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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή κειέηε, ζθνπφο είλαη λα θαηαγξαθεί κηα 

εκπεηξηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ηεο Απζηξίαο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: Γεκφζην Υξένο, Δμαγσγέο 

θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε (ΑΔΠ) , ηεο ελ ιφγσ ρψξαο πνπ εμεηάδεηαη.  Μέζα 

απφ ηελ Δξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, κε ηε ρξήζε ελφο ππνδείγκαηνο πνπ δίλεηαη γηα ηε 

ρψξα ηεο Απζηξίαο θαη κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί εάλ ην ππφδεηγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη νη 

πξνβιέςεηο πνπ θάλεη είλαη έγθπξεο θαη επηηπρείο.   

Σν ππφδεηγκα απεηθνλίδεη ηελ εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ 

ρξένπο θαη ησλ εμαγσγψλ.  Δπίζεο, κέζα απφ ην ππφδεηγκα θαηαγξάθεηαη εάλ 

ε ζρέζε απηψλ ησλ δπν κεηαβιεηψλ επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηνλ ξπζκφ  

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Υψξαο, γηα ηελ πεξίνδν 1985 έσο θαη 2011, αιιά 

θαη θαηά πφζν ε κηα κεηαβιεηή επεξεάδεη ηελ άιιε .  Σν ππφδεηγκα είλαη έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο καθξννηθνλνκηθήο ζεσξίαο, 

παξφηη δελ ελδείθλπηαη σο εξγαιείν αθξηβείαο ρσξίο ζθάικαηα θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα, δεδνκέλνπ φηη δηαηεξεί έλα πνζνζηφ πηζαλψλ ζθαικάησλ θαη 

ιαζψλ.  

ην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ αληιήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα απηή απφ ην δηεζλέο 

λνκηζκαηηθφ ηακείν  θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη απεηθνλίδνληαη νη 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο – δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο θαη ηα πεξηγξαθηθά 

ζηαηηζηηθά κέζα απφ ηα νπνία δηαθξίλεηαη εάλ ην ππφδεηγκα αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή.  Γίλεηαη ε γεληθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ κνληέινπ 

θαζψο θαη ε γξακκηθή – εθζεηηθή ηνπ κνξθή θαη αθνινπζνχλ νη νηθνλνκηθνί, 

ζηαηηζηηθνί θαη νηθνλνκεηξηθνί έιεγρνη κε ηε βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ  

πξνγξάκκαηνο E-views.  

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  Δμαγσγέο, Γεκφζην ρξένο, ΑΔΠ. 
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ABSTRACT 
 

The goal of this thesis is to record an empirical investigation of 

Austria's economy, by taking into account the following factors: Public Debt, 

Exports and Economic Growth (GDP) of the country in question.  In order to 

further comprehend and analyze this particular phenomenon, we use a 

representative model of the country of Austria and a number of checks are 

made to see if the model follows the normal distribution and whether the 

provisions are valid and successful.  

The model illustrates the empirical relationship between government 

debt and exports.  Also, through the specimen is recorded if the relationship 

of these two variables affect positively or negatively the economic growth of 

the country for the period 1985 to 2011, furthermore if one variable affects 

the other.  The model is one of the most important  tools of modern 

macroeconomic theory, although is not indicated as a precision tool without 

errors and problems, as it keeps a percentage of possible errors and mistakes.  

In the main part of the paper presented the statistics of the model 

which have been exported from the International Monetary Fund and the 

World Bank in the form of illustrated graphs - diagrammatic illustrations, and 

descriptive statistics, through them is distinguished if the model follows the 

normal distribution.  Also in the paper is analyzed the general functional form 

of the model and the linear - exponential form, followed by financial, 

statistical and econometric tests using the statistical program E-views. 

 

 

Keywords: Exports, Public Debt, GDP. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:  ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο θάζε 

ρψξαο.  Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο.  ε 

πνιιέο ρψξεο, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ε βειηίσζε 

ησλ απνδφζεσλ ησλ εμαγσγψλ θαη ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ.  Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη εμαγσγέο ζπκβάιινπλ    

ζε ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο,  ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο εμαγσγέο.   

Απφ ηελ άιιε έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ θξάηνπο απνηειεί θαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, θαζψο ν 

ιφγνο κεηαμχ ησλ δπν απηψλ κεγεζψλ απνηειεί έλα  ζεκαληηθφ δείθηε ή 

παξάκεηξν.  Σν θξάηνο είλαη ζε ζέζε λα απνθαηαζηήζεη ην δεκφζην ρξένο ηνπ 

γηα παξάδεηγκα κέζν ηεο θνξνινγίαο.  Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη κηα ρψξα 

κε κεγάιν ΑΔΠ έρεη κεγαιχηεξν δεκφζην ρξένο απφ κηα άιιε ρψξα κε 

κηθξφηεξν ΑΔΠ.  

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο 

κειέηεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλε 

Πιεξνθνξηθή.  θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε έξεπλα θαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο θαη ην δεκφζην ρξένο ηεο Απζηξίαο θαηά 

ηελ πεξίνδν 1985 – 2011, ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα ζηνηρεία.  Ο πίλαθαο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα απηή βξίζθεηαη ζην 3
ν
 θεθάιαην 

ηεο εξγαζίαο.  Οη εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζα καο δείμνπλ ηε ζρέζε 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο (GDP, EX, PDD) θαζψο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ παξνπζηάδνληαη.   

Ζ εκπεηξηθή κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο, ην δεκφζην 

ρξένο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη σο ζηφρν αξρηθά ηελ ρξήζε 

πξφζθαησλ νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ 

θαη ηελ εμαγσγή ζηε ζπλέρεηα, ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο 

ειέγρνπο απηνχο.   
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Οη παξαπάλσ ζρέζεηο εμεηάδνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο E-views, ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα απφ 

ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζηνηρεία θαη ηα ζρεηηθά γξαθήκαηα, απαξαίηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχκε ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έξεπλα.     

Σέινο, νη παξαπάλσ ζρέζεηο ππνινγίδνληαη θαη κε ηε ρξήζε 

Λνγαξίζκσλ δηφηη δίλνληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε log.  

Ζ εξγαζία μεθηλά δίλνληαο ηηο  βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Α.Δ.Π.  – 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (GDP), ηνπ νξηζκνχ ησλ Δμαγσγψλ (EX) θαη 

ηνπ Γεκφζηνπ Υξένπο (PDD) θαη ζπλερίδεη κε ηελ νηθνλνκηθή αλαζθφπεζε 

ηεο Απζηξίαο.  Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά 

θαηξνχο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο θαη δίλεηαη ε παξνπζίαζε θαη ε 

αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ.  ηε ζπλέρεηα, ζηελ εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο επεμεγνχληαη νη νηθνλνκηθνί, νη ζηαηηζηηθνί αιιά θαη νη 

νηθνλνκεηξηθνί έιεγρνη πνπ παξνπζηάδνληαη.   

Γίλεηαη ν έιεγρνο ηνπ  ππνδείγκαηνο ζε γξακκηθή αιιά θαη εθζεηηθή 

κνξθή γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ ζπλάξηεζε πνπ δίλεηαη. 

Γειαδή ζα γίλεη ν νηθνλνκηθφο έιεγρνο γηα ηνλ έιεγρν πξφζεκσλ, ν 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα ηνλ έιεγρν ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο θαη έιεγρνο 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, θαζψο επίζεο νη νηθνλνκεηξηθνί έιεγρνη γηα ηνλ 

έιεγρν θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο, έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο, έιεγρνο 

Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, έιεγρνο εμεηδίθεπζεο ηνπ ππνδείγκαηνο, έιεγρνο 

ζηαζεξφηεηαο ζπληειεζηψλ, έιεγρνο πξνβιεπηηθήο απνηπρίαο θαη έιεγρν ησλ 

θαηαινίπσλ (cusum tests), θαζψο επίζεο, ηη ζεκαίλεη ν θαζέλαο.  Σέινο, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ, κε ηνπο 

ειέγρνπο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο Dickey – Fuller.  
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1.1  Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (Gross Domestic Product)  
 

Σν Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ ή GDP) καο δείρλεη ην 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα κηαο ρψξαο θαη ηε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ παξαγφκελε 

πνζφηεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο.  Θεσξείηαη σο ην θαιχηεξν κέηξν γηα 

λα εθηηκήζνπκε πφζν θαιά ζπκπεξηθέξεηαη ε νηθνλνκία κηαο ρψξαο.  

Τπάξρνπλ δπν ηξφπνη γηα λα ζεσξήζνπκε απηφ ην κέγεζνο.   

Ο έλαο ηξφπνο είλαη λα ζεσξήζνπκε ην ΑΔΠ σο ζπλνιηθφ εηζφδεκα 

φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνλνκίαο.  Ο άιινο ηξφπνο είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη ην 

ΑΔΠ εθθξάδεη ηε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο νηθνλνκίαο.  Σν ΑΔΠ κεηξά ηαπηφρξνλν ηφζν ην 

εηζφδεκα ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ παξαγσγή ηεο, θαζψο ηα 

δπν απηά κεγέζε είλαη νπζηαζηηθά ηα ίδηα , δηφηη γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο 

ην εηζφδεκα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηελ δαπάλε (Mankiw, 2002). 

Σν Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ 

(πιηθψλ θαη άπισλ) πνπ παξάρζεθαλ κέζα ζηελ επηθξάηεηα κηαο ρψξαο ζε 

δηάζηεκα ελφο έηνπο, εθθξαζκέλν ζε  ρξεκαηηθέο κνλάδεο, αθφκα θαη αλ 

κέξνο απηνχ παξάρζεθε απφ  παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο 

ηνπ εμσηεξηθνχ (URL 3).  Σν ΑΔΠ ζεσξείηε σο ν θαιχηεξνο δείθηεο 

κέηξεζεο ηεο παξαγσγήο κηαο νηθνλνκίαο.  χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΑΔΠ 

πεξηιακβάλεη ηελ αμία πψιεζεο ησλ ηειηθψλ αγαζψλ ή ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο  (URL 9).    

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ παξαζέηνπλ νη 

Πνιπρξνλφπνπινο Γ. & Κνξξέο Γ. & Ρφληνο Κ. (2005) ζην ζχγγξακκα ηνπο, 

ην Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ (Cross Domestic Product) λνείηαη σο  «ην 

άζξνηζκα ησλ ακνηβώλ ησλ ζπληειεζηώλ ηεο παξαγσγήο κε ηελ κνξθή ησλ 

εξγαηηθώλ κηζζώλ, ησλ έγγεησλ πξνζόδσλ, ησλ ηόθσλ θαη ησλ θεξδώλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη κέζα ζην όξηα ηνπ θξάηνπο κέζα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν».     

Γηαθέξεη απφ ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ  γηαηί δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα πνπ απέθηεζαλ νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο ζην 

εμσηεξηθφ.  
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 πλάξηεζε ΑΔΠ  

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ εθθξάδεηαη καζεκαηηθά σο εμήο:  

 GDP = C + I + G + NX 

όπνπ: 

(C)  θαηαλάισζε 

(G)  δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  

(Η)  επέλδπζε θαη 

(ΝΥ)  θαζαξέο εμαγσγέο  

Όπνπ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ηεζζάξσλ ζπζηαηηθψλ (δειαδή ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ δαπαλψλ απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη) ζα πξέπεη λα 

ηζνχηαη κε ην GDP (URL 3). 

Σν Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν (GDP) νξίδεηαη σο ε αμία αγνξάο 

φισο ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζηε 

δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ  (Mankiw, 2002).  Ζ ρξήζε ηνπ 

φξνπ «εγρψξην» έρεη ζεκαζία, γηαηί ε παξαγσγή πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζηελ 

επηθξάηεηα κηαο ρψξαο, αζρέησο αλ ν παξαγσγφο κπνξεί λα είλαη κφληκνο 

θάηνηθνο κηαο άιιεο ρψξαο.  χκθσλα φκσο θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ΑΔΠ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ρξεκαηηθέο αμίεο ιχλνπκε ην πξφβιεκα ηεο κέηξεζεο 

αλνκνηνγελψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο παξαγσγήο κηαο νηθν λνκίαο 

(URL 9). 

Σν ΑΔΠ δηαθξίλεηαη ζε νλνκαζηηθό φηαλ ππνινγίδεηαη ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο αγνξάο θαη ζε πξαγκαηηθό φηαλ ππνινγίδεηαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο, δειαδή 

ζε ηηκέο πνπ επηθξάηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έηνο βάζεσο.  

Αλσηέξσ έρεη ήδε απνδνζεί ε έλλνηα ηνπ ΑΔΠ ε νπνία εξκελεχεηαη σο 

ηελ αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη εληφο ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ κηαο ρψξαο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ.  Ωο 

εθ ηνχηνπ δίλνληαη κεξηθέο δηεπθξηλίζεηο.   

Πξώηνλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θαη ηξηπιή κέηξεζε ην 

ΑΔΠ πεξηιακβάλεη κφλν ηα ηειηθά αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, δειαδή απηά πνπ 

αγνξάδνληαη γηα ηειηθή ρξήζε.  Γελ πεξηιακβάλεη ελδηάκεζα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, δειαδή φηη αγνξάδνληαη πξνο κεηαπψιεζε ή πξνο πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία πξηλ θζάζεη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.   

http://www.euretirio.com/2010/06/katanalosi.html
http://www.euretirio.com/2010/07/dimosies-dapanes.html
http://www.euretirio.com/2010/06/ependysi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/emporiko-isozygio.html
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Γεύηεξνλ, νη παξαγσγηθνί πφξνη κπνξεί λα είλαη εληφπηνη ή μέλνη, αξθεί 

ε παξαγσγή λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο.  

Σξίηνλ, αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάρζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο αιιά δελ έρνπλ πσιεζεί δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ΑΔΠ ηεο 

ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη σο απφζεκα ζην ΑΔΠ ηεο 

πεξηφδνπ ηεο νπνίαο παξήρζεζαλ (Υαηδεληθνιάνπ, 2011).   

 Σν πξαγκαηηθφ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

δείθηεο κε ηνλ νπνίν κεηξάηαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία κηαο ρψξαο.  Αλ 

δηαηξέζνπκε κε ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ελφο έηνπο κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, πξνθχπηεη ην θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθφ ΑΔΠ, πνπ κεηξά ην 

εηζφδεκα ελφο αηφκνπ (θαηά κέζν φξν) ζηελ νηθνλνκία.  

 

 Σν πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δίλεη ην πξντφλ πνπ ζα 

αληηζηνηρνχζε ζε θάζε θάηνηθν κηαο νηθνλνκίαο, αλ ε δηαλνκή ήηαλ ίζε.   

Σν ΑΔΠ είλαη έλα κέγεζνο πνπ καο πιεξνθνξεί γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία κηαο ρψξαο.  Σν θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθφ ΑΔΠ κεηξά  ην βηνηηθφ 

επίπεδν κηαο ρψξαο.  Όκσο παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ην ΑΔΠ παξνπζηάδεη αηέιεηεο θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο νθείινληαη ζε 

πνιιέο αηηίεο.  Οη ζπνπδαηφηεξεο είλαη:  

 Σν ΑΔΠ δελ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηεο παξαγσγήο πνπ αθνξά 

ζηελ ηδηνθαηαλάισζε, γηαηί απηή δελ γίλεηαη αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο.   

 Σν ΑΔΠ είλαη πνζνηηθφο θαη φρη πνηνηηθφο δείθηεο.  

 Σν ΑΔΠ αγλνεί ηε ζχλζεζε θαη ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο.  

 Σν ΑΔΠ δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ ηεο παξανηθνλνκίαο (URL 9).   
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1.2  Δμαγσγέο (Exports)  
 

Οη Δξαγωγέρ (exports) αληηπξνζσπεχνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνληαη ζηε ρψξα θαη πσινχληαη ζην εμσηεξηθφ  (αξηδεηάθεο, 2012).   

 Δμαγσγή νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο εγρψξησλ  πξντφλησλ, 

εκπνξεπκάησλ θαη αλζξψπσλ πξνο κία μέλε ρψξα φπνπ ηα πξντφληα ζα 

επεμεξγαζηνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζα πσιεζνχλ ή ζα επαλεμαρζνχλ.   

Παξάδεηγκα:  Έλα απηνθίλεην πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Ηηαιία, ζα πξέπεη λα 

εμαρζεί πξνο ηελ Ηζπαλία γηα λα πσιεζεί ζηελ ηζπαληθή αγνξά.  

Οη εμαγσγέο είλαη ην αληίζεην ησλ  εηζαγσγψλ θαη επεξεάδνπλ 

ην εκπνξηθφ ηζνδχγην.  Δπεηδή πνιιέο εηαηξίεο βαζίδνληαη ζηηο πσιήζεηο απφ 

εμαγσγέο, θάζε παξάγνληαο φπσο ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή 

ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ επεξεάδεη ηηο εμαγσγέο, κπνξεί λα έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ θαη απμάλεη ηηο θαζαξέο 

εμαγσγέο (URL 1). 

χκθσλα κε ην νξηζκφ πνπ παξαζέηεη ν Gregory Mankiw (2002), νη 

Καθαπέρ Δξαγωγέρ (Exports) είλαη «ίζεο κε ηελ αμία ησλ αγαζώλ θαη 

ππεξεζηώλ πνπ παξάγνληαη ζηελ εγρώξηα νηθνλνκία θαη αγνξάδνληαη από 

αιινδαπνύο (εμαγσγέο) κείνλ ηελ αμία ησλ μέλσλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ 

πσινύληαη ζηελ εγρώξηα νηθνλνκία (εηζαγσγέο).  Με ηνλ όξν «θαζαξέο» 

εμαγσγέο ελλνείηε όηη από ηηο εμαγσγέο αθαηξνύληαη νη εηζαγσγέο». 

Οη Καζαξέο Δμαγσγέο νλνκάδνληαη θαη σο εκπνξηθφ ηζνδχγην.  Δάλ νη 

θαζαξέο εμαγσγέο είλαη ζεηηθέο, ηφηε νη εμαγσγέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρψξα πνπιάεη πεξηζζφηεξα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο απφ φζα αγνξάδεη απφ ηηο άιιεο ρψξεο.  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε 

ρψξα ζεσξείηε φηη έρεη εκπνξηθφ πιεφλαζκα.   Δάλ νη θαζαξέο εμαγσγέο είλαη 

αξλεηηθέο, ηφηε νη εμαγσγέο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγέο.  Απηφ 

δείρλεη φηη ε ρψξα πνπιάεη ιηγφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ απφ 

φζα αγνξάδεη απφ ηηο άιιεο ρψξεο.  ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ρψξα έρεη 

εκπνξηθφ έιιεηκκα.  Δάλ νη θαζαξέο εμαγσγέο είλαη κεδεληθέο, είλαη αθξηβψο 

ίζεο κε ηηο εηζαγσγέο, ε ρψξα ζεσξείηαη φηη έρεη ηζνζθειηζκέλν εκπνξηθφ 

ηζνδχγην (Υαηδεληθνιάνπ, 2011).    

http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
http://www.euretirio.com/2010/09/eisagoges.html
http://www.euretirio.com/2010/06/emporiko-isozygio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/synallagmatiki-isotimia.html
http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html
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Τπάξρνπλ δπν είδε εμαγσγήο:  

1) Δμαγσγέο κε ζπλαιιαγκαηηθέο δηαηππψζεηο  

2) Δμαγσγέο ρσξίο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαηππψζεηο (URL 8). 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θαζαξέο εμαγσγέο είλαη νη 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εγρψξηα θαη εηζαγφκελα αγαζά, νη ηηκέο 

ησλ εγρψξησλ θαη εηζαγφκελσλ αγαζψλ, νη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, ην θφζηνο 

κεηαθνξάο απφ ρψξα ζε ρψξα, θαζψο θαη νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ 

επεξεάδνπλ ην δηεζλέο εκπφξην (αξηδεηάθεο, 2012).   

Οη εμαγσγέο απνηεινχλ πξνέθηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ, φπνπ ν      

πειάηεο δεη ζε κηα άιιε ρψξα.  Απηή ε πξνέθηαζε ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπ 

ζπλαιιαζζφκελνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εθφζνλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζε απηφλ λα δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ επηινγψλ ηνπ.   Έηζη φρη κφλν έρεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ ηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ ρψξα, αιιά θαη 

εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο.  Ζ αλάγθε λα απνθηεζνχλ πφξνη 

φπσο είλαη ε ελέξγεηα, ηα ηξφθηκα, νη πξψηεο χιεο ή ν θεθαιαηνχρνο 

εμνπιηζκφο, θαζίζηαληαη δσηηθήο ππφζεζεο ηεο εππνξίαο ηνπ θάζε έζλνπο. 

Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εμαγσγψλ ελφο εζληθνχ ζηφρνπ 

είλαη φηη ζπκβάιινπλ ψζηε: 

 Να γίλεη θαιχηεξε ρξήζε ησλ εζληθψλ πφξσλ.  

 Να κεησζεί ε ελέξγεηα θαη λα δνζεί γέλεζε ζε εηζφδεκα ξεπζηνχ 

ρξήκαηνο. 

 Να απμεζεί ε εηζξνή μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο. 

 Να βειηησζεί ην ηζνδχγην πιεξσκψλ. 

Απφ ηελ άιιε βαζηθέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο αδπλακίεο ζηελ εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο είλαη:  

1. Αδπλακίεο ππνδνκήο.  Σν κέγεζνο ηεο παξαγσγήο παξακέλεη κηθξφ 

θαη ππάξρεη ζαθέζηαηε έιιεηςε πξνδηαγξαθψλ θαη ππνδνκήο γηα πνηνηηθφ 

έιεγρν ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, ελψ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο 

παξνπζηάδεη νξγαλσηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο κε έιιεηςε εμαγσγηθνχ 

ζηφρνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ αθφκα θαη ζχγρπζε ζε φηη αθνξά βξαρπρξφληεο 

ελέξγεηεο. 
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2. Σα θίλεηξα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο εμαγσγείο είλαη πνηθίια θαη 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελα, πνιιέο θνξέο δελ πεξηραξαθψλνπλ ηελ δηαθάλεηα 

ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηεξίδνληαη ζε ρξνλνβφξα 

γξαθεηνθξαηηθή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία.  

3. ην ίδην επίπεδν, ε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  

πνηθίιεη θαη κεηαβάιιεηαη θαη δελ είλαη εππξφζηηε γηα ην κέγεζνο ησλ κηθξψλ 

θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηχμνπλ εμαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γελ ππάξρεη δηαξζξσκέλν θαη επέιηθην πιαίζην 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εμαγσγψλ, νχηε θαη ην αλάινγν ζπκβνπιεπηηθφ 

πεξηβάιινλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

4. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρώξαο θαη ε απφζηαζε απφ πνιιέο αγνξέο 

ηηο δπζρεξαίλνπλ ηηο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ, ελψ ην κεηαθνξηθφ έξγν πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηηο νδηθέο ζπγθνηλσλίεο θπξίσο, είλαη δηαζπαζκέλν ζε κηθξέο 

ελφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ θπζηθά λα έρνπλ νξγαλσηηθή δνκή θαη θάπνηνλ 

νξίδνληα δξαζηεξηφηεηαο.  

