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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Οι Εξαγωγές (EXP), οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) και το Ακαθάριστο 

Εθνικό Προϊόν (GDP) μιας χώρας είναι τρεις πολύ σημαντικές οικονομικές 

μεταβλητές που καθορίζουν και επηρεάζουν την οικονομική πορεία κάθε Κράτους. 

 Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά των οικονομικών δεδομένων της 

Βουλγαρίας και της οικονομικής της πορείας στη σύγχρονη εποχή. Ακολουθεί η 

παρουσίαση των διαγραμμάτων των μεταβλητών που μελετώνται και τα περιγραφικά 

στατιστικά αυτών.  

Το υπόδειγμα εξειδικεύεται με τα στατιστικά tests (έλεγχος των συντελεστών, 

συντελεστής προσδιορισμού R2,  F-Statistic) και με τα διαγνωστικά tests (των 

συντελεστών, των καταλοίπων και της σταθερότητας των συντελεστών) και γίνονται 

οι αναγκαίοι οικονομετρικοί έλεγχοι για την αποδοχή ή μη αποδοχή των εκτιμήσεων 

που προέκυψαν.  

Η στασιμότητα των χρησιμοποιούμενων χρονικών σειρών είναι αναγκαία 

προϋπόθεση στην ανάλυση της παλλινδρόμησης και γίνεται με έλεγχο ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας με τους ελέγχους Dickey-Fuller και Philips-Perron. Επειδή οι 

μεταβλητές είναι στάσιμες στις α΄ διαφορές τους εξετάζεται η  συνολοκλήρωσή τους 

(μέθοδοι Engle-Granger, Phillips-Quliaris και Johansen). Τα συμπεράσματα της 

εργασίας έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 

εξεταζομένων μεταβλητών αλλά όχι και αντίστοιχη βραχυχρόνια. Επίσης βρέθηκε η 

ύπαρξη αιτιότητας μεταξύ τους (έλεγχος κατά Granger), δηλαδή ότι οι ξένες 

επενδύσεις ( fdi) επηρεάζουν και  τις εξαγωγές (exp) και το εθνικό προϊόν (gdp) της, 

άρα η πολιτική και η νομοθεσία της χώρας  θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη 

στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των ξένων επενδύσεων. 

 

Λέξεις Κλειδιά:   Εξαγωγές,  Επενδύσεις,  Ακαθάριστο  Προϊόν,  Χρονικές  Σειρές,  

Στασιμότητα,  Συνολοκλήρωση,  Αιτιότητα. 

 

 

 

 

 



4 
 

ABSTRACT 

 

             Exports (EXP), Foreign Direct Investments (FDI) and the Gross Domestic 

Product (GDP) of a country is three very important economic variables that determine 

and affect the economic performance of each State.  

             Initially there is a general indication of the Bulgarian economic data and 

economic progress in the modern era. After that follows the presentation of the 

diagrams of the variables studied and the descriptive statistics of these. 

            The model specified by the statistical tests (control rates, coefficient of 

determination R2, F-Statistic) and diagnostic tests (rates, residues and stability 

coefficients) and have made the necessary econometric tests for acceptance or non-

acceptance of estimates derived. 

            The stagnation of the used time series is a prerequisite to the analysis of 

pallindromisis and becomes with “ unit root” existence check using the Dickey-Fuller  

and Philips-Perron tests. Because the variables are stagnant in their first differences 

discussed their cointegration (using the Engle-Granger, Phillips-Quliaris and Johansen 

methods). The findings of the study showed that there is a long-run equilibrium 

relationship between the variables under consideration but no corresponding short. 

Also found the existence of a causal relationship between them (Granger Casuality 

test), namely that foreign investments (fdi) affect exports (exp) and the national 

product (gdp), and hence the policy and legislation of the country should be oriented 

in the direction of strengthening foreign investments. 

 

Keywords: EXP, FDI, GDP, Time Series, Stagnation, Cointegration, Causality.    
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα και την 

ρευστότητα όλων των σύγχρονων θεμάτων-προκλήσεων. Έτσι και η επιλογή της 

στρατηγικής που θα ακολουθήσει ένα Κράτος για την οικονομική του πολιτική, 

επιβάλει την λεπτομερή και αναλυτική μελέτη όλων των παραμέτρων που άπτονται 

αυτής. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν τρεις μεταβλητές ( εξαγωγές- ξένες 

επενδύσεις-εθνικό ακαθάριστο προϊόν) για το αν και κατά πόσο επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.   
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
1.  Αιτιολόγηση επιλογής του θέματος της εργασίας 

 

 Σαν Εξαγωγές μιας χώρας θεωρούνται οι μεταφορές κάθε αγαθού από μία 

χώρα σε μία άλλη με νόμιμο τρόπο. Τα αγαθά μπορεί να είναι υλικά (πχ αγροτικά ή 

βιομηχανικά προϊόντα ) και να μεταφέρονται προς εμπορία με οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσο, αλλά και άυλα ( πχ πληροφορίες, τεχνογνωσία ).  

Οι εξαγωγές μιας χώρας  αντιπροσωπεύουν την αξία των συνολικών εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών της προς τις ξένες 

θυγατρικές εταιρίες της.  Οι εξαγωγές εμπορευμάτων  περιλαμβάνουν τα γενικά 

εμπορεύματα, τα εμπορεύματα που εξάγονται προς επεξεργασία, τις επισκευές επί 

κινητών αγαθών που ανήκουν σε μη μόνιμους κατοίκους, όπως πλοία, αεροσκάφη 

κ.λπ., τις προμήθειες αγαθών στους λιμένες (αγαθά που πωλούνται στους μεταφορείς 

μη μονίμους κατοίκους - πλοίων, αεροσκαφών κ.λπ.), και τον μη νομισματικό χρυσό.  

Τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία των παραγόμενων αγαθών ανακοινώνεται σε 

ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και μέσω αυτού πραγματοποιούνται οι αρχικές επαφές για 

τις περισσότερες εμπορικές συναλλαγές.  (unctad.org/DIAE/Exports-Imports,2013) 

 Οι εξαγωγές αποτελούν μία σημαντικότατη συνιστώσα του διεθνούς εμπορίου 

και έχουν απασχολήσει από πολύ παλιά τις οικονομικές θεωρίες. Υπάρχουν πολλές 

οπτικές γωνίες εξέτασης των εξαγωγών. Μία από αυτές, αναγνωρίζει τα οικονομικά 

οφέλη μιας χώρας από τις εξαγωγές, άλλη προβληματίζεται για την πιθανότητα 

αρνητικής επίδρασης αυτών σε εγχώριες βιομηχανίες που θίγονται από τον ξένο 

ανταγωνισμό κ.ο.κ.  

 Πολλές χώρες θέτουν εμπορικά εμπόδια στις εξαγωγές προς αυτές από άλλες 

χώρες, ψηφίζοντας νόμους και κανονισμούς και εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές 

που προστατεύουν τα εγχώρια προϊόντα από τον ξένο ανταγωνισμό ( πχ δασμοί, 

τιμολόγηση ) ή τονώνουν τεχνητά τις εξαγωγές των εγχώριων προϊόντων τους ( πχ 

πλαφόν εισαγωγών, επιδοτήσεις ). 

 Η στρατηγική των εξαγωγών βασίζεται σε τέσσερις άξονες: στην ετοιμότητα 

των προϊόντων που παράγονται προς εξαγωγή, σην ετοιμότητα των επιχειρήσεων να 

προχωρήσουν στην διαδικασία της εξαγωγής των προϊόντων τους, στην έρευνα για 

εύρεση εμπορικών διαύλων για τον εντοπισμό αγορών-στόχων σε όλες τις χώρες και 

στην ανάπτυξη της στρατηγικής για εξαγωγή, προώθηση και πώληση των προϊόντων 
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στις επιλεγείσες αγορές-στόχους με λεπτομερή μελέτη όλων των αναγκαίων 

παραμέτρων ( πχ μεταφορά, τιμολόγηση, κανάλια διανομής, προμηθευτές, 

διαφήμιση).  

 Οι εξαγωγές μιας χώρας, δηλαδή οι εξαγωγές των επιχειρήσεων αυτής, 

γίνονται είτε με άμεση πώληση αγαθών και υπηρεσιών στις χώρες εξαγωγής, είτε 

συνηθέστερα με άμεση πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω διανομέων οι οποίοι 

αγοράζουν και πωλούν με κέρδος τα προϊόντα αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες 

δεσμεύσεις έναντι των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται, με άμεση ή έμμεση 

πώληση μέσω του διαδικτύου. (en.wikipedia.org/wiki/Export) 

 Οι  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις  ή  ΑΞΕ ( Foreign Direct Investments - FDI ) 

αποτελούν βασικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας και 

συμβάλλουν στον ρυθμό ανάπτυξής της. Οι  ΑΞΕ γίνονται με εισαγωγή κεφαλαίων 

από άλλες χώρες τα οποία κεφάλαια είναι μη κερδοσκοπικά και δεν υπάρχει ρήτρα 

αποπληρωμής τους ή κόστος διατήρησής τους. Επιπλέον η διάχυση της τεχνογνωσίας 

που επιφέρουν, η εξωστρέφεια που δημιουργούν και οι μεταβολές που προκαλούν 

στον ανταγωνισμό, στην νομοθεσία και στους θεσμούς των χωρών υποδοχής τους 

συμβάλλουν στην βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των χωρών 

αυτών. 

 Σε αντιδιαστολή, η βραχυχρόνια ανεργία που δημιουργείται, το υψηλό κόστος 

που απαιτείται από τις εγχώριες επιχειρήσεις για να προσαρμοσθούν στις συνθήκες 

ανταγωνισμού που επιφέρουν οι ΑΞΕ και η άποψη κάποιων κυβερνήσεων ότι αυτές 

δεν εντάσονται επαρκώς στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ευημερίας των κρατών 

τους (πολύ ευαίσθητο πολιτικό θέμα) θέτουν σε αμφισβήτηση την χρησιμότητά τους. 

 Η εκτίμηση ότι η δημιουργία συμπληρωματικών επιχειρήσεων γύρω από 

κάποια ΑΞΕ είναι μία θετική προοπτική ενώ η εκτόπιση εγχώριων ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων είναι αρνητική, θεωρείται σχεδόν εσφαλμένη διότι πρέπει να 

συνεκτιμηθεί ένας μεγάλος αριθμός συναφών παραμέτρων με κυριότερες τις 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις στις χώρες υποδοχής τους οι οποίες είναι 

διαφορετικές αν το κίνητρο είναι η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων (πχ πετρέλαιο) 

ή είναι οι εξαγωγές τους προς άλες χώρες.  

 Οι ΑΞΕ ενισχύουν γενικά την παραγωγικότητα των παραγωγικών 

συντελεστών, ενισχύουν την τεχνολογική πρόοδο των χωρών υποδοχής τους και η 

συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη αυτών είναι θετική αλλά περιορίζεται σε 

ένα μικρό ποσοστό. Ένα ανεπτυγμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ύπαρξη ενός 
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ικανοποιητικού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτησης, βοηθούν πολύ στην θετική 

επίδραση των ΑΞΕ  στην οικονομία των χωρών υποδοχής. Είναι γνωστό ότι η 

παραγωγή τεχνωγνωσίας γίνεται από ένα μικρό αριθμό χωρών και επιχειρήσεων και 

έτσι οι ΑΞΕ  με την διάχυση της τεχνογνωσίας που πραγματοποιούν αυξάνουν την 

παραγωγικότητα των χωρών που δραστηριοποιούνται. 

