότητα και στις χώρες του Καναδά, της Φιλανδίας και της Ολλανδίας αμφίδρομη 

αιτιότητα, ενώ για άλλες απέδειξε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ των 

δύο αυτών μεταβλητών. Επίσης,  σύμφωνα με τους Bahmani-Oskooee et al. (1991), οι 

οποίοι εξέτασαν την αιτιώδη σχέση μεταξύ αύξησης στις εξαγωγές και ΑΕΠ και 

αντίθετα για 20 χώρες, αποδεικνύει επίσης την ισχύ της σχέσης ELG, ενώ ο Fosu (1990), 

διερευνώντας τη σχέση των εξαγωγών και ΑΕΠ σε αναπτυσσόμενες χώρες την περίοδο 

1960-1980, υποστηρίζει πως θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ έχουν μόνο οι εξαγωγές του 

μεταποιητικού τομέα. 

Οι Parida και Sahoo (2007), απέδειξαν πως η υπόθεση ELG ισχύει για τέσσερις 

Ασιατικές χώρες την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σρι Λάνκα, ενώ 

σημαντική σχέση εντοπίζεται μεταξύ ΑΕΠ και εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. 

Επιπλέον, στον Ασιατικό χώρο, οι Tang & Lai (2011) έκαναν μια έρευνα για να δούνε 

που ισχύει η υπόθεση ELG και εξετάζοντας τις σχέσεις εξαγωγές-ΑΕΠ και εξαγωγές-

ΑΕΠ-συναλλαγματική ισοτιμία, υποστήριξαν πως η υπόθεση είναι έγκυρη μόνο για τις 

περιπτώσεις του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης, ενώ η σχέση εξαγωγές-ΑΕΠ-
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συναλλαγματική ισοτιμία ισχύει για όλες τις εξεταζόμενες οικονομίες (Safdari et al., 

2011). 

Τέλος, ο Safdari et al. (2011) διερεύνησε τη σχέση αιτιότητας (VECM) μεταξύ 

των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης μιας ομάδας δεκατριών αναπτυσσόμενων 

χωρών της Ασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου 1988 με 2008. Έγιναν δοκιμές 

μοναδιαίας ρίζας κάνοντας τις μεταβλητές (εξαγωγές και  ΑΕΠ) στάσιμες στις πρώτες 

διαφορές και στη συνέχεια ανέφεραν την ύπαρξη συνολοκλήρωσης στο μοντέλο. Τέλος, 

η εμπειρική ανάλυση της αιτιότητας δείχνει μονόδρομη αιτιότητα από την οικονομική 

ανάπτυξη στις εξαγωγές υποστηρίζει δηλαδή την (GDE) υπόθεση, ότι οι εξαγωγές 

οδηγούνται από την οικονομική ανάπτυξη. 

 

 

 2.2  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

 

Η ύπαρξη σχέσεως μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί 

να εξεταστεί με διάφορους τρόπους όπως αναφέραμε παραπάνω. Για παράδειγμα, με τα 

ποσοστά αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και των εξαγωγών, το 

ποσοστό των εξαγωγών προς την ανάπτυξη αλλά και διάφορες πολιτικές που αφορούν 

την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και των εξαγωγών.  

Ένας μεγάλος αριθμός μελετητών και οικονομολόγων ασχολήθηκαν με τη σχέση 

αιτιότητας μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, όπως οι Michaely (1977), Kavoussi 

(1984), Jung (1985), Chow (1987), Darrat (1987), Hasio (1987), Afexention και Serletis 

(1991), Esfahani (1991), Bahmani-Oskoee, Mohtadi και Shabsingh (1991), Bahmani-

Oskoee και Alse (1993), Love (1998), Jin (1996), Riezman, Whiteman και Summers 

(1996), Ghatak και Price (1997), Marjit και Raychaudhuri (1997), Asafu-Adjaye και 

Chakroborty (1999), Dhawan και Biswal (1999), Anwer και Sampath (2001), και 

Chandra (2001), πραγματοποιώντας αντίστοιχες μελέτες και έρευνες (Pandey, 2009). 

Συγκεκριμένα για τη χώρα που μελετάται, τη Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκαν 

έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger και με τη χρήση ενός αυτοπαλίδρομου πολυμεταβλητού 

VAR μοντέλου προέκυψε ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα ανάμεσα στις 

εξαγωγές, τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Για τον έλεγχο 
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αιτιότητας σύμφωνα με τον Granger με βάση το μοντέλο διόρθωσης σφάλματος (ECM), 

βρίσκουμε ότι ισχύει κατά Granger η αιτιώδης σχέση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης 

και των εξαγωγών, καθώς και μεταξύ των επενδύσεων και των εξαγωγών. 

 

 

 2.2.1 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Ο Thornton (1996), με την μέθοδο της συνολοκλήρωσης που πραγματοποίησε για 

το Μεξικό την περίοδο 1895-1992  μεταξύ των πραγματικών εξαγωγών και του 

πραγματικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατάληξε σε σημαντική και θετική 

αιτιατή σχέση κατά Granger από τις εξαγωγές στην οικονομική ανάπτυξη. 

Οι Amoateng και Amoako (1996), εξέτασαν για τις χώρες της Αφρικής τις 

αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ εξαγωγών, εξωτερικού χρέους και ΑΕΠ και βρήκαν αμφίδρομη 

σχέση μεταξύ των τριών μεταβλητών. 

Οι Hatemi και Irandoust (2000), κάνοντας μία έρευνα στις Σκανδιναβικές χώρες, 

βρήκαν αιτιότητα μίας κατεύθυνσης ανάμεσα στο ΑΕΠ και την αύξηση των εξαγωγών 

στη Δανία και αμφίδρομη αιτιότητα στη Φιλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, 

Σχέσεις αιτιότητας ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις εξαγωγές και την 

ανάπτυξη της παραγωγής διερευνήθηκαν για την Τουρκία από τους Alici και Ucal 

(2003) με τη χρήση τριμηνιαίων στοιχείων την περίοδο 1987:1 έως 2002:4 και 

προέκυψαν μονής κατεύθυνσης σχέσεις αιτιότητας από τις εξαγωγές στις εισαγωγές. 

Ακόμα, διαπιστώθηκε µια σαφής απόδειξη ετερογένειας της αιτιατής σχέσης των 

εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη. Με βάση το τεστ αιτιότητας κατά Granger για τη 

σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές, εισαγωγές και ΑΕΠ για την τουρκική οικονομία κατά την 

περίοδο 1989 – 2007 που διατύπωσαν οι Kotil και Konur (2010) προέκυψε ότι η αύξηση 

των εξαγωγών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο οδηγεί σε αύξηση των εισαγωγών.  

Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Cuadros et al. (2004)  για το 

Μεξικό και την Αργεντινή την περίοδο από το 1970 έως το 2000 με τη χρήση 

τριμηνιαίων στοιχείων προέκυψε μονόδρομη κατεύθυνση αιτιότητας από τις ξένες 

επενδύσεις  και τις εξαγωγές στο ΑΕΠ και μονόδρομη κατεύθυνση αιτιότητας από το 

ΑΕΠ στις εξαγωγές για τη Βραζιλία. 
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Επιπρόσθετα, οι Ahmad et al. (2004), κάνοντας μία μελέτη για το Πακιστάν τη 

χρονική περίοδο 1972 έως 2001 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια μονόδρομη 

κατεύθυνση σχέσης αιτιότητας από τις εξαγωγές στο ΑΕΠ, και από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις στο ΑΕΠ. 

Μια μελέτη που διεξήχθη για την Ινδία από τους Sharma και Panagiotidis (2005) 

την περίοδο 1971-2001 κατέληξε στη μη ύπαρξη συνολοκλήρωσης και στην απόδειξη 

της μη ύπαρξης αιτιατής σχέση μεταξύ της ανάπτυξης, των εξαγωγών και της ανάπτυξης 

του ΑΕΠ. Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν, βασιζόμενες στο μοντέλο του Feder είναι οι 

εξής: 1) Εάν οι εισαγωγές, εξαγωγές και το ΑΕΠ συνολοκληρώνονται  με τη μέθοδο του 

Johansen, 2) Εάν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger μεταξύ της αύξησης των εξαγωγών 

και της ανάπτυξης του ΑΕΠ και 3) Εάν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger μεταξύ της 

ανάπτυξης των εξαγωγών και τις επενδύσεις.  

Επίσης, το 2006 ο Pandey πραγματοποίησε μια μελέτη που επικεντρώνεται στην 

συνολοκλήρωση μεταξύ των εξαγωγών και την οικονομική ανάπτυξη στην ινδική 

οικονομία για την περίοδο 1950-1951 έως 2001-2002. Τα στοιχεία σχετικά με το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  έχουν ληφθεί για την περίοδο 1950-1951 έως 

2001-02 τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Από την μελέτη προκύπτει ότι οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν στάσιμες στις δεύτερες διαφορές κατά τον 

έλεγχο του επαυξημένου Dickey Fuller (ADF) ενώ μακροπρόθεσμα οι εξαγωγές και το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές δεν συνολοκληρώνονται ενώ σε 

τρέχουσες τιμές συνολοκληρώνονται. Επιπλέον από τα εμπειρικά αποτελέσματα 

προκύπτει ότι η αιτιατή σχέση μεταξύ των εξαγωγών και του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος είναι αρνητική ενώ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος προς τις εξαγωγές 

είναι θετική για την ινδική οικονομία. 

Μια ανάλυση της σχέσης μεταξύ των εξαγωγών, της οικονομικής ανάπτυξης και 

τις ξένες επενδύσεις πραγματοποιήθηκε με την αιτιότητα κατά Granger για 8 χώρες από 

τους Frank S.T. Hsiao και Mei-Chu W. Hsiao (2006). Οι εκτιμήσεις έδειξαν µια θετική 

και σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές. Προέκυψε ότι οι επενδύσεις  

έχουν  μονόδρομη κατεύθυνση επιπτώσεων στο ΑΕΠ άμεσα και έμμεσα μέσω των 

εξαγωγών, και επίσης υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των εξαγωγών και του ΑΕΠ.  
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Στις αναπτυσσόμενες χώρες κάνοντας μία έρευνα ο Awokuse (2007) απέδειξε πως 

υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ εξαγωγών και ΑΕΠ στη Βουλγαρία. Επίσης, για την 

Τσεχία απέδειξε ότι υπάρχει αιτιότητα από τις εισαγωγές και τις εξαγωγές στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, αντίθετα για την Πολωνία απέδειξε πως οι εξαγωγές 

επηρεάζουν θετικά το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

O Δριτσάκης et al. (2004) διαπίστωσαν αιτιατή σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές, τις 

επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε για την Ελλάδα την 

περίοδο 1960-2002 με τη χρήση ενός πολυµεταβλητού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος 

VAR. Από τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης παρατηρούμε ένα διάνυσμα 

συνολοκληρωμένο μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, των εξαγωγών και 

των επενδύσεων. Οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι υπάρχει αιτιατή σχέση 

ανάμεσα στις εξαγωγές και τις επενδύσεις όπως επίσης και ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και το ρυθµό μεταβολής της οικονομικής ανάπτυξης. 

Τέλος, ο Δριτσάκης (2012) διαπίστωσε αιτιότητα μεταξύ των εξαγωγών και του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για 12 νέα µέλη της Ε.Ε από το 2002 μέχρι και το 

2011. Χρησιμοποιώντας ένα νέο τρόπο αξιολόγησης της αιτιότητας σε διαφορετικά 

δεδομένα πάνελ, διαπιστώθηκε ότι η αιτιατή σχέση από την ανάπτυξη στις εξαγωγές 

παρουσιάζει ομοιογένεια για όλες τις χώρες του δείγματος.  

 

 

 2.2.2 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

 

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (ΑΕΠ) από την γεωργία και των εξαγωγών στο Πακιστάν, οι Memon et al. 

(2008) πραγματοποίησαν μια έρευνα χρησιμοποιώντας δεδομένα για την χρονική 

περίοδο 1971 έως 2007. Κύριος στόχος σχεδόν κάθε οικονομίας είναι η αύξηση του 

ΑΕΠ (Shombe, 2005). Η προώθηση των εξαγωγών της χώρας, είναι ένας τρόπος για την 

επίτευξη του στόχου αυτού. Το Πακιστάν είναι μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, με 

έμφαση στην ενίσχυση των εξαγωγών. Το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών του 

Πακιστάν συνδέεται από παλιά με το αγροτικό τομέα, τόσο από την άποψη της κύριας 

όσο και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. Η αγροτική ανάπτυξη παρατηρείται 
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ιδιαίτερα ασταθής τόσο στο Πακιστάν όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της μεγάλης 

εξάρτησής της από τις καιρικές συνθήκες και άλλους φυσικούς πόρους. 

 Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της πολιτικής, ο αγροτικός τομέας διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης. Είτε 

από την άποψη των τροφίμων και των πρώτων υλών για την εγχώρια βιομηχανία είτε 

σαν μια πηγή ξένου συναλλάγματος για την χώρα. Παρόλα αυτά ο τομέας έχει αγνοηθεί 

τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.   

Τα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την οικονομική πολιτική του 

Πακιστάν και οι δύο μεταβλητές έχουν δείξει ισχυρή μακροχρόνια σχέση. 

Εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι του επαυξημένου Dickey Fuller (ADF), όπου οι μεταβλητές 

ήταν στάσιμες τόσο στα επίπεδα όσο και στις πρώτες διαφορές τους αλλά και οι έλεγχοι 

του γενικευμένου Dickey Fuller (DF-GLS), οι οποίοι έδειξαν  στάσιμες τις μεταβλητές 

στις πρώτες διαφορές.  Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ στους δύο μεγάλους τομείς της οικονομίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 

ΑΕΠ από τον γεωργικό τομέα ενισχύει τις εξαγωγές της χώρας. Επιπλέον 

χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Engle-Granger επιβεβαιώνεται η αμφίδρομη αιτιατή 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

Πρόεκυψε λοιπόν ότι η άνοδος των τιμών σε βασικά προϊόντα τόσο εγχώρια όσο 

και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την ανάπτυξη του αγροτικού 

τομέα στο Πακιστάν. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα 

με την ενθάρρυνση των αγροτικών και των άλλων οικονομικών παραγόντων που 

συνδέονται με τον τομέα αυτό. Επιπλέον θα πρέπει να ενθαρρύνει την έννοια της 

εταιρικής γεωργίας ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες αγροτικές μονάδες. Υπάρχει 

ανάγκη να αναπτυχθούν αποτελεσματικές πολιτικές, οι οποίες θα εμπνεύσουν την 

εμπιστοσύνη τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους επενδυτές. 
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 2.3  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ – Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Η Βουλγαρία είναι μια πρώην κομμουνιστική χώρα που εισήχθη στην ΕΕ την 1η 

Ιανουαρίου 2007. Αυτό οδήγησε σε κάποια άμεση απελευθέρωση του διεθνούς 

εμπορίου. Επίσης, η Βουλγαρία είναι μια ενιαία κοινοβουλευτική δημοκρατία με υψηλό 

βαθμό πολιτικού, διοικητικού και οικονομικού συγκεντρωτισμού. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 2000 υπήρξε για την Βουλγαρία μια περίοδος μεγάλου ελλείμματος του 

εμπορικού ισοζυγίου, με αποτέλεσμα τη μείωση του ΑΕΠ κατά 5,5% κατά την περίοδο 

αυτή. Η ανεργία αυξήθηκε, καθώς και οι δαπάνες τουλάχιστον για πέντε τρίμηνα ήταν 

στη χειρότερη ύφεση από ότι στις αρχές του 1980. Στη δεκαετία του 2000 υπήρξε ένας 

σταθερός ρυθμός ανάπτυξης και πλεονασμάτων του προϋπολογισμού, αλλά και 

επισφαλούς πληθωρισμού. Από το 2004 μέχρι το 2008 υπήρξε μια  ετήσια αύξηση κατά 

μέσο όρο περισσότερο από 6% όπου το ποσό προέρχεται από τις ξένες άμεσες 

επενδύσεις. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν επιδείξει μια δέσμευση για τις οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις και τον αρμόδιο φορολογικό προγραμματισμό, αλλά η παγκόσμια ύφεση 

μειώνει τις εξαγωγές, τις κύριες εισροές, και τη βιομηχανική παραγωγή. Κατά την 

οικονομική κρίση του 2007-2010, η Βουλγαρία σημείωσε πτώση της οικονομίας του 

5,5% το 2009, αλλά γρήγορα αποκαταστάθηκε  με θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2010, σε 

αντίθεση με άλλες βαλκανικές χώρες ((www.theodora.com) ; (http://en.wikipedia.org) ; 

(http://el.wikipedia.org)). 

Η Βουλγαρία έχει μία οικονομία μεσαίου μεγέθους σύμφωνα με την ετήσια 

αξιολόγηση από την Moody’s Investors Service που ανακοινώθηκε στις 28.05.2012, 

περίπου 54 δις ευρώ και με μέσο όρο εισοδημάτων κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Ένα από τα θετικά στοιχεία της βουλγαρικής οικονομίας είναι η διαφοροποίηση της 

οικονομικής δραστηριότητας που είχε ως αποτέλεσμα την κάμψη της τάσης οι 

βουλγαρικές εξαγωγές να αποτελούνται κυρίως από φυσικές πρώτες ύλες. Όμως, παρότι 

έγιναν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ένταξης στην Ε.Ε. και την 

αξιόλογη εισροή ξένων κεφαλαίων στην χώρα πριν την παγκόσμια χρηματοοικονομική 

κρίση τα έτη 2008-2009, το μέσο εισόδημα στη χώρα παραμένει κατά 50% χαμηλότερο 

από το μέσο όρο στην ευρωζώνη. Ένας από τους βασικότερους στόχους της κυβέρνησης 
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είναι το βιοτικό επίπεδο των Βούλγαρων πολιτών να προσεγγίσει το 60% του μέσου 

όρου στην ευρωζώνη μέχρι το 2020. 

Τέλος, παρατηρείται καλή κατάσταση στα οικονομικά της χώρας, βάσει των 

υγιών δημοσιονομικών και του χαμηλού χρέους συγκριτικά με εταίρους της στην 

ευρωζώνη (http://agora.mfa.gr). 

 

 

Αύξηση του ΑΕΠ για τη Βουλγαρία 2001 – 2012 

 

Σχήμα 2.1: Αύξηση του ΑΕΠ για τη Βουλγαρία 2001 – 2012 

 

Πηγή: www.tradingeconomics.com 
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Οικονομική κατάσταση της Βουλγαρίας 2001 – 2012 

 

Σχήμα 2.2: Οικονομική κατάσταση της Βουλγαρίας 2001 – 2012 

 

Πηγή: http://en.wikipedia.org 

 

Στις προηγούμενες εικόνες εμφανίζονται τα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ από το 

2001 έως το 2012. Παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση το 2004 και μια μείωση της 

τάξης 5.5% το 2009. Αυτό φαίνεται και από τις κόκκινες γραμμές της 2
ης

 εικόνας. 

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών και τα 

ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας και του Στατιστικού 

Ινστιτούτου, οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία έχουν ως εξής: 

Με βάση τριμηνιαία στοιχεία του 2012, το α΄ τρίμηνο, το βουλγαρικό Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε σε ποσοστό 0,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2011. Αντίθετα, πτώση είχαν οι εξαγωγές (-0,1%) καθώς και η επενδυτική 

δραστηριότητα (-5,4%). Κατά το δ’ τρίμηνο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε 

0,5% σε  ετήσια βάση και κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, στο 

γ’ τρίμηνο υπήρξε μία αύξηση σε αντίστοιχο ποσοστό.  

Η πιο πρόσφατη έρευνα στην οικονομία της Βουλγαρίας σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών και το Στατιστικό Ινστιτούτο, έχει ως εξής: 

Λόγω των αυξανόμενων εξαγωγών για το 2013 ενισχύθηκε το ΑΕΠ της 

Βουλγαρίας κατά 0,4% σε ετήσια βάση για το α’ τρίμηνο και κατά 0,1% σε σχέση με το 
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προηγούμενο τρίμηνο. Για το σύνολο του 2012, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 

0,8%, ποσοστό που επιβεβαιώνει τις σχετικές προβλέψεις του ΔΝΤ. Επίσης, για το 2013 

ο ρυθμός ανάπτυξής τοποθετείται στο 1,0 – 1,2%  και περίπου στο 2,0–2,3% για το 2014 

((http://www.minfin.bg/en/page/542); (http://agora.mfa.gr) ; (www.ced.bg)). 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά των εξαγωγών του ΑΕΠ για τις 

χρονιές 2009 έως 2012. 

 

Πίνακας 2.1: Πρόσφατες Οικονομικές εξελίξεις για τη Βουλγαρία 

Πηγή: www.minfin.bg 



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

15 

Οι εξαγωγές στη Βουλγαρία σύμφωνα  με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

αυξήθηκαν σε 3.973,10 εκατ. BGL τον Ιούλιο του 2013 από 3.443,10 εκατ. BGL τον 

Ιούνιο του 2013. Η Βουλγαρία εξάγει κατά μέσο όρο 1.954,31 εκατ. BGL από το 2000 

μέχρι το 2013, φθάνοντας στο υψηλότερο όλων των εποχών των 3.973,10 εκατ. BGL τον 

Ιούλιο του 2013 και ένα χαμηλό ρεκόρ των 607,60 εκατ. BGL τον Ιανουάριο του 2000. 

Οι ισχυρότεροι τομείς είναι η ενέργεια, η εξόρυξη, η μεταλλουργία, η κατασκευή 

μηχανών, η γεωργία και ο τουρισμός. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων είναι 

κυρίως τα είδη ένδυσης, σιδήρου, χάλυβα, μηχανήματα και διυλισμένα καύσιμα, ο 

εξοπλισμός των μεταφορών και των χημικών ουσιών. Η χαμηλή παραγωγικότητα και 

ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά οφείλεται σε ανεπαρκή 

χρηματοδότηση και στην έλλειψη μιας σαφώς καθορισμένης πολιτικής ανάπτυξης, τα 

οποία παραμένουν ένα σημαντικό εμπόδιο για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική 

ανάπτυξη. Στην εικόνα παρουσιάζονται οι τιμές των εξαγωγών (σε εκατ. BGL) ανά μήνα 

για τον Ιανουάριο 2012 – 2013 και τον Ιούλιο 2012 -2013 ((www.minfin.bg); 

(www.tradingeconomics.com)). 

 

Εξαγωγές της Βουλγαρίας – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

 

 

Σχήμα 2.3: Εξαγωγές της Βουλγαρίας 

 

Πηγή: www.tradingeconomics.com 

http://www.minfin.bg/
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 2.4  ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Το 2012 σε άρθρο του Dimitar Hadjinikolov αναλύεται η σχέση μεταξύ των 

βουλγαρικών εξαγωγών και των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ορισμένα 

από τα νέα κράτη μέλη της. Επικεντρώνεται στο ζήτημα αν τα πέντε χρόνια συμμετοχής 

της Βουλγαρίας στην ΕΕ συνέβαλαν στην διαφοροποίηση των εξαγωγών της χώρας ή 

όχι.  

Καθώς στις μέρες μας, η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από την ένταξη 

ενός αυξανόμενου αριθμού νέων «παικτών» στην ανταγωνιστική αγορά, προοπτικές για 

επιτυχία έχουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες που έχουν την οικονομική άνεση να 

δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική παραγωγή 

παγκοσμίως. Τέτοιες οικονομίες είναι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της 

Ιαπωνίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει σαν στόχο να γίνει ακόμα πιο 

ανταγωνιστική. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η οικονομία της Βουλγαρίας είναι σχετικά μικρή. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 2010 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

(ΑΕΠ), υπολογιζόμενο σε σταθερές τιμές, έδειξε ότι η εγχώρια οικονομία 

αντιπροσωπεύει μόνο το 0,13% της παγκόσμιας οικονομίας. Κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα 

με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, οι βουλγαρικές εξαγωγές είχαν μερίδιο 0,135% 

παγκοσμίως. Με άλλα λόγια, η Βουλγαρία είναι πολύ μικρή χώρα για να είναι σε θέση 

να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να είναι  ανταγωνιστική σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Προφανώς, μια τέτοια ανταγωνιστικότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της 

ΕΕ και της κοινής εμπορικής πολιτικής. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους της 

ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρίνοντας και χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

στατιστικές πηγές, το 2010 η ΕΕ αντιπροσώπευε περίπου το 20,4% του παγκόσμιου 

ΑΕΠ και περίπου 34% των παγκόσμιων εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένου και του 

εμπορίου εντός της ΕΕ. 

Κατά τα δύο πρώτα χρόνια της ένταξης της Βουλγαρίας στην ΕΕ, υπήρξε μια 

εμφανής αλλαγή των εξαγωγών της χώρας συγκριτικά με τις εξαγωγές της ΕΕ. Η 



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

17 

συνολική απόκλιση των τιμών για τις εξαγωγές της Βουλγαρίας έναντι των τιμών της ΕΕ 

μειώθηκε από 4,5 μονάδες που ήταν το 2006, περίπου στις 3,7 μονάδες το 2008. Παρόλα 

αυτά, το 2010, η απόκλιση διατηρήθηκε σε επίπεδο της τάξης 3,6 μονάδες, γεγονός που 

πιθανόν να σχετίζεται με την απότομη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη 

Βουλγαρία. 

Η προσέγγιση και μελέτη της πορείας των εξαγωγών για τα κράτη μέλη της ΕΕ 

είναι μια αντικειμενική διαδικασία, που εξελίσσεται με διαφορετικούς ρυθμούς για κάθε 

χώρα- μέλος. Ο ρυθμός εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι: 

η ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ κρατών-μελών, η κινητικότητα των κεφαλαίων, η 

εφαρμογή μιας κοινής εμπορικής πολιτικής και κοινών κανονισμών σχετικά με διάφορες 

πτυχές της παραγωγής και του εμπορίου, κλπ. Η ταχύτητα των εξαγωγών εξαρτάται 

ιδιαίτερα σε μεγάλο βαθμό από την συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Η ΕΕ 

διαθέτει μια ισχυρή θέση σε παγκόσμιο επίπεδο ιδιαίτερα στις βιομηχανίες κατασκευής 

μηχανημάτων και χημικών. Τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που 

έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας σε αυτούς τους τομείς 

παρουσιάζουν καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης των εξαγωγών τους. 

Στην παρακάτω γράφημα παρατηρούμε τη διάρθρωση των εξαγωγών της 

Βουλγαρίας και της Ε.Ε για διάφορα εμπορεύματα και συναλλαγές. 

 

Διάρθρωση των εξαγωγών της Βουλγαρίας και της Ε.Ε  

 

Σχήμα 2.4: Εξαγωγές της Βουλγαρίας και της ΕΕ 
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Παρατηρήσεις: 0 - Τρόφιμα και ζώα, 1 - Μη-αλκοολούχα και  αλκοολούχα ποτά 

και  καπνός, 2 - Ακατέργαστα υλικά (πλην τα καύσιμα), 3 - Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά 

και συναφή προϊόντα, 4 - Λίπη, έλαια και κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, 5 - 

Χημικά προϊόντα και συναφή, 6 - Είδη ταξινομημένα κυρίως με βάση τον τύπο του 

υλικού (συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων), 7- Μηχανήματα, εξοπλισμός και 

οχήματα, 8 - Διάφορα βιομηχανικά είδη (εκτός από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, 

9 - Άλλα αγαθά και συναλλαγές (Dimitar Hadjinikolov, 2012). 