5. ε όια απηά πξνζηίζεηαη ε έιιεηςε αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ , ηφζν 

έλαληη ησλ αγνξαζηψλ φζν θαη έλαληη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ  θηλδχλνπ πνπ 

έρνπλ νη εμαγσγέο (URL 8). 
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1.3  Γεκόζην ρξένο  
 

Γεκφζην Xξένο είλαη ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  Τπφ ηελ έλλνηα επξχηεξνο δεκφζηνο ηνκέαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα επίπεδα δεκφζηαο δηνίθεζεο ελφο θξάηνπο: 

θπβέξλεζε, λνκαξρία , δήκνο θιπ..  Σν δεκφζην ρξένο απμάλεηαη  απφ έηνο ζε 

έηνο θαηά ην πνζφ πνπ ν εηήζηνο   θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο παξνπζηάδεη 

έιιεηκκα, ή αληηζηξφθσο κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ παξνπζηάδεη 

πιεφλαζκα (URL 2). 

Ωο Γημόζιο Υπέορ (public dept, D) νξίδεηαη ε ζπζζψξεπζε 

παξειζφλησλ ειιεηκκάησλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

δεκφζην ρξένο είλαη απφζεκα, ελψ ην έιιεηκκα είλαη ξνή (Υαηδεληθνιάνπ, 

2011).   

Σν κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο κηαο ρψξαο κπνξεί λα απμάλεηαη 

δηαρξνληθά θαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο.  Σν 

επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο είλαη παξάγνληαο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  ε ρψξεο ρακεινχ επηπέδνπ αλάπηπμεο 

φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

επηηαθηηθή παξαηεξείηαη ζπρλφηεξε πξνζθπγή ζε δαλεηζκφ κέζσ ηεο 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αγνξάο ρξήκαηνο.  Δπίζεο, ην κέγεζνο ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο εμεηάδεηαη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην ΑΔΠ κηαο ρψξαο.  Δίλαη 

γεληθά παξαδεθηφ φηη κηα ρψξα κε κεγάιν ΑΔΠ έρεη κεγαιχηεξν δεκφζην 

ρξένο απφ κηα άιιε ρψξα κε κηθξφηεξν ΑΔΠ.  

Σν ρξένο επίζεο δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό.  Δάλ ην ρξένο 

είλαη εζσηεξηθφ ηφηε ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη ζε φηη αθνξά ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ ρξένπο.  Δθφζνλ ην ρξένο γελληέηαη θαη εμνθιείηαη κέζα ζηελ 

επηθξάηεηα είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη.   Απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ νπζία είλαη φηη 

ην θξάηνο δαλείδεηαη απφ νξηζκέλνπο πνιίηεο θαη εμνθιεί ην ρξένο θαη ηνπο 

ηφθνπο κε ζπλεηζθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ  ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο ηνπ 

θξάηνπο.  Δπνκέλσο, γηα ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιν ηεο δελ ράλνληαη 

παξαγσγηθνί πφξνη γηα ηελ πιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ.  Δθφζνλ νη 

ηφθνη πιεξψλνληαη ζε άιινπο πνιίηεο ηνπ ίδηνπ θξάηνπο δελ έρνπκε παξά κηα 

αλαδηαλνκή παξαγσγηθψλ πφξσλ κέζα ζηελ επηθξάηεηα.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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Δάλ ην θξαηηθφ ρξένο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην εμσηεξηθφ ηφηε 

έρνπκε κεηαθνξά παξαγσγηθψλ πφξσλ απφ θξάηνο ζε θξάηνο.  Όηαλ ην 

δεκφζην δαλείδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ απηφ έρεη ζαλ άκεζε επίδξαζε λα 

απμάλνληαη νη ζπλνιηθνί πφξνη ηεο νηθνλνκίαο (Κίληεο – Πνπξλαξάθεο, 

1989). 

 Γεληθή δηάθξηζε: 

Καζψο ε εθάζηνηε θπβέξλεζε αληιεί ηα έζνδά ηεο απφ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο, δειαδή ησλ θνξνινγνχκελσλ, ην δεκφζην 

ρξένο έκκεζα είλαη ρξένο ησλ θνξνινγνχκελσλ.  Δλψ θάηνρνη ηνπ ρξένπο σο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη νη ηδηψηεο, νη ηξάπεδεο θαη νπνηνζδήπνηε 

ζεζκηθφο ή ηδηψηεο επελδπηήο έρεη αγνξάζεη θαη θαηέρεη θξαηηθά νκφινγα.  

Σν δεκφζην ρξένο δηαθξίλεηαη ζε "εζσηεξηθφ ρξένο", δειαδή απφ πηζησηέο 

πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο, θαη ζε "εμσηεξηθφ ρξένο", 

δειαδή απφ πηζησηέο πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο ρψξαο, ζην εμσηεξηθφ.  Ζ 

δηάθξηζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ κάιηζηα ην εμσηεξηθφ ρξένο 

αλαθέξεηαη ζε άιιν λφκηζκα, έλαληη ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην 

εζληθφ ή εζσηεξηθφ λφκηζκα. 

 Δπηκέξνπο δηάθξηζε: 

Σν εζσηεξηθφ δεκφζην ρξένο δηαθξίλεηαη επηκέξνπο αλάινγα ηεο πεγήο 

αιιά θαη ηεο κνξθήο δαλεηζκνχ απφ ηελ νπνία έγηλε ε άληιεζε ηνπ πξντφληνο 

ηνπ δαλείνπ, πνπ κπνξεί λα αθνξά ππνρξεψζεηο ζε θπζηθά πξφζσπα, 

επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο θ.ιπ., κπνξεί φκσο λα αλαθέξεηαη θαη ζε ρξένο 

εληφθσλ γξακκαηίσλ, ρξένο απφ θξαηηθά νκφινγα θ.ιπ.  

Μηα ηδηαίηεξα ζπνπδαία δηάθξηζε πνπ γίλεηαη επίζεο, είλαη απηή 

αλάκεζα ζην θαηαλαισηηθφ  θαη  παξαγσγηθφ δεκφζην ρξένο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη αλάινγα εθ ηνπ ζθνπνχ θάιπςεο ηνπ δαλείνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιπθζνχλ αληίζηνηρα θαηαλαισηηθέο ή επελδπηηθέο δαπάλεο ηνπ 

Γεκνζίνπ.  Δθ ηεο δηάθξηζεο απηήο θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ν θαηαλαισηηθφο 

δαλεηζκφο είλαη ηδηαίηεξα επηδήκηνο θαη ιίαλ επηθίλδπλνο θαζφζνλ δηνγθψλεη 

ην ρξένο.  Αληίζεηα, ζην παξαγσγηθφ δεκφζην ρξένο ε ηπρφλ αχμεζή ηνπ, 

νπζηαζηηθά, ζπκπνξεχεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο  (URL 2). 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
 

 

2.1  Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΗΑ 
 

Ζ Απζηξία είλαη κία απφ ηηο 12 πινπζηφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν  ζε 

ζρέζε κε ην ΑΔΠ ( Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ  ) αλά θάηνηθν, έρεη κηα θαιά 

αλεπηπγκέλε θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο αγνξάο , θαη έλα πςειφ βηνηηθφ 

επίπεδν.  Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνιιέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

ηεο βηνκεραλίαο ηεο Απζηξίαο εζληθνπνηήζεθαλ.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν,  ε ηδησηηθνπνίεζε έρεη κεησζεί ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο.  Ζ εξγαζηαθή θίλεζε είλαη 

ηδηαίηεξα ηζρπξή ζηελ Απζηξία θαη έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ πνιηηηθή 

εξγαζία.  Γίπια ζε κηα πνιχ αλεπηπγκέλε βηνκεραλία, ν δηεζλήο ηνπξηζκφο 

είλαη ην πην ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

Ζ Γεξκαλία ππήξμε ηζηνξηθά ν θχξηνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο 

Απζηξίαο,  γεγνλφο πνπ θαζηζηά επάισηεο ηηο ηαρείεο αιιαγέο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο.  Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε Απζηξία έγηλε θξάηνο κέινο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη απνθηήζεη ζηελφηεξνπο δεζκνχο κε άιιεο 

νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηψλνληαο ηελ νηθνλνκηθή εμάξηεζή 

ηεο απφ ηε Γεξκαλία.  Δπηπιένλ, ε έληαμε  ηεο ζηελ Δ.Δ. έρεη θαηαξηίζεη κηα 

εηζξνή μέλσλ επελδπηψλ πνπ πξνζειθχνληαη απφ ηελ πξφζβαζε ηεο Απζηξίαο 

ζηελ εληαία επξσπατθή αγνξά θαη ηελ εγγχηεηα κε ηηο επίδνμεο νηθνλνκίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ επηηαρχλζεθε θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη έθηαζε ην 3,3% ην 2006.  

Σν 2004 ε Απζηξία ήηαλ ε ηέηαξηε πινπζηφηεξε ρψξα εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ην ΑΔΠ (PPP) θαηά θεθαιήλ πεξίπνπ 27.666δηο €, 

κε ην Λνπμεκβνχξγν, Ηξιαλδία, Οιιαλδία λα εγνχληαη  ηεο ιίζηαο  (URL 5). 

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζηελ Απζηξία επεθηάζεθε 0,10 

ηνηο εθαηφ θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2012 έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ 

ηξηκήλνπ.  Σα ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ Αλάπηπμεο ΑΔΠ ζηελ Απζηξία δίλνληαη 

απφ ηελ Oesterreichische Nationalbank.    

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Austria&usg=ALkJrhjrTON_ikGB6DbwRkwIMQCU3o7E-w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita&usg=ALkJrhgy79uxNckZ3l5RLxAK-ic7-y3g5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product&usg=ALkJrhgnCNHw9bevoFPPJDFMGJGhwQUhtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_market_economy&usg=ALkJrhjhLB_cTZUcbyxMheql9RauiBjHvw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Privatization&usg=ALkJrhgKPg2Yi6hsZY2jp4aKMprBNWaLgQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Germany&usg=ALkJrhiHASfI1Qa_U77bdfdl_5pe5HMGZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_economy&usg=ALkJrhj4wyCCnVXr7wW0sKuBX0aoZAW-zQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_economy&usg=ALkJrhj4wyCCnVXr7wW0sKuBX0aoZAW-zQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/German_economy&usg=ALkJrhj4wyCCnVXr7wW0sKuBX0aoZAW-zQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhjdwsvr5N7GlG5OuVSvb9vmp_pGGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhjdwsvr5N7GlG5OuVSvb9vmp_pGGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=WjLjUIjFLuW80QW804GIAw&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Austria&usg=ALkJrhjrTON_ikGB6DbwRkwIMQCU3o7E-w
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Ηζηνξηθά, απφ ην 1996 κέρξη ην 2012, ζηελ Απζηξία ν ξπζκφ αχμεζεο 

ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζν φξν ήηαλ 0,5%, κε πςειφ πνζνζηφ επίηεπμεο φισλ ησλ 

επνρψλ 1,6% ην επηέκβξην ηνπ 1999 θαη έλα ηζηνξηθφ ρακειφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ -1,8% ην Γεθέκβξην ηνπ 2008.   

Απφ ην ηέινο ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε Απζηξία έρεη επηηχρεη 

βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.   Δηδηθφηεξα, ε πξφζβαζε ζηελ εληαία 

επξσπατθή αγνξά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη 

επηθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρεη θαη ηελ εηζξνή ησλ 

μέλσλ επελδπηψλ.  Σν πην ζεκαληηθφ γηα ηελ Απζηξία είλαη ν ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξάγεη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ΑΔΠ ηεο Απζηξίαο.   

Πεξηιακβάλεηαη έλα δηάγξακκα κε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ Απζηξία κε 

ηα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ (URL 4). 

 

Πεγή:Trading Economics 

(http://www.tradingeconomics.com/austria/gdp-growth) 

Γηάγξακκα 2.1.1:  Ρπζκόο Αλάπηπμεο ΑΔΠ ηεο Απζηξίαο  

 

Οη πξννπηηθέο γηα ηελ απζηξηαθή νηθνλνκία έρνπλ βειηησζεί ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο αιιά ην ξίζθν παξακέλεη, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζηηο εμαγσγέο, αλαθνίλσζε ην απζηξηαθφ ηλζηηηνχην 

νηθνλνκηθψλ εξεπλψλ WIFO.  Σν WIFO πξφβιεπε πσο ην απζηξηαθφ ΑΔΠ ζα 

αλαπηπρζεί κε ξπζκφ 0,6%  ην 2012, εκκέλνληαο ζηελ πξνεγνχκελε 

εθηίκεζε, ηνπ επηεκβξίνπ.   

http://www.tradingeconomics.com/austria/gdp-growth
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Ωζηφζν, ην ηλζηηηνχην αλαθνίλσζε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα 

δηεπξπλζεί ζην 1% ην 2013 θαη ζα βειηησζεί εθ λένπ ζην 1,8% ην 2014.  Ζ 

απζηξηαθή νηθνλνκία ίζσο λα έρεη παξακείλεη ζηάζηκε ζην β΄ εμάκελν ηνπ 

2012, αιιά απέθπγε κηα κεγάιε πηψζε, πξνζζέηνληαο φηη ηα πξνθαηαξθηηθά 

ζηνηρεία θάλνπλ ιφγν γηα ζεκείν θακπήο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ έλαξμε  ηνπ 

2013.  Παξά ηελ πξφβιεςε γηα βειηησκέλα νηθνλνκηθά κεγέζε, ην WIFO 

αλακέλεη φηη ε αλεξγία ζα ζεκεηψζεη κηθξή άλνδν απφ ην 4,3% ην 2012, κε 

βάζε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην 4,6% ην 2013 θαη ζα 

παξακείλεη ζε απηφ ην επίπεδν κέρξη ην 2014 (URL 6). 

Όζνλ αθνξά ηηο Κνηλσληθέο Γαπάλεο θαηά 9,2% απμήζεθαλ ζηελ 

Απζηξία ηελ ηξηεηία 2010-2012, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζε ζπγθξηηηθή κειέηε 

γηα ηελ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζε Απζηξία θαη Γεξκαλία.  χκθσλα κε 

ηνλ νηθνλνκνιφγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ ηεο Απζηξίαο Υαλο 

Πίηιηθ ελψ ζηε Γεξκαλία νη θνηλσληθέο δαπάλεο απμήζεθαλ κφλν θαηά 0,3%, 

ην δηάζηεκα 2010-2012, ηελ ηξηεηία απηή ε αληίζηνηρε αχμεζε ζηελ Απζηξία 

ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 9,2%.  

ηε Γεξκαλία, νη θξαηηθέο δαπάλεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 45% ηνπ ΑΔΠ  

θαη ζηελ Απζηξία ην 51% ηνπ ΑΔΠ, ελψ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηελ Απζηξία 

εκθαλίδνληαη λα είλαη θαηά 15% κεγαιχηεξεο απφ φηη ζηε Γεξκαλία, φπνπ ην 

ζχζηεκα πγείαο παξνπζηάδεηαη θζελφηεξν θαη γηα παξάδεηγκα, ζην ρψξν ησλ 

λνζνθνκείσλ έρνπλ επηθξαηήζεη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Αιιά θαη ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα, ζηε ζπγθξηηηθή κειέηε εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο, θαζψο ζηε «κεγάιε» Γεξκαλία (κε ζρεδφλ 

δεθαπιάζην πιεζπζκφ) νη επηδνηήζεηο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο αλέξρνληαη 

ζε κφιηο 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ελψ ζηελ «κηθξή» Απζηξία ζε 1,2 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  

ηελ ίδηα ζπγθξηηηθή κειέηε, επηζεκαίλεηαη πσο ε γεξκαληθή 

νηθνλνκία παξνπζίαζε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 0,7% 

θαη ε απζηξηαθή 0,4%, αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Γεξκαλία είρε ζην λ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο έλα κηθξφ πιεφλαζκα 2,2 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ (δειαδή 

έλα 0,1% ηνπ ΑΔΠ), ελψ ε Απζηξία θαηέγξαςε έλα έιιεηκκα 9,6 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζην 3% ηνπ ΑΔΠ  (URL 10). 
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ε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, 

νη νπνίνη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2007 έσο ην 2011 είδαλ ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο λα ζπξξηθλψλνληαη ζεκαληηθά, νη Απζηξηαθνί απνηεινχλ ηε 

κεγάιε εμαίξεζε, αθνχ βγήθαλ αιψβεηνη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο θξίζεο, 

απμάλνληαο κάιηζηα θαηά κέζνλ φξν ηα εηζνδήκαηά ηνπο, φπσο αλαθέξεηαη 

ζε έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ).  

Όπσο ηνλίδεη ν αμησκαηνχρνο ηνπ Οξγαληζκνχ Μίραει Φέξζηεξ ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ απζηξηαθή εθεκεξίδα ―Νηη Πξέζε‖, ε θξίζε δελ άγγημε 

ηελ Απζηξία θαη ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ Απζηξηαθψλ 

απμήζεθε θαηά 1,66% εηεζίσο.  

Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απηή ε αχμεζε —παξά ηελ θξίζε— δελ 

αλάγεηαη ζε πςειφηεξεο θνηλσληθέο παξνρέο, αιιά, ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

επεκεξίαο ζηελ Απζηξία.  ε απηή ζπλέβαιαλ ηα απμεκέλα εηζνδήκαηα απφ 

ηελ εξγαζία θαη ηα θεθαιαηαθά θέξδε (URL 11).  

Οη εμαγσγέο ζπλέβαιαλ εμίζνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.   

Οη εμαγσγέο ζηελ Απζηξία απμήζεθε ζε 10.905.000.000 επξψ ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2013 απφ 10.770.000.000 επξψ ην Μάξηην ηνπ 2013.    Σα ζηνηρεηα γηα ηηο 

εμαγσγέο ζηελ Απζηξία δίλνληαη απφ ηελ Oesterreichische Nationalbank.   

Ηζηνξηθά, απφ ην 1953 κέρξη ην 2013, νη Απζηξηαθέο  εμαγσγέο θαηά κέζν φξν 

ήηαλ 2.922,24 Million επξψ κε πςειή επίηεπμε φισλ ησλ επνρψλ 

11.338.000.000 επξψ ην Μάξηην ηνπ 2011 θαη έλα ρακειφ ξεθφξ 

59.000.000.000 επξψ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1953.   

Ζ Οηθνλνκία ηεο Απζηξίαο εμαξηάηαη απφ ην εμσηεξηθφ εκπφξην θαη 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο νηθνλνκίεο ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, θπξίσο ηε 

Γεξκαλία.  Σν ζεκαληηθφηεξν πξντφλ εμαγσγήο ηεο Απζηξίαο είλαη ην 

απηνθίλεην θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ, κεραλήκαηα θαη πξντφληα ραξηηθήο χιεο.  

Σν κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ ησλ εμαγσγψλ ηεο Απζηξίαο είλαη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Διβεηία.   Πεξηιακβάλεηαη 

έλα δηάγξακκα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα γηα ηηο Απζηξηαθέο εμαγσγέο     

(URL 12). 
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Πεγή:Trading Economics 

(http://www.tradingeconomics.com/austria/exports) 

Γηάγξακκα 2.1.2:  Δμαγσγέο ηεο Απζηξίαο  

 

Οη εμαγσγέο κεηξνχλ ηελ  πνζφηεηα ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπνπ νη 

εγρψξηνη παξαγσγνί παξέρνπλ ζηνπο μέλνπο θαηαλαισηέο.   ην παξειζφλ, 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ εκπνξηθψλ πνζνηήησλ ησλ αγαζψλ απαηηνχληαλ ε 

ζπκκεηνρή ησλ ηεισλεηαθψλ αξρψλ ηφζν ζηε ρψξα εμαγσγήο φζν θαη ζηε 

ρψξαο εηζαγσγήο.  Πην πξφζθαηα, κε ηελ έιεπζε ησλ κηθξψλ ζπλαιιαγψλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, φπσο κέζσ ηνπ Amazon θαη e-Bay, νη εμαγσγέο έρνπλ 

παξαθάκςεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκκεηνρή ησλ Σεισλείσλ ζε πνιιέο ρψξεο, 

ιφγσ ησλ ρακειψλ κεκνλσκέλεο ηηκψλ ησλ ελ ιφγσ ζπλαιιαγψλ.  Παξ 'φια 

απηά, απηέο νη κηθξέο εμαγσγέο εμαθνινπζνχλ λα ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο 

πεξηνξηζκνχο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηε ρψξα εμαγσγήο (URL 12). 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ηεο Απζηξίαο 

απμήζεθε ζε 54,90 δηο επξψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 απφ 52,30 δηο επξψ ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2009.  Γηα ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ηεο Απζηξίαο γίλεηαη 

αλαθνξά απφ ηελ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Απζηξίαο.   

http://www.tradingeconomics.com/austria/exports
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Ηζηνξηθά, απφ ην 1970 έσο ην 2010, ην Απζηξηαθφ δεκφζην ρξένο ήηαλ 

θαηά κέζν φξν 20δηο επξψ, θζάλνληαο ζηνλ πςειφηεξν ρξένο φισλ ησλ 

επνρψλ 66,3δηο επξψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 έλαληη ελφο ηζηνξηθά πην 

ρακεινχ ρξένπο 0,7δηο επξψ ην Γεθέκβξην ηνπ 1973.  Πεξηιακβάλεηαη έλα 

ζρεηηθφ γξάθεκα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο 

ηεο Απζηξίαο (URL 13). 

 

 Πεγή:Trading Economics 

(http://www.tradingeconomics.com/austria/external-dept) 

Γηάγξακκα 2.1.3:  Δμσηεξηθό Γεκόζην Υξένο ηεο Απζηξίαο  

 

 

 

. 

http://www.tradingeconomics.com/austria/external-dept
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2.2  ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ  
 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη  αλάκεζα 

ζηηο Δμαγσγέο, ην Υξένο θαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζε εθάζηνηε 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ.  Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηελ απνηίκεζε ηεο  ζρέζεο 

ησλ ηξηψλ απηψλ κεηαβιεηψλ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπν ίν κπνξεί λα κεηξεζεί 

θαη λα αλαιπζεί εκπεηξηθά ην ΑΔΠ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμαγσγέο θαη ην 

ρξένο θαη λα εμεηαζηεί κεζνδηθφηεξα ην ππφδεηγκα.   