 Στο ερώτημα εάν οι ΑΞΕ  οδηγούν σε εκτόπιση ή δίνουν ώθηση στις εγχώριες 

επενδύσεις, δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις, τα δε αποτελέσματά τους εξαρτώνται 

από τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Όσο περισσότερο είναι οικονομικά 

ανεπτυγμένη μία χώρα τόσο πιθανότερη είναι η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων 

παράλληλα με τις ΑΞΕ  σε αντίθεση με τις μη ανεπτυγμένες χώρες όπου συνήθως 

λαμβάνει χώρα εκτοπισμός των εγχώριων επενδύσεων.  

 Οι κυβερνήσεις στην σύγχρονη εποχή, αποφασίζουν και προσπαθούν να 

δημιουργήσουν ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον για προσέλκυση ΑΞΕ, προωθώντας 

και εφαρμόζοντας οικονομικά κίνητρα καθώς και θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές. 

 Γενικά μπορούμε να πούμε ότι εκτός ελαχίστων εξαιρέσεωνοι ΑΞΕ  δεν 

δημιουργούν προβλήματα στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ασφάλεια των 

εργαζομένων και στην διατήρηση του εργατικού δυναμικού τους. Σημαντικό ρόλο για 

τα προαναφερθέντα έχει διαδραματήσει η εγρήγορση και η ευαισθησία του εγχώριου 

πληθυσμού σε παραλήψεις και παρατυπίες των επιχειρήσεων των ΑΞΕ. 

 Η υλοποίηση μιας  ΑΞΕ θεωρητικά στερεί από την χώρα προέλευσής της 

θέσεις εργασίας και μειώνει τις εξαγωγές της, ενώ βελτιώνει το ισοζύγιο πληρωμών 

και αυξάνει την απασχόληση και τις εξαγωγές της χώρας υποδοχής. Η σύγχρονη 

προσέγγιση όμως , με την  « καθετοποίηση » των ΑΞΕ, τον εφοδιασμό τους με 

πρώτες ύλες, την στρατηγική των πωλήσεών τους κλπ, αμβλύνει πολύ τις 

αναφερθείσες απόψεις και συγκλίνει στην παράλληλη συνύπαρξη των ΑΞΕ  με το 

διεθνές εμπόριο. 

 Είναι σαφές ότι οι ΑΞΕ συμβάλλουν θετικά αλλά όχι καθοριστικά στην 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής τους και τα όποια πλεονεκτήματα 

απορρέουν από αυτές δεν προκύπτουν αυτόματα ούτε κατανέμονται ισομερώς στον 

τοπικό πληθυσμό.  

 Η πολιτική των κρατών για παροχή συνεχώς νέων κινήτρων προσέλκυσης 

ΑΞΕ είναι αναποτελεσματική και υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθούν οι ΑΞΕ 

συνώνυμες των διεθνών κερδοσκοπικών κινήσεων του κεφαλαίου, ενώ η χαμηλή 

φορολόγιση αυτών μπορεί να οδηγήσει τις οικονομίες των χωρών υποδοχής σε μια 
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παγίδα « χαμηλής ισορροπίας ». Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την 

ελκυστικότητα μιας χώρας για υλοποίηση ΑΞΕ αλλά και η δυνατότητα αυτής να 

εκμεταλλευθεί τα οφέλη που προκύπτουν από τις ΑΞΕ, είναι αποκλειστικά θέμα της 

εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής κάθε χώρας και η οποία οφείλει να εφαρμόσει 

μια σταθερή και αποτελεσματική οικονομική-επενδυτική πολιτική και να αναπτύξει 

τις αναγκαίες υποδομές σε θεσμούς και σε ανθρώπινο δυναμικό οι οποίες να είναι 

ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ΑΞΕ. (Παπαδημητρίου-

Παπασυριόπουλος, 2012) 

 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (  Gross Domestic Product-GDP ) 

είναι το σύνολο των προϊόντων και των αγαθών που παράγει μία χώρα, εκφρασμένο 

σε χρηματικές μονάδες. Είναι δηλαδή η συνολική αξία όλων των υλικών και άυλων 

αγαθών που παράγονται σ’ αυτήν κάθε έτος έστω και αν ένα μέρος των αγαθών έχει 

παραχθεί από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους άλλων χωρών.       

(en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product) Στην συνέχεια θα γίνει μία γενική 

θεώρηση του ΑΕΠ και δεν θα αναλυθούν οι βασικές του έννοιες ενδιάμεσο- τελικό 

προϊόν, προστιθέμενη αξία κλπ καθ΄όσον δεν εμπλέκονται αυτές στην παρούσα 

εργασία. 

 Το ΑΕΠ θεωρείται σήμερα ως το πιο αποδεκτό μέγεθος που αποτυπώνει με 

τον καλύτερο τρόπο τομέτρο της κοινωνικής ευημερίας μιας χώρας. Όμως, παρά την 

σπουδαιότητα και χρησιμότητά του παρουσιάζει ατέλειες και αδυναμίες όπως: 

 α. Δεν περιλαμβάνει την αξία παραγωγής που αφορά την ιδιοκατανάλωση,    

πχ η αξία παρασκευής του σπιτικού φαγητού δεν προσμετράται στο ΑΕΠ σε αντίθεση 

με το φαγητό ενός εστιατορίου. 

 β. Είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης, έτσι λοιπόν δεν μπορεί να 

προσμετρηθεί πχ η ποιότητα ζωής που προέρχεται από την καθαρή ατμόσφαιρα και 

είναι ουσιώδης παράγοντας τόσο για την υγεία όσο και για το προσδόκιμο όριο ζωής 

των κατοίκων μιας χώρας. 

 γ.  Αγνοεί την σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής, αφού δεν λαμβάνει 

υπ’ όψιν πχ τα επιμέρους ποσοστά παραγωγής των διαφόρων αγαθών όπως και την 

κατανομή του εισοδήματος στα μέλη μιας χώρας αφού η πιο ισομερής κατανομή 

αυτού ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο της χώρας καθ’ όσον μικραίνει το χάσμα μεταξύ 

πλουσίων και φτωχών. 
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 δ. Δεν συμπεριλαμβάνει την αξία της παραοικονομίας η οποία πχ μπορεί 

ανάλογα με το ύψος της να καταστήσει αναξιόπιστα τα αποτελέσματα της σύγκρισης 

μεταξύ των χωρών.(Μαστρογιάννη) 

 

 Το   ΑΕΠ (Υ) είναι το άθροισμα τεσσάρων μεγεθών: 

 α. Της ιδιωτικής κατανάλωσης (C) δηλαδή τα έξοδα των νοικοκυριών σε 

αγαθά και υπηρεσίες εκτός της αγοράς κατοικίας. 

 β. Της επένδυσης (I) δηλαδή τα ιδιωτικά και δημόσια έξοδα σε κεφαλαιούχα 

αγαθά και οικοδομήματα. 

 γ. Της δημόσιας κατανάλωσης (G) δηλαδή τα έξοδα σε αγαθά και υπηρεσίες 

σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης: Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία κλπ εκτός των 

επιδοτήσεων καθ’όσον δεν υπάρχει σ’αυτές ανταλλαγή αγαθών. 

 δ. Των καθαρών εξαγωγών (ΝΧ) δηλαδή των Εξαγωγών μείον των 

Εισαγωγών.  

   Άρα:  Υ = C + Ι + G + ΝΧ  (1) 

 Είναι προφανές από την εξίσωση (1) ότι οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση ενός 

εκ των τεσσάρων μεγεθών του ΑΕΠ θα επιφέρει την αντίστοιχη αύξηση ή μείωση στο 

ίδιο το ΑΕΠ, άρα το ΑΕΠ μιας χώρας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις Εξαγωγές και 

τις ΑΞΕ αυτής. 

 Στην εργασία που ακολουθεί, για όλους αυτούς τους λόγους, θα μελετηθεί για 

μία συγκεκριμένη χώρα και σε βάθος 17ετίας, αν και κατά πόσο επηρεάζουν οι 

Εξαγωγές, οι  ΑΞΕ και το ΑΕΠ μιας χώρας την συνολική οικονομική απόδοσή της. 

 

  

 2. Σκοπός 

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσουμε με εμπειρικό τρόπο την ύπαρξη   

αιτιατής σχέσης στις τρεις οικονομικές μεταβλητές του υποδείγματος που θα 

χρησιμοποιηθεί, δηλαδή της μεταβλητής των Εξαγωγών (ΕΧΡ), των ΄Αμεσων Ξένων 

Επενδύσεων (FDI) και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP). Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού, γίνεται έλεγχος της ορθότητας του υποδείγματος το 

οποίο εξειδικεύεται για να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα, ακολουθεί ο έλεγχος της 

στασιμότητας των μεταβλητών, μελετώνται οι πιθανές μακροχρόνιες και 
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βραχυχρόνιες σχέσεις ισορρροπίας αυτών και τέλος εξετάζεται η ύπαρξη αιτιατών 

σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

 

 

3.  Στόχος  

Στόχος της εργασίας είναι να απαντήσει στα ερωτήματα: 

  (α) Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του 

εξετάζονται στο συγκεκριμένο υπόδειγμα; 

 (β) Υπάρχουν αντίστοιχες με το (α) βραχυχρόνιες σχέσεις; 

 (γ) Τι είδους αιτιακές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών και ποιες 

είναι οι κατευθύνσεις αυτών; 

 

4.  Διάρθρωση της εργασίας 

 Η εργασία αποτελείται από εννέα (9) κεφάλαια. 

 Αρχικά γίνεται αναφορά στον τίτλο της εργασίας και παρατίθεται μια 

περίληψή της. Ακολουθούν τα περιεχόμενα, ο κατάλογος των πινάκων και ο 

κατάλογος των γραφημάτων. 

 Στην Εισαγωγή που έπεται γίνεται αναφορά γενικώς στις τρεις μεταβλητές        

( Εξαγωγές-Άμεσες Ξένες Επενδύσεις-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ) που θα 

χρησιμοποιηθούν στην εργασία, ο σκοπός και ο στόχος αυτής και τέλος η 

χρησιμοποιηθείσα τεχνολογία.  

 Στο 1ο Κεφάλαιο αναπτύσεται γενικά η διαχρονική πολιτική-κοινωνική και 

κυρίως η οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας που είναι η χώρα στην οποία θα 

μελετηθούν οι προαναφερθείσες μεταβλητές. 

 Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ανασκόπιση της σχετικής 

βιβλιογραφίας. 

 Στο 3ο Κεφάλαιο υπάρχει η περιγραφική παρουσίαση των μεταβλητών για το 

χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα της Βουλγαρίας. 
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 Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται η εξειδίκευση του υποδείγματος με τους αναγκαίους 

οικονομετρικούς ελέγχους. 

 Στο 5ο Κεφάλαιο ελέγχεται η στασιμότητα των χρησιμοποιούμενων χρονικών 

σειρών στο υπόδειγμα που μελετάται. 

 Στο 6ο Κεφάλαιο εξετάζεται η συνολοκλήρωση των τριών εξεταζόμενων 

μεταβλητών, δηλαδή η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ τους. 

 Στο 7ο Κεφάλαιο με τον μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος ελέγχεται η πιθανή 

ύπαρξη και βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των εξεταζομένων μεταβλητών. 

 Στο 8ο Κεφάλαιο εάν κάθε μία εκ των μεταβλητών επηρεάζει (αιτιάζει) 

κάποια από τις υπόλοιπες. 