 

 

 2.5  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

 2.5.1  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΑΕΠ) 

 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ ή GDP), θεωρείται συχνά ως το καλύτερο 

μέτρο για να εκτιμήσουμε πόσο καλά συμπεριφέρεται η οικονομία. Το στατιστικό αυτό 

μέγεθος εκτιμάται κάθε τρείς μήνες από το γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (του 

Υπουργείου Εμπορίου της Βουλγαρίας) με τη βοήθεια ενός μεγάλου αριθμού 

πρωτογενών στατιστικών στοιχείων. Ο σκοπός της εκτίμησης των ΑΕΠ είναι να 

συνοψίσει σε ένα μοναδικό αριθμό την αξία της οικονομικής δραστηριότητας σε λέβα 

για μία δεδομένη χρονική περίοδο. 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να θεωρήσουμε αυτό το μέγεθος. Ο ένας τρόπος είναι 

να θεωρήσουμε το ΑΕΠ ως το συνολικό εισόδημα όλων των μελών της οικονομίας. Ο 

άλλος τρόπος είναι να θεωρήσουμε ότι το ΑΕΠ εκφράζει τη συνολική δαπάνη που 

πραγματοποιείται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών της οικονομίας. Από τη 

σκοπιά είτε του εισοδήματος είτε της δαπάνης, είναι προφανές γιατί το ΑΕΠ είναι μέτρο 

της οικονομικής επίδοσης. Το ΑΕΠ μετρά κάτι για το οποίο ενδιαφέρονται όλοι οι 

άνθρωποι – τα εισοδήματά τους. Ομοίως, μια οικονομία με μεγάλη παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών μπορεί να ικανοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις των 

νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του κράτους (Mankiw, 1998). 
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Το ΑΕΠ είναι το άθροισμα της κατανάλωσης, της επένδυσης και των δημόσιων 

δαπανών και των καθαρών εξαγωγών. Επίσης συμπεριλαμβάνει όλα τα προϊόντα και  

υπηρεσίες που παράγονται και πωλούνται  νόμιμα στις αγορές αλλά δεν 

συμπεριλαμβάνει προϊόντα και  υπηρεσίες που παράγονται και καταναλώνονται  στο 

νοικοκυριό και δεν μπαίνουν στις αγορές.  

Το ΑΕΠ χωρίζεται σε Πραγματικό ΑΕΠ και Ονομαστικό ΑΕΠ. Το πραγματικό 

(real) ΑΕΠ αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές 

του έτους βάσης. Είναι ένα καλύτερο μέτρο της οικονομικής ευημερίας, μετρά την 

παραγωγή της οικονομίας σε αγαθά και υπηρεσίες και δεν επηρεάζεται από τις 

μεταβολές στις τιμές. 

Το ονομαστικό (nominal) ΑΕΠ αποτιμά την αξία της παραγωγής αγαθών και 

υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές. 

Συγκρίσεις ονομαστικού ΑΕΠ διαφορετικών περιόδων  είναι παραπλανητικές 

αφού τυχόν αύξηση μπορεί να  οφείλεται σε αύξηση των τιμών και όχι αύξηση των  

προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει η οικονομία. 

Από τον ονομαστικό και το πραγματικό ΑΕΠ μπορούμε να υπολογίσουμε ένα 

τρίτο στατιστικό μέγεθος τον αποπληθωριστή (deflator) του ΑΕΠ. Χρησιμοποιείται για 

πιο αξιόπιστες συγκρίσεις και μετρά το επίπεδο τρέχουσων τιμών σε σχέση με το 

επίπεδο τιμών του έτους βάσης. Μας βοηθά να βρούμε το μέρος της αύξησης του 

ονομαστικού ΑΕΠ η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών και όχι των παραγόμενων 

ποσοτήτων. 

 

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ υπολογίζεται ως εξής: 






ό

ό
ή




  

((Mankiw, 1998) ; (users.uom.gr) ; (http://homepages.econ.ucy.ac.cy) ; 

(www.euretirio.com )) 

 

 

Μαθηματικά το ΑΕΠ εκφράζεται ως εξής: GDP = C + I + G + NX 
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Όπου:  (C) κατανάλωση 

(Ι) επένδυση 

(G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και 

(ΝΧ) καθαρές εξαγωγές 

 

 

Τα συστατικά του ΑΕΠ 

 Κατανάλωση (C) : Είναι η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά για την 

αγορά αγαθών και υπηρεσιών με εξαίρεση τις νέες κατοικίες. 

 Επένδυση (I) : Είναι η δαπάνη των επιχειρήσεων για την αγορά κεφαλαιουχικού 

εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτιρίων (και νέων). 

 Δημόσιες Δαπάνες : Είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από 

όλα τα επίπεδα κυβέρνησης. 

 Καθαρές εξαγωγές : Είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που 

εξάγονται μείον την δαπάνη για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες ((Mankiw, 

1998) ; (users.uom.gr)). 

 

 

 2.5.2 ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

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. Πολλές εταιρίες επίσης 

βασίζονται στις πωλήσεις από εξαγωγές, οπότε κάθε παράγοντας όπως η κυβερνητική 

πολιτική ή η συναλλαγματική ισοτιμία που επηρεάζει τις εξαγωγές, μπορεί να έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στα κέρδη των εταιριών. Ο όρος εξαγωγή προέρχεται από την 

εννοιολογική σημασία να μεταφέρει τα αγαθά και τις υπηρεσίες έξω από το λιμάνι μιας 

χώρας. Ο πωλητής αυτών των αγαθών και υπηρεσιών αναφέρεται ως εξαγωγέας, ο 

οποίος βασίζεται στη χώρα εξαγωγής. Στο διεθνές εμπόριο, οι εξαγωγές αναφέρονται 

στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα προς τις άλλες αγορές 

(www.euretirio.com). 
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Οι Εξαγωγές (exports) αντιπροσωπεύουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 

παράγονται στο εσωτερικό και πωλούνται στο εξωτερικό. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις καθαρές εξαγωγές: 

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά. 

 Οι τιμές των εγχώριων αγαθών και οι τιμές των εισαγόμενων αγαθών. 

 Τα εισοδήματα, εγχώρια και στο εξωτερικό. 

 Οι τιμές συναλλάγματος με τις οποίες οι άνθρωποι μπορούν με το εγχώριο νόμισμα 

να αγοράσουν ξένο νόμισμα. 

 Το κόστος μεταφοράς αγαθών από χώρα σε χώρα. 

 Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο. (Mankiw, (1998); 

(http://users.uom.gr) 
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 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 3.1  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Η παρουσίαση των δεδομένων του υποδείγματος γίνεται με 3 τρόπους:  

 Με τον Στατιστικό πίνακα 

 Με την Διαγραμματική απεικόνιση  

 Με τα Περιγραφικά στατιστικά 

 

Πίνακας 3.2: Στατιστικός Πίνακας - Οικονομικά στοιχεία της Βουλγαρίας 

 T   EX   GDP 

1990 7070 52,363 

1991 4192,5 46,731 

1992 5151,8 42,793 

1993 4990,4 37,818 

1994 5276,6 36,432 

1995 6926,1 35,849 

1996 6437,2 32,966 

1997 6487,8 31,04 

1998 6287,576 32,318 

1999 6060,127 33,054 

2000 7320,635 34,837 

2001 7981,567 36,284 

2002 8481,751 37,971 

2003 11340,53 40,061 

2004 15499,9 42,765 

2005 17673,88 45,484 

2006 21972,41 48,445 

2007 27487,44 51,569 

2008 31897,08 54,761 

2009 24392,84 51,762 

2010 28138,77 51,966 

2011 36662,92 52,833 

Πηγή:  Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα 
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 3.2  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

 Εξαγωγές (ΕΧ) 
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Σχήμα 3.5: Διαγραμματική απεικόνιση για τις εξαγωγές (ΕΧ) 

 

Στην παραπάνω γραφική απεικόνιση παρατηρούμε την πορεία των 

εξαγωγών της Βουλγαρίας για την περίοδο 1990 έως το 2011. Σύμφωνα με το 

σχήμα 3.5 παρατηρείται μία μείωση των εξαγωγών μέχρι το 1991, αλλά μετά ακολουθεί 

μία μεγάλη και σταθερή αύξηση έως το 2008. Στη συνέχεια ακολουθεί μία μικρή μείωση 

μέχρι το 2009 και μετά από το 2010 και έπειτα παρατηρείται μία αύξηση των εξαγωγών. 
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 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) 
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Σχήμα 3.6: Διαγραμματική απεικόνιση για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) 

 

Στην παραπάνω γραφική απεικόνιση παρατηρούμε την πορεία του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Βουλγαρίας για την περίοδο 1990 έως το 2011. Σύμφωνα 

με το σχήμα 3.6 παρατηρείται μια βαθιά ύφεση για εφτά χρόνια από την έναρξη της 

περιόδου 1990 έως τα τέλη του 1997. Έπειτα ακολουθεί μία ανοδική πορεία μέχρι το 

2007 και μετά μία πολύ μικρή μείωση. 
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3.3  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 Εξαγωγές (ΕΧ) 
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Series: EX

Sample 1990 2011

Observations 22

Mean       13533.18

Median   7651.101

Maximum  36662.92

Minimum  4192.500

Std. Dev.   10194.71

Skewness   0.973210

Kurtosis   2.506854

Jarque-Bera  3.695763

Probability  0.157571

 

Σχήμα 3.7: Περιγραφικά στατιστικά για τις εξαγωγές (ΕΧ) 

 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) 
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Series: GDP

Sample 1990 2011

Observations 22

Mean       42.27736

Median   41.41300

Maximum  54.76100

Minimum  31.04000

Std. Dev.   7.913700

Skewness   0.176796

Kurtosis   1.550294

Jarque-Bera  2.041119

Probability  0.360393

 

Σχήμα 3.8: Περιγραφικά στατιστικά για το ΑΕΠ (GDP) 
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Στα παραπάνω ιστογράμματα εξετάζονται τα περιγραφικά στατιστικά 

για τις Εξαγωγές και για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Καλύπτει τα έτη 1990 

έως το 2011 και το μέγεθος του δείγματος είναι 22. 

Τα περιγραφικά στατιστικά χωρίζονται σε 4 ομάδες:  

 Μέτρα Θέσης 

 Μέτρα Διασποράς 

 Ασυμμετρία 

 Κύρτωση 

 

Αναλυτικότερα: 

 Μέτρα Θέσης:  Για τις εξαγωγές ο μέσος (Mean) είναι 13533.18 και η 

διάμεσος (Median) είναι 7651.101. Η μέγιστη τιμή (Maximum) είναι 

36662.92 και η ελάχιστη (Minimum) είναι 4192.500. 

Για το ΑΕΠ ο μέσος (Mean) είναι 42.27736 και η διάμεσος (Median) 

είναι 41.41300. Η μέγιστη τιμή (Maximum) είναι 54.76100 και η ελάχιστη 

(Minimum) είναι 31.0400. 

 Μέτρα Διασποράς:  Η τυπική απόκλιση (Std. Dev.) για τις εξαγωγές 

είναι 10194.71 και το ΑΕΠ είναι 7.913700. 

 Ασυμμετρία: Ο συντελεστής ασυμμετρίας (skewness) δίνει πληροφορίες για 

την ασυμμετρία της κατανομής των δεδομένων. 

 Τιμές κοντά στο  μηδέν (α = 0)  Η κατανομή των παρατηρήσεων είναι 

συμμετρική. 

 Αρνητικές τιμές του συντελεστή ασυμμετρίας (α < 0)  Η κατανομή 

παρουσιάζει αρνητική ή αριστερή ασυμμετρία.  

 Θετικές τιμές του συντελεστή ασυμμετρίας (α > 0)  Η κατανοµή είναι θετικά 

ή δεξιά ασύµµετρη. 

 Για τις εξαγωγές η ασυμμετρία είναι 0.973210. Παρατηρούμε ότι η τιμή 

είναι περίπου 1, οπότε λέμε ότι η κατανομή είναι θετικά ή δεξιά ασύμμετρη.  Για 

το ΑΕΠ η ασυμμετρία είναι 0.176796, είναι κοντά στο 0, οπότε η κατανοµή των 

παρατηρήσεων είναι συµµετρική. 
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 Επίσης όταν η κατανομή είναι θετικά ασύµµετρη ο  μέσος των παρατηρήσεων 

είναι  μεγαλύτερος από τη διάμεσο η οποία είναι  μεγαλύτερη  µε τη σειρά της από την 

κορυφή.  Οπότε στις εξαγωγές παρατηρούμε ότι ισχύει, γιατί ο μέσος είναι 13533.18 > 

7651.101 που είναι η διάμεσος, η οποία είναι μεγαλύτερη από την κορυφή. 

 Κύρτωση: Ο συντελεστής κύρτωσης αναφέρεται στην κυρτότητα της 

κατανοµής των δεδομένων. 

 Όταν η τιμή είναι μικρότερη από τον αριθμό 3 (α < 3)  Η μεταβλητή 

(κατανομή) είναι πλατύκυρτη. 

 Όταν η τιμή είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό 3 (α >3)  Η μεταβλητή 

(κατανομή) είναι λεπτόκυρτη. 

 Όταν η τιμή είναι ίση με τον αριθμό 3 (α = 3)  Η μεταβλητή (κατανομή) είναι 

μεσόκυρτη. 

Η κύρτωση (Kurtosis) για τις εξαγωγές είναι 2.506854 < 3 άρα είναι πλατύκυρτη. 

Η κύρτωση (Kurtosis) για το ΑΕΠ είναι 1.550294 < 3 άρα είναι πλατύκυρτη. 

 Ο Δείκτης Jarque – Bera κάνει τον έλεγχο της κανονικότητας των 

καταλοίπων. Για να ακολουθούν τα στοιχεία της μεταβλητής την κανονική 

κατανομή πρέπει το probability να είναι μεγαλύτερο του 0.05 (5%). 

 Το probability για τις εξαγωγές είναι 0.157571 > 0.05.  Επομένως, τα 

στοιχεία της μεταβλητής αυτής ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

 Το probability για το ΑΕΠ είναι 0.360393 > 0.05.  Επομένως, τα 

στοιχεία της μεταβλητής αυτής ακολουθούν την κανονική κατανομή.  

 



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

28 

 

3.4  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

Πίνακας 3.3: Πίνακας Συσχετίσεων 

Correlation Matrix 

 GDP EX 

GDP 1.000000 0.781482 

EX 0.781482 1.000000 

 

Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι ο συντελεστής των εξαγωγών (ΕΧ) 

με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP) είναι στο 0.781482 που δηλώνει ότι έχουμε 

ισχυρή θετική συσχέτιση. Τέλος παρατηρούμε ότι τα διαγώνια στοιχεία είναι όλα 

μονάδα. 
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 4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 4.1  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Για την εξειδίκευση του παρόντος υποδείγματος της εργασίας, όλες οι 

μεταβλητές αναφέρονται σε σταθερές τιμές σε εκατομμύρια Ευρώ. Η περίοδος που 

εξετάζεται είναι από το 1990 – 2011.   