Μεηά ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αλάινγσλ πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ, ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ γίλεη θάπνηεο ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ αηηηφηεηα αλάκεζα ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο κε ηε ρξήζε 

ελφο νηθνλνκεηξηθνχ θξηηεξίνπ , γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζεξφηεηαο  θαη ηεο 

ζηαζηκφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ. 

Οη  Neck R., Getzner M., (2001), κε βάζε κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθά 

θαη ηδηαίηεξα πνιηηηθννηθνλνκηθά επηρεηξήκαηα, εμέηαζαλ ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ηεο Απζηξίαο 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο 1960-1999.  Ξεθηλψληαο κε έλα εκπεηξηθφ ηεζη  

ηεο ζεσξίαο ηνπ Bohn γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο  πνιηηηθήο ,  ε 

νπνία βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο θνξνινγηθήο εμνκάιπλζεο ηνπ Barro, 

επέθηεηλαλ ην κνληέιν ζε βαζκφ ηέηνην πνπ λα πεξηέρεη πνιιέο  

πνιηηηθννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο φπσο απηέο  πξνηείλνληαη  απφ δηάθνξεο  

ζεσξίεο δεκφζηαο επηινγήο.  Ζ Κευλζηαλή ζεσξία πνιηηηθήο ζηαζεξνπνίεζεο, 

νη επηδξάζεηο ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ , ε κνξθή ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ πνιηηηθνχ θχθινπ είλαη επίζεο, κεξηθέο απφ ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ δνθηκάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ αχμεζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ρξένπο ζηελ Απζηξία.  Ωζηφζν, θαίλεηαη φηη ε πην 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ Απζηξηαθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή είλαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο, ην νπνίν έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.   Κιείλνληαο, εμέηαζαλ ελ ζπληνκία ηηο 

επηπηψζεηο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο κείσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ Απζηξία ζην εγγχο κέιινλ.  
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Ο Konya Laszlo (2006),  δηεμήγαγε κηα έξεπλα γηα ηε πηζαλφηεηα  ηεο 

αηηηφηεηαο  Granger κεηαμχ ησλ ινγαξίζκσλ ησλ πξαγκαηηθψλ εμαγσγψλ θαη 

ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ ζε είθνζη ηέζζεξηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ 1960 -1997.  

Δθαξκφζηεθε κηα λέα πξνζέγγηζε απφ πίλαθεο δεδνκέλσλ πνπ βαζίζηεθε ζε 

SUR ζπζηήκαηα θαη ηεζη Wald κε θξίζηκεο ηηκέο εθθίλεζεο αλά 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα.  Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά κνληέια.  Έλα 

κνληέιν δηπιήο κεηαβιεηήο (ΑΔΠ-εμαγσγέο) θαη έλα κνληέιν ηξηπιήο (ΑΔΠ-

εμαγσγέο-δηαθάλεηα), ηφζν κε γξακκηθή ρξνληθή ζεηξά, φζν θαη ρσξίο.  ε 

θάζε πεξίπησζε, ε αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ άκεζε πεξίνδν -αηηηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ ΑΔΠ.  Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κνλφδξνκε 

αηηηφηεηα κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ ΑΔΠ ζην Βέιγην, ηε Γαλία, ηελ 

Ηζιαλδία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηηαιία, ηε Νέα Εειαλδία, ηελ Ηζπαλία θαη ηε 

νπεδία, κνλφδξνκε (one-way) αηηηφηεηα απφ ην ΑΔΠ  πξνο ηη  εμαγσγέο 

ζηελ Απζηξία, ηε Γαιιία, ηελ Διιάδα, ηελ Ηαπσλία, ην Μεμηθφ, ηε Ννξβεγία 

θαη ηελ Πνξηνγαιία, θαη two way (ακθίδξνκε) αηηηφηεηα κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηεο αλάπηπμεο ζηνλ Καλαδά, ηε Φηλιαλδία θαη  ηελ Οιιαλδία, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Απζηξαιίαο, Κνξέα, Λνπμεκβνχξγν, Διβεηία, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ δελ ππάξρεη θακία απφδεημε ηεο αηηηφηεηαο 

πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε. 

O Alfredo Schclarek (2004), παξνπζίαζε έλα άξζξν ην νπνίν δηεξεπλά 

εκπεηξηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξένπο θαη ηεο αλάπηπμεο γηα κηα ζεηξά απφ 

αλαπηπζζφκελεο θαη βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο.  Γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ρακειά επίπεδα εμσηεξηθνχ ρξένπο 

ζπζρεηίδνληαη κε ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαη απηή ε αξλεηηθή 

ζρέζε νδεγείηαη απφ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπο δεκνζίνπ εμσηεξηθνχ 

ρξένπο, θαη φρη απφ ην ηδησηηθφ εμσηεξηθφ ρξένο.  Όζνλ αθνξά ηα θαλάιηα 

κέζσ ησλ νπνίσλ ε ζπζζψξεπζε ρξένπο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε, ζεσξείηαη 

φηη απηφ θπξίσο δεκηνπξγείηαη ιφγν ηεο ζπζζσξεπκέλεο αλάπηπμεο 

θεθαιαίνπ.  Τπάξρνπλ κφλν πεξηνξηζκέλεο ελδείμεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  Γηα ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, δηαπηζηψζεθε φηη δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αθαζάξηζηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ρξένπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.   
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Ο Γξηηζάθεο Ν. (2006), δηεμήγαγε κηα έξεπλα κέζα απφ ηελ νπνία 

πξνζπαζεί λα αλαιχζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εμαγσγέο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε δπν λέεο ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. φπσο είλαη ε Κχπξνο θαη ε Μάιηα.  

Οη εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη δείρλνπλ µηα ζεηηθή θαη ζεκαληηθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο.  Ζ ζηαηηζηηθή επάξθεηα ησλ 

ππνδεηγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνζηεξίρζεθαλ απφ δηαγλσζηηθνχο 

ειέγρνπο φπσο ν έιεγρνο ησλ Bruesch – Godfrey γηα ηελ απηνζπζρέηηζε, θαη 

ν έιεγρνο ησλ Farely – Hinich γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ . 

Ο Γξηηζάθεο Ν. (2012), ζε έλα ζπλέδξην ηνπ επίζεο, παξνπζίαζε κηα 

έξεπλα πάλσ ζηηο εμαγσγέο θαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξνηφλ, δηεξεπλ ψληαο 

ηελ αηηηφηεηα κεηαμχ απηψλ ησλ δπν κεηαβιεηψλ, γηα 12 λέα κέιε ηεο Δ.Δ. 

απφ ην 2002 έσο ην 2011.  Υξεζηκνπνηψληαο µηα λέα κέζνδν γηα λα 

αμηνινγεζεί ε αηηηφηεηα ζε εηεξνγελή δεδνκέλα πάλει, δηαπηζηψζεθε φηη ε 

αηηηαθή ζρέζε απφ ηελ αλάπηπμε ζηηο εμαγσγέο είλαη νκνηνγελήο γηα φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ δείγκαηνο.  Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε µηα δπλαηή έλδεημε εηεξνγέλεηαο 

ηεο αηηηαθήο ζρέζεο απφ ηηο εμαγσγέο ζηελ αλάπηπμε ζην δείγµα .  

Οη Dana, Leo Paul (1992),  παξνπζίαζαλ κηα έξεπλα γηα ηελ απζηξηαθή 

θπβέξλεζε ε νπνία δηαηεξεί έλα ζηαζεξφ λφκηζκα, θαη απηφ πξνζηαηεχεη ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο απφ δηάθνξνπο εμσγελείο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

θηλδχλνπο.  Δπίζεο, έρεη θαζηεξψζεη κε θνξνινγηθά ηείρε  πνπ πξνζηαηεχνπλ 

ηελ ηνπηθή βηνκεραλία απφ ηηο εηζαγσγέο.  Απφ ην 1945 κέρξη ηελ χθεζε ηνπ 

1968, ε Απζηξία είρε κεγάιε αλάπηπμε.  Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νηθνλνκία 

έρεη πάξεη θαη πάιη ηα πάλσ ηεο, νη πξαγκαηηθνί ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ 

απζηξηαθνχ ΑΔΠ αλήιζαλ ζε 3,9% ην 1988, 4,0% ην 1989 θαη 4,6% ην 1990.  

Δλψ νη βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Γχζεο ππέζηεζαλ χθεζε κεηαμχ 1990 θαη 

1991, ε αχμεζε ζηελ Απζηξία παξέκεηλε ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ.  Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απζηξηαθή νηθνλνκία είλαη έλα πιήζνο 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δελ είλαη πςειήο ηερλνινγίαο ή πςεινχ  

θεθαιαίνπ.  ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο 

βηνηερλίαο, ζε θαηαζηήκαηα θαη ζε αγξνθηήκαηα, ε ιέμε θιεηδί δελ είλαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, αιιά κάιινλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο.   
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Οη Muhammad S. Answer, Sampath R.K. (1997), εμέηαζαλ ηελ πηζαλή 

αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα 96 

ρψξεο, ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ηελ πεξίνδν 

1960 – 1992.  Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ δπν κεηαβιεηψλ 

θαη ηεο ηάμεο ζπλνινθιήξσζεο ηνπο, δηαπηζηψζεθε φηη ην ΑΔΠ θαη νη 

εμαγσγέο ζπλνινθιεξψλνληαη γηα 35 ρψξεο.  Αλάκεζα ζηηο άιιεο 61 ρψξεο, 

γηα ηηο 30 ρψξεο δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ, θαη γηα ηηο άιιεο 20 ρψξεο ππάξρεη αηηηαθή ζρέζε ηνπιάρηζηνλ 

ζε κηα θαηεχζπλζε.  Οη ππφινηπεο 11 ρψξεο δελ δείρλνπλ θακία ελδερφκελε 

αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ΑΔΠ θαη εμαγσγψλ.  Τπάξρνπλ κφλν 9 απφ ηηο 96 

ρψξεο πνπ δείρλνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο 

εμαγσγέο.  ε αληίζεζε κε ηελ θνηλή ζθέςε φηη νη εμαγσγέο πξνσζνχλ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ δελ 

παξνπζηάδνπλ θακία ζρέζε.  

Ο Khalifa Y. (1997), δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ηέζζεξηο απφ ηηο αξαβηθέο ρψξεο ηνπ θφιπνπ, 

δειαδή, ηε ανπδηθή Αξαβία, ην Κνπβέηη, ηα ΖΑΔ θαη ην Οκάλ, γηα ηε 

πεξίνδν 1973 – 1993.  Οη εθηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη δείρλνπλ κηα ζεηηθή 

θαη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ.  Δπίζεο, ε ζηαηηζηηθή 

επάξθεηα ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ κνληέισλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο 

δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο. Όπσο, ν έιεγρνο Bruesch-Godfrey δείρλεη ηελ 

απνπζία απηνζπζρέηηζε.  Ο έιεγρνο  Farely-Hinich απνηπγράλεη λα απνξξίςεη 

ηε κεδεληθή ππφζεζε φηη ηα κνληέια είλαη δνκηθά ζηαζεξά.  Όζνλ αθνξά ην 

ηεζη ηεο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο - White θαη ην ηεζη πξνδηαγξαθψλ – 

Hausman, δείρλνπλ φηη ηα κνληέια έρνπλ θαζνξηζηεί ζσζηά.    

Ο Sarbapriya Ray (2011), αμηνιφγεζε εκπεηξηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Ηλδία ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1972 – 2011.  Ζ αηηηφηεηα θαηά Granger 

επηβεβαίσζε ηειηθά ηελ παξνπζία ακθίδξνκεο αηηηαθήο ζρέζεο.  Σν Error 

Correction Model έδσζε ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ζηε βξαρπρξφληα 

πεξίνδν επίζεο, νη εμαγσγέο θαη ην ΑΔΠ είλαη ακνηβαία αηηηψδεηο. Δπίζεο, 

ππνδειψλεηαη ε χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δπν, 

φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Johansen.  
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Ζ Shabbir S. (2012), κέζα απφ ην άξζξν ηεο πξνζπαζεί λα δηεξεπλήζεη 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

επηθεληξψλνληαο ζην θαηά πφζν ην εμσηεξηθφ ρξένο θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο νδεγεί ζε παξαγθσληζκφ.  Ζ έξεπλα γίλεηαη κέζα απφ έλα 

δείγκα δεδνκέλσλ γηα 24 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηελ πεξίνδν 1976 – 2003.  

Σα επξήκαηα ζπλάδνπλ κε ηε ζεσξία γηα ππεξβνιηθφ ρξένο θαη ε ππφζεζε 

δπζρέξεηαο ξεπζηφηεηαο ππνδειψλεη φηη ην εμσηεξηθφ ρξένο επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θάζε ρψξαο.  Ωο απνηέιεζκα, ην 

πςειφ επίπεδν ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο νδεγεί ζε παξαγθσληζκφ.  

Ο Rostam M. Kavoussi (1984), θαηαγξάθεη κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

ηελ ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζε έλα δείγκα 73 αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1960 – 1978.  Όπσο 

δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ζηηο δπν νκάδεο ρακεινχ θαη κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο ρψξσλ, ε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ζπλδέεηαη κε θαιχηεξεο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο.  Μηα ζεκαληηθή αηηία απηήο ηεο ζχλδεζεο είλαη ε 

ζεηηθή επίπησζε ησλ εμαγσγψλ ζηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  Σν έγγξαθν απνδεηθλχεη, επίζεο, φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζχλζεζεο ησλ εμαγσγψλ αλά πξντφλ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη 

ζεκαληηθέο ζε πην πξνεγκέλεο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο.  

Οη Frank S.T. Hsiao, MeiChu W. Hsiao (2006), εμεηάδνπλ κε ηελ 

Granger Causality ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ, ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ μέλσλ 

επελδχζεσλ γηα ηηο 8 αλαπηπζζφκελεο λνηηναλαηνιηθέο ρψξεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο Αζίαο.  Τπνινγίδεηαη ην Var απηνπαιίλδξνκν δηάλπζκα ησλ ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ γηα ηελ εχξεζε δηαθφξσλ αηηηαηψλ ζρέζεσλ γηα θάζε κηα απφ ηηο 

νθηψ νηθνλνκίεο.  Βξέζεθε φηη ε θάζε ρψξα έρεη δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο 

αηηηφηεηαο θαη δελ απνθέξεη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο.  Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 

ηεο αηηηφηεηαο απνθαιχπηνπλ φηη ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφηεηα, κεηαμχ ησλ 

εμαγσγψλ θαη ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ.   
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Οη M. Afzal, H. ur Rehman, J. ur Rehman (2008), δηεμήγαγαλ κηα 

έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,  ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηνπ 

Παθηζηάλ.  Κχξηνο ζθνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα επαλεμεηαζηεί εκπεηξηθά ε 

ππφζεζε αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ γηα ην Παθηζηάλ, ειέγρνληαο ηελ αηηηφηεηα 

κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ ρξένπο.  Γίλνλ ηαη 

θάπνηνη έιεγρνη πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζε θάπνηα ζαθή ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ, 

φπσο, έιεγρνο κε ην κνληέιν δηφξζσζεο ζθάικαηνο, ε ηερληθή ηεο ζπλ -

νινθιήξσζεο θαη ην ηεζη ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο (ADF, Phillips Perron).  Σα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη 

καθξνπξφζεζκα, ππάξρεη κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

κεηαβιεηψλ.  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο κειέηεο αθνξά ηελ πεξίνδν 1970 – 

1971 θαη 2007 – 2008.     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 

 

ε απηφ ην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο ηεο εξγαζίαο κε 3 ηξφπνπο  γηα ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ παθέηνπ E-views.  Δθηηκάηαη ην ππφδεηγκα θαη 

ηα πεξηγξαθηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.  Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ηηκψλ ηνπ δείγκαηνο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη κηα πξψηε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ .  ηφρνο ηεο 

Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο είλαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηε  ζπλνπηηθή θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ.   

Οη ηξεηο ηξφπνη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη νη εμήο : 

1) ηαηιζηικόρ πίνακαρ 

2) Γιαγπαμμαηική απεικόνιζη  

3) Πεπιγπαθικά ζηαηιζηικά  

 

1)  ηαηιζηικόρ Πίνακαρ.   

Παξαηίζεηαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, νη Δμαγσγέο θαη ην 

Γεκφζην Υξένο ηεο Απζηξίαο ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2000.  Δπίζεο, ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ππφδεηγκα είλαη εηήζηα. 

2)  Γιαγπαμμαηική Απεικόνιζη.  

 Δίλαη έλα γξακκηθφ δηάγξακκα ή ηζηφγξακκα φπνπ αλάινγα κε ηε 

πνξεία πνπ αθνινπζεί ε γξακκή ηεο απεηθφληζεο, ςάρλνπκε λα βξνχκε αλ 

έρνπκε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο.  Απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο είλαη αλ νη 3 κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη είλαη ζσζηέο απφ 

πιεπξά νηθνλνκηθή, ζηαηηζηηθή θαη νηθνλνκεηξηθή.   

3)  Πεπιγπαθικά ηαηιζηικά.    

Δκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ζε έλα ηζηφγξακκα.  Δπίζεο, ππνινγίδνληαη 

απιά κέηξα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο (Μέηξα ζέζεο, Μέηξα Γηαζπνξάο, 

Αζπκκεηξία θαη Κχξησζε), θαζψο θαη ην ζηαηηζηηθφ ησλ Jarque-Bera(JB) γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ ζθαικάησλ ηεο ρξνληθήο ζεηξάο.  Θα 

πξέπεη ηα ζηνηρεία λα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  Καη ζηα 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά έρνπκε έιεγρν θαη απεηθφληζε θαη ησλ ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ GDP, EX θαη PDD.  
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3.1  ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ 
 

Πίλαθαο 1:  Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ, Δμαγσγέο θαη Υξένο ηεο 

Απζηξίαο ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνο 2000 θαη ζε ηνπηθό λόκηζκα (Δπξώ) . 

ΈΣΖ 

(t) 

ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ                            

ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΪΟΝ                                

(GDP) 

ΔΞΑΓΩΓΔ                                

(EX) 

ΥΡΔΟ            

(PDD) 

1985 154,503 29766,6 5515,7571 

1986 158,119 38068,9 5708,0959 

1987 160,776 46225,7 5900,4792 

1988 162,321 53031,7 5978,607072 

1989 168,394 57125,9 6149,74888 

1990 175,418 72838,2 6426,613848 

1991 181,274 75456,9 6618,676288 

1992 184,696 78839,6 6936,812368 

1993 185,387 74234,3 7854,661803 

1994 189,49 80268,1 8473,23484 

1995 193,226 91184,1 9356,389372 

1996 197,992 92953,8 9870,495176 

1997 202,563 90632,3 9295,61607 

1998 210,231 96356,2 9391,859694 

1999 217,672 100893,6 9871,642872 

2000 225,655 100182,4 9742,88028 

2001 227,59 103221 9969,80754 

2002 231,445 113696,9 10038,463985 

2003 233,449 137073,7 10050,212899 

2004 239,494 168013,5 10809,322196 

2005 245,243 187731 10886,091527 

2006 254,243 210327,2 10948,466309 

2007 263,666 260116 10774,974756 

2008 267,347 287408 11233,118899 

2009 257,161 224255 12701,18179 

2010 263,113 239240,1 13690,558729 

2011 271,289 276364,8 14231,549651 

Πίλαθαο 3.1.1:  ηαηηζηηθόο Πίλαθαο 

Πεγή:  Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν – Παγθόζκηα Σξάπεδα  
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3.2  Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε GDP  
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Γηάγξακκα 3.2.4:  Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε GDP  

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παξαηεξείηε φηη 

απφ ην 1985 έσο ην 2007 ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ αθνινπζεί κηα 

ζηαζεξή θαη αλνδηθή πνξεία γηα ηε ρψξα ηεο Απζηξίαο.  Σν 2008 

παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε ηνπ ΑΔΠ.  Αθνινχζσο, φκσο, απφ ην 2009 έσο 

θαη ην 2011 παξαηεξείηαη πάιη άλνδνο ηνπ δείθηε ηνπ ΑΔΠ ε νπνία 

εθηνμεχηεθε ζηα χςε.   

 

3.3  Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε EX  
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Γηάγξακκα 3.3.5:  Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε EX 
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χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παξαηεξείηε φηη 

απφ ην 1985 έσο ην 2001 νη Δμαγσγέο αθνινπζνχλ κηα ζηαζεξή ειαθξψο 

αλνδηθή πνξεία.  Απφ ην 2002 θαη έπεηηα παξαηεξείηαη πςειή αλνδηθή ηάζε  

κε απνθνξχθσκα ην 2008 νη εμαγσγέο εθηνμεπηήθαλε ζηα χςε.  Σν 2009  

παξαηεξείηε ξαγδαία θαηαθφξπθε θαζνδηθή πνξεία ε νπνία αληηζηαζκίδεηαη 

απφ ηελ κεηέπεηηα αλνδηθή πνξεία θαζψο ην  2010 κε 2011 απφ ηελ παξαπάλσ 

θπκαηνκνξθή δηαθξίλεηαη πάιη άλνδνο ησλ εμαγσγψλ θαη ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο αγαζψλ ηεο ρψξαο ηεο Απζηξίαο .   

 

3.4  Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε PDD  
 

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

PDD

 

Γηάγξακκα 3.4.6:  Γηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε PDD 

 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε παξαηεξείηε φηη 

απφ ην 1985 ην Γεκφζην Υξένο έρεη κηα ζηαδηαθή θαη ζηαζεξή αλνδηθή 

πνξεία ε νπνία δηαηεξεί ηα επίπεδα ηεο κέρξη ην 2011, κε κηθξά 

ζθακπαλεβάζκαηα,  κε απνθνξχθσκα ηε πεξίνδν 2010 – 2011 φπνπ ην ρξένο 

ηεο Απζηξίαο απμάλεηαη θαηαθφξπθα.  
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3.5  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά GDP  
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Mean       211.9169
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Maximum  271.2890
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Skewness   0.060134

Kurtosis   1.690955

Jarque-Bera  1.944072

Probability  0.378312

 

Γηάγξακκα 3.5.7:  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά GDP 

 

ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα εμεηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά  ζηαηηζηηθά γηα 

ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ απφ ην 1985 – 2011.  Σν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη 27.  χκθσλα θαη κε ηε ζεσξία πνπ πξνεγήζεθε ηα 

πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο.  Απφ ην ηζηφγξακκα 

δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  

Α)  Μέηξα Θέζεο:  Σν κέζν Α.Δ.Π. είλαη 211.169 επξψ θαη ε δηάκεζνο 

είλαη 210.2310.  Σν κέγηζην Α.Δ.Π. είλαη 271.2890 θαη ην ειάρηζην Α.Δ.Π. 

είλαη 154.5030. 

Β)  Μέηξα Γηαζπνξάο:  Ζ δηαθχκαλζε είλαη 37.68859  

Γ) Αζπκκεηξία:  Δδψ βιέπνπκε φηη Skewness= 0.060134 άξα 

κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο νπφηε θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηήο είλαη 

αζχκκεηξα δεμηά.   