 Στο 9ο Κεφάλαιο γίνεται η σύνοψη των ευρεθέντων αποτελεσμάτων και 

εξάγονται τα συμπεράσματα της όλης μελέτης. 

 Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της χρησιμοποιηθείσας βιβλιογραφίας και 

η εργασία ολοκληρώνετα με την παράθεση τριών Παραρτημάτων: του πίνακα των 

οικονομικών στοιχείων της Βουλγαρίας, των πινάκων ελέγχου Dickey-Fuller της 

στασιμότητας των χρησιμοποιούμενων χρονικών σειρών και των αντίστοιχων 

πινάκων ελέγχου Phillips-Perron.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   1ο  

  Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 
Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία έχουν ληφθεί από την βάση 

δεδομένων της World Bank Statistics, αφορούν την Βουλγαρία και οι μεταβλητές που 

θα χρησιμοποιηθούν είναι τρεις (3) : 

 (α) FDI(% GDP), Foreign Direct Investments  (Άμεσες ξένες επενδύσεις, % 

στο  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) 

 (β) EXPORTS of Goods and Services (% GDP) - (Εξαγωγές αγαθών και 

Υπηρεσιών , % στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ) 

 (γ) GDP – Gross Domestic Product  ( growth annual %) - ( Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν, % σε Ετήσιο Ρυθμό Αύξησης ) 

 

Στο Παράρτημα "Α"  βρίσκεται ο πίνακας με τα δεδομένα της Βουλγαρίας. 

 

 

  Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας είναι χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Βρέχεται στα ανατολικά από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ συνορεύει με την Ελλάδα στα 

νότια, την Τουρκία στα ανατολικά, τα Σκόπια και την Σερβία στα δυτικά, και 

τη Ρουμανία στα βόρεια. Φυσικό σύνορο μεταξύ της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας 

αποτελεί ο ποταμός Δούναβης. Με έκταση 110.994 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η 

Βουλγαρία είναι η 14η σε έκταση χώρα της Ευρώπης. Η θέση της την έχει 

καταστήσει σταυροδρόμι διαφόρων πολιτισμών και ως τέτοιο ανέδειξε μερικά από τα 

αρχαιότερα μεταλλουργικά, θρησκευτικά και άλλα πολιτιστικά τεχνουργήματα στον 

κόσμο. Προϊστορικοί πολιτισμοί άρχισαν να αναπτύσσονται στα Βουλγαρικά εδάφη 

κατά τη Νεολιθική περίοδο. 

 Η αρχαία ιστορία της γνώρισε την παρουσία των Θρακών και αργότερα των 

Ελλήνων και των Ρωμαίων. Η εμφάνιση ενός ενιαίου Βουλγαρικού κράτους ανάγεται 

στην ίδρυση της Πρώτης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας το 681 μ.Χ., που κυριάρχησε 

στο μεγαλύτερο μέρος των Βαλκανίων και λειτούργησε ως πολιτιστικός πυρήνας για 

τους Σλαβικούς λαούς κατά το Μεσαίωνα. Με την κατάρρευση της Δεύτερης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B7_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82


21 
 

Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας το 1396, τα εδάφη της περιήλθαν στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία για πέντε σχεδόν αιώνες  

Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου υπογράφτηκε στις 3 Μαρτίου 1878 από τη 

Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία και περιλάμβανε μια διάταξη για τη 

σύσταση ενός ημιαυτόνομου Βουλγαρικού πριγκιπάτου, χονδρικά στα εδάφη της 

Δεύτερης Βουλγαρικής Αυτοκρατορίας. Δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή καθώς οι 

Μεγάλες Δυνάμεις απέρριψαν τη συνθήκη, φοβούμενες ότι μια τόσο μεγάλη χώρα 

στα Βαλκάνια θα μπορούσε να απειλήσει τα συμφέροντά τους. Αντικαταστάθηκε από 

τη μεταγενέστερη Συνθήκη του Βερολίνου (1878), που υπογράφτηκε στις 13 Ιουλίου 

και προέβλεπε ένα πολύ μικρότερο κράτος που περιελάμβανε τη Μοισία και την 

περιοχή της Σόφιας, αφήνοντας μεγάλους πληθυσμούς Βουλγάρων έξω από τη νέα 

χώρα. Aυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μιλιταριστικής προσέγγισης 

της Βουλγαρίας στις στρατιωτικές υποθέσεις κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. 

Το Βουλγαρικό πριγκιπάτο κέρδισε έναν πόλεμο κατά της Σερβίας και 

ενσωμάτωσε την ημιαυτόνομη Οθωμανική περιοχή της Ανατολικής Ρωμυλίας το 

1885, αυτοανακηρυσσόμενο ανεξάρτητο κράτος στις 5 Οκτωβρίου 1908. Τα χρόνια 

που ακολούθησαν την ανεξαρτησία η Βουλγαρία στρατιωτικοποιείτο όλο και 

περισσότερο και αναφερόταν συχνά ως "η Πρωσία των Βαλκανίων". Μεταξύ 1912 

και 1918 η Βουλγαρία ενεπλάκη σε τρεις διαδοχικές συγκρούσεις: δύο Βαλκανικούς 

Πολέμους και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά από μία καταστροφική ήττα στον Β΄ 

Βαλκανικό Πόλεμο η Βουλγαρία βρέθηκε πάλι να μάχεται στο πλευρό των 

ηττημένων λόγω της συμμαχίας της με τις Κεντρικές Δυνάμεις στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Αν και παρέταξε πάνω από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της σε ένα 

στρατό δύναμης 1.200.000 ανδρών και κέρδισε μερικές αποφασιστικές νίκες 

στη Δοϊράνη και στο Ντόμπριτς, η χώρα συνθηκολόγησε το 1918. Ο πόλεμος 

κατέληξε σε σημαντικές εδαφικές απώλειες και στο θάνατο συνολικά 87.500 

στρατιωτών. Πάνω από 253.000 πρόσφυγες μετανάστευσαν στη Βουλγαρία από το 

1912 ως το 1929 λόγω αυτών των πολέμων, επιβαρύνοντας περισσότερο την ήδη 

κατεστραμμένη εθνική οικονομία. Η πολιτική αναταραχή λόγω αυτών των απωλειών 

οδήγησε στην εγκαθίδρυση μιας βασιλικής αυταρχικής δικτατορίας από τον τσάρο 

Βόρις Γ΄ (1918 - 1943). Η Βουλγαρία μπήκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1941 ως 

μέλος του Άξονα, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει στην Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα 

και γλίτωσε τον Εβραϊκό πληθυσμό της από την εκτόπιση στα Ναζιστικά στρατόπεδα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_(1878)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8A%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_-_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
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συγκέντρωσης. Ο ξαφνικός θάνατος του Βόρις Γ΄ το καλοκαίρι του 1941  ώθησε τη 

χώρα σε πολιτική κρίση καθώς ο πόλεμος έπαιρνε τροπή κατά της Γερμανίας και 

κέρδιζε έδαφος το Κομμουνιστικό αντάρτικο κίνημα. Η κυβέρνηση του Μπόγκνταν 

Φίλοφ απέτυχε στη συνέχεια να συνάψει ειρήνη με τους Συμμάχους. Η Βουλγαρία 

δεν συμμορφώθηκε με τις Σοβιετικές αξιώσεις να εκδιώξει τα Γερμανικά 

στρατεύματα από το έδαφός της, με αποτέλεσμα την κήρυξη πολέμου και την 

εισβολή από την ΕΣΣΔ το Σεπτέμβριο του 1944. Το Κομμουνιστοκρατούμενο 

Πατριωτικό Μέτωπο πήρε την εξουσία, τερμάτισε τη συμμετοχή στον Άξονα και 

πήρε το μέρος των Συμμάχων μέχρι το τέλος του πολέμου. 

Η αριστερή εξέγερση της 9 Σεπτεμβρίου 1944 οδήγησε στην κατάργηση της 

μοναρχικής εξουσίας αλλά μια μονοκομματική Λαϊκή δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε 

μόνο το 1946. Έγινε τμήμα της Σοβιετικής σφαίρας επιρροής υπό την ηγεσία 

του Γκεόργκι Δημητρόφ (1946 - 1949), που έθεσε τα θεμέλια ενός γρήγορα 

εκβιομηχανιζόμενου Σταλινικού κράτους. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 το 

βιοτικό επίπεδο ανέβηκε σημαντικά, ενώ η πολιτική καταπίεση ελαττώθηκε. Τη 

δεκαετία του 1980 τόσο το εθνικό όσο και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είχε 

τετραπλασιαστεί, αλλά η οικονομία παρέμενε επιρρεπής σε κρίσεις χρέους, με τις 

σοβαρότερες το 1960, το 1977 και το 1980. Η Σοβιετικού τύπου σχεδιασμένη 

οικονομία γνώρισε μερικές πολιτικές προσανατολισμένες στην αγορά, που 

εμφανίστηκαν σε πειραματικό επίπεδο υπό τον Τόντορ Ζίβκοβ (1954 - 1989). Η κόρη 

του Λιουντμίλα (1942 - 1981) ενίσχυσε την εθνική περηφάνια προωθώντας 

παγκοσμίως τη Βουλγαρική κληρονομιά, τον πολιτισμό και τις τέχνες. Σε μια 

προσπάθεια να εξαλειφθεί η ταυτότητα της Τουρκικής μειονότητας, ξεκίνησε το 1984 

μια εκστρατεία αφομοίωσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη μετανάστευση 300.000 από 

αυτή στην Τουρκία. 

Υπό την επίδραση της ανατροπής του Ανατολικού Μπλοκ, στις 10 Νοεμβρίου 

1989 το Κομμουνιστικό Κόμμα απεμπόλησε το πολιτικό του μονοπώλιο. Ο T. Ζίβκοβ 

παραιτήθηκε και η Βουλγαρία προχώρησε στη μετάβαση σε κοινοβουλευτική 

δημοκρατία. Tις πρώτες ελεύθερες εκλογές τον Ιούνιο του 1990 κέρδισε το 

Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (το πρόσφατα μετονομασθέν Κομμουνιστικό 

Κόμμα).    

Το 1989 το Κομμουνιστικό Κόμμα επέτρεψε πολυκομματικές εκλογές, μετά 

τις οποίες η Βουλγαρία στράφηκε στη δημοκρατία και στην οικονομία της αγοράς. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%86
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81_%CE%96%CE%AF%CE%B2%CE%BA%CE%BF%CE%B2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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Τον Ιούλιο του 1991 υιοθετήθηκε ένα νέο σύνταγμα που προέβλεπε ένα σχετικά 

αδύναμο εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα πρωθυπουργό που λογοδοτεί στο νομοθετικό 

σώμα. Το νέο σύστημα αρχικά απέτυχε να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο ή να 

δημιουργήσει οικονομική ανάπτυξη - η μέση ποιότητα ζωής και οι οικονομικές 

επιδόσεις παρέμειναν κατώτερες από ότι υπό τον Κομμουνισμό ακόμη και τα πρώτα 

χρόνια μετά το 2000. To 1997 ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων αποκατάστησε την 

οικονομική ανάπτυξη αλλά το βιοτικό επίπεδο συνέχισε να χωλαίνει. Μετά το 2001 οι 

οικονομικές, πολιτικές και γεωπολιτικές συνθήκες βελτιώθηκαν κατά πολύ.  

Ο πληθυσμός των 7 εκατομμυρίων κατοίκων είναι κατά κύριο λόγο αστικός 

και συγκεντρωμένος κυρίως στα διοικητικά κέντρα των 28 επαρχιών της. Οι 

περισσότερες εμπορικές και πολιτιστικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται στην 

πρωτεύουσα Σόφια. Οι ισχυρότεροι τομείς της οικονομίας είναι η βαριά βιομηχανία, 

η παραγωγή ενέργειας και η γεωργία, που στηρίζονται όλοι σε τοπικούς φυσικούς 

πόρους. 