 

Έστω η γενική μορφή της συνάρτησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι: 

GDP=f (EX) 

 

 Η μορφή της συνάρτησης είναι γραμμική οπότε θα έχει την εξής μορφή: 

GDP t=β0+β1 EX t + ut 

 

Όπου:  

GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

EX: Εξαγωγές 

ut:  Κατάλοιπα 

β0:  Είναι το C, η σταθερά  

β1:  Συντελεστής του EX (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

t:     Έτη 

u:      Ο διαταρακτικός όρος 
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 4.2  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

 

Τρέχοντας την παλινδρόμηση αυτή παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 4.4: Πίνακας Παλινδρόμησης 

 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/08/13   Time: 21:28   

Sample: 1990 2011   

Included observations: 22   

     
     

Variable 

Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 34.06773 1.819792 18.72067 0.0000 

EX 0.000607 0.000108 5.601439 0.0000 

     
     R-squared 0.610714     Mean dependent var 42.27736 

Adjusted R-squared 0.591250     S.D. dependent var 7.913700 

S.E. of regression 5.059512     Akaike info criterion 6.166925 

Sum squared resid 511.9732     Schwarz criterion 6.266111 

Log likelihood -65.83618     F-statistic 31.37612 

Durbin-Watson stat 0.213532     Prob(F-statistic) 0.000018 

     
     

 

Η συνάρτηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (gdp) εκτιμήθηκε με την 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για το διάστημα 1990 έως 2011 και το μέγεθος του 

δείγματος να είναι 22. 

 

Στοιχεία που μας δίνει ο πίνακας παλινδρόμησης:  

 Dependent Variable (GDP): Είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του Α.Ε.Π.   

 Method Least Squares: (Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων) – 

Μέθοδος που κάνουμε την εκτίμηση της συνάρτησης.  
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 Sample: 1990 2011: Τα ετήσια στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο 

υπόδειγμα.   

 Included observations: 22: Παρατηρήσεις -Χρειάζονται για να βρεθούνε 

οι βαθμοί ελευθερίας  

 Variable: Μεταβλητές.  Το C είναι η σταθερά και το ΕΧ είναι η 

ανεξάρτητη μεταβλητή. Χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του 

υποδείγματος.   

 Coefficient: Συντελεστές μεταβλητών- παράμετροι για το β0 και β1. 

 Standard Error: Τυπικό σφάλμα των συντελεστών.  

 t-statistic: Το t-statistic ή t-student χρειάζεται για να κάνουμε τον έλεγχο 

συντελεστών της παλινδρόμησης.  

 Probability: Για να είναι οι συντελεστές στατιστικά σημαντικοί πρέπει το 

probability < 0.05 (5%). 

 R-Squared: Συντελεστής προσδιορισμού. 

 Adjusted R-Squared: Διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού ως προς 

τους βαθμούς ελευθερίας και το χρησιμοποιούμε γιατί είναι ένας καθαρός 

αριθμός και όταν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση 2 ή περισσοτέρων 

παλινδρομήσεων. 

 S.E. of Regression: Τυπικό σφάλμα παλινδρόμησης.  

 Sum Squared Resid: Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων.  

 Log-likelihood: Εκτίμηση με την μεθοδολογία της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. 

 DW-statistic: Κάνει έλεγχο Αυτοσυσχέτισης  

 Mean of Dependent Variable: Μέσος της εξαρτημένης μεταβλητής.  

 S.D. of Dependent Variable: Τυπική απόκλιση της εξαρτημένης 

μεταβλητής. 

 Akaike Info. Criterion: Κριτήρια που μας δίνουν την καλύτερη 

παλινδρόμηση. 

Schwarz Criterion: Κριτήρια που μας δίνουν την καλύτερη παλινδρόμηση . 

 F-stat.: F-statistic. 

To F χρειάζεται για τρεις τρόπους: 
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 Πίνακα Anova 

 Προβλεπτικότητα Υποδείγματος. Εκτίμηση όλων των συντελεστών 

παλινδρόμησης συγχρόνως. 

 Κάνει έλεγχο του συντελεστή προσδιορισμού, εάν ο συντελεστής 

προσδιορισμού είναι στατιστικά σημαντικός ή όχι. 

 

 

 4.3  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΗΜΩΝ) 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία και το στοχαστικό υπόδειγμα                      

GDP t=β0+β1 EX t + ut, η εκτιμημένη μορφή του υποδείγματος είναι η εξής: 

GDPt= 34.06773 + 0.000607EXPt +ut 

 

Οι a priori περιορισμοί για τις εξαγωγές (ΕΧ) είναι: To  β1 πρέπει να είναι θετικό β1 > 0.  

Οπότε με τον έλεγχο που κάνω στο Coefficient βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 

γιατί οι τιμή του ΕΧ = 0.000607 > 0. 

 

 

 4.4  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 4.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ 

  

Ο έλεγχος των Συντελεστών της Παλινδρόμησης γίνεται με δύο τρόπους: 

1. Με t-statistics 

2. Probability 

 

1ος ΤΡΟΠΟΣ 

 

α)  Υποθέσεις   

Η0:  β1=0 (Μη Στατιστικά Σημαντικό)  

Ηα:  β1≠0 (Στατιστικά Σημαντικό) 
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β)  Σχήμα Κατανομής t – Statistic 

(Δίπλευρος Έλεγχος) 

 

 

 

γ)  Κρίσιμα Σημεία  

Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία για το σχήμα κατανομής t-student 

V=n-(k+1) 

V=βαθμός ελευθερίας 

n = observation=22 

k = ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών. Έχουμε μία μεταβλητή τις εξαγωγές. 

Άρα   ν = 22 – (1+1)  ν = 20 

 

Πηγαίνουμε στον πίνακα κατανομής t-student  και κοιτάμε στη στήλη v=20 και στη 

γραμμή α=0.025 γιατί έχουμε δίπλευρο έλεγχο και βρίσκουμε ότι τα κρίσιμα σημεία 

είναι 2.086 

 

δ) Βρίσκουμε το t-statistic του β1 από τον πίνακα παλινδρόμησης 

δηλαδή: 5.601439, άρα δεξιά από το κρίσιμο σημείο. 

 

ε) Απόφαση: Το t του συντελεστή β1 της άσκησης (5.601439) είναι μεγαλύτερο από το t 

του πίνακα (2.086), επομένως απορρίπτουμε την υπόθεση Η0.  Δηλαδή, ο συντελεστής 

β1 είναι στατιστικά σημαντικός (Υπόθεση Ηα: β1≠0).  
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2ος ΤΡΟΠΟΣ  

Ο δεύτερος τρόπος γίνεται με έλεγχο του Probability. Οπότε θα πρέπει το Probability να 

είναι μικρότερο του 0.05 (5%). Στην συγκεκριμένη περίπτωση το probability για το 

ΕΧ είναι 0.000. Επειδή 0.000 < 0.05 τότε ο συντελεστής β1  είναι στατιστικά 

σημαντικός. 

 

 

 4.4.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ R-Squared 

 

ΠΡΕΠΕΙ:  0 < R
2
 < 1

  

 

Ο συντελεστής προσδιορισμού μετρά το ποσοστό της απόκλισης της εξαρτημένης 

μεταβλητής το οποίο μπορεί να εξηγηθεί από την παλινδρόμηση. Από τον πίνακα 

παλινδρόμησης βρίσκουμε ότι το R-squared=0.610714. Συμπεραίνουμε ότι το 

υπόδειγμα μας είναι καλό επειδή πλησιάζει την μονάδα.  

 

 

 4.4.3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Adjusted-R-Squared 

591250.02 R  

Είναι απαλλαγμένο από τους βαθμούς ελευθερίας. Επίσης είναι καλύτερο μέτρο 

σύγκρισης γιατί με αυτό μπορούμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ χωρών δηλαδή, πια 

είναι η καλύτερη χώρα.   
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 4.4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ f-statistics 

Πραγματοποιείται με την F-κατανομή (Μονόπλευρος Έλεγχος) 

 

 

1ος ΤΡΟΠΟΣ 

α)  Υποθέσεις 

Η0: β0 = β1 = β2 = 0 (όχι στατιστικά σημαντικός συντελεστής) 

Ηα: β0 ≠ β1 ≠ β2 ≠ 0 (στατιστικά σημαντικός συντελεστής) 

 

β)  Κάνουμε το σχήμα της F-κατανομής 

 

 

 

γ) Βρίσκουμε το F του πίνακα 

V1=κ 

V2=n-(k+1) 

Κ= ανεξάρτητες μεταβλητές = 1 

n = observation 

 

V1=1 

V2=n-(k+1)   

V2=22-(1+1) =20 

 

Από τον πίνακα της F-κατανομής βρίσκω ότι  F του Πίνακα = 4.35 
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δ) Από τον πίνακα παλινδρόμησης βρίσκω το F-statistic το οποίο είναι   

34.82 

 

ε) Απόφαση: Παρατηρούμε ότι το F-statistic της άσκησης (31.37612) είναι μεγαλύτερο 

από το F-statistic του πίνακα (4.35). Οπότε, απορρίπτουμε την υπόθεση Η0 και 

αποδεχόμαστε την Ηα δηλαδή, όλοι οι συντελεστές της παλινδρόμησης είναι στατιστικά 

σημαντικοί. 

 

2ος ΤΡΟΠΟΣ 

Από τον πίνακα παλινδρόμησης παρατηρούμε ότι το το Prob(F-statistic) είναι 0.000018. 

Οπότε συμπεραίνουμε ότι οι συντελεστές στο σύνολο τους είναι στατιστικά σημαντικοί. 

 

 

 4.5  ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες: 

1. Έλεγχος καταλοίπων 

2. Έλεγχος σταθερότητας συντελεστών 

 

 4.5.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 

 4.5.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 

Η αυτοσυσχέτιση δηλώνει ότι η συνδιακύμανση του διαταρακτικού όρου i θα είναι 

ίδια με τη συνδιακύμανση του διαταρακτικού όρου j, για κάποια i, j. 

Γίνεται με δύο τρόπους : α) Durbin-Watson  &   β) Breusch-Godfrey 

 

α) Έλεγχος αυτοσυσχέτισης με Durbin-Watson (για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης 

πρώτης τάξης) 

 

α) Υποθέσεις 

Η0 : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 

Ηα : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 
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β) Σχήμα Κατανομής του Durbin-Watson 

 Αν η τιμή βρίσκεται κοντά στο 0 ή στο 4 υπάρχει θετική ή αρνητική 

αυτοσυσχέτιση. 

 Αν η τιμή βρίσκεται κοντά στο 2 τότε δεν έχουμε αυτοσυσχέτιση. 

 

 

 

 

 

γ)  Κρίσιμα Σημεία 

Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία L, U από τον πίνακα του Durbin Watson. 

α=5% 

k=1 

n=22 

Επομένως τα σημεία είναι: dL = 1.24 και dU = 1.43 

4-dL = 2.76 

4-dU = 2.57 

 

δ) Βρίσκουμε  την τιμή του Durbin-Watson από τον πίνακα παλινδρόμησης που   

     είναι : 0.213532 

 

ε) Συγκρίνουμε την τιμή του πίνακα με την τιμή της άσκησης δηλαδή: 

    1.24dL > 0.213532 
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Απόφαση: Επειδή το Durbin-Watson της άσκησης (0.213532) είναι ανάμεσα στην 

περιοχή 0 και dL (1.24) έχουμε θετική αυτοσυσχέτιση.  Αποδεχόμαστε την υπόθεση Ηα 

και έχουμε πρόβλημα γιατί υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

 

β) Έλεγχος αυτοσυσχέτισης με Breusch-Godfrey 

Ο συγκεκριμένος έλεγχος εξαλείφει τις αβέβαιες περιοχές και εντοπίζει 

αυτοσυσχέτιση παραπάνω της 2
ης

 τάξης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με δύο κατανομές, F-

κατανομή και 2 .  

 

1ης τάξης 

Πίνακας 4.5: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 1ης τάξης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 18.19576     Probability 0.000418 

Obs*R-squared 10.76216     Probability 0.001036 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/13   Time: 16:24   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.121568 1.334717 0.091082 0.9284 

EX -1.73E-05 7.95E-05 -0.217075 0.8305 

RESID(-1) 0.709128 0.166242 4.265649 0.0004 

     
     R-squared 0.489189     Mean dependent var 3.71E-15 

Adjusted R-squared 0.435420     S.D. dependent var 4.937578 

S.E. of regression 3.710026     Akaike info criterion 5.586078 

Sum squared resid 261.5215     Schwarz criterion 5.734857 

Log likelihood -58.44686     F-statistic 9.097880 

Durbin-Watson stat 0.893773     Prob(F-statistic) 0.001692 
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1ος ΤΡΟΠΟΣ 

α)  Υποθέσεις 

Η0 : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 

Ηα : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 

 

β)  Κάνουμε το σχήμα της F-κατανομής 

 

 

 

 

γ) Βρίσκουμε το F του πίνακα 

V1= k 

V2=n-(k+1) 

k= ανεξάρτητες μεταβλητές = 1 

n = observation 

 

V1=1 

V2=n-(k+1)   

V2=22-(1+1) =20 

 

Από τον πίνακα της F-κατανομής βρίσκω ότι  F του Πίνακα = 4.35 

 

δ) Από τον πίνακα Breusch-Godfrey βρίσκoυμε το F-statistic το οποίο είναι   

F-statistic = 18.19576 
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ε) Συγκρίνουμε το F-statistic με το F-κατανομής  

F-statistic = 18.19576 > F-κατανομής πίνακα = 4.35 

 

Απόφαση: Παρατηρούμε ότι το F-statistic (18.19576) είναι μεγαλύτερο από το F-

statistic του πίνακα (4.35). Οπότε, απορρίπτουμε την υπόθεση Η0 και αποδεχόμαστε την 

Ηα. Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 

 

2
ος

 ΤΡΟΠΟΣ  

Για έλεγχο αυτοσυσχέτισης, κοιτάμε στον πίνακα Breusch-Godfrey το Probability που 

είναι 0.000418 <  0.05 (5%). Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση, επομένως υπάρχει και 

πρόβλημα. 