Γ)  Κύξησζε:  Ζ θχξησζε είλαη ίζε κε 1.690955, είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

3, άξα είλαη Πιαηχθεξηε. 

Γείθηεο Jarque – Bera θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ.  χκθσλα κε ηε ζεσξία πξέπεη ην probability > 0.05 (5%).  Άξα, 

ην probability ηζνχηαη κε 0.378312 > 0.05.  Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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3.6  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά EX  
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Γηάγξακκα 3.6.8:  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά EX 

 

ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα εμεηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα 

ηηο Δμαγσγέο απφ ην 1985 – 2011.  Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 27.  

χκθσλα θαη κε ηε ζεσξία πνπ πξνεγήζεθε ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο.  Απφ ην ηζηφγξακκα δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  

Α)  Μέηξα Θέζεο:  Σν κέζν Α.Δ.Π. είλαη 125389.1 επξψ θαη ε δηάκεζνο 

είλαη  96356.20.  Σν κέγηζην Α.Δ.Π. είλαη  287408.0 θαη ην ειάρηζην Α.Δ.Π. 

είλαη 29766.60. 

Β)  Μέηξα Γηαζπνξάο:  Ζ δηαθχκαλζε είλαη 76993.43  

Γ) Αζπκκεηξία:  Δδψ βιέπνπκε φηη Skewness= 0.858979 άξα 

κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο νπφηε θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηήο είλαη 

αζχκκεηξα δεμηά.   

Γ)  Κύξησζε:  Ζ θχξησζε είλαη ίζε κε 2.429411, είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

3, άξα είλαη Πιαηχθεξηε. 

Γείθηεο Jarque – Bera θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ.  χκθσλα κε ηε ζεσξία πξέπεη ην probability > 0.05 (5%).  Άξα, 

ην probability ηζνχηαη κε 0.158296 > 0.05.  Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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3.7  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά PDD  
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Γηάγξακκα 3.7.9:  Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά PDD 

   

ην παξαπάλσ ηζηφγξακκα εμεηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα 

ην Γεκφζην Υξένο απφ ην 1985 – 2011.  Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 27.  

χκθσλα θαη κε ηε ζεσξία πνπ πξνεγήζεθε ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά 

ρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο.  Απφ ην ηζηφγξακκα δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:  

Α)  Μέηξα Θέζεο:  Σν κέζν Α.Δ.Π. είλαη 9200.938 επξψ θαη ε δηάκεζνο 

είλαη 9742.880.  Σν κέγηζην Α.Δ.Π. είλαη 14231.55 θαη ην ειάρηζην Α.Δ.Π. 

είλαη 5515.757. 

Β)  Μέηξα Γηαζπνξάο:  Ζ δηαθχκαλζε είλαη 2435.937  

Γ) Αζπκκεηξία:  Δδψ βιέπνπκε φηη Skewness= 0.125308 άξα 

κεγαιχηεξν ηνπ κεδελφο νπφηε θαη ηα ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηήο είλαη 

αζχκκεηξα δεμηά.   

Γ)  Κύξησζε:  Ζ θχξησζε είλαη ίζε κε 2.298151, είλαη κηθξφηεξε ηνπ 

3, άξα είλαη Πιαηχθεξηε. 

Γείθηεο Jarque – Bera θάλεη ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ.  χκθσλα κε ηε ζεσξία πξέπεη ην probability > 0.05 (5%).  Άξα, 

ην probability ηζνχηαη κε 0.731680 > 0.05.  Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία ηεο 

κεηαβιεηήο απηήο αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 
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3.8  Πίλαθαο πζρεηίζεσλ (Correlation Matrix) 
 

πληειεζηέο PEARSON (ΑΤΣΟ)ΤΥΔΣΗΖ – ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο θαη κε ηηο 3 κεηαβιεηέο καδί.  

 

Estimated Correlation Matrix of Variables  

 GDP EX PDD 

GDP 1.000000 0.935770 0.944698 

EX 0.935770 1.000000 0.869326 

PDD 0.944698 0.869326 1.000000 

Πίλαθαο 3.8.2:  Πίλαθαο πζρεηίζεσλ  

 

ρόιην:  Βιέπνπκε ηα δηαγψληα ζηνηρεία είλαη φια κνλάδα  

 

Ζ πζρέηηζε αζρνιείηαη κε ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

εμαξηήζεσο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη κε ηελ θχζε ηεο ζπζρεηίζεσο 

ζεηηθήο ή αξλεηηθήο.  Ζ κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ζπζρεηίζεσο κεηαμχ δπν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ γίλεηαη κε κηα ζηαηηζηηθή παξάκεηξν ε νπνία 

νλνκάδεηαη πληειεζηήο πζρέηηζεο.   

Ζ ζπζρέηηζε δηαθξίλεηαη ζε ζεηηθή θαη αξλεηηθή.  Θεηηθή θαιείηαη ε 

ζπζρέηηζε φηαλ θάζε αχμεζε (ή κείσζε) ηεο κηαο κεηαβιεηήο αληηζηνηρεί ζε 

αχμεζε (ή κείσζε) θαη ηεο άιιεο κεηαβιεηήο.  Αξλεηηθή θαιείηαη ε 

ζπζρέηηζε φηαλ ζε θάζε αχμεζε (ή κείσζε)  ηεο κηαο κεηαβιεηήο αληηζηνηρεί 

θαη κείσζε (ή αχμεζε) ηεο άιιεο κεηαβιεηήο π.ρ. αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ελφο 

δείθηε ζπλεπάγεηαη ηελ κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ άιινπ δείθηε θαη ην αληίζηξνθν  

(Κπξηαδφπνπινο - Σδέιεο, 2012). 

Ο ζπληειεζηήο πνπ ζπλαληάηαη ζε έλαλ πίλαθα ζπζρεηίζεσλ  έρεη ηηκέο 

απφ -1 έσο 1.  Όζν πην θνληά είλαη νη ηηκέο ζην -1 ή ζην 1, ηφζν πην ηζρπξή 

είλαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ καο.  Αλ είλαη θνληά ζην 0 δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.   

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη έληνλε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ θαη ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ.  
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ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ  

Date: 08/06/13 

Time: 23:48 

Sample: 1985 2011 

 GDP EX PDD 

Mean 211.9169 125389.1 9200.938 

Median 210.2310 96356.20 9742.880 

Maximum 271.2890 287408.0 14231.55 

Minimum 154.5030 29766.60 5515.757 

Std. Dev. 37.68859 76993.43 2435.937 

Skewness 0.060134 0.858979 0.125308 

Kurtosis 1.690955 2.429411 2.298151 

Jarque-Bera 1.944072 3.686574 0.624825 

Probability 0.378312 0.158296 0.731680 

Sum 5721.757 3385506. 248425.3 

Sum Sq. Dev. 36931.17 1.54E+11 1.54E+08 

Observations 27 27 27 

Πίλαθαο 3.8.3:  πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο πζρεηίζεσλ  
 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

πλνςίδνληαο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, ηηο Δμαγσγέο θαη 

ην Γεκφζην Υξένο ηεο Απζηξίαο ζε εηήζηα ρξνλνινγηθά ζηνηρεία, 

παξαηεξείηαη φηη ην ππφδεηγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

Καηαγξάθνληαη κέζα απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά φηη θαη νη ηξεηο 

κεηαβιεηέο αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηηο 

δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο παξαηεξείηαη φηη νη EX (Δμαγσγέο), ην PDD 

(Υξένο)  θαη ην GDP (Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ) αθνινπζνχλ κηα αλνδηθή 

πνξεία ζηε θιίκαθα ηνπ δηαγξάκκαηνο  κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:  ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ  
 

 

Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο ηεο εξγαζίαο, φιεο νη 

κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ζε εθαηνκκχξηα Δπξψ.                

Ζ πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη είλαη απφ ην 1985  – 2011.  Γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ, ησλ Δμαγσγψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην εμήο ππφδεηγκα:  

 

Ζ γεληθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη: 

GDP=ƒ(EX, PDD) 

         Όπνπ:  

GDP:  Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ  

EX:     Δμαγσγέο 

PDD:  Γεκφζην ρξένο  

φπνπ PDD=PD*GDP επεηδή είλαη πνζνζηφ ηνπ ρξένπο ζε ζρέζε κε ην GDP 

 

Ζ κνξθή ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη γξακκηθή.   

Ζ εηδηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο πνπ κειεηάηε ζηελ παξνχζα εξγαζία  

γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο  ζηελ 

Απζηξία είλαη ε παξαθάησ αθφινπζε θαη κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο:  

 

Γξακκηθή ή ηνραζηηθή ή Οηθνλνκεηξηθή κνξθή:  

GDP1t=B0+B1EXt+B2PDDt+Qt 

         Όπνπ:  

GDP1t:  ΑΔΠ φπνπ είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο ζπλάξηεζεο  

Qt:  Γηαηαξαθηηθφο φξνο ή Καηάινηπα (ζθάικα) , έρνπκε γξακκηθή 

      νηθνλνκεηξηθή κνξθή θαη θάλεη ην ππφδεηγκα ζηνραζηηθφ  

B0:  Δίλαη ην C, ε ζηαζεξά  

B1:  πληειεζηήο ηνπ EX (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή) 

B2:  πληειεζηήο ηνπ PDD (αλεμάξηεηε κεηαβιεηή)  

t :   Έηε 
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Δπίζεο, φια ηα δεδνκέλα είλαη εθθξαζκέλα θαη ζε ινγάξηζκνπο κεηά 

ηε δεχηεξε εμέηαζε ηνπ ππνδείγκαηνο απφ γξακκηθφ ζε εθζεη ηθφ θαη 

ζπκβνιίδνληαη κε ην γξάκκα L κπξνζηά απφ θάζε κεηαβιεηή.   

Ζ λέα κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο απφ γξακκηθή ζε εθζεηηθή ψζηε λα 

ππάξρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα θαηά ηνλ έιεγρν ζηε λέα παιηλδξφκεζε  είλαη 

ε εμήο αθφινπζε: 

 

Δθζεηηθή κνξθή: 

log GDP 1t =B0+B1log(EXt)+B2log(PDDt)+ Qt 

 

Σν ππφδεηγκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ 3 κεηαβιεηέο  

GDP, EX, PDD.  Σα ζηνηρεία απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ πίλαθα γηα λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηνη έιεγρνη αληιήζεθαλ απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν – 

Παγθφζκηα Σξάπεδα ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα ζηνηρεία απφ ην 1985 – 2011, 

κειεηψληαο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Απζηξίαο ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο, ζε εθαηνκκχξηα επξψ.   Σα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο πξνέθπςαλ κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (Method: 

Least Squares) κέζα απφ ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν E-views. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:  ΔΚΣΗΜΖΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ 
 

 

Σο Μονηέλο ηος Τποδείγμαηορ (Γπαμμική – ηοσαζηική Μοπθή) είναι: 

GDP1t=B0+B1EXt+B2PDDt+Qt  

 

Πίλαθαο Παιηλδξόκεζεο – Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγώλσλ 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 05/23/13   Time: 23:50 

Sample: 1985 2011 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 106.6760     9.180833 11.61943 0.0000 

EX 0.000229     4.69E-05 4.891305 0.0001 

PDD 0.008311     0.001483 5.604185 0.0000 

R-squared 0.946143 Mean dependent var 211.9169 

Adjusted R-squared 0.941655 S.D. dependent var 37.68859 

S.E. of regression 9.103568 Akaike info criterion 7.359649 

Sum squared resid 1988.999 Schwarz criterion 7.503631 

Log likelihood -96.35526 F-statistic 210.8126 

Durbin-Watson stat 0.283866 Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 5.4:  Πίλαθαο Παιηλδξόκεζεο  

 

Μηα κηθξή πεξηγξαθή γηα ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλεη ν πίλαθαο 

παιηλδξφκεζεο:  

Method: Least Squares  (Μέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ) – Μέζνδνο 

πνπ θάλνπκε ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο.  

Dependent Variable: GDP  Δίλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνπ Α.Δ.Π.   

Sample: 1985 2011  Σα εηήζηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ππφδεηγκα.  Πφηε μεθηλάλε θαη πφηε ηειεηψλνπλ.  
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Included observations: 27 Παξαηεξήζεηο – Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  

Υξεηάδνληαη γηα λα βξεζνχλε νη βαζκνί ειεπζεξίαο . 

Variable  Μεηαβιεηέο.  Σν C είλαη ε ζηαζεξά, ην EX θαη ην PDD είλαη νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο.   

Coefficient  πληειεζηέο – παξάκεηξνη γηα ην Β0, Β1 θαη Β2. 

Std. Error  Σππηθφ ζθάικα ησλ ζπληειεζηψλ γηα ην Β0, Β1 θαη Β2.  

t-Statistic  Δίλαη ε θαηαλνκή t-student ρξεηάδεηαη γηα λα θάλνπκε ηνλ 

έιεγρν ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο.  

Probability  Γηα λα είλαη νη ζπληειεζηέο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί πξέπεη 

probability < 0.05 (5%).  Δπεηδή Prob(t-statistic) 0.00<0.05 άξα νη 

ζπληειεζηέο ηεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.     

R-Squared  πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ.  

Adjusted R-squared  Γηνξζσκέλνο πληειεζηήο Πξνζδηνξηζκνχ σο πξνο 

ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο θαη ην ρξεζηκνπνηνχκε γηαηί είλαη έλαο θαζαξφο 

αξηζκφο θαη φηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε ζχγθξηζε 2 ή πεξηζζνηέξσλ 

παιηλδξνκήζεσλ. 

S.E. of Regression  Σππηθφ ζθάικα ηεο παιηλδξφκεζεο.   

F-statistic  Δμεηάδεηαη ν πίλαθαο Anova θαη ρξεηάδεηαη γηα ηξεηο ηξφπνπο: 

 Πίλαθα Anova 

 Πξνβιεπηηθφηεηα Τπνδείγκαηνο. Δθηίκεζε φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ παιηλδξφκεζεο ζπγρξφλσο. 

 Κάλεη έιεγρν ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ, εάλ ν 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ή φρη. 

Δπεηδή Prob(F-statistic) 0.00 < 0.05 άξα νη ζπληειεζηέο ζην ζχλνιν ηνπο 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί.    

Mean dependent var  Μέζνο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  

S.D. dependent var  Σππηθή απφθιηζε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο.  

Sum squared resid  Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ .         

Log likelihood  Δθηίκεζε κε ηελ κεζνδνινγία ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο .   

Akaike info criterion  Κξηηήξην πνπ δείρλεη πνηα απφ ηηο παιηλδξνκήζεηο 

είλαη ε θαιχηεξε.     

Schwarz criterion  Κξηηήξην πνπ δείρλεη πνηα απφ ηηο παιηλδξνκήζεηο είλαη 

ε θαιχηεξε.     



 
45 

Durbin-Watson stat  Κξηηήξην απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα Α΄ηάμεο.  

Αλ δελ ππάξρεη ζηακαηάκε αλ ππάξρεη θνηηάκε αλ ππάξρεη θαη 2
εο

 ηάμεο κε 

ηνλ έιεγρν Breush & Godfrey.  Παίξλεη ηηκέο 0 κέρξη 4 θαη αλ είλαη θνληά ζην 

2 δελ έρνπκε απηνζπζρέηηζε.    

 

 

5.1  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΖΜΩΝ 
 

χκθσλα κε ηε νηθνλνκηθή ζεσξία θνηηάσ ηηο κεηαβιεηέο (Variable) θαη 

θάλσ ηνλ έιεγρν πξφζεκσλ. 

Σν εθηηκψκελν ζηνραζηηθφ ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζα πξέπεη λα βγάιεη ηνπο 

ζπληειεζηέο Β1>0 (+) θαη Β2>0 ή Β2<0 (+/-). 

 

/*Γηα λα είλαη βηώζηκε κηα νηθνλνκία ην πνζνζηό ρξένπο ζα πξέπεη λα είλαη ην 

πνιύ 120%*/ 

 

Κνηηάσ ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο EX & PDD 

Πξέπεη:  EX > 0  &  PDD > 0 ή PDD < 0 

 

Δπνκέλσο,  EX = 0.000229 άξα κεγαιχηεξν απφ ην κεδέλ   

                                                     & 

                  PDD = 0.008311 άξα κεγαιχηεξν απφ ην κεδέλ  

 

Δπεηδή, κε βάζε ηνλ έιεγρν πνπ θάλσ ζην Coefficient βιέπνπκε φηη απηά ηα 2 

πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο ζπκπίπηνπλ κε ηε νηθνλνκηθή 

ζεσξία, σο απνηέιεζκα ζπλερίδσ ηνπο επφκελνπο ειέγρνπο.  
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5.2  ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  
 

5.2.1 ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ             

t-statistic  
 

 Γηα λα ειέγμνπκε ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο, 

εμεηάδνληαο πφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί  είλαη , ππάξρνπλ 2 ηξφπνη: 

 

Γηα ην EX:  

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ)  

 

1)  Ζ0:  Β1=0 (Με ηαηηζηηθά εκαληηθφ)  

     Ζα:  Β1≠0 (ηαηηζηηθά εκαληηθφ) 

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο t-statistics:  

     Γίπιεπξνο έιεγρνο 

                              -2.064                                                       2.064 

 

3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο t-statistics 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ  κεηαβιεηψλ EX θαη PDD, άξα νη κεηαβιεηέο κνπ 

είλαη 2. 

tπηλάθσλ=(v=n-(k+1)=27-(2+1)=24) 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 5%  

Ζν 
Ζα Ζα 

x 
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Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-statistics θνηηάσ ζηε ζηήιε v=24 θαη ζηε 

γξακκή α=0.025 θαη βξίζθσ φηη Βαζκφο Διεπζεξίαο ηζνχηαη κε 2.064 θαη 

ηνπνζεηψ ηα θξίζηκα ζεκεία ζην ζρήκα.  

 

4)  tάζθεζεο = 4.891305 

 

5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην t ηνπ ζπληειεζηή EX ηεο άζθεζεο (4.891305) είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην t ηνπ πίλαθα (2.064) απνξξίπησ ηελ ππφζεζε Ζ0.  Γειαδή, ν 

ζπληειεζηήο EX είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο (Γηάθνξνο  ηνπ κεδελόο).  

 

2
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ probability) 

Γηα λα ειέγμσ εάλ ην δείγκα κνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πξέπεη ην 

Probability λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05.    

Δπεηδή ην probability ηνπ ζπληειεζηή EX ηζνχηαη κε 0.0001 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην 0,05 (5%), ηφηε ν ζπληειεζηήο EX είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο (≠0, 

δηάθνξνο ηνπ κεδελφο).  

 

Γηα ην PDD:  

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ)  

 

1)  Ζ0:  Β2=0 (Με ηαηηζηηθά εκαληηθφ)  

     Ζα:  Β2≠0 (ηαηηζηηθά εκαληηθφ) 

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο t-statistics:  

     Γίπιεπξνο έιεγρνο  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                 -2.064                                                      2.064 

Ζν 
Ζα Ζα 

x 
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3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο t-statistics 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ EX θαη PDD, άξα νη κεηαβιεηέο κνπ 

είλαη 2. 

tπηλάθσλ=(v=n-(k+1)=27-(2+1)=24) 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 5%  

Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-statistics θνηηάσ ζηε ζηήιε v=24 θαη ζηε 

γξακκή α=0.025 θαη βξίζθσ φηη Βαζκφο Διεπζεξίαο ηζνχηαη κε 2.064 θαη 

ηνπνζεηψ ηα θξίζηκα ζεκεία ζην ζρήκα.  

 

4)  tάζθεζεο = 5.604185 

 

5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην t ηνπ ζπληειεζηή PDD ηεο άζθεζεο (5.604185) είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην t ηνπ πίλαθα (2.064) απνξξίπησ ηελ ππφζεζε Ζ0.  Γειαδή, ν 

ζπληειεζηήο PDD είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο (Γηάθνξνο ηνπ κεδελόο).   

 

2
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ probability) 

Γηα λα ειέγμσ εάλ ην δείγκα κνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πξέπεη ην 

Probability λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05.   

Δπεηδή ην probability ηνπ ζπληειεζηή PDD ηζνχηαη κε 0.0000 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην 0,05 (5%), ηφηε ν ζπληειεζηήο PDD είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο  

(≠0, δηάθνξνο ηνπ κεδελφο).  
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5.2.2  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ R²  
 

Σν R² δελ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο αξλεηηθέο ή κεγαιχηεξεο απφ ηε 

κνλάδα, θπκαίλεηαη δειαδή κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο [0,1].  

 

ΠΡΔΠΔΗ:  0 < R² < 1 

 

Απφ ηνλ πίλαθα παιηλδξφκεζεο βξίζθσ φηη ην R-squared είλαη 

0.946143 θαη ζπκπεξαίλσ φηη ην ππόδεηγκα κνπ είλαη αξθεηά θαιό, 

αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ, επεηδή πιεζηάδεη ηελ κνλάδα.  

 Όζν πην θνληά ζηε κνλάδα είλαη ην R², ηφζν πην θαιά εμεηδηθεπκέλν 

είλαη ην ππφδεηγκα, ηφζν θαιχηεξα εξκελεχνληαη ην EX + PDD θαη ηφζν πην 

θαιή είλαη ε παιηλδξφκεζε.  Με απηφλ ηνλ ζπληειεζηή κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε ηελ αμία ηνπ απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ.  Όζν πην  θνληά είλαη ε 

ηηκή ηνπ R-squared ζηε κνλάδα, ηφζν πην ηζρπξή γίλεηαη ε γξακκηθή ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ.      

Σν ππφινηπν 0.06 είλαη ηα θαηάινηπα, ν Γηαηαξαθηηθφο φξνο θαη 

εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην αξρηθφ ππφδεηγκα.  

 

R-squared = 0.946143 

 

Δπίζεο, ην Adjusted R-squared = 0.941655 είλαη θαηάηη κηθξφηεξν 

απφ ην R-squared είλαη 0.94614.  Απαιιαγκέλν απφ ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο.  

Με απηφ ην ζπληειεζηή κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ, πηα είλαη ε 

θαιχηεξε, γηαηί έηζη θεχγνπλ νη βαζκνί ειεπζεξίαο.  Γηα ην ιφγν απηφ , είλαη 

θαιχηεξν κέηξν ζχγθξηζεο.   
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5.2.3  ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ f-statistics 
 

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ f-statistics (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ) 

 

1)  Ζ0:  Β0=Β1=Β2=0 (Με ηαηηζηηθά εκαληηθφ)  

     Ζα:  Β0≠Β1≠Β2≠0 (ηαηηζηηθά εκαληηθφ) 

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο f-statistics:  

     Μνλφπιεπξνο έιεγρνο   

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο f-statistics 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ EX θαη PDD, άξα νη κεηαβιεηέο κνπ 

είλαη 2. 

f=(v1=k=2) 

f=(v1=n-(k+1)=27-(2+1)=24) 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 5%  

Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο f-statistics θνηηάσ ζηε θάζεηε ζηήιε v=24 θαη 

ζηε νξηδφληηα γξακκή k=2 θαη βξίζθσ φηη Βαζκφο Διεπζεξίαο ηζνχηαη 

πεξίπνπ κε 3.40 θαη ηνπνζεηψ ηα θξίζηκα ζεκεία ζην ζρήκα.  