 Η σημερινή πολιτική δομή χρονολογείται από την υιοθέτηση ενός 

δημοκρατικού συντάγματος το 1991. Η Βουλγαρία είναι ενιαία κοινοβουλευτική 

δημοκρατία με υψηλό βαθμό πολιτικού, διοικητικού και οικονομικού 

συγκεντρωτισμού. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το2007, του ΝΑΤΟ από 

το 2004, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 

Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και έχει εκλεγεί τρεις φορές μέλος 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Η οικονομία της Βουλγαρίας λειτουργεί στις αρχές της ελεύθερης αγοράς , 

έχει ένα μεγάλο ιδιωτικό τομέα και ένα μικρότερο δημόσιο τομέα. Η Βουλγαρία είναι 

μια βιομηχανική χώρα ανώτερου μεσαίου εισοδήματος, σύμφωνα με την Παγκόσμια 

Τράπεζα, με ακαθάριστο κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα  $ 6280 το 2010.    Έχει 

γνωρίσει  ραγδαία οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια , με μέσο μηνιαίο μισθό 

812 λέβα (554 δολάρια ΗΠΑ). Από το 2001, η Βουλγαρία κατόρθωσε να 

προσελκύσει σημαντικά ποσά ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (FDI). Κατά τη 

διάρκεια της Χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2010 ,  σημειώθηκε πτώση της 

οικονομίας της 5,5%  αλλά γρήγορα αποκαταστάθηκε με θετικό ρυθμό ανάπτυξης  

0,2% το 2010.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%91%CE%A4%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Free_market&usg=ALkJrhgDDKa9GooJ4Wz0dUcfrs1cchRU_Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria&usg=ALkJrhhiKUS5N3io_NsKFkVpcCo8iFSxfQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank&usg=ALkJrhizeo0-ZRkVRTE4DEZ-qsfCBL8UIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank&usg=ALkJrhizeo0-ZRkVRTE4DEZ-qsfCBL8UIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%25E2%2580%25932010&usg=ALkJrhiAVaS4415ZTNezfPVYFjDOybHvtA
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Το νόμισμα της χώρας είναι το   λέβα, συνδεδεμένο με το ευρώ σε ποσοστό 

1,95583 λέβα για 1 ευρώ, ενώ η  πολιτική ανάπτυξης που εφαρμόζεται παραμένει ένα 

σημαντικό εμπόδιο για τις ξένες επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη.   

Η οικονομία υποχώρησε δραματικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 

με την κατάρρευση της ΚΟΜΕΚΟΝ  και την απώλεια της Σοβιετικής αγοράς, στην 

οποία η χώρα ήταν στενά συνδεδεμένη. Το βιοτικό επίπεδο μειώθηκε κατά περίπου 

40%, και επανήλθε στα προ του1989 επίπεδα μόνο τον Ιούνιο του 2004.  Τα πρώτα 

σημάδια ανάκαμψης προέκυψαν όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το 1994, για 

πρώτη φορά από το 1988, και 2,5% το 1995. Ο πληθωρισμός, που αυξήθηκε το 1994 

σε 122%, μειώθηκε σε 32,9% το 1995. Κατά τη διάρκεια του 1996, ωστόσο, η 

οικονομία κατέρρευσε λόγω των  αργών  οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της κακής 

διαχείρισης και ενός  ασταθούς   τραπεζικού συστήματος το οποίο οδήγησε σε έναν 

πληθωρισμό 311%  και την κατάρρευση του λέβα. Την άνοιξη του 1997 τέθηκε σε 

ισχύ, μια φιλόδοξη δέσμη οικονομικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και η εισαγωγή ενός 

καθεστώτος νομισματικού συμβουλίου που συμφωνήθηκε με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο και  την Παγκόσμια Τράπεζα  και η οικονομία άρχισε να 

σταθεροποιείται.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , στην έκθεσή της για το 2002  αποδέχεται 

την Βουλγαρία ως λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, αναγνωρίζοντας την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί από την κυβέρνηση στο θέμα  των μεταρρυθμίσεων. 

Η οικονομία απογειώθηκε μεταξύ του 2003 και του 2008 και η ανάπτυξη 

γρήγορα εκτοξεύτηκε στο 6,6% (2004) και στο 5,0% (2003). Ακόμη και κατά το 

τελευταίο έτος πριν από επιβράδυνση που σημείωσε κατά το τελευταίο τρίμηνο παρά 

την σημαντική κρίση, το 2008, η βουλγαρική οικονομία αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς 

6,0%. 

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Βουλγαρία εισήλθε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση . Αυτό οδήγησε σε κάποια άμεση απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου, αλλά 

δεν υπήρξε κανένα σοκ για την οικονομία. Η κυβέρνηση έτρεξε ετήσια πλεονάσματα 

άνω του 3%.  Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ άνω 

του 5%, έφερε το δημόσιο χρέος στο 22,8% του ΑΕΠ το 2006 από 67,3% πριν από 

πέντε χρόνια.  Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα τεράστια ελλείμματα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Το κατά κεφαλήν   ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι κατά μέσο 

όρο περίπου το μισό της ΕΕ27, ενώ   το κατά κεφαλήν ονομαστικό ΑΕΠ  είναι 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Euro&usg=ALkJrhgh8gbFQXB0dL7q6POgzlnEYdkGZw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Comecon&usg=ALkJrhiUReSlszl1SgmNuuEJbBXasobE7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union&usg=ALkJrhgkjXL6hQ-hwxSe_WEwtzVuAu9EFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_of_living&usg=ALkJrhipJLghymqe8bezh1oCDfAmnzK5Xg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product&usg=ALkJrhgIgUqJN2aFns5ZFt0WZphwMQUcHg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund&usg=ALkJrhhyW-JIi04Rq2WF5o-HWGOh8Uw1pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund&usg=ALkJrhhyW-JIi04Rq2WF5o-HWGOh8Uw1pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank&usg=ALkJrhizeo0-ZRkVRTE4DEZ-qsfCBL8UIQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission&usg=ALkJrhh6H4yoHZLhMPZ7GJMFKF2nH9Fbhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhiY3ZEyBI4whfc0vhyOXU8qwggfzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhiY3ZEyBI4whfc0vhyOXU8qwggfzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_current_account_balance&usg=ALkJrhgnDNMMUmGrIuiHVs4MuggiOWsJaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_current_account_balance&usg=ALkJrhgnDNMMUmGrIuiHVs4MuggiOWsJaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/GDP&usg=ALkJrhjS7KL1WYlW4XQuiUe-aood6kc2Wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/EU27&usg=ALkJrhhKV0t14-ZiKAQxQKsZzOcWyJ_CEg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nominal_GDP&usg=ALkJrhgj07kJoJop-cf-2gMI_RJj47xXsA
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περίπου 20% του μέσου όρου της ΕΕ27.  Ωστόσο, η Βουλγαρία κατατάσσεται 28η 

στον Ελεύθερο Οικονομικό  δείκτη, ξεπερνώντας την Ολλανδία και τη Νότια Κορέα.   

 Την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο οίκος αξιολόγησης Standard and 

Poors αναβάθμισε την επενδυτική προοπτική της Βουλγαρίας από «αρνητική» σε 

«σταθερή», γεγονός που κατέστησε τη Βουλγαρία τη μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση  που έλαβε θετική αναβάθμιση εκείνο το έτος.  Τον Ιανουάριο του 2010 

ακολούθησε ο οίκος  Moodys και αναβάθμισε την επενδυτική της προοπτική από 

"σταθερή" σε "θετική". ( en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria, 02/01/2015 ) 

Το 2014 χαρακτηρίζεται ως δύσκολο έτος για την Βουλγαρική οικονομία διότι 

κατά το έτος αυτό είχε τρεις κυβερνήσεις και κάθε μία από αυτές προκάλεσε 

αναταράξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Η Βουλγαρική οικονομία 

δέχθηκε επίσης έντονες πιέσεις τόσο από εξωτερικούς παράγοντες όπως η Ουκρανική 

κρίση ή οι τιμές των εισαγωμένων πρώτων υλών, όσο και από εσωτερικούς όπως το  

« πάγωμα » Ευρωπαϊκών κονδυλίων ή η υπόθεση της Corporate Commercial Bank 

όπου η νομισματική αρχή της χώρας ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της τέταρτης 

μεγαλύτερης βουλγαρικής τράπεζας, της Corporate Commercial Bank 

(www.defencenet.gr, 22/06/2014 )  , λόγω ύποπτων συναλλαγών που διενήργησε.Το 

γεγονός προκάλεσε ανησυχία στις αγορές για το ενδεχόμενο επέκτασης της κρίσης 

και σε άλλες τράπεζες. Άμεση ήταν η αντίδραση των αγορών στις φήμες, με τις 

μετοχές των βουλγαρικών τραπεζών να σημειώνουν κατακόρυφη πτώση .                   

( www.real.gr, 29/12/2014) 

 Στα τέλη Ιουλίου του 2014 το δημόσιο χρέος της Βουλγαρίας διαμορφώθηκε 

στο ποσό των 9,2424 δισ. Ευρώ. Σε διάστημα μόλις ενός μήνα, το δημόσιο χρέος 

αυξήθηκε κατά περίπου 1,31 δισ. Ευρώ. Το εσωτερικό χρέος διαμορφώθηκε σε 

3,9253 δισ. ευρώ  ενώ το εξωτερικό χρέος ανήλθε στα 5,4989 δισ. ευρώ .Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών,  το δημόσιο χρέος αντιστοιχούσε στο 

22,8% του ΑΕΠ . Το μερίδιο του εξωτερικού χρέους είναι 13,3%  και αντίστοιχα το 

μερίδιο του εσωτερικού χρέους στο 9,5% του ΑΕΠ.Υπενθυμίζεται ότι η «κόκκινη 

γραμμή» χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει οριστεί στο 60% του ΑΕΠ κάθε 

χώρας-μέλους και η Βουλγαρία είναι μια από τις χώρες με χαμηλό ποσοστό δημόσιου 

χρέους .( www.newbeast.gr, 06/11/2013 )  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Freedom_of_the_World&usg=ALkJrhiGiCRvDGP0Hcm0wGS89KlpFPdRdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_and_Poors&usg=ALkJrhhPvyhRvm7q1pjcxSga9H24QBmcuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_and_Poors&usg=ALkJrhhPvyhRvm7q1pjcxSga9H24QBmcuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhiY3ZEyBI4whfc0vhyOXU8qwggfzw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dexports%2Bbulgaria%26espv%3D2%26biw%3D1366%26bih%3D643&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union&usg=ALkJrhiY3ZEyBI4whfc0vhyOXU8qwggfzw
http://www.defencenet.gr/
http://www.real.gr/
http://www.newbeast.gr/
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Εκτιμάται ότι για το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα είναι θετικός στο 

1,4% ενώ θα πρέπει ο ρυθμός της οικονομικής της ανάπτυξης να κυμανθεί από 5% 

έως 9% για να μπορέσει προσεχώς να φθάσει στα επίπεδα των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. ( www.real.gr,29/12/2014 )  

Μπορεί η κρίση χρέους στη χώρα μας να επηρεάζει αρνητικά ολόκληρη την 

Ευρωζώνη και τις παγκόσμιες αγορές, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη 