 

 

Παρατηρούμε ότι με την αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 1
ης

 τάξης υπάρχει πρόβλημα, οπότε 

θα κάνουμε τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης καταλοίπων για την 2
η
 τάξη.  

 

2ης τάξης 

Πίνακας 4.6: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 9.517765     Probability 0.001513 

Obs*R-squared 11.30757     Probability 0.003504 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/13   Time: 16:29   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.100762 1.337777 0.075320 0.9408 

EX -1.56E-05 7.97E-05 -0.195595 0.8471 

RESID(-1) 0.870901 0.237190 3.671740 0.0017 
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RESID(-2) -0.227389 0.237307 -0.958203 0.3507 

     
     R-squared 0.513980     Mean dependent var 3.71E-15 

Adjusted R-squared 0.432977     S.D. dependent var 4.937578 

S.E. of regression 3.718042     Akaike info criterion 5.627237 

Sum squared resid 248.8291     Schwarz criterion 5.825609 

Log likelihood -57.89961     F-statistic 6.345177 

Durbin-Watson stat 1.212379     Prob(F-statistic) 0.003997 

     
     

 

Υποθέσεις 

Η0 : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 

Ηα : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση καταλοίπων 
 

Απόφαση - Έλεγχος με Probability 

Κοιτάμε το Probability στον πίνακα Breusch-Godfrey 2
ης

 τάξης που είναι 0.001513 <  

0.05 (5%). Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση, επομένως υπάρχει και πρόβλημα. 

 

Παρατηρούμε ότι δοκιμάζοντας για 2
η
 τάξη μέχρι και 6

η
  προκύπτει ότι υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση. Οπότε δοκιμάζοντας για την 7
η
 τάξη όπως φαίνεται στον πίνακα 

παρακάτω παρατηρούμε ότι το Probability είναι 0.086446 > 0.05 άρα δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση (υπόθεση Η0), το υπόδειγμα μας κρίνεται αξιόπιστο και οι προβλέψεις 

είναι έγκυρες. 

 

7ης τάξης 

Πίνακας 4.7: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 7ης τάξης 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 2.355971     Probability 0.086446 

Obs*R-squared 12.30239     Probability 0.091043 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 09/23/13   Time: 20:33   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.532717 1.585094 0.336079 0.7422 

EX -5.01E-05 9.81E-05 -0.511105 0.6178 

RESID(-1) 0.783077 0.283801 2.759247 0.0162 

RESID(-2) -0.138750 0.357839 -0.387743 0.7045 

RESID(-3) -0.087906 0.361274 -0.243321 0.8116 

RESID(-4) 0.100760 0.361827 0.278477 0.7850 

RESID(-5) -0.106331 0.361791 -0.293902 0.7735 

RESID(-6) -0.118223 0.361604 -0.326942 0.7489 

RESID(-7) -0.077310 0.300690 -0.257108 0.8011 
     
     

R-squared 0.559199     Mean dependent var 3.71E-15 

Adjusted R-squared 0.287938     S.D. dependent var 4.937578 

S.E. of regression 4.166515     Akaike info criterion 5.984126 

Sum squared resid 225.6780     Schwarz criterion 6.430461 

Log likelihood -56.82538     F-statistic 2.061475 

Durbin-Watson stat 1.100044     Prob(F-statistic) 0.118516 
     
     

 

 

 4.5.1.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ JARQUE-BERA 

Ο έλεγχος του Jarque-Bera δείχνει κατά πόσο τα στοιχεία μας προσεγγίζουν την 

κανονική κατανομή. Για να υπολογίσουμε την κανονικότητα χρησιμοποιούμε την τιμή 

της πιθανότητας. Υπάρχει επίσης, ο τρόπος υπολογισμού με την 2  κατανομή. 

Εντοπίζω τους βαθμούς ελευθερίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάντα 2 

(αναφέρεται στην ασυμμετρία και την κύρτωση). 
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Series: Residuals

Sample 1990 2011

Observations 22

Mean       3.71e-15

Median  -0.771053

Maximum  14.00640

Minimum -6.963424

Std. Dev.   4.937578

Skewness   1.264747

Kurtosis   4.605335

Jarque-Bera  8.227490

Probability  0.016346

 

Σχήμα 4.9: Διαγραμματική απεικόνιση έλεγχου κανονικότητας 

 

α) Υποθέσεις: 

 H0: Τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά  

 Hα: Τα κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά 

 

β) Κάνουμε το σχήμα της Χ
2
 κατανομής : 

 

 

 

γ) Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία από τον πίνακα της Χ
2
 κατανομής .  

a= 5% 

V= k=1 

 

Βρίσκουμε το Χ
2
 πίνακα το οποίο είναι: Χ

2
 = 3.841 
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δ) Βλέπουμε την τιμή του Jarque-Bera από το παραπάνω ιστόγραμμα το οποίο 

είναι: Χ
2
 άσκησης = 8.227490 

 

ε) Συγκρίνουμε το X
2
 πίνακα με το Χ

2
 άσκησης : 

X
2
 πίνακα =3.841 < Χ

2
 άσκησης = 8.227490 

 

Απόφαση: Επειδή το X
2
 πίνακα (3.841) είναι μικρότερο από το Χ

2
 άσκησης 

(8.227490) απορρίπτουμε την υπόθεση Η0 και αποδεχόμαστε την Hα, όπου τα 

κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά. 

  

2ος ΤΡΟΠΟΣ  

Ο έλεγχος γίνεται με probability. Οπότε κοιτάμε το probability το οποίο πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο του 0.05 (5%) για να μην υπάρχει πρόβλημα, οπότε 0.016346 < 0.05. Άρα τα 

κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά (υπόθεση Ηα). 

 

 

 4.5.1.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ WHITE 

Ο έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας εξετάζει τις διακυμάνσεις οι οποίες πρέπει 

να είναι ίσες. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τον έλεγχο του White 

από τον παρακάτω τύπο W=n 2R  ~ 2X (v) όπου ν είναι οι βαθμοί ελευθερίας και n το 

μέγεθος του δείγματος. Αν W > 2X  (v) τότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 

(προκύπτει δηλαδή ότι τα κατάλοιπα δεν είναι ομοιοσκεδαστικά). Η υπόθεση αυτή 

λέγεται υπόθεση της ομοιοσκεδαστικότητας (homoskedasticity). Όταν η διακύμανση δεν 

είναι σταθερή έχουμε την υπόθεση της ετεροσκεδαστικότητας (heteroskedasticity). 
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Πίνακας 4.8: Πίνακας ετεροσκεδαστικότητας 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1.659863     Probability 0.216578 

Obs*R-squared 3.272171     Probability 0.194741 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/13   Time: 16:39   

Sample: 1990 2011   

Included observations: 22   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 69.46558 31.36650 2.214642 0.0392 

EX -0.006005 0.004727 -1.270475 0.2193 

EX^2 1.24E-07 1.26E-07 0.985683 0.3367 

     
     R-squared 0.148735     Mean dependent var 23.27151 

Adjusted R-squared 0.059128     S.D. dependent var 45.22713 

S.E. of regression 43.86966     Akaike info criterion 10.52645 

Sum squared resid 36566.40     Schwarz criterion 10.67523 

Log likelihood -112.7909     F-statistic 1.659863 

Durbin-Watson stat 0.518164     Prob(F-statistic) 0.216578 

     
     

 

1ος
 
ΤΡΟΠΟΣ  

 

α)Υποθέσεις 

 Η0 : τα κατάλοιπα είναι ομοιοσκεδαστικά (δηλαδή όλα έχουν την ίδια διακύμανση) 

Ηα : τα κατάλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά 
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β) Ο έλεγχος γίνεται με F κατανομή ή Χ
2
  

 

 

 

γ) Βρίσκουμε τα κρίσιμα σημεία της F-κατανομής  

     Πρέπει να γνωρίζουμε το V1 και V2: 

 

V1=k=1 

V2=n-(k+1) 

V2=22-(1+1) =20 

 

Από τον πίνακα της F-Κατανομής βρίσκουμε : F-κατανομής = 4.35 

 

δ)  Βρίσκουμε το F-statistic από τον πίνακα White Heteroskedasticity που είναι : 

F-statistic = 0.216578 

 

ε)  Συγκρίνουμε το F-κατανομής με το  F-statistic 

F-statistic = 1.659863 < F-κατανομής = 4 .35 

Απόφαση: Παρατηρούμε ότι το F-statistic (1.659863) είναι μικρότερο από το F-

κατανομής πίνακα (4.35), οπότε απορρίπτουμε την υπόθεση Ηα. Άρα τα κατάλοιπα 

είναι ομοιοσκεδαστικά γι αυτό αποδεχόμαστε την υπόθεση H0. 

 

2ος ΤΡΟΠΟΣ   

Το Probability από τον πίνακα της ετεροσκεδαστκότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο 

του 0.05(5%) ώστε τα κατάλοιπα να είναι ομοιοσκεδαστκά. Οπότε από τον παραπάνω 
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πίνακα παρατηρούμε ότι 0.216578 > 0.05 είναι μεγαλύτερο του 5%  αποδεχόμαστε την 

υπόθεση H0  και τα κατάλοιπα είναι ομοιοσκεδαστικά. 

 

 4.5.1.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ARCH 

 

Το υπόδειγμα ARCH  είναι μια ειδική κατηγορία. Αναφέρεται στην αυτοσυσχέτιση 

με συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας. Εφόσον συνδυάζει την αυτοσυσχέτιση και την 

εταιροσκεδαστικότητα εξετάζουμε την τάξη, όπως και στην αυτοσυσχέτιση. Το ARCH 

υπόδειγμα υπολογίζεται με την πιθανότητα και με την 2   κατανομή. 

 

Πίνακας 4.9: Υπόδειγμα ARCH 1ης τάξης 

ARCH Test:    

     
     F-statistic 69.63776     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 16.49853     Probability 0.000049 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/13   Time: 16:41   

Sample (adjusted): 1991 2011   

Included observations: 21 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.040065 2.826191 1.429509 0.1691 

RESID^2(-1) 0.462004 0.055363 8.344924 0.0000 

     
     R-squared 0.785644     Mean dependent var 15.03781 

Adjusted R-squared 0.774363     S.D. dependent var 24.11913 

S.E. of regression 11.45690     Akaike info criterion 7.805455 

Sum squared resid 2493.952     Schwarz criterion 7.904933 

Log likelihood -79.95727     F-statistic 69.63776 

Durbin-Watson stat 1.090329     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Έλεγχος με Probability 

 

Υποθέσεις: 

Η0 : δεν υπάρχει υπόδειγμα ARCH 

Ηα : υπάρχει υπόδειγμα ARCH 

 

Απόφαση:  

Πρέπει το Probability να είναι μικρότερο του 0.05 (5%) 

Το Probability  είναι 0.0000 < 0.05 (5%). 

Άρα υπάρχει υπόδειγμα ARCH 1ης τάξης. 

 

 

 4.5.1.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Πίνακας 4.10: Έλεγχος Εξειδίκευσης Υποδείγματος 

 

Ramsey RESET Test:   

     
     F-statistic 0.027966     Probability 0.868955 

Log likelihood ratio 0.032358     Probability 0.857244 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/13   Time: 16:44   

Sample: 1990 2011   

Included observations: 22   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 41.39025 43.82649 0.944412 0.3568 

EX 0.000978 0.002224 0.439784 0.6651 

FITTED^2 -0.006771 0.040489 -0.167231 0.8690 

     



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

49 

     R-squared 0.611286     Mean dependent var 42.27736 

Adjusted R-squared 0.570369     S.D. dependent var 7.913700 

S.E. of regression 5.187133     Akaike info criterion 6.256363 

Sum squared resid 511.2207     Schwarz criterion 6.405142 

Log likelihood -65.82000     F-statistic 14.93958 

Durbin-Watson stat 0.199984     Prob(F-statistic) 0.000126 

     
     

 

 Ο έλεγχος γίνεται με το test του Ramsey και είναι ο έλεγχος Reset.  

 

1) Έχουν συμπεριληφθεί οι σπουδαιότερες ανεξάρτητες μεταβλητές  

2) Αν η μαθηματική διατύπωση του υποδείγματος είναι σωστή 

3) Αν μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και του στοχαστικού όρου 

παρατηρείται έντονη συσχέτιση. 

 

Έλεγχος με Probability 

  

Υποθέσεις: 

H0: αναφέρεται στην σωστή εξειδίκευση 

Ηα: αναφέρεται στην λανθασμένη εξειδίκευση 

 

Απόφαση: 

Παρατηρούμε ότι το Probability από τον πίνακα της εξειδίκευσης παίρνει την τιμή 

0.868955>0.05 (5%).   

Οπότε, είμαστε στην υπόθεση H0 και η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι σωστή. 
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 4.5.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 4.5.2.1 ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ CHOW 

 

Με το Chow Breakpoint test ελέγχουμε την σταθερότητα του υποδείγματος. 

Γενικά, με τον έλεγχο αυτό θέλουμε να ελέγξουμε αν όλοι οι συντελεστές 

παλινδρομήσεως, που λαμβάνονται από την εφαρμογή της μεθόδου της πολλαπλής 

παλινδρομήσεως σε δύο διαφορετικά δείγματα παρατηρήσεως των ίδιων μεταβλητών, 

είναι ίσοι μεταξύ τους (Κάτος, 2004). 

Με το συγκεκριμένο τεστ σπάμε το υπόδειγμα σε δύο μικρότερα υποδείγματα για 

να κάνουμε τον έλεγχο σταθερότητας συντελεστών. Αφαιρούμε 4 έτη από το τέλος του 

δείγματος.  

 

Πίνακας 4.11: Πρώτο test του Chow 

 

Chow Breakpoint Test: 2007    

     
     F-statistic 0.358915     Probability 0.703320 

Log likelihood ratio 0.860307     Probability 0.650409 

     
     

 

Έλεγχος με Probability 

 

Υποθέσεις: 

Η0: Συντελεστές σταθεροί. 

Hα: Συντελεστές δεν είναι σταθεροί. 