 

4)  fάζθεζεο = 210.8126 

 

Ζν 

Ζα 

 3.40 
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5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην f ηεο άζθεζεο (210.8126) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην f ηνπ 

πίλαθα(3.40) απνξξίπησ ηελ ππφζεζε Ζ0.  Γειαδή, όινη νη ζπληειεζηέο ηεο 

παιηλδξόκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (Γηάθνξνη ηνπ κεδελόο) .  

 

2
Ορ 

ΣΡΟΠΟ f-statistics (ΜΔ probability) 

Δπεηδή ην probability ηζνχηαη κε 0.0000 είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05 (5%), 

ηφηε νη ζπληειεζηέο ζην ζύλνιν ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί  (≠0, 

δηάθνξνη ηνπ κεδελφο) θαη ππάξρεη ηζρπξή γξακκηθή ζρέζε.  

 

 

5.3  ΠΗΝΑΚΑ ANOVA (ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ) 
 

 Δμέηαζε ηεο F-Καηαλνκή κε ηνλ Πίλαθα Anova  

Πεγή 

Γηαθύκαλζεο 

Άζξνηζκα 

Σεηξαγώλσλ SS 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο dF 

Μέζα Αζξνίζκαηα 

Σεηξαγώλσλ MS 
F-Καηαλνκή 

Παιηλδξόκεζεο 

R 

17.34942)ˆ( 2  yy

 
k=2 

A=34942.17/2 

=17471.085 

F=A/B=210.81 
Καηαινίπσλ 

E 
1989 n-(k+1)=27-3=24 B=1989/24=82.875 

ύλνιν 

T 
36931,17 26  

Πίλαθαο 5.3.5:  Πίλαθαο Anova 

 

:ŷ εθηηκεκέλεο ηηκέο , :y αξηζκεηηθφο κέζνο 
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5.4  ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  
 

5.4.1   ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ  
 

5.4.1.1  DW & BG statistics - Έιεγρν Απηνζπζρέηηζεο Α΄Σάμεο  

 

Τπάξρνπλ δπν έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε χπαξμε απηνζπζρέηηζεο θαη είλαη ν έιεγρνο Durbin-Watson θαη 

ν έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey.  Ο πξψηνο ηζρχεη γηα κηθξά δείγκαηα θαη 

εθαξκφδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο απηνζπζρέηηζεο.  Δλψ, ν δεχηεξνο κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί εχθνια γηα λα ειέγμεη ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο 

κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο.   

 

 χκθσλα κε ηε ζεσξία ν έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ – απηνζπζρέηηζεο 

γίλεηαη κε 2 ηξφπνπο:  

 

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ν νπνίνο θαηά θαλφλα εθαξκφδεηαη ζηελ 

νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο απηνζπζρέηηζεο, φηαλ νη ηηκέο ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο αθνινπζνχλ 

απνθιεηζηηθά έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα πξψηνπ βαζκνχ, είλαη ν έιεγρνο 

Durbin-Watson. 

 

DW-statistic  Κξηηήξην απηνζπζρέηηζεο ζηα θαηάινηπα Α΄ηάμεο.   

 Παίξλεη ηηκέο 0 κέρξη 4 θαη αλ είλαη θνληά ζην 2 ζεκαίλεη φηη δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο.  

 Δίλαη θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξψηεο ηάμεο κφλν.  

 Τπάξρεη κηα αβέβαηε πεξηνρή γηα ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ δελ είλαη αμηφπηζηα.  Απηή ε αβέβαηε πεξηνρή είλαη θαη ε 

ζνβαξή αδπλακία ηνπ θξηηεξίνπ.  Γηα ην ιφγν απηφ δίλεηαη θαη έλαο 

επηπιένλ έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο.   
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α)  Durbin-Watson stat γηα ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξώηεο ηάμεο  

 

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ Durbin-Watson stat (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ)  

1)  Ζ0:  Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα  

     Ζα:  Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα  

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο Durbin-Watson stat: 

     Παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο θαη 4 

                         

 

 

 

 

 

 

 

3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ EX θαη PDD, άξα νη κεηαβιεηέο κνπ 

είλαη 2. 

Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson θνηηάσ γηα n=27 θαη k=2 βξίζθσ 

φηη ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα L, U είλαη dL = 1.24 θαη dU = 1.56   

4 – dL => 4 – 1.24 = 2.76 

4 – dU => 4 – 1.56 = 2.44 

 

4)  Durbin-Watson άζθεζεο = 0.283866   

 

5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην Durbin-Watson ηεο άζθεζεο (0.283866) είλαη αλάκεζα ζηελ 

πεξηνρή 0 θαη d L (1.24) θαη είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2,  άπα ςπάπσει θεηική 

αςηοζςζσέηιζη ζηα καηάλοιπα.  Απνδερόκαζηε ηελ Ζα θαη ππάξρεη  

πξόβιεκα.  
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β)  Μεζνδνινγία Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test γηα ηνλ 

     έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξώηεο ηάμεο  

 

Λέγεηαη φηη ππάξρεη απηνζπζρέηηζε, φηαλ ε ζπλδηαθχκαλζε ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, κε ηνλ δηαηαξαθηηθφ φξν κηαο 

άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ είλαη κεδέλ.  Ό έιεγρνο Breusch-Godfrey εμεηάδεη 

ηελ απηνζπζρέηηζε Α΄ ηάμεο.  Έλα πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη κε ην θξηηήξην 

απηφ κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη έιεγρν απηνζπζρέηηζεο θαη Β΄ ηάμεο.       

 

Πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 69.12484     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 20.25915     Probability 0.000007 

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Presample missing value lagged residuals set to zero.  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.530028 4.686402 0.113099 0.9109 

EX -2.87E-05 2.42E-05 -1.185831 0.2478 

PDD 0.000267 0.000758 0.352614 0.7276 

RESID(-1) 0.963440 0.115880 8.314135 0.0000 

R-squared 0.750339     Mean dependent var 6.09E-14 

Adjusted R-squared 0.717774     S.D. dependent var 8.746426 

S.E. of regression 4.646532     Akaike info criterion 6.046073 

Sum squared resid 496.5759     Schwarz criterion 6.238049 

Log likelihood -77.62198     F-statistic 23.04161 

Durbin-Watson stat 1.180594     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 5.4.1.1.6:  Πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο Breusch-Godfrey 
 

Απόθαζη:  

Δπεηδή, ην probability = 0 θαη probability < 0.05 (5%) ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε άξα θαη πξόβιεκα, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ 

πξνεγνχκελν έιεγρν . 
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5.4.1.2  ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ (Jarque-Bera)  

 

Ο έιεγρνο Jarque – Bera βαζίδεηαη ζηα θαηάινηπα πνπ πξνθχπηνπλ κε 

ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  Ο ζηαηηζηηθφο απηφο έιεγρνο 

βαζίζηεθε ζηελ αξρή φηη ν ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο ηζνχηαη κε  κεδέλ θαη ν 

ζπληειεζηήο θχξησζεο κε ηξία.  

 

1)  Ζ0:  Καηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

     Ζα:  Καηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

0

1

2

3

4

5

-10 0 10

Series: Residuals

Sample 1985 2011

Observations 27

Mean       6.09e-14

Median  -1.382750

Maximum  15.25091

Minimum -17.08256

Std. Dev.   8.746426

Skewness   0.087805

Kurtosis   2.285575

Jarque-Bera  0.608898

Probability  0.737530

 
Γηάγξακκα 5.4.1.2.10:  Έιεγρν Καλνληθόηεηαο (Jarque-Bera) 

 

Κανόναρ:  

Γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα πξέπεη probability > 0,05 (5%), δειαδή, ηα 

θαηάινηπα λα θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 

 

Απόθαζε:  

Απφ ηνλ παξαπάλσ ηζηφγξακκα πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ, θνηηάκε φηη ην 

probability = 0.737530, άξα είλαη κεγαιχηεξν  ηνπ 5%.  Δπνκέλσο, 

απνδέρνκαη ηελ ππφζεζε Ζ0, δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαλνληθφηεηαο.  

πλεπψο, ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά.    

Κάλεη έιεγρν ζηα θαηάινηπα κε αζπκκεηξία θαη θχξησζε θαη παξαηεξείηαη 

φηη ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά , ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 
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5.4.1.3  ΔΛΔΓΥΟ ΔΣΔΡΟΚΔΓΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (White) 

 

Ο έιεγρνο κε ην θξηηήξην White είλαη έλαο γεληθφο έιεγρνο, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ πξνυπνζέηεη νη δηαηαξαθηηθνί φξνη λα αθνινπζνχλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή ή δελ πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

πξνθαινχλ ηελ Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα.  Ο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηνλ ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ R
2
.  

 

1)  Ζ0:  Καηάινηπα είλαη νκνηνζθεδαζηηθά  

     Ζα:  Καηάινηπα είλαη εηεξνζθεδαζηηθά  

White Heteroskedasticity Test:  

F-statistic 5.012657     Probability 0.005020 

Obs*R-squared 12.87417     Probability 0.011907 

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample: 1985 2011   

Included observations: 27   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -120.8783 210.2022 -0.575057 0.5711 

EX -0.002679 0.001779 -1.505797 0.1463 

EX^2 4.67E-09 4.74E-09 0.986947 0.3344 

PDD 0.038294 0.057959 0.660706 0.5157 

PDD^2 8.62E-07 2.77E-06 0.311394 0.7584 

R-squared 0.476821     Mean dependent var 73.66663 

Adjusted R-squared 0.381698     S.D. dependent var 85.11667 

S.E. of regression 66.92911     Akaike info criterion 11.41072 

Sum squared resid 98549.14     Schwarz criterion 11.65069 

Log likelihood -149.0447     F-statistic 5.012657 

Durbin-Watson stat 1.190853     Prob(F-statistic) 0.005020 

Πίλαθαο 5.4.1.3.7:  Πίλαθαο Δηεξνζθεδαζηηθόηεηαο 
 

Απόθαζε: 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θνηηάκε ην probability ηεο f-statistics.  Δθφζνλ, ην 

probability = 0.005020, άξα, είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05 (5%).  Ωο εθ ηνχηνπ 

απνδερφκαζηε ηελ Ζα, δειαδή, ηα θαηάινηπα είλαη εηεξνζθεδαζηηθά .    
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5.4.1.4  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ARCH 

 

 Αλαθέξεηαη ζηελ απηνζπζρέηηζε κε ζπλζήθε Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο.  

 

1)  Ζ0:  Γελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 

     Hα:  Τπάξρεη ππφδεηγκα ARCH  

 

ARCH Test: 

F-statistic 13.65272     Probability 0.001135 

Obs*R-squared 9.427492     Probability 0.002138 

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1986 2011   

Included observations: 26 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 30.15074 18.46676 1.632703 0.1156 

RESID^2(-1) 0.696223 0.188425 3.694959 0.0011 

R-squared 0.362596     Mean dependent var 75.59765 

Adjusted R-squared 0.336037     S.D. dependent var 86.19708 

S.E. of regression 70.23674     Akaike info criterion 11.41542 

Sum squared resid 118396.8     Schwarz criterion 11.51220 

Log likelihood -146.4005     F-statistic 13.65272 

Durbin-Watson stat 1.271804     Prob(F-statistic) 0.001135 

Πίλαθαο 5.4.1.4.8:  Πίλαθαο ARCH 

 

Απόθαζε: 

Probability = 0.001135.  Άξα, Probability = 0.001135 < 0,05 (5%).  Δίκαζηε 

ζηελ ππφζεζε Hα:  Τπάξρεη ππόδεηγκα ARCH 1
εο

 Σάμεο.   
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5.4.1.5  ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ  Ramsey Test   

 

1)  Ζ0:  σζηή εμεηδίθεπζε  

     Ζα:  Λαλζαζκέλε εμεηδίθεπζε  

 

 Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ην test ηνπ Ramsey θαη γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν 

Reset.  

Ramsey RESET Test:   

F-statistic 20.40152     Probability 0.000155 

Log likelihood ratio 17.14500     Probability 0.000035 

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Sample: 1985 2011   

Included observations: 27   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 120.2628 7.460392 16.12017 0.0000 

EX 0.000825 0.000136 6.048397 0.0000 

PDD 0.024261 0.003700 6.557849 0.0000 

FITTED^2 -0.005088 0.001126 -4.516804 0.0002 

R-squared 0.971459     Mean dependent var 211.9169 

Adjusted R-squared 0.967737     S.D. dependent var 37.68859 

S.E. of regression 6.769628     Akaike info criterion 6.798723 

Sum squared resid 1054.041     Schwarz criterion 6.990699 

Log likelihood -87.78276     F-statistic 260.9557 

Durbin-Watson stat 0.403991     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 5.4.1.5.9:  Πίλαθαο Ramsey Reset Test 

 

Απόθαζε: 

Probability = 0.000155.  Άξα, Probability = 0.000155 < 0,05 (5%).  Δίκαζηε 

ζηελ ππφζεζε Hα:  Λαλζαζκέλε Δμεηδίθεπζε ηνπ Τπνδείγκαηνο . 

Δπεηδή Functional Form (Δμεηδίθεπζε Τπνδείγκαηνο) <5% ε εμεηδίθεπζε δελ 

είλαη ζσζηή δελ είλαη θαιή, άξα ππάξρεη πξφβιεκα θαη πξέπεη λα ηελ 

αιιάμνπκε θαη απφ γξακκηθή ε κνξθή λα γίλεη εθζεηηθή.    
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5.4.2   ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ  
 

5.4.2.1  ΠΡΩΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ CHOW 

 

Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ελφο εθηηκεκέλνπ ππνδείγκαηνο είλαη 

κηα  απφ ηηο πιένλ επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ηνπ.  Γελ κπνξεί θαλείο λα αλακέλεη 

ηθαλνπνηεηηθέο πξνβιέςεηο αλ πξνέξρνληαη απφ έλα εθηηκεκέλν ππφδεηγκα 

ηνπ νπνίνπ νη ζπληειεζηέο δελ παξακέλνπλ ζηαζεξνί δηαρξνληθά.   Γη’ απηφ 

θαη είλαη επηζπκεηφο ν έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ελφο 

νηθνλνκεηξηθνχ ππνδείγκαηνο  (Υξήζηνπ, 2003). 

Σν Chow Breakpoint Test ρσξίδεη ην δείγκα ζε δπν ππνδείγκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δπν 

εμηζψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ.  Δπηιέγεηαη ζαλ έηνο γηα ζπάζηκν ηνπ δείγκαηνο 

ην 2007 θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

 

1)  Ζ0:  πληειεζηέο είλαη ζηαζεξνί 

     Ζα:  πληειεζηέο δελ είλαη ζηαζεξνί  

 

Chow Breakpoint Test: 2007  

F-statistic 6.861894     Probability 0.002128 

Log likelihood ratio 18.44731     Probability 0.000356 

Πίλαθαο 5.4.2.1.10:  Πίλαθαο CHOW 
 

Απόθαζε: 

Δπεηδή ην probability = 0.002128 < 0,05 (5%) ηφηε νη ζπληειεζηέο δελ είλαη 

ζηαζεξνί. 
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5.4.2.2  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΣ ΣΟΤ CHOW (ΣΔΣ ΣΖ ΠΡΟΒΛΔΠΣΗΚΖ 

ΑΠΟΣΤΥΗΑ) 

 

Σν Chow Forecast Test ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

 

1)  Ζ0:  σζηή πξφβιεςε απνηπρίαο  

     Ζα:  Λαλζαζκέλε πξφβιεςε απνηπρία  

 

Chow Forecast Test: Forecast from 2007 to 2011 

F-statistic 3.758072     Probability 0.015558 

Log likelihood ratio 18.56561     Probability 0.002315 

Test Equation:   

Dependent Variable: GDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/26/13   Time: 15:15   

Sample: 1985 2006   

Included observations: 22   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 93.95700 8.775588 10.70663 0.0000 

EX 0.000288 6.61E-05 4.352309 0.0003 

PDD 0.009302 0.001584 5.873432 0.0000 

R-squared 0.949606     Mean dependent var 199.9628 

Adjusted R-squared 0.944301     S.D. dependent var 30.73989 

S.E. of regression 7.254822     Akaike info criterion 6.927334 

Sum squared resid 1000.016     Schwarz criterion 7.076112 

Log likelihood -73.20067     F-statistic 179.0127 

Durbin-Watson stat 0.494587     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 5.4.2.2.11:  Πίλαθαο CHOW Πξνβιεπηηθήο Απνηπρίαο  

 

Απόθαζε: 

Δπεηδή ην probability = 0.015558 < 0,05 (5%) ηφηε πέθησ ζηε Ζα:  

Λαλζαζκέλε πξόβιεςε απνηπρίαο.  
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5.4.2.3  ΣΔΣ ΣΟΤ CUSUM (ΠΡΩΣΟ ΣΔΣ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ)  

 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο κπνξεί λα απνηππσζεί θαη κέζα απφ 

ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθνπνηεκέλσλ αζξνηζκάησλ θαηαινίπσλ.  Σα 

απνηειέζκαηα κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο          

E-views απεηθνλίδνληαη ζηα αθφινπζα γξαθήκαηα.  
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Γηάγξακκα 5.4.2.3.11:  Πξώην Σεζη Καηαινίπσλ  

 

Απόθαζε: 

Απφ ην πξψην test ηνπ CUSUM – ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ζε επίπεδν 

5%, φπσο απεηθνλίδεηαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη 

ζπληειεζηέο είλαη ζηαζεξνί, θαζώο ε κπιε γξακκή είλαη ζηα όξηα ησλ 

θόθθηλσλ γξακκώλ.  Δπνκέλσο, ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.   
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5.4.2.4  ΣΔΣ ΣΟΤ CUSUM (ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΣ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ ΔΗ 

ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ)  

 

 Γηα λα επηβεβαησζεί ην πξψην ηεζη θάλνπκε ην ηεζη θαηαινίπσλ εηο  ην 

ηεηξάγσλν.  
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Γηάγξακκα 5.4.2.4.12:  Γεύηεξν Σεζη Καηαινίπσλ εηο ην ηεηξάγσλν  

 

Απόθαζε: 

Ο έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ πξέπεη λα είλαη ζηα φξηα ησλ πξψησλ γξακκψλ.  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα CUSUM ησλ ηεηξαγσληζκέλσλ θαηαινίπσλ 

δηαπηζηψλεηαη αζηάζεηα ησλ παξακέηξσλ.  Άξα, επεηδή μεθεύγνπλ νη 

ζπληειεζηέο, δελ είλαη ζηαζεξνί θαη ε πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζηα όξηα ηνπ 5% .   
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5.4.2.5  ΣΡΗΣΟ ΣΔΣ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ  

 

 Γηα επηβεβαίσζε γίλεηαη θαη έλαο ηξίηνο έιεγρνο.  
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Γηάγξακκα 5.4.2.5.13:  Σξίην Σεζη Καηαινίπσλ  

 

Απόθαζε: 

Σέινο, θαη απφ ην ηειεπηαίν ηεζη ησλ θαηαινίπσλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

ζπληειεζηέο δελ είλαη ζηαζεξνί θαζψο μεθεχγνπλ απφ  ηα φξηα ησλ θφθθηλσλ 

γξακκψλ θαη ζπλεπψο ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά . 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

ε απηφ ην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ην ππφδεηγκα κε ην 

νπνίν γίλεηαη ε νηλνκεηξηθή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε χπαξμε 

αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ ΑΔΠ, ησλ Δμαγσγψλ θαη ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο.  

Μέζα απφ ηελ Δθηίκεζε ηνπ Τπνδείγκαηνο δηαπηζηψζεθε φηη:  

a) Οη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  θαη 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

b) ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα  ηα πξφζεκα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή  

ζεσξία.  

c) ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα δηαπηζηψζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα  

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη θαιά εμεηδηθεπκέλν.  

d) ηα νηθνλνκεηξηθά θξηηήξηα δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ πιεηνςεθία ηα  

θξηηήξηα ήηαλ ιαλζαζκέλα θαη πξνβιεκαηηθά.   

Παξνπζηάζηεθε ην πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο κέζα απφ ηνπο 

ειέγρνπο ησλ Durbin – Watson θαη ησλ Breusch & Godfrey, θαζψο θαη ην 

πξφβιεκα ηεο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, φπνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ 

ππνδείγκαηνο ARCH  δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 1
εο

 Σάμεο.  

Δπίζεο, παξαηεξείηε ζην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ππάξρεη ιαλζαζκέλε 

εμεηδίθεπζε ππνδείγκαηνο.  Σέινο, ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη νη ζπληειεζηέο δελ είλαη 

ζηαζεξνί φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ Chow θαη ηνπ Cusum.     

Δπνκέλσο, ην ππφδεηγκα καο ζα πξέπεη λα ην αιιάμνπκε θαη απφ 

γξακκηθή ηε κνξθή λα ηελ θάλνπκε εθζεηηθή.  Απηφ γίλεηαη γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ζηε λέα παιηλδξφκεζε ζα ππάξρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα 

απφ ηελ πξψηε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6:  ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΤΝΑΡΣΖΖ ΑΠΟ 

ΓΡΑΜΜΗΚΖ Δ ΔΚΘΔΣΗΚΖ 
 

 

Γξακκηθή:  GDP1t=B0+B1EXt+B2PDDt+Qt  

Δθζεηηθή:   logGDP1t=B0+B1log(EXt)+B2log(PDDt)+Qt  

 

 LEX=log(EX) 

 LGDP=log(GDP) 

 LPDD=log(PDD) 

 

 Καη μαλαηξέρνπκε ηελ παιηλδξόκεζε κε ηνπο ινγάξηζκνπο. 