Βουλγαρία η οποία, όπως όλα δείχνουν επωφελείται από την κρίση χρέους στη χώρα 

μας. Αυτό το οποίο προσελκύει το ελληνικό χρήμα είναι η χαμηλή φορολογία των 

επιχειρήσεων και τα συγκριτικά λίγα γραφειοκρατικά εμπόδια στη Βουλγαρία. Στις 

περιοχές της χώρας που συνορεύουν με την Ελλάδα παρατηρείται επιχειρηματική 

άνθηση. Ελληνικές επιχειρήσεις ανοίγουν, προσελκύοντας Έλληνες πελάτες και 

ταυτόχρονα δημιουργούν θέσεις εργασίας για πολλούς Βούλγαρους που μετοικούν 

εκεί. Ωστόσο, η Βουλγαρία ανησυχεί τώρα για ενδεχόμενη απώλεια της χειμερινής 

τουριστικής κίνησης από την Ελλάδα και για τη μείωση των εξαγωγών προς την 

τελευταία, που της αποφέρουν συνολικά έσοδα ύψους σχεδόν 1 δις 

ευρώ.(www.dealnews.gr/oikonomia, 01/12/2011 ) 

Η Βουλγαρία παραμένει η φτωχότερη χώρα της ΕΕ. Το μέσο εισόδημα 

κυμαίνεται επίσημα μεταξύ 200 και 300 ευρώ, γεγονός που αναγκάζει πολλούς να 

αναζητούν 2η ή και 3η δουλειά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.real.gr,29/12/2014
http://www.dealnews.gr/oikonomia
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

 O Gershon Feder (1983)  αναλύει τις πηγές ανάπτυξης για την περίοδο 1964-

1973 για μία ομάδα ημιβιομηχανικών λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Αναπτύσσει 

ένα αναλυτικό πλαίσιο που ενσωματώνει την πιθανότητα ότι οι οριακές 

παραγωγικότητες των συντελεστών της δεν είναι ίσες με τους  εξαγωγικούς  και μη 

εξαγωγικούς  τομείς της οικονομίας. Η οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιώντας 

αυτό το πλαίσιο δείχνει ότι οι οριακές παραγωγικότητες των  συντελεστών της  είναι 

σημαντικά υψηλότερες στον τομέα των εξαγωγών. Η διαφορά φαίνεται να 

προέρχεται, εν μέρει, από τις διατομεακές ευεργετικές εξωτερικότητες που 

δημιουργούνται από τον τομέα των εξαγωγών. Το συμπέρασμα είναι, επομένως, ότι η 

ανάπτυξη μπορεί να δημιουργηθεί όχι μόνο από τις αυξήσεις στα συνολικά επίπεδα 

της εργασίας και του κεφαλαίου, αλλά επίσης και από την ανακατανομή των 

υφιστάμενων πόρων από τον λιγότερο αποδοτικό τομέα των μη εξαγωγών στον 

υψηλότερης παραγωγικότητας τομέα των εξαγωγών. 

 

 Ο  Bela  Balassa  (1978) διερευνά τη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της 

οικονομικής ανάπτυξης σε μια ομάδα από έντεκα αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν 

ήδη δημιουργήσει μια βιομηχανική βάση. Ξεχωριστή προσοχή δίδεται στις 

βιομηχανικές και στις συνολικές εξαγωγές και στην περίπτωση των τελευταίων έχει 

γίνει προσαρμογή για τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις και για τις αυξήσεις του 

εργατικού δυναμικού. 

 

 Οι Woo S. Jung και Peyton J. Marshall (1985) έγραψαν ότι, προηγούμενες 

μελέτες έχουν ερμηνέψει τα αποτελέσματα από παλινδρομήσεις  μεταβλητών εξόδου 

σε μεταβλητές εξαγωγών, όπως την παροχή υποστήριξης για την αναπτυξη 

στρατηγικής προώθησης των εξαγωγών. Τέτοιες ερμηνείες δεν είναι αξιόπιστες, 

δεδομένου ότι αυτές οι παλινδρομήσεις δεν παρέχουν τα μέσα για τον προσδιορισμό 

της κατεύθυνσης της αιτιότητας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αιτιότητας μεταξύ 

των εξαγωγών και της ανάπτυξης για 37 αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργούν 
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σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα της υπόθεσης προώθησης των 

εξαγωγών. 

 

 Ο Sanjaya Lall ( 2000 ) χαρτογραφεί τα πρόσφατα πρότυπα των εξαγωγών 

μεταποιημένων προϊόντων των αναπτυσσομένων χωρών, χρησιμοποιώντας μία νέα 

και λεπτομερή ταξινόμηση από τεχνολογικών επίπεδα. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγικές 

δομές που ακολουθούν μια διαδρομή από εξαρτήσεις και που είναι δύσκολο να 

αλλάξει, έχουν σημαντικές συνέπειες για την αύξηση και την ανάπτυξη της 

οικονομίας. Προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας (που έχουν τα ελάχιστα οφέλη μάθησης 

και διάχυσης αποτελεσμάτων) τείνουν να αυξάνονται πάρα πολύ αργά στο παγκόσμιο 

εμπόριο, ενώ τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (που έχουν τα πιο ευεργετικά 

αποτελέσματα) πολύ ταχύτερα. Η ανατολική Ασία κυριαρχεί στην σκηνή των 

αναπτυσσόμενων χωρών με το 70% του συνόλου των εξαγωγών των μεταποιημένων 

προϊόντων και ο ρόλος της ανεβαίνει την πάροδο του χρόνου. Η τεχνολογική 

εξειδίκευση των διαφόρων περιοχών και οι μεγαλοι εξαγωγείς διαφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό, όπως συμβαίνει με τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 

της ανταγωνιστικότητας. Η θεωρία του εμπορίου δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά τα 

πρότυπα χωρίς να λάβει υπόψη τις μαθησιακές διαδικασίες και τις πολιτικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την προώθησή τους.  

 

 Ο J.S. Lizondo (1990) υποστηρίζει ότι οι καθοριστικοί παράγοντες των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα θεωρία και τα εμπειρικά 

στοιχεία, περιλαμβάνουν τις αναμενόμενες σχετικές αποδόσεις επιστροφών, τη 

διαφοροποίηση των κινδύνων, το μέγεθος της αγοράς, το τεχνολογικό πλεονέκτημα, 

την αποτυχία της αγοράς, την  ολιγοπωλιακή αντιπαλότητα, τη ρευστότητα, τη 

δύναμη του νομίσματος, την πολιτική αστάθεια, την φορολογική πολιτική και τους 

κανονισμούς της κυβέρνησης. Ενώ οι περισσότερες επεξηγήσεις των άμεσων ξένων 

επενδύσεων αποδέχονται κάποια εμπειρική υποστήριξη, δεν υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία  ώστε κάθε επεξήγηση να   απορρίπτεται από  τις άλλες.   

 

 

 Ο  Avic Chakrabarti (2001) ισχυρίζεται πως μια μεγάλη εμπειρική 

βιβλιογραφία έχει χρησιμοποιήσει  γραμμικές παλινδρομήσεις μεταξύ των χωρών για 

να αναζητήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 
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(ΑΞΕ). Η βιβλιογραφία είναι εκτεταμένη και αμφιλεγόμενη. Μπορούν οι υπεύθυνοι 

της χάραξης πολιτικής να χρησιμοποιήσουν αυτό το σώμα της έρευνας για να 

μάθουν κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να τονώσει ΑΞΕ; Χρησιμοποιείται 

Εxtreme Bound Analysis (EBA)   για να εξετασθίι εάν κάποιο από τα συμπεράσματα 

από τις υπάρχουσες μελέτες είναι ανθεκτικό σε μικρές αλλαγές στο σύνολο των 

συνθηκών πληροφόρησης. Η ΕΒΑ υποστηρίζει την ευρωστία της συσχέτισης μεταξύ 

των ξένων άμεσων επενδύσεων και του μεγέθους της αγοράς, όπως μετράται με 

βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά δείχνει ότι η σχέση μεταξύ ΑΞΕ και πολλών από 

τις αμφιλεγόμενες μεταβλητές ( πχ  φόρος, μισθός, διαφάνεια, συναλλαγματική 

ισοτιμία, τιμολόγιο, ανάπτυξη,  εμπορικό ισοζύγιο) είναι εξαιρετικά ευαίσθητες σε 

μικρές αλλαγές στο σύνολο των συνθηκών πληροφορησης. Μελετάται επίσης η 

κατανομή των εκτιμώμενων συντελεστών από τις αμφιλεγόμενες επεξηγηματικές 

μεταβλητές για να καταταγούν αυτές κατά σειρά πιθανότητάς τους και να  

συσχετισθούν με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

  

 Ο  Claudy G. Culem (1988) αναλύει τους λόγους για τους οποίους το μέγεθος 

της αγοράς, ο ρυθμός ανάπτυξης καθώς και οι δασμολογικοί φραγμοί, έχει αποδειχθεί 

ότι επηρεάζουν τις άμεσες επενδύσεις των ΗΠΑ στην ΕΕ. Στην εργασία του διευρύνει 

το πεδίο της παρατήρησης σε όλες τις διμερείς ροές άμεσων επενδύσεων μεταξύ έξι 

βιομηχανικές χώρες (των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας και του Βελγίου) κατά τη διάρκεια των ετών 

1969-1982. Ελέγχει επίσης την επίδραση δύο άλλων επίδοξων καθοριστικών 

παραγόντων των άμεσων ξένων επενδύσεων, δηλαδή της μονάδας κόστους εργασίας 

και τις ροές των εξαγωγών. Επιπλέον προβάλλεται και δοκιμάζεται μία νέα 

εναλλακτική προδιαγραφή, η οποία αποδέχεται ότι στις διαδικασία προώθησης των 

επενδύσεων στις ξένες χώρες, αυτές βρίσκονται σε ανταγωνισμό όχι μόνο μεταξύ 

τους αλλά και με τις αντίστοιχες της χώρας προέλευσης του επενδυτή. 

 

 

 

 Οι  E. Borenztein, J. De Gregorio, J-W. Lee (1998) δοκιμάζουν το 

αποτέλεσμα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην οικονομική ανάπτυξη με ένα 

πλαίσιο παλινδρόμησης δια μέσου των χωρών, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τις 

ροές άμεσων ξένων επενδύσεων από βιομηχανικές χώρες σε 69 αναπτυσσόμενες 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014292188900517
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014292188900517
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χώρες κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Τα αποτελέσματα μας 

δείχνουν ότι οι ΑΞΕ είναι ένα σημαντικό όχημα για την μεταφορά τεχνολογίας, 

συμβάλλοντας σχετικά περισσότερο στην ανάπτυξη από τις εγχώριες επενδύσεις. 

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας των ΑΞΕ διατηρείται μόνο όταν η χώρα 

υποδοχής έχει ένα ελάχιστο απόθεμα ανθρώπινου κεφαλαίου. Έτσι, οι ΑΞΕ 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, μόνο όταν στις χώρες υποδοχής τους είναι 

διαθέσιμη μια επαρκής απορροφητική ικανότητα των προηγμένων τεχνολογιών. 