 

Απόφαση: 

Το Probability από τον πίνακα chow breakpoint test είναι: 0.703320 > 0.05  

Άρα οι συντελεστές είναι σταθεροί (υπόθεση H0). 
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 4.5.2.2 ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ CHOW  

(Test της Προβλεπτικής αποτυχίας) 

 

Με το Chow Forecast test ελέγχουμε την προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος κοιτώντας το probability του F-statistic. Στην περίπτωση αυτή θέλουμε να 

ελέγξουμε αν όλοι οι συντελεστές παλινδρομήσεως, που λαμβάνονται από την εφαρμογή 

της μεθόδου της παλινδρομήσεως σε ένα δείγμα παρατηρήσεων μεταβλητών, 

παραμένουν σταθεροί (ίσοι) όταν αυξάνονται οι παρατηρήσεις του δείγματος (Κάτος, 

2004). 

 

Πίνακας 4.12: Δεύτερο test του Chow (Test της Προβλεπτικής αποτυχίας) 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 2007 to 2011 

     
     F-statistic 0.149405     Probability 0.977094 

Log likelihood ratio 1.069230     Probability 0.956791 

     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/09/13   Time: 16:52   

Sample: 1990 2006   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 34.16479 2.860185 11.94496 0.0000 

EX 0.000579 0.000285 2.030217 0.0605 

     
     R-squared 0.215554     Mean dependent var 39.24771 

Adjusted R-squared 0.163258     S.D. dependent var 6.233451 

S.E. of regression 5.701962     Akaike info criterion 6.429629 

Sum squared resid 487.6856     Schwarz criterion 6.527654 

Log likelihood -52.65184     F-statistic 4.121782 

Durbin-Watson stat 0.173506     Prob(F-statistic) 0.060457 
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Έλεγχος με Probability 

 

Υποθέσεις: 

Η0: Σωστή πρόβλεψη υποδείγματος 

Hα: Λανθασμένη πρόβλεψη του υποδείγματος 

 

Απόφαση: 

Το Probability από τον πίνακα chow Forecast Test είναι: 0.977094 > 0.05  

Οπότε έχουμε σωστή πρόβλεψη του υποδείγματος (υπόθεση Η0). 

 

 

 4.5.2.3 TEST ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ - CUSUM TEST 

 

Πρώτο test καταλοίπων 
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Σχήμα 4.10: Πρώτο test καταλοίπων 
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Από το πρώτο τεστ καταλοίπων, παρατηρείται ότι οι συντελεστές (μπλε γραμμή) 

δεν είναι σταθεροί σύμφωνα με το τεστ των δειγμάτων, γιατί η μπλε γραμμή βγαίνει 

εκτός ορίων.  

Δεύτερο test καταλοίπων 
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CUSUM of Squares 5% Significance

 

Σχήμα 4.11: Δεύτερο test καταλοίπων - (cusum of squares) 

 

Από το δεύτερο τεστ, το τεστ καταλοίπων στο τετράγωνο (cusum of squares), 

παρατηρείται ότι οι συντελεστές (μπλε γραμμή) και πάλι δεν είναι σταθεροί καθώς η 

μπλε γραμμή βγαίνει εκτός ορίων.  
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Τρίτο test καταλοίπων 
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Σχήμα 4.12: Τρίτο test καταλοίπων 

 

Για να γίνει όμως η επιβεβαίωση κάνουμε και το test recursive καταλοίπων. 

Παρατηρείται από το παραπάνω διάγραμμα ότι οι συντελεστές είναι σταθεροί σύμφωνα 

με το τεστ των δειγμάτων, καθώς η μπλε γραμμή  δεν βγαίνει εκτός ορίων.  
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 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Η έννοια της στασιμότητας 

 

Τα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας περιορίζονται συνήθως στις 

πρώτες ροπές, δηλαδή στον μέσο και στη διακύμανση. Σε μια συνδυασμένη συνάρτηση 

πιθανότητας Τ μεταβλητών έχουμε Τ μέσους, Τ διακυμάνσεις και επιπλέον 
( 1)

2

T T 
 

συνδιακυμάνσεις. Είναι προφανές ότι από μια μόνο πραγματοποίηση (δείγμα Τ 

παρατηρήσεων) δεν είναι δυνατή η εκτίμηση όλων των παραπάνω αγνώστων 

παραμέτρων. Μια βασική υπόθεση που απλοποιεί σημαντικά το παραπάνω πρόβλημα 

είναι η υπόθεση της στασιμότητας. 

Μια στοχαστική διαδικασία είναι αυστηρώς στάσιμη όταν οι ιδιότητές της δεν 

επηρεάζονται από μια αλλαγή στην αρχή μετρήσεως του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η 

συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό σημείο t, δηλαδή 

1( , ,..., )t t tf y y y  είναι ακριβώς ίδια με τη συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με 

αρχή το χρονικό σημείο t+s. Το s παριστάνει μια αυθαίρετη μετακίνηση κατά μήκος του 

άξονα του χρόνου είτε προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω.    

Αφού η συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας δε μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται 

η αρχή του χρόνου, έπεται ότι η περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας στο χρονικό 

σημείο t, ( ),tf y  θα είναι ίδια με την περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας στο σημείο 

t+s,  ( )t sf y  .  Δηλαδή, ( ) ( ),t t sf y y   πράγμα που σημαίνει ότι η περιθωριακή 

συνάρτηση πιθανότητας δεν εξαρτάται από το χρόνο t.  

Τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι ο μέσος και η διακύμανση του t  δε 

μεταβάλλονται, ενώ οι συνδιακυμάνσεις είναι συναρτήσεις μόνο της υστερήσεως (ή 

προηγήσεως) s. Δηλαδή, 

1 2

2

1 2

1 1 2 2

( ) ( ) ... ( ) ( )

( ) ( ) ... ( ) ( )

( , ) ( , ) ... ( , )

t

t

s s s s

V V V V

Cov Cov Cov
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Οι παραπάνω τρεις συνθήκες αναφέρονται στις πρώτες και δεύτερες ροπές, που 

είναι μερικές από τις ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας 

(Χρήστου, 2004). 

 

 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. 

Άρα μια χρονική σειρά χαρακτηρίζεται ως στάσιμη αν τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά της δεν μεταβάλλονται με το χρόνο. 

Για να εφαρμόσουμε την ανάλυση της παλινδρόμησης στις χρονικές σειρές θα 

πρέπει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται να προέρχονται από στάσιμες διαδικασίες. Οι 

περισσότερες οικονομικές σειρές είναι μη στάσιμες. Άρα πριν εφαρμόσουμε την 

παλινδρόμηση σ’ αυτές τις χρονικές σειρές θα πρέπει να κάνουμε τους ελέγχους για τη 

στασιμότητα των χρονικών αυτών σειρών. 

Τους ελέγχους της στασιμότητας μπορούμε να τους χωρίσουμε 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 (http://users.uom.gr). 

 

 5.1  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά παρουσιάζει στασιμότητα κάνουμε 

τη γραφική παράσταση των μεταβλητών της. Η γραφική παράσταση είναι συνήθως το 

πρώτο βήμα για την ανάλυση οποιασδήποτε χρονικής σειράς. Η απεικόνιση μιας 
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χρονικής σειράς ως προς το χρόνο ονομάζεται χρονοδιάγραμμα (time plot). Η μελέτη του 

χρονοδιαγράμματος μιας χρονικής σειράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να προσδιορίσουμε 

βασικά χαρακτηριστικά της όπως την ύπαρξη τάσης, εποχικότητας ή άλλων 

συνιστώσεων. Άρα αν διαπιστώσουμε την εμφάνιση κάποιας από τις συνιστώσες που 

αναφέρονται πιο πάνω, δηλαδή τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή 

ακανόνιστη μεταβολή, τότε λέμε ότι η χρονική σειρά δεν παρουσιάζει στασιμότητα. 

(http://users.uom.gr) 

 

 Για να είναι η μεταβλητή στάσιμη οι οριζόντιες μπάρες δεν πρέπει να ξεπερνάνε 

τις διακεκομμένες γραμμές και τα prob. να είναι μεγαλύτερα του 0.05. 

 

 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) 

 

Πίνακας 5.13: Έλεγχος στασιμότητας του ΑΕΠ στα επίπεδα 
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Πίνακας 5.14: Έλεγχος στασιμότητας του ΑΕΠ στις 1
ες

 διαφορές 

 

 

 

Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι οι οριζόντιες μπάρες 

στα επίπεδα για το ΑΕΠ ξεπερνάνε τις διακεκομμένες γραμμές, οπότε η μεταβλητή μας 

δεν είναι στάσιμη. Επίσης τα prob είναι 0.000 άρα μικρότερα του 0.05. Αυτό σημαίνει 

ότι η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. Στη συνέχεια κάναμε τον έλεγχο στασιμότητας 

στις 1
ες

 διαφορές. Παρόλα αυτά παρατηρούμε ότι η μεταβλητή του ΑΕΠ δεν έγινε 

στάσιμη ούτε στις 1
ες

 διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

59 

Εξαγωγές (ΕΧ) 

 

Πίνακας 5.15: Έλεγχος στασιμότητας των εξαγωγών στα επίπεδα 

 

 

 

Πίνακας 5.16: Έλεγχος στασιμότητας των εξαγωγών στις 1
ες

 διαφορες 
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Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε ότι οι οριζόντιες μπάρες 

στα επίπεδα για τις εξαγωγές ξεπερνάνε τις διακεκομμένες γραμμές, οπότε η μεταβλητή 

μας δεν είναι στάσιμη. Επίσης τα prob είναι 0.000 άρα μικρότερα του 0.05. Αυτό 

σημαίνει ότι η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. Στη συνέχεια κάναμε τον έλεγχο 

στασιμότητας στις 1
ες

 διαφορές για να γίνει η μεταβλητή στάσιμη. Παρατηρούμε ότι η 

μεταβλητή των εξαγωγών έγινε στάσιμη στις 1
ες

 διαφορές γιατί δεν ξεπερνάει τα όρια 

και τα Prob είναι μεγαλύτερα του 0.05. Επομένως η χρονική σειρά έγινε στάσιμη. 

 

 

 5.2  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ -  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ DICKEY 

FULLER 

 

Εκτός από τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στην ανάλυση των χρονικών σειρών είναι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Στα 

μοντέλα χρονοσειρών στην οικονομετρία, μια στοχαστική γραμμική διαδικασία έχει 

μοναδιαία ρίζα, αν 1 είναι ρίζα της διαδικασίας της χαρακτηριστικής εξίσωσης του, η 

διαδικασία θα είναι μη στατική. Αν οι άλλες ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης 

βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου, τότε η πρώτη διαφορά της θα είναι 

σταθμευμένη.  

 

Έλεγχοι Dickey - Fuller 

 

Έστω ότι μια δεδομένη οικονομική χρονολογική σειρά μπορεί να περιγραφεί με το 

AR(1) υπόδειγμα: 

1t t ta u     

Η σειρά θα είναι στάσιμη αν -1 < α <1. Αν α=1, η σειρά θα είναι μη στάσιμη. Με 

τον έλεγχο Dickey – Fuller γίνεται έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης Η0 : α=1, δηλαδή 

έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, το οποίο συνεπάγεται μη στασιμότητα.  

Για να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση ένας απλός τρόπος είναι η εκτίμηση του 

υποδείγματος με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι  
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κρίσιμες τιμές τους δεν είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο έλεγχο, η κατανομή του t 

ή F σε αυτή την περίπτωση δε συμπίπτει με τη γνωστή κατανομή t ή F. Σε αυτό το 

πρόβλημα διέξοδο έδωσαν οι Dickey και Fuller.  

Οπότε, αρχικά μπορεί να γίνει επαναπαραμετροποίηση του υποδείγματος 

αφαιρώντας το 1t  και από τις δυο πλευρές: 

1 1t t t t tu         

και β = α - 1. 

Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης 
0 : 1a   μετατρέπεται σε 

0 : 0  . Ο 

έλεγχος τώρα μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των πινάκων της κατανομής που 

κατασκεύασαν οι Dickey και Fuller. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το 

στατιστικό t - student του συντελεστή β είναι μικρότερο 1t   από την κρίσιμη τιμή 1  

των πινάκων Dickey – Fuller 

 

Υπάρχουν τρεις κύριες εκδοχές του τεστ: 

1. Τεστ για μοναδιαία ρίζα 1t t tu      

2. Τεστ για μοναδιαία ρίζα με σταθερά 0 1t t tu        

3. Τεστ για μοναδιαία ρίζα με σταθερά και τάση 0 1 1t t tt u           

(Χρήστου, 2004). 

 

Κάθε εκδοχή του τεστ έχει τη δική της κρίσιμη τιμή,  η οποία εξαρτάται από το 

μέγεθος του δείγματος.  

 

Οπότε οι υποθέσεις που έχουμε είναι: 

 Η0: β = 0, για μη στασιμότητα (η σειρά Χt είναι τυχαίος περίπατος με 

περιπλάνηση γύρω από μια στοχαστική τάση,  δηλαδή περιέχει μια μοναδιαία 

ρίζα άρα είναι μη-στάσιμη). 

 Ηα: β < 0, για στασιμότητα (δεν ισχύει η Η0) (http://users.uom.gr). 
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Πίνακας 5.17: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Dickey Fuller) 

Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Dickey Fuller) 

 A  

(None) 

B  

(Intercept) 

Γ  

(Trend and Intercept) 

Επίπεδα  

GDP 0.5979(1) -1.6824(3) -2.6597(1) 

ΕΧ 2.3474(0) 1.1552 (0) -1.4074(0) 

Πρώτες Διαφορές  

GDP -2.5710(0)** -2.5378(0) -2.4701(0) 

ΕΧ -1.1293(2) -3.3864(1)** -4.5575(1)*** 

 

Σημειώσεις:  

1. Οι παρενθέσεις δείχνουν τις χρονικές υστερήσεις σε κάθε εξίσωση 

χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Akaikie. 

2. Το ***, **, * αναφέρονται σε επίπεδο 1%, 5%, 10% αντίστοιχα.  

3. Α,Β,Γ : 1
η
 εξίσωση, 2

η
 εξίσωση, 3

η
 εξίσωση αντίστοιχα του Dickey Fuller.  Οι 

κρίσιμες τιμές αναφέρονται στον πίνακα mackinnon. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι τιμές της μεταβλητής GDP στα 

επίπεδα είναι μικρότερες σε απόλυτες τιμές από τις κριτικές τιμές, όπως φαίνεται στους 

πίνακες του Παραρτήματος Α΄ οπότε η μεταβλητή είναι μη στάσιμη. Το ίδιο ισχύει και 

για την μεταβλητή ΕΧ.  