 

Πίλαθαο Παιηλδξόκεζεο – Μέζνδνο Διαρίζησλ Σεηξαγώλσλ – Δθζεηηθή 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Least Squares   

Sample: 1985 2011   

Included observations: 27   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.901095 0.302948 2.974425 0.0066 

LEX 0.173628 0.028496 6.093107 0.0000 

LPDD 0.267540 0.063475 4.214897 0.0003 

R-squared 0.965185     Mean dependent var 5.340670 

Adjusted R-squared 0.962283     S.D. dependent var 0.180525 

S.E. of regression 0.035059     Akaike info criterion -3.759108 

Sum squared resid 0.029500     Schwarz criterion -3.615126 

Log likelihood 53.74796     F-statistic 332.6759 

Durbin-Watson stat 0.376435     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 6.12:  Πίλαθαο Παιηλδξόκεζεο κε Λνγάξηζκνύο  
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ην λέν πίλαθα παιηλδξφκεζεο κε ινγαξίζκνπο παξαηεξείηαη φηη ηα πξφζεκα 

είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ε Μνξθή ηεο ζπλάξηεζεο έρεη 

σο εμήο: 

logGDP1t=B0+B1log(EXt)+B2log(PDDt)+Qt  

 

R
2 

= 0.965185 

R-Bar-Squared = 0.962283 /*φζν πην θνληά είλαη ζηε κνλάδα ηφζν ην  

                                             θαιχηεξν, κε απνηέιεζκά ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 

                                          ππφδεηγκα καο είλαη αξθεηά θαιφ*/  

F-statistic = 332.6759[0.000] /*ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί νη ζπληειεζηέο επεηδή  

                                         probability<5%*/ 

DW-statistic = 0.28387 /*θαη ζηελ εθζεηηθή κνξθή παξαηεξείηαη  

                                      απηνζπζρέηηζε*/  

 

 

6.1  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ – ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΖΜΩΝ 
 

χκθσλα κε ηε νηθνλνκηθή ζεσξία θνηηάσ ηηο κεηαβιεηέο (Variable) θαη 

θάλσ ηνλ έιεγρν πξφζεκσλ. 

Σν εθηηκψκελν ζηνραζηηθφ ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζα πξέπεη λα βγάιεη ηνπο 

ζπληειεζηέο Β1>0 (+) θαη Β2>0 ή Β2<0 (+/-). 

/*Γηα λα είλαη βηώζηκε κηα νηθνλνκία ην πνζνζηό ρξένπο ζα πξέπεη λα είλαη ην 

πνιύ 120%*/ 

Κνηηάσ ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο EX & PDD 

Πξέπεη:  EX > 0  &  PDD > 0 ή PDD < 0 

 

Δπνκέλσο,  EX = 0.173628 άξα κεγαιχηεξν απφ ην κεδέλ   

                                                     & 

                  PDD = 0.267540 άξα κεγαιχηεξν απφ ην κεδέλ  

 

Δπεηδή, κε βάζε ηνλ έιεγρν πνπ θάλσ ζην Coefficient  βιέπνπκε φηη απηά ηα 2 

πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παιηλδξφκεζεο ζπκπίπηνπλ κε ηε νηθνλνκηθή 

ζεσξία, σο απνηέιεζκα ζπλερίδσ ηνπο επφκελνπο ειέγρνπο.  
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6.2  ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  
 

6.2.1 ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ            

t-statistic  
 

 Γηα λα ειέγμνπκε ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο, 

εμεηάδνληαο πφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί  είλαη , ππάξρνπλ 2 ηξφπνη: 

 

Γηα ην LEX:  

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ)  

 

1)  Ζ0:  Β1=0 (Με ηαηηζηηθά εκαληηθφ)  

     Ζα:  Β1≠0 (ηαηηζηηθά εκαληηθφ) 

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο t-statistics:  

     Γίπιεπξνο έιεγρνο 

                              -2.064                                                       2.064 

 

3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο t-statistics 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ  κεηαβιεηψλ LEX θαη LPDD, άξα νη κεηαβιεηέο 

κνπ είλαη 2. 

tπηλάθσλ=(v=n-(k+1)=27-(2+1)=24) 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 5%  

Ζν 
Ζα Ζα 

x 
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Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-statistics θνηηάσ ζηε ζηήιε v=24 θαη ζηε 

γξακκή α=0.025 θαη βξίζθσ φηη Βαζκφο Διεπζεξίαο ηζνχηαη κε 2.064  θαη 

ηνπνζεηψ ηα θξίζηκα ζεκεία ζην ζρήκα.  

 

4)  tάζθεζεο = 6.093107 

 

5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην t ηνπ ζπληειεζηή LEX ηεο άζθεζεο (6.093107) είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην t ηνπ πίλαθα (2.064) απνξξίπησ ηελ ππφζεζε Ζ0.  Γειαδή, ν 

ζπληειεζηήο LEX είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο (Γηάθνξνο ηνπ κεδελόο).  

 

2
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ probability) 

Γηα λα ειέγμσ εάλ ην δείγκα κνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πξέπεη ην 

Probability λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05.    

Δπεηδή ην probability ηνπ ζπληειεζηή LEX ηζνχηαη κε 0.0000 είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην 0,05 (5%), ηφηε ν ζπληειεζηήο LEX είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο  

(≠0, δηάθνξνο ηνπ κεδελφο).  

 

Γηα ην LPDD:  

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ)  

 

1)  Ζ0:  Β2=0 (Με ηαηηζηηθά εκαληηθφ)  

     Ζα:  Β2≠0 (ηαηηζηηθά εκαληηθφ) 

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο t-statistics:  

     Γίπιεπξνο έιεγρνο  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                 -2.064                                                      2.064 

Ζν 
Ζα Ζα 

x 
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3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο t-statistics 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ LEX θαη LPDD, άξα νη κεηαβιεηέο 

κνπ είλαη 2. 

tπηλάθσλ=(v=n-(k+1)=27-(2+1)=24) 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 5%  

Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο t-statistics θνηηάσ ζηε ζηήιε v=24 θαη ζηε 

γξακκή α=0.025 θαη βξίζθσ φηη Βαζκφο Διεπζεξίαο ηζνχηαη κε 2.064 θαη 

ηνπνζεηψ ηα θξίζηκα ζεκεία ζην ζρήκα.  

 

4)  tάζθεζεο = 4.214897 

 

5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην t ηνπ ζπληειεζηή LPDD ηεο άζθεζεο (4.214897) είλαη κεγαιχηεξν 

απφ ην t ηνπ πίλαθα (2.064) απνξξίπησ ηελ ππφζεζε Ζ0.  Γειαδή, ν 

ζπληειεζηήο LPDD είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθόο (Γηάθνξνο ηνπ κεδελόο).   

 

2
Ορ 

ΣΡΟΠΟ t-statistics (ΜΔ probability) 

Γηα λα ειέγμσ εάλ ην δείγκα κνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ πξέπεη ην 

Probability λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,05.   

Δπεηδή ην probability ηνπ ζπληειεζηή LPDD ηζνχηαη κε 0.0003 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην 0,05 (5%), ηφηε ν ζπληειεζηήο LPDD είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθόο (≠0, δηάθνξνο ηνπ κεδελφο).  
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6.2.2  ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ R²  
 

Σν R² δελ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο αξλεηηθέο ή κεγαιχηεξεο απφ ηε 

κνλάδα, θπκαίλεηαη δειαδή κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο [0,1].  

ΠΡΔΠΔΗ:  0 < R² < 1 

Απφ ηνλ πίλαθα παιηλδξφκεζεο βξίζθσ φηη ην R-squared = 0.965185 

θαη ζπκπεξαίλσ φηη ην ππόδεηγκα κνπ είλαη αξθεηά θαιό, 

αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ, επεηδή πιεζηάδεη ηελ κνλάδα.  

Σν ππφινηπν 0.04 είλαη ηα θαηάινηπα, ν Γηαηαξαθηηθφο φξνο θαη 

εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην αξρηθφ ππφδεηγκα.  

Δπίζεο, ην Adjusted R-squared = 0.962283 είλαη θαηάηη κηθξφηεξν 

απφ ην R-squared είλαη 0.965185.  Απαιιαγκέλν απφ ηνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο.  Με απηφ ην ζπληειεζηή κπνξεί λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ 

πηα είλαη ε θαιχηεξε γηαηί έηζη θεχγνπλ νη βαζκνί ειεπζεξίαο.  Γηα ην ιφγν 

απηφ, είλαη θαιχηεξν κέηξν ζχγθξηζεο.   

 

 

6.2.3  ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ f-statistics 
 

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ f-statistics (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ) 

1)  Ζ0:  Β0=Β1=Β2=0 (Με ηαηηζηηθά εκαληηθφ)  

     Ζα:  Β0≠Β1≠Β2≠0 (ηαηηζηηθά εκαληηθφ) 

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο f-statistics:  

     Μνλφπιεπξνο έιεγρνο   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζν 

Ζα 

 3.40 
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3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο f-statistics 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ LEX θαη LPDD, άξα νη κεηαβιεηέο 

κνπ είλαη 2. 

f=(v1=k=2) 

f=(v1=n-(k+1)=27-(2+1)=24) 

Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 5% 

Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο f-statistics θνηηάσ ζηε θάζεηε ζηήιε v=24 θαη 

ζηε νξηδφληηα γξακκή k=2 θαη βξίζθσ φηη Βαζκφο Διεπζεξίαο ηζνχηαη 

πεξίπνπ κε 3.40 θαη ηνπνζεηψ ηα θξίζηκα ζεκεία ζην ζρήκα.  

 

4)  fάζθεζεο = 332.6759 

 

5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην f ηεο άζθεζεο (332.6759) είλαη κεγαιχηεξν απφ ην f ηνπ πίλαθα 

(3.40) απνξξίπησ ηελ ππφζεζε Ζ0.  Γειαδή, όινη νη ζπληειεζηέο ηεο 

παιηλδξόκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί (Γηάθνξνη ηνπ κεδελόο) .  

 

2
Ορ 

ΣΡΟΠΟ f-statistics (ΜΔ probability) 

Δπεηδή ην probability ηζνχηαη κε 0.0000 είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05 (5%), 

ηφηε νη ζπληειεζηέο ζην ζύλνιν ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί  (≠0, 

δηάθνξνη ηνπ κεδελφο) θαη ππάξρεη ηζρπξή γξακκηθή ζρέζε.  
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6.3  ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ  
 

6.3.1   ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ  
 

6.3.1.1  DW & BG statistics - Έιεγρν Απηνζπζρέηηζεο Α΄Σάμεο  

 

 χκθσλα κε ηε ζεσξία ν έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ – απηνζπζρέηηζεο 

γίλεηαη κε 2 ηξφπνπο:  

 

α)  Durbin-Watson stat γηα ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξώηεο ηάμεο  

 

1
Ορ 

ΣΡΟΠΟ Durbin-Watson stat (ΜΔ 5 ΒΖΜΑΣΑ)  

1)  Ζ0:  Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα  

     Ζα:  Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα  

 

2)  ρήκα Καηαλνκήο Durbin-Watson stat: Παίξλεη ηηκέο απφ 0 έσο θαη 4 

                         

 

 

 

 

 

 

3)  Κξίζηκα ζεκεία  

Βξίζθσ ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ην ζρήκα θαηαλνκήο Durbin-Watson. 

v= βαζκφο ειεπζεξίαο 

n= observation=27 

k= αξηζκφο  αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ LEX θαη LPDD, άξα νη κεηαβιεηέο 

κνπ είλαη 2. 

Πάσ ζηνλ πίλαθα θαηαλνκήο Durbin-Watson θνηηάσ γηα n=27 θαη k=2 βξίζθσ 

φηη ηα θξίζηκα ζεκεία απφ ηνλ πίλαθα L, U είλαη dL = 1.24 θαη dU = 1.56   

4 – dL => 4 – 1.24 = 2.76 

4 – dU => 4 – 1.56 = 2.44 

 

4)  Durbin-Watson άζθεζεο = 0.376435 
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5)  Απφθαζε  

Δπεηδή ην Durbin-Watson ηεο άζθεζεο (0.376435) είλαη αλάκεζα ζηελ 

πεξηνρή 0 θαη d L (1.24) θαη είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2,  άπα ςπάπσει θεηική 

αςηοζςζσέηιζη ζηα καηάλοιπα .  Απνδερόκαζηε ηελ Ζα θαη ππάξρεη 

πξόβιεκα.  

 

β)  Μεζνδνινγία Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test γηα ηνλ 

     έιεγρν απηνζπζρέηηζεο πξώηεο ηάμεο  

 

Πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 36.55732     Probability 0.000004 

Obs*R-squared 16.57307     Probability 0.000047 

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.075349 0.192715 -0.390984 0.6994 

LEX -0.016911 0.018304 -0.923905 0.3651 

LPDD 0.029687 0.040592 0.731351 0.4720 

RESID(-1) 0.808430 0.133707 6.046265 0.0000 

R-squared 0.613817     Mean dependent var 6.43E-16 

Adjusted R-squared 0.563446     S.D. dependent var 0.033684 

S.E. of regression 0.022256     Akaike info criterion -4.636479 

Sum squared resid 0.011392     Schwarz criterion -4.444503 

Log likelihood 66.59247     F-statistic 12.18577 

Durbin-Watson stat 1.300136     Prob(F-statistic) 0.000056 

Πίλαθαο 6.3.1.1.13:  Πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο Breusch-Godfrey κε 

Λνγάξηζκνπο 
 

Απόθαζη:  

Δπεηδή, ην probability = 0.000004 θαη probability < 0.05 (5%) ππάξρεη 

απηνζπζρέηηζε άξα θαη πξόβιεκα, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη απφ 

πξνεγνχκελν έιεγρν . 
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6.3.1.2  ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΝΟΝΗΚΟΣΖΣΑ (Jarque-Bera)  

 

1)  Ζ0:  Καηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

     Ζα:  Καηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά  

0

1

2

3

4

5

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals

Sample 1985 2011

Observations 27

Mean       6.43e-16

Median  -0.004874

Maximum  0.061470

Minimum -0.066507

Std. Dev.   0.033684

Skewness   0.114429

Kurtosis   2.487912

Jarque-Bera  0.353936

Probability  0.837806

 
Γηάγξακκα 6.3.1.2.14:  Έιεγρν Καλνληθόηεηαο (Jarque-Bera) κε 

Λνγάξηζκνπο  

 

Κανόναρ:  

Γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα πξέπεη probability > 0,05 (5%), δειαδή, ηα 

θαηάινηπα λα θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 

 

Απόθαζε:  

Απφ ηνλ παξαπάλσ ηζηφγξακκα πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ, θνηηάκε φηη ην 

probability = 0.837806, άξα είλαη κεγαιχηεξν  ηνπ 5%.  Δπνκέλσο, 

απνδέρνκαη ηελ ππφζεζε Ζ0, δελ ππάξρεη πξφβιεκα θαλνληθφηεηαο.  

πλεπψο, ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά.    

Κάλεη έιεγρν ζηα θαηάινηπα κε αζπκκεηξία θαη θχξησζε θαη παξαηεξείηαη 

φηη ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά , ζχκθσλα κε ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 
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6.3.1.3  ΔΛΔΓΥΟ ΔΣΔΡΟΚΔΓΑΣΗΚΟΣΖΣΑ (White) 

  

1)  Ζ0:  Καηάινηπα είλαη νκνηνζθεδαζηηθά  

     Ζα:  Καηάινηπα είλαη εηεξνζθεδαζηηθά  

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 3.610222     Probability 0.020810 

Obs*R-squared 10.69963     Probability 0.030155 

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/13   Time: 22:10   

Sample: 1985 2011   

Included observations: 27   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.413935 0.331662 -1.248062 0.2251 

LEX -0.014828 0.021010 -0.705783 0.4877 

LEX^2 0.000500 0.000897 0.557255 0.5830 

LPDD 0.107373 0.092194 1.164648 0.2566 

LPDD^2 -0.005520 0.005073 -1.088269 0.2883 

R-squared 0.396283     Mean dependent var 0.001093 

Adjusted R-squared 0.286516     S.D. dependent var 0.001358 

S.E. of regression 0.001147     Akaike info criterion -10.53744 

Sum squared resid 2.90E-05     Schwarz criterion -10.29747 

Log likelihood 147.2555     F-statistic 3.610222 

Durbin-Watson stat 1.396160     Prob(F-statistic) 0.020810 

Πίλαθαο 6.3.1.3.14:  Πίλαθαο Δηεξνζθεδαζηηθόηεηαο κε Λνγαξίζκνπο  

 

Απόθαζε: 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θνηηάκε ην probability ηεο f-statistics.  Δθφζνλ, ην 

probability = 0.020810, άξα, είλαη κηθξφηεξν απφ ην 0,05 (5%).  Ωο εθ ηνχηνπ 

απνδερφκαζηε ηελ Ζα, δειαδή, ηα θαηάινηπα είλαη εηεξνζθεδαζηηθά.    
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6.3.1.4  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ARCH 

 

 Αλαθέξεηαη ζηελ απηνζπζρέηηζε κε ζπλζήθε Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο.  

 

1)  Ζ0:  Γελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 

     Hα:  Τπάξρεη ππφδεηγκα ARCH  

 

ARCH Test: 

F-statistic 9.534028     Probability 0.005034 

Obs*R-squared 7.392036     Probability 0.006551 

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/13   Time: 22:12   

Sample (adjusted): 1986 2011   

Included observations: 26 after adjustments   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000477 0.000298 1.598983 0.1229 

RESID^2(-1) 0.527584 0.170865 3.087722 0.0050 

R-squared 0.284309     Mean dependent var 0.001055 

Adjusted R-squared 0.254489     S.D. dependent var 0.001370 

S.E. of regression 0.001183     Akaike info criterion -10.56740 

Sum squared resid 3.36E-05     Schwarz criterion -10.47063 

Log likelihood 139.3763     F-statistic 9.534028 

Durbin-Watson stat 1.404612     Prob(F-statistic) 0.005034 

Πίλαθαο 6.3.1.4.15:  Πίλαθαο ARCH κε Αιγόξηζκνπο 

 

Απόθαζε: 

Probability = 0.005034.  Άξα, Probability = 0.005034 < 0,05 (5%).  Δίκαζηε 

ζηελ ππφζεζε Hα:  Τπάξρεη ππόδεηγκα ARCH 1
εο

 Σάμεο.   
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6.3.1.5  ΔΛΔΓΥΟ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ  Ramsey Test   

 

1)  Ζ0:  σζηή εμεηδίθεπζε  

     Ζα:  Λαλζαζκέλε εμεηδίθεπζε  

 

 Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ην test ηνπ Ramsey θαη γίλεηαη κε ηνλ έιεγρν 

Reset.  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.021183     Probability 0.885549 

Log likelihood ratio 0.024856     Probability 0.874727 

Test Equation:   

Dependent Variable: LGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/13   Time: 22:14   

Sample: 1985 2011   

Included observations: 27   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.500324 4.128767 0.363383 0.7196 

LEX 0.112372 0.421882 0.266358 0.7923 

LPDD 0.177456 0.622330 0.285147 0.7781 

FITTED^2 0.032498 0.223289 0.145544 0.8855 

R-squared 0.965217     Mean dependent var 5.340670 

Adjusted R-squared 0.960680     S.D. dependent var 0.180525 

S.E. of regression 0.035797     Akaike info criterion -3.685954 

Sum squared resid 0.029473     Schwarz criterion -3.493979 

Log likelihood 53.76039     F-statistic 212.7458 

Durbin-Watson stat 0.375278     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 6.3.1.5.16:  Πίλαθαο Ramsey Reset Test κε Αιγνξίζκνπο 

 

Απόθαζε: 

Probability = 0.885549.  Άξα, Probability = 0.885549 > 0,05 (5%).  Δίκαζηε 

ζηελ ππφζεζε Ζ0:  σζηή εμεηδίθεπζε ηνπ Τπνδείγκαηνο, άξα δελ ππάξρεη 

πξφβιεκα, ε εμεηδίθεπζε είλαη ζσζηή, είλαη θαιή.     
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6.3.2   ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ  
 

6.3.2.1  ΠΡΩΣΟ ΣΔΣ ΣΟΤ CHOW 

 

Σν Chow Breakpoint Test ρσξίδεη ην δείγκα ζε δπν ππνδείγκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο δπν 

εμηζψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ.  Δπηιέγεηαη ζαλ έηνο γηα ζπάζηκν ηνπ δείγκαηνο 

ην 2007 θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

1)  Ζ0:  πληειεζηέο είλαη ζηαζεξνί 

     Ζα:  πληειεζηέο δελ είλαη ζηαζεξνί  

 

Chow Breakpoint Test: 2007  

F-statistic 0.996182     Probability 0.413938 

Log likelihood ratio 3.592461     Probability 0.308967 

Πίλαθαο 6.3.2.1.17:  Πίλαθαο CHOW κε Λνγαξίζκνπο 
 

Απόθαζε: 

Δπεηδή ην probability 0.413938 > 0,05 (5%), ηφηε νη ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαζεξνί θαη άξα ε πξφβιεςε είλαη ζσζηή.  Απηή ε πξφβιεςε γίλεηαη ζε 2 

κέξε ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν ζπάεη απφ ην 1985 έσο ην 2007 θαη απφ ην 2007 

έσο 2011. 

 

 
6.3.2.2  ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΣ ΣΟΤ CHOW (ΣΔΣ ΣΖ ΠΡΟΒΛΔΠΣΗΚΖ 

ΑΠΟΣΤΥΗΑ) 

 

Σν Chow Forecast Test ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηελ 

πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 

 

1)  Ζ0:  σζηή πξφβιεςε απνηπρίαο  

     Ζα:  Λαλζαζκέλε πξφβιεςε απνηπρία 
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Chow Forecast Test: Forecast from 2007 to 2011 

F-statistic 0.549533     Probability 0.736801 

Log likelihood ratio 3.646821     Probability 0.601297 

Test Equation:   

Dependent Variable: LGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/27/13   Time: 22:20   

Sample: 1985 2006   

Included observations: 22   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.625385 0.360545 1.734555 0.0990 

LEX 0.161868 0.039727 4.074487 0.0006 

LPDD 0.313158 0.079536 3.937303 0.0009 

R-squared 0.948543     Mean dependent var 5.286791 

Adjusted R-squared 0.943127     S.D. dependent var 0.154436 

S.E. of regression 0.036830     Akaike info criterion -3.638876 

Sum squared resid 0.025773     Schwarz criterion -3.490097 

Log likelihood 43.02763     F-statistic 175.1203 

Durbin-Watson stat 0.407005     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίλαθαο 6.3.2.2.18:  Πίλαθαο CHOW Πξνβιεπηηθήο Απνηπρίαο κε 

Λνγαξίζκνπο 

 

Απόθαζε: 

Δπεηδή ην probability = 0.736801 > 0,05 (5%) ηφηε πέθησ ζηε Ζ0:  σζηή 

πξόβιεςε απνηπρίαο.  Απηή ε πξφβιεςε γίλεηαη γηα φιν ην δείγκα.  
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6.3.2.3  ΣΔΣ ΣΟΤ CUSUM (ΠΡΩΣΟ ΣΔΣ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ)  

 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο κπνξεί λα απνηππσζεί θαη κέζα απφ 

ηα δηαγξάκκαηα θαλνληθνπνηεκέλσλ αζξνηζκάησλ θαηαινίπσλ.  Σα 

απνηειέζκαηα κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο          

E-views απεηθνλίδνληαη ζηα αθφινπζα γξαθήκαηα.  
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Γηάγξακκα 6.3.2.3.15:  Πξώην Σεζη Καηαινίπσλ κε Λνγαξίζκνπο 

 

Απόθαζε: 

Απφ ην πξψην test ηνπ CUSUM – ζηαζεξφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ ζε επίπεδν 

5%, φπσο απεηθνλίδεηαη απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαίλεηαη φηη νη 

ζπληειεζηέο είλαη ζηαζεξνί, θαζώο ε κπιε γξακκή είλαη ζηα όξηα ησλ 

θόθθηλσλ γξακκώλ.  Δπνκέλσο, ε πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.   
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6.3.2.4  ΣΔΣ ΣΟΤ CUSUM (ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΔΣ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ ΔΗ 

ΣΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΟ)  

 

 Γηα λα επηβεβαησζεί ην πξψην ηεζη θάλνπκε ην ηεζη θαηαινίπσλ εηο ην 

ηεηξάγσλν.  
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Γηάγξακκα 6.3.2.4.16:  Γεύηεξν Σεζη Καηαινίπσλ εηο ην ηεηξάγσλν  κε 

Λνγαξίζκνπο 

 

Απόθαζε: 

Ο έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ πξέπεη λα είλαη ζηα φξηα ησλ πξψησλ γξακκψλ.  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα CUSUM ησλ ηεηξαγσληζκέλσλ θαηαινίπσλ 

δηαπηζηψλεηαη κηθξή αζηάζεηα ησλ παξακέηξσλ.  Άξα, επεηδή μεθεύγνπλ νη 

ζπληειεζηέο, δελ είλαη ζηαζεξνί θαη ε πξνβιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

ππνδείγκαηνο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζηα όξηα ηνπ 5% .   