 

 Οι Takahiko Isobe, Shige Makino, David B. Montgomery (2000)    εξετάζουν 

πόσο γρήγορα οι μεταφορείς και οι ηγέτες της τεχνολογίας επέτυχαν ανώτερη 

απόδοση στις αναδυόμενες οικονομικές περιοχές. Εκτιμήσαμε τους καθοριστικούς 

παράγοντες και τις συνέπειες στην απόδοση  δύο βασικών πτυχών της στρατηγικής 

εισόδου, δηλαδή τη δέσμευση των πόρων για την μεταφορά της τεχνολογίας και την 

χρονική στιγμή της εισόδου, χρησιμοποιώντας  στοιχεία από περισσότερες από 220 

Κινεζο-Ιαπωνικές επιχειρήσεις  στην Κίνα. Τόσο η υψηλή δέσμευση όσο και η 

έγκαιρη έναρξη είχε θετικές επιπτώσεις στις  οικονομικές επιδόσεις των κοινών 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές βρέθηκαν να είναι σημαντικά εξαρτώμενες 

από διάφορους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, όπως η στρατηγική 

σημασία της επένδυσης, ο γονικός έλεγχος της κοινής επιχείρησης και η δυνατότητα 

υποστήριξης των τοπικών υποδομών. 

 

  Ο Leandro Prados de la Escosura,  (1995), παρουσιάζει τις νέες ιστορικές 

εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της Ισπανίας που συνδέονται με τους αναθεωρημένους 

εθνικούς λογαριασμούς μετά το 1954  παρέχουν μια  σειρά στοιχείων από το 1850 

έως το 1993. Χρησιμοποιήθηκε μία εξωτερική προσέγγιση  για την εναρμόνιση των 

τομεακών οικονομικών δραστηριοτήτων με τις αντίστοιχες συνολικές. Οι ποσοτικές 

εικασίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις της Ισπανίας προέρχονται από 

τους νέους ιστορικούς λογαριασμούς αμφισβητούν  τις καθιερωμένες ερμηνείες και 

παρέχουν μία πιο αληθοφανή εικόνα του Ισπανικού παρελθόντος. 

 

 

 Οι  M. Ausloss, R. Lambiotte (2007) μελετούν τις συσχετίσεις του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ των πλούσιων χωρών που έχουν 

ληφθεί από τον παγκόσμιο ιστό (web). Το ΑΕΠ χρησιμοποιείται ως σημαντικότερος 

http://e-archivo.uc3m.es/browse?value=Prados%20de%20la%20Escosura,%20Leandro&type=author
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δείκτης της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας. Θα υπολογίσουμε τις ετήσιες 

διακυμάνσεις του ΑΕΠ αναζητώντας  τις συσχετίσεις των χρονικών διακυμάνσεων 

και προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Το σύστημα αντιπροσωπεύεται από ένα 

εξελισόμενο σταθμισμένο δίκτυο και οι κόμβοι είναι οι διακυμάνσεις του ΑΕΠ (ή οι 

χώρες) σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Για να εξαχθούν οι δομές από το δίκτυο, θα 

επικεντρωθούμε στην διήθηση των χρονικά καθυστερημένων συσχετίσεων με την 

απομάκρυνση των λιγότερο συσχετιζομένων συνδέσμων. Αυτή η μέθοδος διήθησης  

αποκαλύπτει την εμφάνιση των συνδέσεων, οι οποίες απεικονίζονται με μια 

αναπαράσταση διακλάδωσης. Το δίκτυο είναι κατασκευασμένο από σταθμισμένους 

και κατευθυνόμενους συνδέσμους όταν λαμβάνεται υπόψη μια χρονική 

καθυστέρηση.Ένα τέτοιο μέτρο συλλογικών συνηθειών δεν ταιριάζει εύκολα στις 

συνήθεις προσδοκίες, εκτός εάν έχει γίνει δεκτό ένα   παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο της 

οικονομίας. 

 

 Οι  Hsiao-Tien Pao, Chung-Ming Tsai, (2011)  πραγματεύονται τον αντίκτυπο 

της οικονομικής μεγέθυνσης όσο και της οικονομικής ανάπτυξης στην υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας  τεχνική συνολοκλήρωσης για την περίοδο 

μεταξύ του 1980 και του 2007, εκτός από τη Ρωσία (1992-2007). Σε μακροχρόνια 

ισορροπία, οι εκπομπές CO2 φαίνονται να είναι ανελαστική προς τιςΑΞΕ  Τα 

αποτελέσματα της αιτιότητας δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή αμφίδρομη αιτιότητα 

μεταξύ των εκπομπών και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Ως εκ τούτου, στην 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να 

εξετάσουν αυστηρά τις επιλογές τους για τις ξένες επενδύσεις καθώς και για την 

προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της συντονισμένης τεχνογνωσίας 

και της μεταφοράς τεχνολογίας από ξένες εταιρείες για την αποφυγή 

περιβαλλοντικών ζημιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210005207
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210005207


32 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναλυτικότερη παρουσίαση των μεταβλητών που 

συμμετέχουν στην έρευνα με γραφήματα και περιγραφικά στατιστικά. 

 

 

3.2  Διαγραμματική παρουσίαση των μεταβλητών 

 

3.2.1  Εξαγωγές (EXP) σε ποσοστό επί του Ακαθάριστου Προϊόντος (GDP)  

 Οι εξαγωγές περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται σε μια 

χώρα και πωλούνται σε άλλα κράτη. Συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της 

αποδοτικότητας μιας οικονομίας, στην βέλτιστη διανομή των παραγωγικών πηγών 

και στην αύξηση της παραγωγής από την χρήση συσσωρευμένου κεφαλαίου.      
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 Γράφημα 3.1:  Ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών 

 
 Από το γράφημα 3.1 παρατηρώ ότι το ποσοστό μεταβολής των εξαγωγών από 
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το 1998 έως το 2005 παρουσίασε συνεχή και μεγάλη μείωση με μια μικρή ενδιάμεση 

ανάκαμψη από το 2002 έως το 2004. Από το 2005 έως το 2006 παρουσίασε 

αλματώδη αύξηση με την οποία  ξεπέρασε και τα ποσοστά του 1996. Από το 2006 

έως το 2009 παρατηρήθηκαν έντονες πτωτικές τάσεις, ενώ την διετία 2010-2011 έγινε 

αλματώδης αύξηση και σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό 17-ετίας που παρέμεινε 

σταθερό και το 2012. Οι πτωτικές τάσεις οφείλονται για το πρώτο χρονικό διάστημα 

στην έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και για το δεύτερο στην παγκόσμια οικονομική 

κρίση. Η ταχύτατη ανάκαμψη και στις δύο φάσεις οφείλεται κυρίως στο πολύ χαμηλό 

κόστος παραγωγής των προϊόντων. 

 

3.2.2  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) σε ποσοστό επί του GDP   

 

 Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις επηρεάζουν σημαντικά το ΑΕΠ και την 

ανάπτυξη μιας χώρας και είναι τα κεφάλαια που εισέρχονται από άλλες χώρες και 

παράγουν κεφαλαιούχα αγαθά και αυξάνουν τα αποθέματα των καταναλωτικών 

αγαθών,των πρώτων υλών κ.α. 

 

 

705,000

710,000

715,000

720,000

725,000

730,000

735,000

740,000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

FDI

 
 

 Γράφημα 3.2:  Ποσοστιαία μεταβολή των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

 

Από το γράφημα 3.2 βλέπουμε μία αξιοσημείωτη σταθερότητα στις Άμεσες 
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ξένες επενδύσεις με εξαίρεση τα έτη 2007 και 2008 κατά τα οποία  σημειώθηκε 

σημαντική μείωση και αύξηση αυτών, που οφείλεται σε παροδική πολιτική αστάθεια 

της χώρας. 

 

3.2.3 Εγχώριο Ακαθαριστο Προϊόν (GDP) σε ετήσια βάση 

 

 Το ΑΕΠ μιας χώρας είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των νέων 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σ’ αυτήν μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

έτος και θεωρείται ως το καλύτερο μέτρο οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας.  
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 Γράφημα 3.3:  Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ σε ετήσια βάση 

  

Από το διάγραμμα 3.3 παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση ( 

της τάξης του 14% ) την διετία 1997-1998, ακολουθεί μια περίοδος σχετικά σταθερή. 

Το 2009 έχουμε πολύ μεγάλη πτώση ( 11% ) η οποία ανακάμπτει στο ήμισυ περίπου 

την διετία 2011-2012. Η αρχική αύξηση οφείλεται στην είσοδο της χώρας στην 

ελεύθερη αγορά, ενώ οι τελευταίες αυξομειώσεις στην παγκόσμια οικονομική κρίση.  
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3.3 Περιγραφική στατιστική παρουσίαση των στοιχείων των μεταβλητών 

 Παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά για κάθε μεταβλητή και ακολουθεί ο 

πίνακας  με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των μεταβλητών. 

 

3.3.1  Εξαγωγές (ΕΧΡ) 
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Series: EXP01
Sample 1996 2012
Observations 17

Mean       713604.4
Median   714454.0
Maximum  717763.0
Minimum  708257.0
Std. Dev.   2637.620
Skewness  -0.214178
Kurtosis   2.282985

Jarque-Bera  0.494132
Probability  0.781089

  
 

 Γράφημα 3.4: Ιστόγραμμα και Στατιστικά της μεταβλητής EXP  

  

 Από το γράφημα 3.4 παρατηρούμε ότι το ποσοστό των εξαγωγών επί του GDP 

είναι ελαφρώς ασύμμετρο αριστερά (Skewness = -0,214 ) και  πλατύκυρτο  (Kurtosis 

= 2,28 < 3 ). Οι παρατηρήσεις κατανέμονται κανονικά διότι το Probability του  

Jarque-Bera = 0,78 > 5%. Ο πίνακας δείχνει: την μεταβλητή (ΕΧP), το δείγμα, το 

πλήθος των παρατηρήσεων, την μέση τιμή, την διάμεσο, την μέγιστη και ελάχιστη 

τιμή των παρατηρήσεων, την τυπική απόκλιση, την ασυμμετρία, την κύρτωση, την 

τιμή J-B (1981), και το Probability. 
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3.3.2 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) 
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Maximum  738590.0
Minimum  705376.0
Std. Dev.   7051.873
Skewness  -3.132798
Kurtosis   12.48842

Jarque-Bera  91.57892
Probability  0.000000

 
 

 Γράφημα 3.5: Ιστόγραμμα και Στατιστικά της μεταβλητής FDI   

 

 Από το γράφημα 3.5 παρατηρούμε ότι το ποσοστό των  Άμεσων ξένων 

επενδύσεων  επί του GDP  είναι ασύμμετρο αριστερά ( Skewness = -3,13 ) και 

λεπτόκυρτο ( Kurtosis = 12,49 > 3 ). Οι παρατηρήσεις δεν κατανέμονται κανονικά 

διότι το Probability του  J-B είναι < 5%. Ο πίνακας δείχνει: την μεταβλητή (ΕΧ), το 

δείγμα, το πλήθος των παρατηρήσεων, την μέση τιμή, την διάμεσο, την μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή των παρατηρήσεων, την τυπική απόκλιση, την ασυμμετρία, την 

κύρτωση, την τιμή J-B, και το Probability. 

 

3.3.3 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP)   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-10.0 -7.5 -5.0 -2.5 0.0 2.5 5.0 7.5

Series: GDP
Sample 1996 2012
Observations 17

Mean       2.702353
Median   4.700000
Maximum  6.700000
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Jarque-Bera  5.476094
Probability  0.064697

 
 

 Γράφημα 3.6: Ιστόγραμμα και Στατιστικά της μεταβλητής GDP 
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 Από το διάγραμμα 3.6 παρατηρούμε ότι η αύξηση του GDP σε ετήσιο 

ποσοστό είναι ασύμμετρη αριστερά ( Skewness = -1.32 ) και λεπτόκυρτη (Kurtosis = 

3,87 > 3). Οι παρατηρήσεις κατανέμονται κανονικά διότι το Probability = 0,065 >5%. 