Επιλέγοντας τις πρώτες διαφορές παρατηρούμε ότι οι τιμή της μεταβλητής GDP 

έγινε στάσιμη στο επίπεδο 5%, καθώς η τιμή της είναι μεγαλύτερη σε απόλυτες τιμές  

από την αντίστοιχη κριτική τιμή. Επίσης, η μεταβλητή ΕΧ επιλέγοντας το σταθερό και το 

σταθερό και τάση, έγινε και αυτή στάσιμη στις πρώτες διαφορές στο επίπεδο 5% και 10% 

καθώς οι τιμές της είναι μεγαλύτερες σε απόλυτες τιμές  από τις αντίστοιχες κριτικές 

τιμές. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία ερευνάται η σχέση που συνδέει τις μεταβλητές οικονομική 

ανάπτυξη και εξαγωγές από το έτος 1990 έως το 2011 για τη Βουλγαρία. Η μελέτη ενός 

οικονομετρικού υποδείγματος γίνεται με σκοπό την ανάλυση των μεταβλητών καθώς και 

τη σωστή πρόβλεψη της πορείας αυτών στο άμεσο μέλλον. 

Όσον αφορά την εξειδίκευση του υποδείγματος, στο υπόδειγμα που μελετάται τα 

πρόσημα είναι σύμφωνα με τη θεωρία και οι συντελεστές στο σύνολό τους είναι επίσης 

στατιστικά σημαντικοί σύμφωνα με την F κατανομή.  

Επιπλέον, κάνοντας τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης σύμφωνα με τον Durbin – Watson 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση, άρα και πρόβλημα. Ενώ με τον Breusch-Godfrey δοκιμάζοντας 

την 7
η
 τάξη το υπόδειγμά μας κρίνεται αξιόπιστο και δίνει έγκυρες προβλέψεις. Τα 

κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά και σύμφωνα με τον έλεγχο του White προκύπτει ότι 

είναι ομοιοσκεδαστικά. Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει υπόδειγμα Arch για την 1
η
 

τάξη.  

Με τα τεστ σταθερότητας και σωστής πρόβλεψης (Chow test), προκύπτει ότι οι 

συντελεστές είναι σταθεροί και η πρόβλεψη είναι σωστή. Ακόμα, με τον τρίτο έλεγχο 

των καταλοίπων (Cusum test – Recursive residuals) παρατηρήθηκε ότι οι συντελεστές 

είναι σταθεροί. 

Στην παρούσα εργασία μελετάται επίσης ο έλεγχος της στασιμότητας του 

υποδείγματος και εξετάστηκε η Μοναδιαία Ρίζα με τον έλεγχο του Dickey-Fuller. 

Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές μας στον έλεγχο στασιμότητας δεν είναι στάσιμες ούτε 

στα επίπεδα, ούτε στις πρώτες διαφορές. Κάνοντας τον έλεγχο για μοναδιαία ρίζα 

παρατηρήθηκε ότι στις πρώτες διαφορές οι μεταβλητές (GDP και EX) έγιναν στάσιμες 

καθώς οι τιμές τους είναι μεγαλύτερες σε απόλυτες τιμές  από τις αντίστοιχες κριτικές 

τιμές. 
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Τα τελευταία χρόνια η σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις 

εξαγωγές έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Στην παρούσα εργασία 

μελετήθηκε η οικονομική ανάπτυξη και οι εξαγωγές της Βουλγαρίας. Η συγκεκριμένη 

μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί περισσότερο γιατί οι μεταβλητές αυτές παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οικονομία. 

Επομένως, από τη στιγμή που οι μεταβλητές μας έγιναν στάσιμες θα μπορούσαμε 

να μελετήσουμε τη σχέση της συνολοκλήρωσης και την αιτιότητα κατά Granger ώστε να 

μελετηθεί η αιτιατή σχέση μεταξύ των μεταβλητών καθώς και η μακροχρόνια ή 

βραχυχρόνια σχέση τους. 

Τέλος, υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 

οικονομία της χώρας. Οπότε θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάποιες άλλες 

μεταβλητές όπως τις επενδύσεις, το επιτόκιο και τη ζήτηση του χρήματος οι οποίες θα 

έδιναν περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της χώρας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Πίνακας 18. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας χωρίς 

σταθερά και τάση για το ΑΕΠ  

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.597953  0.8370 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:17   

Sample (adjusted): 1992 2011   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) 0.005922 0.009904 0.597953 0.5573 

D(GDP(-1)) 0.619273 0.149838 4.132948 0.0006 
     
     

R-squared 0.486115     Mean dependent var 0.305100 

Adjusted R-squared 0.457566     S.D. dependent var 2.518859 

S.E. of regression 1.855142     Akaike info criterion 4.168439 

Sum squared resid 61.94796     Schwarz criterion 4.268013 

Log likelihood -39.68439     Durbin-Watson stat 2.345854 
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Πίνακας 19. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με 

σταθερά για το ΑΕΠ  

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.682432  0.4227 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 18 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:19   

Sample (adjusted): 1994 2011   

Included observations: 18 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) -0.123371 0.073329 -1.682432 0.1163 

D(GDP(-1)) 0.276704 0.225473 1.227211 0.2415 

D(GDP(-2)) -0.045419 0.238909 -0.190110 0.8522 

D(GDP(-3)) 0.485135 0.256245 1.893244 0.0808 

C 5.681504 3.016110 1.883719 0.0822 
     
     

R-squared 0.473247     Mean dependent var 0.834167 

Adjusted R-squared 0.311169     S.D. dependent var 2.023780 

S.E. of regression 1.679653     Akaike info criterion 4.105184 

Sum squared resid 36.67603     Schwarz criterion 4.352510 

Log likelihood -31.94666     F-statistic 2.919876 

Durbin-Watson stat 1.976512     Prob(F-statistic) 0.063196 
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Πίνακας 20. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με 

σταθερά και τάση για το ΑΕΠ  

 

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.659725  0.2610 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:20   

Sample (adjusted): 1992 2011   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) -0.190172 0.071501 -2.659725 0.0171 

D(GDP(-1)) 0.246258 0.198949 1.237799 0.2336 

C 4.388970 2.182429 2.011048 0.0615 

@TREND(1990) 0.327366 0.122835 2.665089 0.0169 
     
     

R-squared 0.664702     Mean dependent var 0.305100 

Adjusted R-squared 0.601833     S.D. dependent var 2.518859 

S.E. of regression 1.589412     Akaike info criterion 3.941461 

Sum squared resid 40.41967     Schwarz criterion 4.140608 

Log likelihood -35.41461     F-statistic 10.57290 

Durbin-Watson stat 2.026351     Prob(F-statistic) 0.000447 
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1
ες

 Διαφορές για ΑΕΠ- D(GDP) 
 

Πίνακας 21. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας για τις 

πρώτες διαφορές χωρίς σταθερά και τάση για το ΑΕΠ (D(GDP))  

 

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.571072  0.0130 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:24   

Sample (adjusted): 1992 2011   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.378565 0.147240 -2.571072 0.0187 
     
     

R-squared 0.239249     Mean dependent var 0.324950 

Adjusted R-squared 0.239249     S.D. dependent var 2.090674 

S.E. of regression 1.823508     Akaike info criterion 4.088109 

Sum squared resid 63.17848     Schwarz criterion 4.137895 

Log likelihood -39.88109     Durbin-Watson stat 2.293161 
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Πίνακας 22. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας για τις 

πρώτες διαφορές με σταθερά για το ΑΕΠ (D(GDP)) 

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.537809  0.1220 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:26   

Sample (adjusted): 1992 2011   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.377744 0.148846 -2.537809 0.0206 

C 0.317452 0.412197 0.770146 0.4512 
     
     

R-squared 0.263517     Mean dependent var 0.324950 

Adjusted R-squared 0.222601     S.D. dependent var 2.090674 

S.E. of regression 1.843352     Akaike info criterion 4.155688 

Sum squared resid 61.16307     Schwarz criterion 4.255262 

Log likelihood -39.55688     F-statistic 6.440472 

Durbin-Watson stat 2.370786     Prob(F-statistic) 0.020618 
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Πίνακας 23. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας για τις 

πρώτες διαφορές με σταθερά και τάση για το ΑΕΠ (D(GDP)) 

 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.470144  0.3371 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:27   

Sample (adjusted): 1992 2011   

Included observations: 20 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.505782 0.204758 -2.470144 0.0244 

C -0.720123 1.206865 -0.596688 0.5586 

@TREND(1990) 0.090003 0.098333 0.915283 0.3728 
     
     

R-squared 0.298105     Mean dependent var 0.324950 

Adjusted R-squared 0.215530     S.D. dependent var 2.090674 

S.E. of regression 1.851717     Akaike info criterion 4.207585 

Sum squared resid 58.29057     Schwarz criterion 4.356945 

Log likelihood -39.07585     F-statistic 3.610080 

Durbin-Watson stat 2.170971     Prob(F-statistic) 0.049353 
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Πίνακας 24. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας χωρίς 

σταθερά και τάση για τις  Εξαγωγές 

Null Hypothesis: EX has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.826221  0.9975 

Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  

 10% level  -1.607051  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 19 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EX)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:30   

Sample (adjusted): 1993 2011   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

EX(-1) 0.161819 0.057256 2.826221 0.0122 

D(EX(-1)) -0.100680 0.273982 -0.367469 0.7181 

D(EX(-2)) -0.518577 0.261858 -1.980373 0.0651 
     
     

R-squared 0.227698     Mean dependent var 1658.480 

Adjusted R-squared 0.131161     S.D. dependent var 3289.050 

S.E. of regression 3065.775     Akaike info criterion 19.03793 

Sum squared resid 1.50E+08     Schwarz criterion 19.18705 

Log likelihood -177.8603     Durbin-Watson stat 1.927012 
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Πίνακας 25. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με 

σταθερά για τις  Εξαγωγές 

 

Null Hypothesis: EX has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.521920  0.9986 

Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  

 10% level  -2.655194  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 19 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EX)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:37   

Sample (adjusted): 1993 2011   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

EX(-1) 0.139263 0.091505 1.521920 0.1488 

D(EX(-1)) -0.097115 0.282210 -0.344122 0.7355 

D(EX(-2)) -0.511796 0.270336 -1.893188 0.0778 

C 416.5221 1292.629 0.322229 0.7517 
     
     

R-squared 0.233008     Mean dependent var 1658.480 

Adjusted R-squared 0.079609     S.D. dependent var 3289.050 

S.E. of regression 3155.416     Akaike info criterion 19.13629 

Sum squared resid 1.49E+08     Schwarz criterion 19.33512 

Log likelihood -177.7948     F-statistic 1.518969 

Durbin-Watson stat 1.904534     Prob(F-statistic) 0.250313 
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Πίνακας 26. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με 

σταθερά και τάση για τις  Εξαγωγές 

 

Null Hypothesis: EX has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.119585  0.8983 

Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  

 10% level  -3.277364  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 19 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EX)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:39   

Sample (adjusted): 1993 2011   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

EX(-1) -0.194545 0.173765 -1.119585 0.2817 

D(EX(-1)) -0.010507 0.255577 -0.041113 0.9678 

D(EX(-2)) -0.505530 0.241858 -2.090195 0.0553 

C -2380.746 1728.284 -1.377520 0.1900 

@TREND(1990) 589.2643 270.5736 2.177833 0.0470 
     
     

R-squared 0.427097     Mean dependent var 1658.480 

Adjusted R-squared 0.263411     S.D. dependent var 3289.050 

S.E. of regression 2822.820     Akaike info criterion 18.94979 

Sum squared resid 1.12E+08     Schwarz criterion 19.19833 

Log likelihood -175.0230     F-statistic 2.609238 

Durbin-Watson stat 1.973577     Prob(F-statistic) 0.080817 
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1
ες

 Διαφορές για τις εξαγωγές D(EX) 

 

Πίνακας 27. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας χωρίς 

σταθερά και τάση για τις  Εξαγωγές (D(EX)) 

 

Null Hypothesis: D(EX) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.129380  0.2251 

Test critical values: 1% level  -2.699769  

 5% level  -1.961409  

 10% level  -1.606610  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 18 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:41   

Sample (adjusted): 1994 2011   

Included observations: 18 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(EX(-1)) -0.441409 0.390842 -1.129380 0.2765 

D(EX(-1),2) -0.381553 0.361045 -1.056801 0.3073 

D(EX(-2),2) -0.807129 0.335385 -2.406574 0.0294 
     
     

R-squared 0.486477     Mean dependent var 482.5306 

Adjusted R-squared 0.418007     S.D. dependent var 4305.573 

S.E. of regression 3284.656     Akaike info criterion 19.18292 

Sum squared resid 1.62E+08     Schwarz criterion 19.33132 

Log likelihood -169.6463     Durbin-Watson stat 2.084689 
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Πίνακας 28. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με 

σταθερά για τις  Εξαγωγές (D(EX)) 

 

Null Hypothesis: D(EX) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.940796  0.3078 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 18 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:42   

Sample (adjusted): 1994 2011   

Included observations: 18 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(EX(-1)) -0.945634 0.487241 -1.940796 0.0727 

D(EX(-1),2) -0.019290 0.411311 -0.046899 0.9633 

D(EX(-2),2) -0.552807 0.356452 -1.550862 0.1432 

C 1551.049 968.2901 1.601843 0.1315 
     
     

R-squared 0.566017     Mean dependent var 482.5306 

Adjusted R-squared 0.473020     S.D. dependent var 4305.573 

S.E. of regression 3125.561     Akaike info criterion 19.12575 

Sum squared resid 1.37E+08     Schwarz criterion 19.32361 

Log likelihood -168.1317     F-statistic 6.086431 

Durbin-Watson stat 2.088013     Prob(F-statistic) 0.007170 
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Πίνακας 29. Επαυξημένος Dickey-Fuller _ Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας με 

σταθερά και τάση για τις  Εξαγωγές (D(EX)) 

 

 

Null Hypothesis: D(EX) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=4) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.557547  0.0095 

Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  

 10% level  -3.277364  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 

        observations and may not be accurate for a sample size of 19 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EX,2)   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/13   Time: 23:44   