 



 
82 

6.3.2.5  ΣΡΗΣΟ ΣΔΣ ΣΩΝ ΚΑΣΑΛΟΗΠΩΝ  

 

 Γηα επηβεβαίσζε γίλεηαη θαη έλαο ηξίηνο έιεγρνο.  
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Γηάγξακκα 6.3.2.5.17:  Σξίην Σεζη Καηαινίπσλ κε Λνγαξίζκνπο 

 

Απόθαζε: 

Σέινο, θαη απφ ην ηειεπηαίν ηεζη ησλ θαηαινίπσλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

ζπληειεζηέο δελ είλαη ζηαζεξνί θαζψο μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ησλ θφθθηλσλ 

γξακκψλ θαη ζπλεπψο ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά . 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Μέζα απφ κηα δεχηεξε Δθηίκεζε ηνπ Τπνδείγκαηνο απηή ηε θνξά ζηελ 

εθζεηηθή ηνπ κνξθή δηαπηζηψζεθε φηη:  

a. Οη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. 

b. ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηφζν ζηε γξακκηθή φζν θαη ζηελ εθζεηηθή  

κνξθή ηα πξφζεκα είλαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία.  

c. ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ηφζν ζηε γξακκηθή φζν θαη ζηελ εθζεηηθή  

κνξθή δηαπηζηψζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα είλαη ζηαηηζηηθά  

ζεκαληηθφ θαη θαιά εμεηδηθεπκέλν. 

d. ηα νηθνλνκεηξηθά θξηηήξηα δηαπηζηψζεθε φηη ζηε γξακκηθή κνξθή ε 

πιεηνςεθία ησλ θξηηεξίσλ ήηαλ ιαλζαζκέλα θαη πξνβιεκαηηθά.   

Αληηζέησο, ζηελ εθζεηηθή κνξθή ζηελ πιεηνςεθία ηα θξηηήξηα ήηαλ  

ζσζηά ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ.   

Δδψ ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά, νη ζπληειεζηέο είλαη 

ζηαζεξνί φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ Chow θαη ηνπ Cusum, 

ππάξρεη ζσζηή πξφβιεςε απνηπρίαο, ν έιεγρνο ησλ θαηαινίπσλ βξίζθεηαη 

κέζα ζηα φξηα θαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζσζηή.  Απφ ηελ 

άιιε ην πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην  ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ζηελ 

δεχηεξε εθηίκεζε ηνπ είλαη φηη παξνπζηάζηεθε μαλά ην πξφβιεκα ηεο 

απηνζπζρέηηζεο κέζα απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ Durbin – Watson θαη ησλ 

Breusch & Godfrey, θαζψο θαη ην πξφβιεκα ηεο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, φπνπ 

θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη  

ππφδεηγκα ARCH 1
εο

 Σάμεο.   

Δπνκέλσο, ην ππφδεηγκα καο ζηελ εθζεηηθή ηνπ κνξθή είλαη θαιχηεξν 

απφ ην γξακκηθφ , γηα ην ιφγν φηη αληηκεησπίδεη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζηα 

νηθνλνκεηξηθά θξηηήξηα, ζε ζρέζε κε ην γξακκηθφ.  Ωο επί ην πιείζηνλ , 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε λέα παιηλδξφκεζε ππάξρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα 

απφ ηελ πξψηε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7:  ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 
 

 

Αλ κία κεηαβιεηή Τ είλαη ζηάζηκε ηφηε ιέκε φηη δελ έρεη κνλαδηαία 

ξίδα (θ=1) θαη ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο (Autocorrelation function, ACF) 

ζα είλαη θνληά ζηε κνλάδα θαη ΓΔΝ ζα κεηψλεηαη γξήγνξα φζν ζα απμάλνληαη 

νη πζηεξήζεηο. 

Μηα κεηαβιεηή ιέγεηαη ζηάζηκε φηαλ : 

 Έρεη ηνλ ίδην κέζν, ε ηηκή ηεο ηαιαληεχεηαη γχξσ απφ ην κέζν, φηαλ 

εμεηάδεηαη ζε φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα, δειαδή νη ηηκέο πνπ απηή 

παίξλεη ζηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ ηνλ ίδην κέζν,  

(δειαδή ην δηάγξακκα λα είλαη ζαλ θαξδηνγξάθεκα).  

 Έρεη ηελ ίδηα δηαθύκαλζε, δειαδή ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο λα είλαη γχξσ απφ ην αξηζκεηηθφ κέζν.  

 Ζ ζπλδηαθύκαλζε κηαο πεξηφδνπ λα είλαη ζηαζεξή γχξσ απφ ηα φξηα. Ζ 

ζπλδηαθχκαλζε ηεο κηαο πεξηφδνπ έζησ t εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε t-1 θαηά κία κνλάδα ζηαζεξή.   

Αλ ηζρχνπλ φια ηα πξνεγνχκελα ηφηε ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε.   Αλ 

κηα ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο δελ ηζρχεη, ηφηε ε κεηαβιεηή Τ 

ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζηάζηκε.  Γειαδή, ζε κηα κε ζηάζηκε κεηαβιεηή ηφζν 

ν κέζνο φζν θαη ε δηαθχκαλζε είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ.  Δκπεηξηθά έρεη 

απνδεηρζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο δελ έρνπλ νχηε ζηαζεξφ κέζν νχηε 

ζηαζεξή δηαθχκαλζε.  Μηα κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε φηαλ παξνπζηάδεη 

αλνδηθή ή θαζνδηθή ηάζε, κεηαβιεηφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν ή φηαλ 

παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα (Γξηηζάθεο, 2013) & (Υξήζηνπ, 2003). 

Οη κε ζηάζηκεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα θαη αδπλακία δηεμαγσγήο πξνβιέςεσλ.   Αλ νη κεηαβιεηέο δελ 

είλαη ζηάζηκεο, νη ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ εθηηκεηέο δελ είλαη ζπλεπείο, κε 

απνηέιεζκα ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο λα κελ είλαη θαη έγθπξνο.  Γηα ηελ 

απνθπγή ινηπφλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ, πξέπεη νη ζπληειεζηέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζηκφηεηα.   
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πλήζσο νη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο ζηα επίπεδα 

ηνπο γηα απηφ ηηο κεηαηξέπνπκε ζε ζηάζηκεο παίξλνληαο ηηο πξψηεο δηαθνξέο.   

Δπίζεο, φηαλ ζε κηα παιηλδξφκεζε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξν ζδηνξηζκνχ R
2
 

είλαη πςειή θαη ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ Durbin – Watson είλαη ρακειή 

(δειαδή R
2
>DW) είλαη πηζαλφλ ε παιηλδξφκεζε λα κελ είλαη πξαγκαηηθή 

αιιά θαηλνκεληθή (Γξηηζάθεο, 2013).  

Ο Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο γίλεηαη:  

 Με γπαθικέρ παπαζηάζειρ. Αλ έρνπκε αλνδηθή ή θαζνδηθή ηάζε ηφηε 

ιέκε φηη ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε.  

 Έλεγσορ ζςνηελεζηών αςηοζςζσέηιζηρ (κε ηα θξηηήξηα Box-Pierce θαη 

Ljung-Box). 

 Έλεγσορ μοναδιαίαρ πίζαρ (Unit Root) κε ηνλ έιεγρν Dickey-Fuller.  

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ ειέγρσλ  ζηαζηκφηεηαο.  Πξψηα 

ζα απεηθνληζηνχλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο, έπεηηα ζα γίλεη ν έιεγρνο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο θαη ζην ηέινο ζα δηεμαρζνχλ νη έιεγρνη 

ζηαζηκφηεηαο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο.  Οη έιεγρνη ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο 

ζεσξνχληαη πνιχ ηζρπξνί θαη απνηειεζκαηηθνί.    

 

 

7.1  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ  ΜΔ 

ΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ  
 

ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο κε 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζπλήζσο ην πξψην βήκα 

γηα ηελ αλάιπζε νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο ζεηξάο.  θνπφο ηεο κειέηεο ησλ 

γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ είλαη λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ηάζεο, επνρηθφηεηαο, 

θπθιηθήο δηαθχκαλζεο ή αθαλφληζηεο κεηαβνιήο.  ηε πεξίπησζε πνπ θάπνην 

απφ ηα θαηλφκελα απηά ηζρχνπλ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη 

ζηάζηκε.   
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 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο  

5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

LGDP

 
Γηάγξακκα 7.1.18:  Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ινγαξηζκηκέλεο κεηαβιεηήο 

LGDP 
 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ην ΑΔΠ ηεο Απζηξίαο ζηε 

ινγαξηζκηκέλε ηνπ κνξθή θαηά ηελ πεξίνδν 1985 – 2011.  χκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε επεηδή ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία ιέγεηαη φηη ε κεηαβιεηή απηή δελ είλαη ζηάζηκε.  

     

 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Δμαγσγώλ  

10.0

10.4

10.8

11.2

11.6

12.0

12.4

12.8

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

LEX

 

Γηάγξακκα 7.1.19:  Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ινγαξηζκηκέλεο κεηαβιεηήο 

LEX 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο Δμαγσγέο ηεο Απζηξίαο ζηε 

ινγαξηζκηκέλε ηνπο κνξθή θαηά ηελ πεξίνδν 1985 – 2011.  χκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε επεηδή νη εμαγσγέο αθνινπζνχλ  αλνδηθή 

πνξεία ιέγεηαη φηη ε κεηαβιεηή απηή δελ είλαη ζηάζηκε.  

 

 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Υξένπο  

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

LPDD

 
Γηάγξακκα 7.1.20:  Γξαθηθή παξάζηαζε ηεο ινγαξηζκηκέλεο κεηαβιεηήο 

LPDD 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεη ην Υξένο ηεο Απζηξίαο ζηε 

ινγαξηζκηκέλε ηνπ κνξθή θαηά ηελ πεξίνδν 1985 – 2011.  χκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε επεηδή ην ρξένο αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία 

ιέγεηαη φηη ε κεηαβιεηή απηή δελ είλαη ζηάζηκε.  

 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηηο παξαπάλσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη νη 

ηξεηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ χπαξμε ηάζεο 

(αλνδηθή θαη θαζνδηθή πνξεία), ζπλεπψο δελ είλαη ζηάζηκεο.  Οη ηηκέο ηνπο 

δελ ηαιαληεχνληαη γχξσ απφ κηα ζηαζεξή κέζε ηηκή.  Ωο εθ ηνχηνπ , 

πξνρσξάκε ζηνπο επφκελνπο ειέγρνπο.     
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7.2  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ 

ΑΤΣΟΤΥΔΣΗΖ  
 

Ζ ππφζεζε ηεο ζηαζηκφηεηαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο ( AC) ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο ρξνληθήο ζεηξάο θαη ηεο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο (PAC) ηνπ 

αληίζηνηρνπ correlogram.  ηε γξαθηθή παξάζηαζε ν ζπληειεζηήο 

απηνζπζρέηηζεο αξρίδεη απφ πνιχ πςειέο ηηκέο θαη θζίλεη αξγά.  Απηφ  

ππνδειψλεη φηη ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε.   

πλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο νλνκάδεηαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπ ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ ρξνληθνχ θαη ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θ.  πλάξηεζε κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο νλνκάδεηαη ε 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο ηνπ δείγκαηνο θαη 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θ (Υξήζηνπ, 2003).  

ηε παξνχζα ελφηεηα, ζα γίλεη πξψηα ν έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο ζηα επίπεδα θαη ελ ζπλερεία ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο.  Έιεγρν ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο κε ηα θξηηήξηα ησλ  Box-

Pierce.      

 

7.2.1  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ 

ΑΤΣΟΤΥΔΣΗΖ ΣΑ ΔΠΗΠΔΓΑ  
 

 

Γηάγξακκα 7.2.1.21:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο 

LGDP ζηα επίπεδα 
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Γηάγξακκα 7.2.1.22:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο 

LEX ζηα επίπεδα 

 

 

Γηάγξακκα 7.2.1.23:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο  

LPDD ζηα επίπεδα 
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Με ηε ρξήζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο E-views παίξλνπκε ηα 

ζρεηηθά γξαθήκαηα πνπ βνεζάλε ζηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο ηνπ ππνδείγκαηνο.   ε θάζε δηάγξακκα δίλνληαη νη 

ζπλαξηήζεηο απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο.  ηελ ηειεπηαία 

ζηήιε δίλεηαη ην probability, ην αθξηβέο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο.   

Κανόναρ:  Γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα πξέπεη  νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο  απηνζπζρέηηζεο λα θπκαίλνληαη 

εληφο νξίσλ ζε φιεο ηηο ρξνληθέο ζεηξέο θαη ην probability > 0,05 (5%), 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζηαζηκφηεηα.  

Απόθαζη:   Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο 3 κεηαβιεηέο νη ζπληειεζηέο 

απηνζπζρέηηζεο βγαίλνπλ εθηφο ησλ νξίσλ ησλ δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο.  Αθφκε, επεηδή 

θαη ζηηο 3 κεηαβιεηέο ην probability < 0,05 (5%), δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα 

θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ςάρλνπκε δελ είλαη ζηάζηκεο  θαη άξα ππάξρεη 

πξφβιεκα.  

Μεηέπεηηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ είλαη ζηάζηκεο ζηα επίπεδα.  Δπνκέλσο, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλερηζηεί ν έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο θαη κε ηηο πξψηεο δηαθνξέο.     

 

 

7.2.2  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ 

ΑΤΣΟΤΥΔΣΗΖ ΣΗ ΠΡΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ  
 

Έπεηηα απφ ηνπο ειέγρνπο ζηαζηκφηεηαο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηαβιεηέο δελ είλαη 

ζηάζηκεο, δηεμάγεηαη έλαο αθφκε έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο, απηή ηε θνξά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξψηεο δηαθνξέο.  Θα 

εθαξκνζηεί θαη εδψ ην θξηηήξην ησλ Box-Pierce.     
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Γηάγξακκα 7.2.2.24:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο 

D(LGDP) ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 

  

 
Γηάγξακκα 7.2.2.25:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο 

D(LEX) ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
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Γηάγξακκα 7.2.2.26:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο ζπληειεζηή απηνζπζρέηηζεο 

D(LPDD) ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 

 

Κανόναρ:  Γηα λα κελ ππάξρεη πξφβιεκα πξέπεη νη ηηκέο ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο θαη κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο λα θπκαίλνληαη 

εληφο νξίσλ ζε φιεο ηηο ρξνληθέο ζεηξέο θαη ην probability > 0,05 (5%), 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζηαζηκφηεηα.  

Απόθαζη:   Παξαηεξείηαη φηη θαη ζηηο 3 κεηαβιεηέο νη ζπληειεζηέο 

απηνζπζρέηηζεο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο.  Δπίζεο, επεηδή θαη 

ζηηο 3 κεηαβιεηέο ην probability > 0,05 (5%), ππάξρεη ζηαζηκφηεηα θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ςάρλνπκε είλαη ζηάζηκεο.  

πκπεξαίλνληαο ηνπ ειέγρνπο πνπ πξνεγήζεθαλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

κεηαβιεηέο ζηνπο πξψηνπο ειέγρνπο ζηαζηκφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ 

απηνζπζρέηηζεο ζηα επίπεδα δελ ήηαλ ζηάζηκεο , θαζψο νη ηηκέο μέθεπγαλ ησλ 

νξίσλ ησλ δηαθεθνκκέλσλ γξακκψλ , θαη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

ππεξίζρπε ησλ πηζαλνηήησλ ηνπ θξηηεξίνπ ησλ Box-Pierce.  Έπεηηα απφ έλαλ 

επαλέιεγρν πνπ έγηλε απηή ηε θνξά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξψηεο δηαθνξέο, 

δηαπηζηψζεθε φηη, νη κεηαβιεηέο γίλαλε ζηάζηκεο θαη ην ππφδεηγκα 

δηαζθαιίδεηαη απφ ζσζηή πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα.   
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7.3  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ 

UNIQUE ROOT  
  

Ο έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο Unique Root γίλεηαη κε ηνπο Dickey-

Fuller.  Δίλαη κηα ζχγρξνλε κέζνδνο ειέγρνπ ζηαζηκφηεηαο ησλ κνλαδηαίσλ 

ξηδψλ.  Ο έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο πνπ αθνινπζεί, ζεσξείηαη πην 

αμηφπηζηνο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη γηα ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο έρνπλ πξνεγεζεί ήδε δπν έιεγρνη , νη νπνίνη έγηλαλ κε ηηο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο, νη 

δηαδηθαζίεο απηέο είλαη γεγνλφο πσο δελ δίλνπλ πάληα αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα.   

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο 

ησλ κεηαβιεηψλ, επνκέλσο, είλαη νη έιεγρνη ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο, νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη πην αμηφπηζηνη. ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηαζηεί ε χπαξμε 

ζηαζηκφηεηαο κε βάζε ηνπο ειέγρνπο ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ εχξεζε 

κνλαδηαίαο ξίδαο.  Αξρηθά ζα θαηαγξαθεί ν έιεγρνο ζηα επίπεδα θαη ελ 

ζπλερεία ζηηο πξψηεο δηαθνξέο.   

Ο πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ειέγρνπ χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε έλα 

απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα κηαο ρξνληθήο ζεηξάο είλαη ν επαπμεκέλνο έιεγρνο 

ησλ Dickey-Fuller (ADF test).  Ο έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηξηψλ κνξθψλ παιηλδξφκεζεο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα απηνπαιίλδξν κν 

ππφδεηγκα κηαο ρξνληθήο ζεηξάο θαη είλαη νη εμήο:  

 Τπφδεηγκα απιήο κνξθήο ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε  

 Τπφδεηγκα κε χπαξμε ζηαζεξάο ρσξίο ηάζε  

 Τπφδεηγκα πνπ εκπεξηέρεη ζηαζεξά θαη ηάζε       

θνπόο είλαη θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο, ζηα δηάθνξα επίπεδα ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο, λα βξεζεί ε θαιύηεξε δπλαηή παιηλδξόκεζε πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ 

κε ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε ζηαζηκόηεηα ηεο θάζε 

κεηαβιεηήο.   

Οη ππνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο είλαη νη εμήο:   

1. Ζ0:  Με ηάζηκε Μεηαβιεηή (χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο)  

2. Ζα:  ηάζηκε Μεηαβιεηή (κε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο)  
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Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ ειέγρνπ ησλ Dickey-Fuller ζηηο ρξνληθέο ζεηξέο 

είλαη λα ζπγθξηζνχλ νη ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ ηεο t-θαηαλνκήο κε ηηο 

θξίζηκεο ηηκέο ηεο θαηαλνκήο ησλ Dickey-Fuller ζηα επίπεδα 1%, 5%, 10%.  

Δάλ κηα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηεο t-θαηαλνκήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

θξίζηκε ηηκή ηεο θαηαλνκήο ησλ Dickey-Fuller ζηα επίπεδα, ηφηε 

απνδερφκαζηε ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο θαη ε κεηαβιεηή δελ είλαη 

ζηάζηκε.  Δλψ, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε εάλ t-θαηαλνκή κηθξφηεξε απφ ηελ 

θξίζηκε ηηκή ηεο θαηαλνκήο ησλ Dickey-Fuller ζηα επίπεδα, ηφηε γίλεηαη 

απνδεθηή ε ππφζεζε Ζα, άξα ε κεηαβιεηή γίλεηαη ζηάζηκε (κε χπαξμε 

κνλαδηαίαο ξίδαο).  

Αθνινχζσο, ζα παξαηεζνχλ νη αλαιπηηθνί πίλαθεο γηα ηελ θάζε 

κεηαβιεηή ρσξηζηά, πξψηα ζηα επίπεδα θαη ελ ζπλερεία ζηηο πξψηεο δηαθνξέο 

θαη γηα ηηο ηξεηο κνξθέο παιηλδξφκεζεο.  

 

7.3.1  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ ΣΑ 

ΔΠΗΠΔΓΑ 
   

Με ηε βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο E-Views εμεηάδεηαη 

ε κεηαβιεηή LGDP, LEX, LPDD ζηα επίπεδα, πξψηα ρσξίο ζηαζεξά θαη 

ηάζε, ζηε ζπλέρεηα κε ζηαζεξά ρσξίο ηάζε θαη ηέινο κε ζηαζεξά θαη ηάζε 

καδί, θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο απεηθνλίδνληαη πην θάησ ζην ζχγγξακκα.   

 

 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Μνλαδηαίαο Ρίδαο ΑΔΠ ζηα επίπεδα 

 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.921036  0.9999 

Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  

Πίλαθαο 7.3.1.19:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LGDP 

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδα  
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ πξνεγείηαη παξαηεξείηαη φηη , ην                

t-Statistic = 3.921036 είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ζε φια ηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5%, 10%.  πλεπψο, ε κεηαβιεηή 

παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα θαη άξα δελ είλαη ζηάζηκε ζηελ πξψηε κνξθή.  

 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.626720  0.4535 

Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  

 10% level  -2.638752  

Πίλαθαο 7.3.1.20:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LGDP κε 

ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε ζηα επίπεδα   
 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη ζηε δεχηεξε κνξθή ε 

κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε θαζψο ην t -Statistic = -1.626720 είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα επίπεδα.    