Ο πίνακας δείχνει: την μεταβλητή (ΕΧ), το δείγμα, το πλήθος των παρατηρήσεων, 

την μέση τιμή, την διάμεσο, την μέγιστη και ελάχιστη τιμή των παρατηρήσεων, την 

τυπική απόκλιση, την ασυμμετρία, την κύρτωση, την τιμή J-B, και το Probability. 

 

 

3.3.4  Συγκεντρωτικός πίνακας περιγραφικών συστατικών 

 

 

 EXP01 FDI GDP 

Mean 55.15882 9.837059 2.702353 

Median 57.41000 6.190000 4.700000 

Maximum 66.63000 32.95000 6.700000 

Minimum 40.54000 1.230000 -9.030000 

Std. Dev. 7.182326 8.416441 4.554109 

Skewness -0.216030 1.553315 -1.320975 

Kurtosis 2.323958 4.556044 3.866637 

CV % 0,37 168,5 0,96 

Jarque-Bera 0.455960 8.551300 5.476094 

Probability 0.796140 0.013903 0.064697 

    

Sum 937.7000 167.2300 45.94000 

Sum Sq. Dev. 825.3730 1133.384 331.8385 

    

Observations 17 17 17 

 

 

Πίνακας 3.1: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής 
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3.4  Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών 

 

Covariance Analysis: Ordinary   

Date: 03/29/14   Time: 18:21   

Sample: 1996 2012    

Included observations: 17   

     
     
Correlation    

t-Statistic    

Probability EXP01  FDI  GDP   

EXP01  1.000000    

 -----     

 -----     

     

FDI  0.003743 1.000000   

 0.014496 -----    

 0.9886 -----    

     

GDP  -0.203661 0.537208 1.000000  

 -0.805659 2.466771 -----   

 0.4330 0.0262 -----   

            Πίνακας 3.2: Αποτελέσματα συσχέτισης συντελεστών των μεταβλητών 

             Στην αρχή του πίνακα αναφέρονται: Ο τίτλος του, η ημερομηνία και η ώρα  

δημιουργίας του, το δείγμα και το πλήθος των παρατηρήσεων. Μετά αναφέρονται οι 

τρεις (3) μεταβλητές ( Correlation-συντελεστής, t-Statistic, Probability ). 

 Ο συντελεστής των άμεσων ξένων επενδύσεων σε συσχέτιση με τις εξαγωγές  

είναι θετικός, δηλ. όταν αυξάνονται οι μεν αυξάνονται και οι δε και αντιστρόφως, και 

αφού το Probability  του είναι 0,99 > 5%  δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

 Ο συντελεστής του GDP σε συσχέτιση με τις εξαγωγές είναι αρνητικός, δηλ. 

όταν αυξάνεται το μεν μειώνεται το δε και αντιστρόφως, και αφού επιπλέον το 

Probability του είναι 0,43 > 5%  δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

 Ο συντελεστής του GDP σε συσχέτιση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι 

θετικός, δηλ. όταν αυξάνεται το μεν αυξάνονται και οι δε και αντιστρόφως, και αφού 

το Probability του είναι 0,026 < 5% είναι στατιστικά σημαντικός.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

              Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η εκτίμηση του υποδείγματος με την μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων και κατόπιν ελέγχεται εάν οι εκτιμήσεις είναι αποδεκτές.   

 

 

4.2 Εκτίμηση του υποδείγματος – Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων 

              Θεωρώ ως εξαρτημένη μεταβλητή μία εκ των EXP, FDI,GDP και τις άλλες 

δύο ως ανεξάρτητες. Έστω το υπόδειγμα των εξαγωγών:    EXP = f(GDP,FDI)    (4.1)     

σε μονάδες όπως αυτές ορίσθηκαν αρχικά. Αν θεωρηθεί ότι η συνάρτηση είναι 

γραμμική, θα γραφθεί ως εξής:  

  

                         EXPt = β0 + β1*GDPt + β2*FDPt + ut            (1)  

 

                    Το  β0 είναι μία σταθερά ( το c του πίνακα  ), το ut λέγεται στοχαστικός ή 

διαταρακτικός όρος ή κατάλοιπο  (και η f λέγεται και στοχαστική) και είναι τυχαία 

μεταβλητή που ακολουθεί την κανονική κατανομή δηλ. ut=N(0,σ2) με 0 μέση τιμή και 

σταθερή  διακύμανση σ2 και με probability < 5%. 

               Η σχέση (1) εκτιμάται με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων ώστε να 

επιλέξουμε τις κατάλληλες τιμές του σταθερού όρου και της κλίσης για τις οποίες 

ελαχιστοποιείται το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων. 

               Συνθήκες για τους συντελεστές: 

                _ οι συντελεστές β1 και β2 πρέπει να είναι θετικοί 

                _ αποφαίνομαι εάν είναι στατιστικά σημαντικοί ή όχι 

             Τα αποτελέσματα που προκύπτουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Dependent Variable: EXP01   

Method: Least Squares   

Date: 03/29/14   Time: 19:12   

Sample: 1996 2012   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 55.05578 2.828726 19.46310 0.0000 

FDI 0.135730 0.262240 0.517580 0.6128 

GDP -0.455949 0.484645 -0.940791 0.3628 

          
R-squared 0.059474     Mean dependent var 55.15882 

Adjusted R-squared -0.074886     S.D. dependent var 7.182326 

S.E. of regression 7.446401     Akaike info criterion 7.012124 

Sum squared resid 776.2843     Schwarz criterion 7.159161 

Log likelihood -56.60305     Hannan-Quinn criter. 7.026740 

F-statistic 0.442648     Durbin-Watson stat 1.395804 

Prob(F-statistic) 0.651020    

 

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα της Παλινδρόμησης της Εκτιμητικής Συνάρτησης          

  ( Estimate Equation)   

 

           Στον πίνακα αναφέρεται η εξαρτημένη μεταβλητή (ΕΧP), η χρησιμοποιηθείσα 

μέθοδος (least squares), η χρονολογία δημιουργίας, το δείγμα και το σύνολο των 

παρατηρήσεων .Στην στήλη Coefficient είναι οι συντελεστές β0(=c), β1 και β2.  

           Ο συντελεστής β1 ( = 0,136 ) είναι αποδεκτός, όμως είναι στατιστικά μη 

σημαντικός γιατί το Probability του είναι 0,61 > 5%. 

           Ο συντελεστής β2 ( -0,456 ) είναι μη αποδεκτός  ως αρνητικός , αλλά είναι  και 

στατιστικά  μη σημαντικός αφού το Probability του είναι 0,36 > 5%. 

           Το ίδιο συμπέρασμα προκύπτει από την τιμή της F-statistic = 0.44 και το 

probability αυτής (=0.65). 

            Ο συντελεστής προσδιορισμού R2=0,059 που σημαίνει ότι περίπου το 6% των 

τιμών της EXP εξαρτάται από τις τιμές των FDI και GDP.  
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4.3 Στατιστικά Tests 

 

4.3.1 Έλεγχος Σημαντικότητας των Συντελεστών (πχ για το β0 ) 

  

Α΄ Τρόπος  

(1)  Συνθήκες: Η0 ο β0 δεν είναι στατιστικά σημαντικός και Η1 είναι 

στατιστικά σημαντικός. 

 

(2)  Σχήμα:  

 

 

                                                         Η0 

 

Η1                                                           Η1                         
                       

   

               μ-3σ   μ-2σ=-2,1    μ-σ         μ        μ+σ   μ+2σ=2,1  μ+3σ 
  

Γράφημα 4.1:  Έλεγχος συντελεστή β0 

 

 Το εμβαδόν μεταξύ της καμπύλης και του άξονα από μ-2σ έως μ+2σ είναι το 

Η0 και το υπόλοιπο αμφίπλευρα είναι το Η1.  

 

(3) Τα κρίσιμα σημεία μ-2σ και μ+2σ βρίσκονται ως εξής:  

3.1 Θέτω το επίπεδο σημαντικότητας 5% 

3.2 Βρίσκω τους βαθμούς ελευθερίας ν=η-(κ+1)=17-(2+1)=14, 

όπου η είναι οι παρατηρήσεις, κ  οι ανεξάρτητες μεταβλητές (fdi-

gdp) και το 1 σταθερό. 

3.3 Από τους πίνακες της t κατανομής με τα παραπάνω στοιχεία 

λαμβάνω τις τιμές των κρίσιμων στοιχείων:    -2,145 και +2,145. 

  (4) Από τον πίνακα αποτελεσμάτων της εκτιμητικής συνάρτησης στην 

στήλη t-Statistic βρίσκω ότι t=19,46 (=β0 /st.Error =55,06/2,83) 

(5) Επειδή το 19,46 ανήκει στο Η1 ο συντελεστής β0 είναι στατιστικά 

σημαντικός. 
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     Β΄ Τρόπος 

 Επειδή το Probability του β0 είναι 0 < 5% ο συντελεστής αυτός είναι 

στατιστικά σημαντικός.Όλοι οι μη στατιστικά σημαντικοί συντελεστές τίθενται ίσοι 

με 0. Τα Probability των β1 και β2 είναι  > 5% άρα οι συντελεστές      β1 = 0,14 και β2 

= -0,46 είναι στατιστικά μη σημαντικοί, άρα β1=β2=0. 

4.3.2 Έλεγχος Συντελεστή Προσδιορισμού ( R2 ) 

 

Γράφω την συνάρτηση (1) (χωρίς την ut) ξανά αντικαθιστώντας τις τιμές των 

συντελεστών που μας έδωσε η παλινδρόμηση και κάτωθεν των συντελεστών γράφω 

τις τιμές που έχω για την t-statistic, το probability και το Std. Error, και κατόπιν νέα 

σειρά με R2, F-statistic με το probability της από κάτω της και το D-W(Durbin-

Watson). Προσέχω τα σύμβολα που βάζω στις τιμές. 

 

EXP  =               55,06            +           0,14 * FDI       -       0,46 * GDP 

t-Statistic          (19,46)     (0,52)      (-0,95) 

Probability        [ 0,00 ]      [ 0,61 ]      [ 0,36 ] 

Std. Error         { 2,83 }      { 0,26 }                  { 0,48 } 

            R2 = 0,059     F = 0,44  D – W = 1,40 

   Probability (F-statistic ) = [ 0,65 ] 

Πίνακας 4.2: Έλεγχος Συντελεστή Προσδιορισμού 

Το ότι R2 = 0,059 σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ( fdi – gdp ) 

ερμηνεύουν (αντιπροσωπεύουν) κατά 5.9% την εξαρτημένη μεταβλητή. Το υπόλοιπο 

94,1% προσδιορίζεται από άλλες μεταβλητές που δεν μπήκαν στην συνάρτηση (1) 

ή/και από άλλους τυχαίους παράγοντες που δεν μπήκαν στην ut, πχ. το τσουνάμι στην 

Ιαπωνία. 
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4.3.3 Έλεγχος   F-statistic 

  Α΄ Τρόπος 

 1o βήμα :  Έστω Η0 η συνθήκη ότι η F-statistic (δηλ. όλοι οι συντελεστές μαζί) 

δεν είναι στατιστικά σημαντικοί και Η1 ότι είναι.  

 

 2ο βήμα : Σχήμα 

 

 

 

 Η0 

                                                                                           

                                                                                          

0         0,44                                                    Η1  3,74     F   

Γράφημα 4.2: Καμπύλη ελέγχου F-statistic   

3ο βήμα : Για ν1=κ=2 και ν2=17-(2+1)=14 βρίσκω από τους έτοιμους πίνακες 

F=3,74 

4ο βήμα : Ο πίνακας της εκτιμητικής συνάρτησης δίνει F=0,44 

5ο βήμα :  Άρα όλοι μαζί οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί.  