Sample (adjusted): 1993 2011   

Included observations: 19 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(EX(-1)) -1.650162 0.362072 -4.557547 0.0004 

D(EX(-1),2) 0.551110 0.240413 2.292351 0.0368 

C -1578.876 1586.128 -0.995428 0.3353 

@TREND(1990) 322.0548 128.5382 2.505518 0.0242 
     
     

R-squared 0.617280     Mean dependent var 398.1500 

Adjusted R-squared 0.540736     S.D. dependent var 4200.399 

S.E. of regression 2846.570     Akaike info criterion 18.93028 

Sum squared resid 1.22E+08     Schwarz criterion 19.12911 

Log likelihood -175.8377     F-statistic 8.064372 

Durbin-Watson stat 2.019055     Prob(F-statistic) 0.001962 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Mathematica 

 

Στατιστικός πίνακας  

 

 

 Το n=22 είναι ο αριθμός των γραμμών, το πλήθος 

 Το mm=1 είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών 

 

Οι συντελεστές του μοντέλου είναι: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

C b0 = 34.067736 s(b0) = 1.819788 T(b0)=18.7207 

ΕΧ b1 = 0.000607 s(b1) = 0.000108 T(b1)=5.60145 

 

 

The matrices X and Y are :

X

1. 7070

1. 4192.5

1. 5151.8

1. 4990.4

1. 5276.6

1. 6926.1

1. 6437.2

1. 6487.8

1. 6287.58

1. 6060.13

1. 7320.64

1. 7981.57

1. 8481.75

1. 11340.5

1. 15499.9

1. 17673.9

1. 21972.4

1. 27487.4

1. 31897.1

1. 24392.8

1. 28138.8

1. 36662.9

Y

52.363

46.731

42.793

37.818

36.432

35.849

32.966

31.04

32.318

33.054

34.837

36.284

37.971

40.061

42.765

45.484

48.445

51.569

54.761

51.762

51.966

52.833
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Το στοχαστικό υπόδειγμα είναι: GDPt = β0 + β1EXt + ut 

Οπότε το μοντέλο θα έχει την μορφή: 

GDPt= 34.067736 + 0.000607EXPt +ut 

 

 

Πίνακας 30. Πίνακας ANOVA 

 

Πηγή SS 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

df 

Μέσα τετράγωνα 

MS 

Στατιστικό F 

του μοντέλου 

R SSR=803.188 1 MSR=803.188 

F=31.3762704 E SSE=511.972 20 MSE= 25.5986 

T SST=1315.16 21  

 

Όπου: 

 SSE (Sum Square  Residuals): Το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων-

σφαλμάτων (residuals) 

972.511

222

1















i

ii yySSE  

 SSR (Sum Square Regression: Το άθροισμα των τετραγώνων των σφαλμάτων 

που οφείλεται στην παλινδρόμηση  

188.803

222

1















i

iyySSR  

 SST (Sum Square Total): Το συνολικό άθροισμα των τετραγώνων των 

σφαλμάτων 

  16.1315

222

1


i

iyySST  
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 MSR (Mean Square of regression): μέσα τετράγωνα παλινδρόμησης (R) 

188.803
m

SSR

df

SSR
MSR

R

 

 MSE (Mean Square of residuals): μέσα τετράγωνα σφαλμάτων (Ε) 

5986.25
1

2 


 s
mn

SSE

df

SSE
MSE

E

 

Ο λόγος F ορίζεται από την ισότητα 
MSE

MSR
F   και λέγεται το στατιστικό F του 

μοντέλου. Καθορίζει αν το μοντέλο είναι ή δεν είναι σταθερό. 

Επομένως, 3762704.31
5986.25

188.803


MSE

MSR
F  

 

Έλεγχος Μοντέλου 

Θα ελεγχθεί αν το μοντέλο μας είναι σταθερό, σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.05.  Η 

μεταβλητή MSR ακολουθεί την κατανομή Χ
2
 με 1 βαθμό ελευθερίας, καθώς και η MSE 

με 20 βαθμούς ελευθερίας, οπότε ο λόγος τους F ακολουθεί την κατανομή F. 

 

 

Υποθέσεις 

Η0: b1=b2=0 (Το μοντέλο είναι σταθερό) 

Η1 : 1 0b  ή 2 0b   (Το μοντέλο δεν είναι σταθερό) 

 

Από τον πίνακα της κατανομής F βρίσκουμε την κρίσιμη τιμή F1,20=4.35 

 

 



ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

 

 

86 

Οπότε: Αν F  (0, 4.35) τότε αποδεχόμαστε την Η0  

 Αν F  (4.35, +∞ ) τότε αποδεχόμαστε την Η1 

 

 Το στατιστικό F=12.0961198(4.35,+∞). Απορρίπτουμε την Η0 και αποδεχόμαστε 

την υπόθεση Η1 , ότι το υπόδειγμα δεν είναι σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο μας 

είναι καλό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και η F ακολουθεί την κανονική 

κατανομή Fischer. 

 

Συντελεστές Προσδιορισμού 

 

 Ο συντελεστής προσδιορισμού R
2
 (R-Square) ορίζεται από την ισότητα 

SST

SSR
R 2  και επειδή SSR=SST-SSE έχω 




SST

SSESST

SST

SSR
R2 0.610715 

ή 61.0715% , που σημαίνει ότι το μοντέλο εκφράζει - εξηγεί - απορροφά το 61.0715% 

της συνολικής διασποράς. Μας δείχνει δηλαδή πόσο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο 

στα δεδομένα.  

 

 

 Ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού 2R
  

Επειδή το δείγμα μας είναι μικρό ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού είναι 

καλύτερος συντελεστής προσδιορισμού και δίνεται από τον τύπο: 

 
MST

MSE
R 12 =  0.591251 ή 59.1251% 

 

Στην συνέχεια θα εξεταστούν τα ίδια δεδομένα για τη χώρα της 

Βουλγαρίας με έναν άλλο κώδικα στο Mathematica. 
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Στατιστικός Πίνακας 

ΕΧ    GDP 

 

 

Το m = 2, το οποίο είναι ο αριθμός των στηλών_μεταβλητές 

Το n =22, το οποίο είναι ο αριθμός των γραμμών_σημεία 

 

Οπότε έχουμε 2 μεταβλητές και ανήκουν σε ένα χώρο 22 διαστάσεων. 

 

 Τα στοιχεία της πρώτης στήλης είναι το EX (Εξαγωγές) 

 Τα στοιχεία της δεύτερης στήλης είναι το GDP (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν)  

 

Κανονικοποιημένος Πίνακας Χ0 

Από τη στιγμή που οι μεταβλητές έχουν διαφορετικές μονάδες η κάθε μία, το 

άθροισμα των στοιχείων μιας γραμμής, ή η σύγκριση των αθροισμάτων των στηλών δεν 

έχουν κανένα νόημα. Οπότε για να μελετηθεί αυτός ο πίνακας προσαρμόζεται η κάθε 

X

7070. 52.363

4192.5 46.731

5151.8 42.793

4990.4 37.818

5276.6 36.432

6926.1 35.849

6437.2 32.966

6487.8 31.04

6287.58 32.318

6060.13 33.054

7320.64 34.837

7981.57 36.284

8481.75 37.971

11340.5 40.061

15499.9 42.765

17673.9 45.484

21972.4 48.445

27487.4 51.569

31897.1 54.761

24392.8 51.762

28138.8 51.966

36662.9 52.833
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μεταβλητή στην τυπική κανονική κατανομή. Αυτό γίνεται με την κανονικοποίηση των 

τιμών της κάθε μεταβλητής, αφαιρώντας από αυτές την αντίστοιχη μέση τιμή τους και 

στη συνέχεια διαιρώντας τη διαφορά με την τυπική απόκλιση (Παπαναγιώτου, 2008). 

 Ο νέος κανονικοποιημένος πίνακας που προκύπτει διέπεται από τις ακόλουθες 

βασικές ιδιότητες: 

 

 Για οποιαδήποτε από τις μεταβλητές το άθροισμα των στοιχείων της είναι μηδέν. 

 Για οποιαδήποτε από τις μεταβλητές το μήκος των στοιχείων της είναι μονάδα.  

 Το άθροισμα των τετραγώνων όλων των στοιχείων των μεταβλητών ισούται με 

την μονάδα (Μοναδιαία Διανύσμτα). 

 Όλα έχουν την ίδια τάξη μεγέθους από -1 έως 1. 

 Είναι καθαροί αριθμοί απαλλαγμένα από τις μονάδες. 

 

Γίνεται Κανονικοποίηση του πίνακα με την εντολή standardized όπου έχει μέση 

τιμή 0 και τυπική απόκλιση 1.  Η διαφορά είναι ότι το άθροισμα των 

τετραγώνων των στοιχείων των στηλών είναι μονάδα. Και αυτό γιατί μετατρέπει 

όλα τα διανύσματα σε μοναδιαία .  
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Συμμετρικός Πίνακας Αδράνειας V 

Ο πίνακας V λέγεται πίνακας της αδράνειας V=X0T.X0 όπου είναι ο 

πίνακας X0 επί τον ανάστροφό του.  Ο καινούργιος πίνακας είναι συμμετρικός.  

Η αδράνεια ενός πίνακα είναι το άθροισμα των ιδιοτιμών κατά απόλυτη τιμή. 

 

 

Παρατηρούμε ότι ο πίνακας της αδράνειας είναι συμμετρικός και τα στοιχεία 

πάνω και κάτω από τη διαγώνιο είναι ίσα και τα διαγώνια στοιχεία του είναι 

μονάδες. 

 

 

 

The symmetric matrix V of inartia is

V X0T.X0
1.00000 0.78148

0.78148 1.00000

The standardized nxm matrix X0 of X is :

X0

0.13834 0.27811

0.19994 0.12281

0.17940 0.01422

0.18286 0.12297

0.17673 0.16118

0.14142 0.17726

0.15189 0.25676

0.15081 0.30987

0.15509 0.27463

0.15996 0.25433

0.13298 0.20517

0.11883 0.16527

0.10813 0.11875

0.04693 0.06112

0.04210 0.01345

0.08863 0.08842

0.18064 0.17007

0.29869 0.25621

0.39308 0.34423

0.23245 0.26154

0.31263 0.26716

0.49509 0.29107
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Γωνίες μεταξύ των μεταβλητών 

Υπολογίζει τα εσωτερικά γινόμενα και τις γωνίες μεταξύ των διανυσμάτων.   

 Όταν δύο μεταβλητές είναι κάθετες αυτό σημαίνει ότι υπάρχει Γραμμική 

Ανεξαρτησία 

 Όταν δύο μεταβλητές είναι κοντά στις 0
ο 

– 20
 ο

 σημαίνει ότι είναι Έντονα Θετικά 

Συσχετισμένες 

 Όταν δύο μεταβλητές είναι κοντά στις 180
ο
 αυτό σημαίνει ότι Έντονα Αρνητικά 

Συσχετισμένες 

 

 

 Η Var[1]=ΕΧ με την Var [2]= GDP σχηματίζουν γωνία 38.6035 μοίρες, άρα είναι 

έντονα θετικά συσχετισμένες. 

 

 

Αδράνεια – 1
ο
 Παραγοντικό 

Αδράνεια είναι το άθροισμα των ιδιοτιμών. 

 Για να βρω το πρώτο παραγοντικό επίπεδο διαιρώ την ιδιοτιμή με την συνολική 

αδράνεια. Οπότε έχουμε: 

 

 

 

Σχηματίζω το πρώτο παραγοντικό επίπεδο: 89.0741% 

 

 

 

The total inertia of the system is : 2.

The 1 factor axis explicate the 89.0741 of the total information

The 2 factor axis explicate the 10.9259 of the total information

The table of Angles i,j Angle Var i ,Var j in the n dimentional space

i,j Var 1 Var 2

Var 1 0.0000 38.6035

Var 2 38.6035 0.0000
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Χαρτογράφηση των σημείων στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο 

Παρακάτω απεικονίζονται τα σημεία (έτη) με τις κόκκινες βούλες όπου 

είναι τα στοιχεία του πίνακα στο 1
ο
 παραγοντικό επίπεδο.  

Προβολή: Όταν οι προβολές δύο σημείων είναι μακριά η μία από την 

άλλη τότε το ίδιο ισχύει και για τα σημεία. Όταν όμως οι προβολές δύο σημείων 

είναι κοντά η μία στην άλλη δεν σημαίνει ότι σίγουρα και τα σημεία θα 

βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο. Δηλαδή δύο γειτονικά σημεία στο επίπεδο 

δεν σημαίνει ότι θα είναι γειτονικά και στο χώρο.  

 

 

1

2

3

4
5
6

7
8
910

1112
13 14 15 16 17

18 19

20

21

22

Var 1

Var 2
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0.6

0.4

0.2

0.0
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Παρατηρούμε από το παραπάνω σχήμα ότι οι μεταβλητές Var[1]=ΕΧ και 

Var[2]=GDP είναι έντονα θετικά συσχετισμένες. 
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Παρατηρούμε από το παραπάνω σχήμα ότι τα σημεία 15 16 17 18 19 και 

21 και 14 βρίσκονται κοντά στην μεταβλητή  Var[1]= ΕΧ. Αυτό σημαίνει ότι οι 

χρονιές 2004-2009 και το 2011 χαρακτηρίζονται και χαρακτηρίζουν τις εξαγωγές. 

Επίσης το σημείο 20 βρίσκεται κοντά στην μεταβλητή Var[2]= GDP οπότε η 

χρονιά 2010 χαρακτηρίζεται και χαρακτηρίζει το ΑΕΠ.  

 

 

Μεταβλητές 

 

 

 

 

Παρατηρούμε ότι στο οριζόντιο επίπεδο (i
ο
) η n1 (ΕΧ) και η n2 (GDP) είναι 

ταυτιζόμενες γιατί βλέπω ίδιες τιμές (0.000000), άρα είναι έντονα θετικά 

συσχετισμένες (ομόρροπες).  

 

 

 

Numerical Results for the VARIABLES

i x 1 x 2 Vari Cos i i
o

irad

1 1.259699 0.154515 1.269140 1.000000 0.000000 0.000000

2 1.259699 0.154515 1.269140 1.000000 0.000000 0.000000

where

x 1 , x 2 : are the coordinates of the Var on the 1st Factor Level,

Vari : are the norms of the Var on the 2 dimentioanal space,