 

Null Hypothesis: LGDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.104325  0.1269 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  

Πίλαθαο 7.3.1.21:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LGDP κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδα   
 

χκθσλα θαη κε ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν θαη ζηελ ηξίηε κνξθή θαίλεηαη 

φηη, ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε ζηα επίπεδα ζε θακία απφ ηηο ηξεηο 

κνξθέο, θαζψο θαη εδψ ην t-Statistic = -3.104325 είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο 

ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα επίπεδα θαη άξα ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα.  
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 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Μνλαδηαίαο Ρίδαο Δμαγσγώλ ζηα επίπεδα  

  

Null Hypothesis: LEX has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.992666  0.9999 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     

     
Πίλαθαο 7.3.1.22:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LEX ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδα 
 

Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε κεηαβιεηή LEX δελ είλαη ζηάζηκε 

ζηα επίπεδα ζηε πξψηε κνξθή.  Ζ ηηκή ηνπ t -Statistic =  3.992666 είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηηο ηηκέο ζηα θξίζηκα ζεκεία ζε φια ηα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο, νπφηε δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο.     

 

Null Hypothesis: LEX has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.551475  0.4923 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  
     
     

Πίλαθαο 7.3.1.23:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LEX κε 

ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε ζηα επίπεδα   
 

Ύζηεξα απφ εμέηαζε ηεο κεηαβιεηήο ζηε δεχηεξε κνξθή κε ζηαζεξά 

ρσξίο ηάζε δηαπηζηψλεηαη φηη δελ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα , θαζψο ην          

t-Statistic = -1.551475 είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ  θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ζηα επίπεδα.  
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Null Hypothesis: LEX has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.777082  0.0379 

Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  

 10% level  -3.254671  
     
     

Πίλαθαο 7.3.1.24:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LEX κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδα   
 

χκθσλα θαη κε ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν ε κεηαβιεηή LEX 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο.  πλεπψο, ε κεηαβιεηή 

ζηελ ηξίηε κνξθή ειέγρνπ ζηα επίπεδα κε ζηαζεξά θαη ηάζε γίλεηαη ζηάζηκε , 

θαζψο, ην t-Statistic = -3.777082 είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ζηα επίπεδα 5% θαη 10%.   Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -1.866966 

θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz = -1.519816.  

 

 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Μνλαδηαίαο Ρίδαο Υξένπο ζηα επίπεδα  

 

Null Hypothesis: LPDD has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.262563  0.9924 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

Πίλαθαο 7.3.1.25:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LPDD 

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδα 
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Καηά ηνλ ίδην ηξφπν εμεηάδεηαη θαη ηε ηειεπηαία κεηαβιεηή ζηα 

επίπεδα ζηε πξψηε κνξθή.  Παξαηεξείηαη φηη ην t -Statistic = 2.262563 είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα επίπεδα 1%, 5%, 10%.  

Δπνκέλσο, ε κεηαβιεηή LPDD δελ είλαη ζηάζηκε θαη παξνπζηάδεη κνλαδηαία 

ξίδα ζηα επίπεδα.  

 

Null Hypothesis: LPDD has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.595607  0.8547 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     

     
Πίλαθαο 7.3.1.26:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LPDD κε 

ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε ζηα επίπεδα   
 

Πξνρσξψληαο ζηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

κεηαβιεηή ζηε δεχηεξε κνξθή κε ζηαζεξά ρσξίο ηάζε, εμεηαδφκελε ζηα 

επίπεδα, παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα επεηδή ην t-Statistic = -0.595607 είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα επίπεδα.  πλεπψο, ε 

κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε.   

 

Null Hypothesis: LPDD has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 5 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.656618  0.2619 

Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  

 10% level  -3.261452  
     

     
Πίλαθαο 7.3.1.27:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ LPDD κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηα επίπεδα  
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβιεηήο LPDD απφ ηνλ 

ηειεπηαίν έιεγρν ζηα επίπεδα, δελ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ζηε κνξθή κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε.  Σν t-Statistic =  -2.656618 είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο ηηκέο 

ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα επίπεδα, άξα, ε κεηαβιεηή απηή ραξαθηεξίδεηαη 

απφ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο.  

 

Πξνθεηκέλνπ νη κεηαβιεηέο LGDP, LEX, LPDD λα γίλνπλ ζηάζηκεο ηηο 

εμεηάδνπκε πάιη κε ηε βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο  E-Views 

απηή ηε θνξά ζηηο πξψηεο δηαθνξέο.  Αθνινπζεί ν επαπμεκέλνο έιεγρνο 

Dickey – Fuller γηα ηελ αλαδήηεζε ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο γηα ηηο ηξεηο κνξθέο εμηζψζεσλ.  Πξψηα γίλεηαη ν έιεγρνο 

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε, ζηε ζπλέρεηα κε ζηαζεξά ρσξίο ηάζε θαη ηέινο, κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε καδί, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζηάζηκεο.   

ηελ επφκελε ελφηεηα απεηθνλίδνληαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο γηα ηελ 

θάζε κεηαβιεηή θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο παιηλδξφκεζεο  εμεηαδφκελεο ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο.   

 

 

7.3.2  ΔΛΔΓΥΟ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΜΟΝΑΓΗΑΗΑ ΡΗΕΑ ΣΗ 

ΠΡΩΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔ 

   

 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Μνλαδηαίαο Ρίδαο ΑΔΠ ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 

 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.940116  0.0516 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.28:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DLGDP 

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο  
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηή DLGDP 

είλαη ζηάζηκε θαζψο ε ηηκή ηνπ t-Statistic = -1.940116 είλαη κηθξφηεξε απφ 

ηελ ηηκή ηνπ επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο 10%.  πλεπψο, ε κεηαβιεηή απηή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηε κνξθή ρσξίο ζηαζεξά 

θαη ηάζε, ζηηο πξψηεο δηαθνξέο.   Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -5.012886 

θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz = -4.964131.  Οη ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ 

απηψλ ίζσο ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο 

κνξθήο παιηλδξφκεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κνξθή κε ζηαζεξά ρσξίο ηάζε 

θαη ε κνξθή κε ζηαζεξά θαη ηάζε ραξαθηεξηζηνχλ σο ζηάζηκεο.  

 

Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.444934  0.0021 

Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  

 10% level  -2.638752  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.29:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DLGDP κε 

ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο  

 

Αθνινχζσο, απεηθνλίδεηαη θαη ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε ζηαζηκφηεηαο 

ηεο κεηαβιεηήο ζηε κνξθή κε ζηαζεξά.  Σν απνηέιεζκα είλαη ην ίδην.  Ζ 

κεηαβιεηή δελ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα ζηε δεχηεξε κνξθή, ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο.  Υαξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζηκφηεηα θαζψο ην t -Statistic = -4.444934 

φπνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 1%, 5%, 10%.  

πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ Dickey – Fuller ε κεηαβιεηή είλαη 

ζηάζηκε.  Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -5.399238 θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ 

Schwarz = -5.201760. 
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Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.788926  0.0045 

Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  

 10% level  -3.248592  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.30:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DLGDP κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 

 

Οκνίσο θαη ν ηειεπηαίνο πίλαθαο ηεο κεηαβιεηήο DLGDP πνπ 

εμεηάδεηαη παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ζηε κνξθή κε ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο, κε κεδεληθέο ρξνληθέο πζηεξήζεηο.  Δδψ, ην t -Statistic =     

-4.788926, ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν θαη απφ ηηο ηξεηο ηηκέο ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5%, 10%.  Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -5.435959 θαη 

ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz = -5.189112.   

πκπεξαζκαηηθά, ε κεηαβιεηή DLGDP έγηλε ζηάζηκε ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο παιηλδξφκεζεο ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ησλ 

Dickey – Fuller.  πγθξίλνληαο βέβαηα θαη ηηο ηηκέο ησλ θξηηεξίσλ Akaike 

θαη Schwarz δηαπηζηψλεηαη πηα απφ ηηο ηξεηο κνξθέο είλαη ε θαηαιιειφηεξε 

κνξθή παιηλδξφκεζεο.  πλεπψο, επηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξε ε πξψηε 

κνξθή παιηλδξφκεζεο ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ Akaike 

θαη ηνπ κηθξφηεξνπ Schwarz πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή.       
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 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Μνλαδηαίαο Ρίδαο Δμαγσγώλ ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 

 

Null Hypothesis: D(LEX) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.002350  0.0043 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.31:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DEX ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο  

  
Πξνρσξψληαο ζην έιεγρν χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο γηα ηελ κεηαβιεηή DEX δηαπηζηψλεηαη φηη ε κεηαβιεηή ζηε πξψηε 

κνξθή ειέγρνπ, παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 

5%, 10%, κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο.  Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike =        

-1.514766 θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz = -1.466011.   

 
 

Null Hypothesis: D(LEX) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.840347  0.0079 

Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  

 10% level  -2.635542  
     

     
Πίλαθαο 7.3.2.32:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DEX κε 

ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο  
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα, ζηε δεχηεξε κνξθή, ε 

κεηαβιεηή παξνπζηάδεη επίζεο ζηαζηκφηεηα  κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο .  

Ζ ηηκή ηνπ t-Statistic = -3.840347 είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο ηηκέο φισλ ησλ 

επηπέδσλ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ Dickey-Fuller.  πλεπψο, ε 

κεηαβιεηή απηή δελ παξνπζηάδεη κνλαδηαία ξίδα.  Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ 

Akaike = -1.592607 θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz = -1.445351.   

    
 

Null Hypothesis: D(LEX) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.679463  0.0438 

Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  

 10% level  -3.243079  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.33:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DEX κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο   

 
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε κεηαβιεηή θαη 

ζηελ ηξίηε κνξθή ειέγρνπ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα κε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%.  Ζ ηηκή ηνπ t-Statistic = -3.679463 θαη είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηηο ηηκέο ησλ δπν απηψλ επηπέδσλ ζεκαληηθφηεηαο.  Γελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο αιιά απφ ζηαζηκφηεηα κε 

κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο.   Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -1.511426 θαη ε 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz = -1.315084.   

Σειηθά, ε κεηαβιεηή ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζηκφηεηα θαη ζηηο ηξεηο 

κνξθέο ειέγρνπ, ζηηο πξψηεο δηαθνξέο.  Γηα λα δηαπηζησζεί πνηα απφ ηηο ηξεηο 

κνξθέο είλαη πην θαηάιιειε κνξθή παιηλδξφκεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

θξηηήξην Akaike θαη Schwarz.  Δπηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξε κνξθή 

παιηλδξφκεζεο ε ηξίηε κε ζηαζεξά θαη ηάζε, ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ Akaike 

θαη ηνπ κηθξφηεξνπ Schwarz πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή.      
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 Έιεγρν ηαζηκόηεηαο Μνλαδηαίαο Ρίδαο Υξένπο ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο 

 

Null Hypothesis: D(LPDD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.408775  0.0182 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.34:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DLPDD 

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν εμεηάδεηαη θαη ε ηξίηε κεηαβιεηή DLPDD ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο.  Παξαηεξείηαη φηη ην t-Statistic = -2.408775 είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζηα επίπεδα 5% θαη 10%.  

Άξα, ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε ζηε πξψηε κνξθή θαη δελ παξνπζηάδεη 

κνλαδηαία ξίδα.  Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -3.318643 θαη ε ηηκή ηνπ 

θξηηεξίνπ Schwarz = -3.269888.      

 

Null Hypothesis: D(LPDD) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.475300  0.0175 

Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  

 10% level  -2.632604  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.35:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DLPDD κε 

ζηαζεξά θαη ρσξίο ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο  
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Πξνρσξψληαο ηνλ έιεγρν χπαξμεο ζηαζηκφηεηαο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

κεηαβιεηή ζηε δεχηεξε ηεο κνξθή είλαη ζηάζηκε ρσξίο ρξνληθέο πζηεξήζεηο.  

Δδψ ην t-Statistic = -3.475300 είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ 

ζεκείσλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 10%, ζηηο πξψηεο δηαθνξέο.  Ζ 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -3.444200 θαη ε ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Schwarz =    

-3.346690.     

 

Null Hypothesis: D(LPDD) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on AIC, MAXLAG=6) 
     
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.399247  0.0742 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  
     
     

Πίλαθαο 7.3.2.36:  Έιεγρν ζηαζηκόηεηαο κνλαδηαίαο ξίδαο ηνπ DLPDD κε 

ζηαζεξά θαη ηάζε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο 
 

ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνπ δηεμάρζεθε γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο 

ξίδαο ζηε ηξίηε κνξθή εμίζσζεο, ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, παξαηεξήζεθε φηη 

θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε κεηαβιεηή έρεη γίλεη ζηάζηκε.  Υαξαθηεξίδεηαη 

απφ κε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο, θαζψο, ην t -Statistic = -3.399247, είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 10%, κε κεδέλ ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο.  Ζ ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike = -3.364168 θαη ε ηηκή ηνπ 

θξηηεξίνπ Schwarz = -3.218003. 

Παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβιεηή παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα θαη ζηηο ηξεηο 

κνξθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη φ έιεγρνο ηνπ θξηηεξίνπ Akaike θαη 

Schwarz.  Δπηιέγεηαη σο θαηαιιειφηεξε κνξθή παιηλδξφκεζεο ε πξψηε 

ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε, ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ Akaike θαη ε ηξίηε κε ζηαζεξά 

θαη ηάζε ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ Schwarz πνπ παξαηεξείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

πλνςίδνληαο, ζε απηφ ην θεθάιαην κε βάζε ηελ ζεσξία πνπ 

πξνεγήζεθε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο απηήο, θαη κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

γίλαλε γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ , γηα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ 

ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο 

(unique root), παξαηεξείηαη φηη ζηνπο πξψηνπο ειέγρνπο νη κεηαβιεηέο δελ 

είλαη ζηάζηκεο.  Μεηά απφ κηα δεχηεξε επαλεμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο E-views θαη νη ηξεηο κεηαβιεηέο 

γίλαλε ζηάζηκεο, φπσο θαίλεηαη θαη κε ηνπο 3 ηξφπνπο εμέηαζεο .   

Αξρηθά εμεηάζηεθε ε χπαξμε ζηαζηκφηεηαο ζηηο ρξνληθέο ζεηξέο κε ηε 

βνήζεηα ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη θαηαγξάθεθε φηη νη κεηαβιεηέο 

παξνπζίαδαλ ηάζε, αλνδηθή.  Δλ ζπλερεία, δηεμήρζε έλαο αθφκε έιεγρνο κε 

ηε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο.  Σα θνξεινγξάκκαηα έδεημαλ φηη 

νη κεηαβιεηέο ζηα επίπεδα δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ζηαζηκφηεηα.  Έπεηηα 

φκσο απφ ηνλ έιεγρν ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ην probability > 5%, επνκέλσο, νη 

ζπληειεζηέο γίλαλε ζηάζηκνη.  Σέινο, δηεμάρζεθε έλαο αθφκε πην αμηφπηζηνο 

έιεγρνο, ησλ Dickey-Fuller. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ Dickey – Fuller 

δείρλνπλ φηη νη κεηαβιεηέο δελ παξνπζίαδαλ ζηαζηκφηεηα ζηα επίπεδα, θαζψο 

νη ηηκέο ησλ t-Statistic είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ 

ζηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5%, 10%.  Δπνκέλσο , ραξαθηεξίδνληαη απφ 

χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο.  Δλ ζπλερεία, φκσο, θαη έπεηηα απφ κηα δεχηεξε 

κνξθή ειέγρνπ απηή ηε θνξά ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, δηαπηζηψλεηαη φηη θαη νη 

ηξεηο κεηαβιεηέο γίλαλε ζηάζηκεο κε κεδέλ ρξνληθέο πζηεξήζεηο.  

Πξνζδηνξηζηηθέ βέβαηα θαη ε θαηαιιειφηεξε κνξθή παιηλδξφκεζεο 

ηεο θάζε κεηαβιεηήο, βάζε ησλ θξηηεξίσλ Akaike θαη Schwarz.  ηε 

κεηαβιεηή LGDP θαηαιιειφηεξε κνξθή ζεσξείηαη ε πξψηε κνξθή ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε, ζηε κεηαβιεηή LEX θαηαιιειφηεξε κνξθή ζεσξείηαη ε 

ηξίηε κε ζηαζεξά θαη ηάζε, θαη ζηε κεηαβιεηή LPDD πην θαηάιιειε κνξθή 

παιηλδξφκεζεο ζεσξείηαη ε πξψηε κνξθή ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε ιφγσ ηνπ 

κηθξφηεξνπ Akaike θαη ε ηξίηε κε ζηαζεξά θαη ηάζε ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ 

Schwarz.    
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ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρεηξήζεθε κηα εκπεηξηθή 

κειέηε ησλ εμαγσγψλ, ηνπ ρξένπο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Απζηξίαο, ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1985 – 2011.  

Ύζηεξα απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηε 

ζρέζε ησλ εμαγσγψλ, ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ΑΔΠ φπνπ κειεηάηαη ζπζηεκαηηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξνπζηάζηεθε ελ ζπλερεία ε αλάιπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο.  Γηα ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε ην ππφδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ ειέγρσλ ζην 

νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα E-views, πεξηγξάθεη κε ζρεηηθή αμηνπηζηία φζα 

κειεηψληαη.      

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ κειεηήζεθε θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ γίλαλε 

γηα λα εμεηαζηεί ην Υξένο, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαη νη Δμαγσγέο 

ηεο Απζηξίαο ζε ζηαζεξέο ηηκέο , ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

ππνδείγκαηνο έδεημαλ φηη νη κεηαβιεηέο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  Ο 

ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ είλαη θνληά ζηε κνλάδα άξα απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

κεηαβιεηέο πνπ επηιέρζεθαλ σο αλεμάξηεηεο (εμαγσγέο θαη ρξένο) 

εξκελεχνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ΑΔΠ.   

Σν ππφδεηγκά φκσο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηα 

νηθνλνκεηξηθά θξηηήξηα.  Γηαπηζηψζεθε φηη ην πξψην κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε γξακκηθή ηνπ κνξθή ήηαλ θαηάιιειν θαζψο 

αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  Παξφια απηά, εκθάληδε πξφβιεκα 

ζηελ απηνζπζρέηηζε φπσο δηαπηζηψζεθε έπεηηα απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ 

Durbin – Watson θαη ησλ Breusch – Godfrey πνπ δηεμήρζεζαλ, θαζψο θαη ην 

πξφβιεκα ηεο Δηεξνζθεδαζηηθφηεηα (White) θαη ηεο εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο (Ramsey test).  Γηα ην ιφγν απηφ , κε έλα δεχηεξν έιεγρν πνπ 

έγηλε εμεηάδνληαο απηή ηε θνξά ην ππφδεηγκα ζηελ εθζεηηθή ηνπ κνξθή , 

δηαπηζηψζεθε φηη ην δεχηεξν κνληέιν είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ην πξψην.  

Γεγνλφο φηη φινη νη έιεγρνη εθπνλήζεθαλ ζσζηά , ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα  θαη 

ζηε λέα παιηλδξφκεζε ππάξρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηελ πξψηε.  Όιεο 

νη πξνβιέςεηο είλαη ζσζηέο , ε εμεηδίθεπζε ππνδείγκαηνο είλαη ζσζηή θαη ην 

ππφδεηγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή .   
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Δπηπξφζζεηα, κεηά απφ κηα ζεηξά ειέγρσλ πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηε 

αλάιπζε ηεο ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ (κε ηε βνήζεηα ησλ ειέγρσλ 

DF/ADF) δηαπηζηψζεθε φηη, θαηά ηνπο πξψηνπο ειέγρνπο ζηα επίπεδα νη 

κεηαβιεηέο δελ παξνπζίαδαλ ζηαζηκφηεηα.   Σφζν κέζα απφ ηηο 

δηαγξακκαηηθέο απεηθνλίζεηο, φζν θαη κέζα απφ ηα θνξεινγξάκκαηα δελ 

απεδείρζε ε χπαξμε ζηαζηκφηεηαο  αιιά ε χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο .  Γηα ην 

ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ησλ πξψησλ δηαθνξψλ, κε ηνλ 

επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey - Fuller.  Έπεηηα απφ κηα επαλεμέηαζε ηνπο κε 

ηε βνήζεηα ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο E-views, ην πξφβιεκα ιχζεθε 

θαη νη ζπληειεζηέο παξνπζηάδνπλ ζηαζηκφηεηα, κε κεδέλ ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο. 
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πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ειέγρσλ κνλαδηαίαο ξίδαο Unique Root 

πνπ γίλεηαη κε ηελ κεζνδνινγία ησλ Dickey – Fuller πξηλ γίλνπλ ζηάζηκεο  νη 

ηξεηο κεηαβιεηέο (ζηα επίπεδα) θαη κεηά ηε ζηαζηκφηεηα ηνπο (ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο). 

Γίλεηαη έιεγρνο ηεο θάζε κηαο παιηλδξφκεζεο ρσξηζηά πξψηα ρσξίο 

ζηαζεξά θαη ηάζε, ζηε ζπλέρεηα κε ζηαζεξά ρσξίο ηάζε θαη ηέινο κε ζηαζεξά 

θαη ηάζε καδί.   

 

Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο Dickey – Fuller 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ LGDP LEX LPDD 

LEVEL 

Με ζηάζηκε θαη 

ζηηο ηξεηο κνξθέο 

None, C, C & t 

ηάζηκε ζηε 3
ε
 

κνξθή C&t 

Με ζηάζηκε θαη 

ζηηο ηξεηο 

κνξθέο None, C, 

C & t 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ DLGDP DLEX DLPDD 

FIRST DIF 

ηάζηκε θαη ζηηο 

ηξεηο κνξθέο 

None, C, C&t 

ηάζηκε θαη ζηηο 

ηξεηο κνξθέο 

None, C, C&t 

ηάζηκε θαη ζηηο 

ηξεηο κνξθέο 

None, C, C&t 

Πίλαθαο Α΄.37:  πγθεληξσηηθόο πίλαθαο γηα ηε ζηαζηκόηεηα ησλ 

κεηαβιεηώλ 

 

Όπνπ:  

 Σν Level αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο ησλ Dickey - Fuller κε ρξνληθή 

ζηέξεζε θαη ρσξίο ρξνληθή ζηέξεζε, φπνπ γίλεηαη ν έιεγρνο 

ζηαζηκφηεηαο. 

 Σν First Different αλαθέξεηαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ  επαπμεκέλνπ D 

Dickey-Fuller φηαλ νη κεηαβιεηέο έγηλαλ ζηάζηκεο.  

 Σν None  ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε   

 Σν C  ζηαζεξά. 

 Σν C& t  ζηαζεξά θαη ηάζε 