 

 Β΄Τρόπος 

 Το  probability της F-statistic είναι 65% > 5%, άρα όλοι οι συντελεστές μαζί 

δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. 
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4.4 Μέση ελαστικότητα 

Scaled Coefficients  

Date: 03/29/14   Time: 23:16  

Sample: 1996 2012   

Included observations: 17  

    
      Standardized Elasticity 

Variable Coefficient Coefficient at Means 

    
    C 55.05578 NA 0.998132 

FDI 0.135730 0.159052 0.024206 

GDP -0.455949 -0.289105 -0.022338 

    
          Πίνακας 4.3: Μέσες ελαστικότητες συντελεστών 

Η τρίτη στήλη καταγράφει τις μέσες ελαστικότητες. Αν η FDI αυξηθεί κατά 

1% τότε οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 0,024%, ενώ αύξηση 1% στο GDP θα 

επιφέρει μείωση 0,022 % στις εξαγωγές. 

4.5  Διαστήματα εμπιστοσύνης συντελεστών 

Coefficient Confidence Intervals 

Date: 03/29/14   Time: 23:27  

Sample: 1996 2012   

Included observations: 17  

     
        95% CI 

Variable Coefficient  Low High 

     
     C  55.05578   48.98876  61.12279 

FDI  0.135730  -0.426719  0.698178 

GDP -0.455949  -1.495410  0.583511 

     
       

  Πίνακας4.4  

            Το διάστημα εμπιστοσύνης του β0 είναι το [48,99 , 61,12], του β1 το                 

[ -0,427   ,   0,70] και του β2 το [ -1,495   ,   0,58 ]. 
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4.6 Ελλειπτική Εκτίμηση 
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 Γράφημα 4.3: Ελλειπτικές Εκτιμήσεις 

Επειδή οι γραφικές παραστάσεις των ελλείψεων ξεφεύγουν από τα όρια των 

εσωτερικών τετραγώνων, λέμε ότι οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες. 
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4.7 Διαγνωστικά Tests   

 

4.7.1 Διαγνωστικά tests των συντελεστών 

 

4.7.1.1 Πολυσυγγραμικότητα 

 

Variance Inflation Factors  

Date: 03/30/14   Time: 00:19  

Sample: 1996 2012  

Included observations: 17  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  8.001693  2.453229  NA 

FDI  0.068770  3.445916  1.405664 

GDP  0.234881  1.931545  1.405664 

    
      

  Πίνακας 4.5: Συντελεστές Διόγκωσης της Διακύμανσης 

 

 

 Ο συντελεστής διόγκωσης της διακύμανσης ( VIF ) και για την FDI και για 

την GDP είναι 1,4 δηλ. κοντά στο 1. Άρα δεν υπάρχει πολυσυγγραμμικότητα, δηλ. 

γραμμική εξάρτηση μεταξύ των ανεξαρτήτων μεταβλητών.  
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4.7.2 Διαγνωστικά tests των καταλοίπων 

 

4.7.2.1 Αυτοσυσχέτηση 

 

Η αυτοσυσχέτηση α΄ τάξης γίνεται με το στατιστικό των Durbin-Watson 

(1950),(D-W) ή των  Breusch-Godfrey (1981), (B-G) 

 

 

 

Στατιστικό D-W 

1. Ορίζω Η0 αν δεν έχω αυτοσυσχέτηση ( ρ=0 ) και Η1 αν έχω. 

2. Σχήμα : 

 

 

 

 

 

                              Περιοχή            Η0           Περιοχή 

                     Αβεβαι-        ( ρ=0 )          Αβεβαι-  

       Η1(ρ>0) ότητας                              ότητας     Η1(ρ<0)                     

 

                    dL           dU                     4-dU       4-dL   

   0         dL=1,02       dU=1,54  2   4-dU=2,46    4-dL=2,98  4 
 

  

Γράφημα 4.4: Αυτοσυσχέτηση α΄ ταξης του Durbin-Watson 

3. Κρίσιμα σημεία: Από τον πίνακα  τιμών των d του D-W για κ=2 και n=17 

βρίσκω ότι  dL= 1,02 και dU=1,54, άρα 4-dU= 2,46 και 4-dL= 2,98. 

 4. Από τον πίνακα αποτελεσμάτων της εκτιμητικής συνάρτησης  παίρνουμε 

για το D-W την τιμή 1,40. 

 5. Ο δείκτης D-W πέφτει στο [ 1,02 , 1,54 ] δηλ. σε περιοχή αβεβαιότητας. 
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Στατιστικό B-G 

 

 Επειδή το στατιστικό D-W δεν έδωσε σαφές αποτέλεσμα εκτελώ το 

στατιστικό B-G που δεν έχει περιοχές αβεβαιότητας και εφαρμόζεται όχι μόνο  για 

έλεγχο αυτοσυσχέτησης  α΄ τάξης  όπως αυτό του D-W, αλλά και για οποιαδήποτε 

τάξη. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.848741     Prob. F(1,13) 0.3737 

Obs*R-squared 1.041871     Prob. Chi-Square(1) 0.3074 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/14   Time: 00:51   

Sample: 1996 2012   

Included observations: 17   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.069361 2.845129 0.024379 0.9809 

FDI -0.015787 0.264224 -0.059750 0.9533 

GDP 0.101236 0.499521 0.202667 0.8425 

RESID(-1) 0.280273 0.304225 0.921271 0.3737 

     
     R-squared 0.061287     Mean dependent var 3.97E-15 

Adjusted R-squared -0.155340     S.D. dependent var 6.965470 

S.E. of regression 7.486956     Akaike info criterion 7.066526 

Sum squared resid 728.7086     Schwarz criterion 7.262576 

Log likelihood -56.06547     Hannan-Quinn criter. 7.086014 

F-statistic 0.282914     Durbin-Watson stat 1.820394 

Prob(F-statistic) 0.836833    

  

Πίνακας 4.6: Κατάλοιπα μεθόδου Breusch-Godfrey 

 

Το probability της F-statistic είναι 0,37 > 5%, όπως και της chi-Square (x2) 

είναι 0,31 >5% , άρα ισχύει η Η0  δηλ. δεν έχω αυτοσυσχέτηση α΄ τάξης , οπότε δεν 

συνεχίζω για μεγαλύτερη τάξη. 
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4.7.2.2 Κανονικότητα ( Normality ) 
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Series: Residuals
Sample 1996 2012
Observations 17

Mean       3.97e-15
Median   0.977716
Maximum  11.70608
Minimum -13.52235
Std. Dev.   6.965470
Skewness  -0.168094
Kurtosis   2.541090

Jarque-Bera  0.229231
Probability  0.891709

 

  

Γράφημα 4.5: Ιστόγραμμα και Στατιστικά Κανονικότητας  

 

Είναι  το στατιστικό Jarque-Bera (1981) των καταλοίπων. Το probability είναι       

0,89 > 5%, άρα τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά.  
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4.7.2.3 Ετεροσκεδαστικότητα 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White  

          
F-statistic 0.336371     Prob. F(5,11) 0.8805 

Obs*R-squared 2.254522     Prob. Chi-Square(5) 0.8129 

Scaled explained SS 1.178178     Prob. Chi-Square(5) 0.9470 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/14   Time: 00:48   

Sample: 1996 2012   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 12.47166 53.16920 0.234566 0.8189 

FDI 10.17260 9.643890 1.054823 0.3141 

FDI^2 -0.179725 0.328484 -0.547135 0.5952 

FDI*GDP -0.644107 1.544809 -0.416949 0.6847 

GDP 0.176748 10.60949 0.016659 0.9870 

GDP^2 -0.312242 1.232280 -0.253385 0.8046 

     
     R-squared 0.132619     Mean dependent var 45.66378 

Adjusted R-squared -0.261645     S.D. dependent var 58.43195 

S.E. of regression 65.63251     Akaike info criterion 11.47658 

Sum squared resid 47383.89     Schwarz criterion 11.77066 

Log likelihood -91.55096     Hannan-Quinn criter. 11.50582 

F-statistic 0.336371     Durbin-Watson stat 1.909513 

Prob(F-statistic) 0.880491    

     
       

   Πίνακας 4.7: Test Ετεροσκεδαστικότητας του White (1980) 

 

 Επειδή τα probability των  F-statistic και Chi-square είναι > 5%  δεν υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα δηλ. υπάρχει ομοιοσκεδαστικότητα και συνεπώς δεν έχω 

πρόβλημα.  
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4.7.2.4   Υποδείγματα ARCH  

 

   Ελέγχω την αυτοσυσχέτηση με υποσυνθήκη ετεροσκεδαστικότητας.  

 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.010808     Prob. F(1,14) 0.9187 

Obs*R-squared 0.012342     Prob. Chi-Square(1) 0.9115 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/14   Time: 00:59   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 49.70123 19.06389 2.607087 0.0207 

RESID^2(-1) -0.029281 0.281659 -0.103960 0.9187 

     
     R-squared 0.000771     Mean dependent var 48.51761 

Adjusted R-squared -0.070602     S.D. dependent var 59.11200 

S.E. of regression 61.16313     Akaike info criterion 11.18143 

Sum squared resid 52373.00     Schwarz criterion 11.27801 

Log likelihood -87.45148     Hannan-Quinn criter. 11.18638 

F-statistic 0.010808     Durbin-Watson stat 1.909747 

Prob(F-statistic) 0.918676    

     
      

Πίνακας 4.8: Test ARCH ετεροσκεδαστικότητας 

 

Επειδή τα probability  της F-Wald και της χ2 είναι > 5% δεν υπάρχουν 

υποδείγματα ARCH α΄ τάξης, άρα ούτε και μεγαλύτερης.  
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4.7.3 Διαγνωστικά tests της σταθερότητας των συντελεστών 

 

4.7.3.1   Test Breakpoint του Chow (1960) 

 

 Χωρίζουμε το υπόδειγμα σε δύο τμήματα: [1996,2008] και [2009,2012] 

 

Chow Breakpoint Test: 2009   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1996 2012  

     
     F-statistic 4.988484  Prob. F(3,11) 0.0201 

Log likelihood ratio 14.60082  Prob. Chi-Square(3) 0.0022 

Wald Statistic  14.96545  Prob. Chi-Square(3) 0.0018 

          
  

Πίνακας 4.9: Test Breakpoint του Chow 

 

 Επειδή τα probability και στις τρεις μεταβλητές είναι < 5%  οι συντελεστές 

δεν είναι σταθεροί και στα δύο υποδείγματα ( [1996, 2008] , [2009, 2012] ). 
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4.7.3.2    Test Forecast του Chow  (1960),(Προβλεπτικής Αποτυχίας) 

 

 Χωρίζουμε ξανά το υπόδειγμα στα ίδια χρονικά διαστήματα. 

 
Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: EXP01 C FDI GDP  

Test predictions for observations from 2009 to 2012 

     
     
 Value df Probability  

F-statistic  3.788713 (4, 10)  0.0398  

Likelihood ratio  15.68192  4  0.0035  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  467.6821  4  116.9205  

Restricted SSR  776.2843  14  55.44888  

Unrestricted SSR  308.6022  10  30.86022  

Unrestricted SSR  308.6022  10  30.86022  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -56.60305  14   

Unrestricted LogL -48.76209  10   

     
     

Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account for 

        observations in forecast sample  

     

     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: EXP01   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/14   Time: 01:21   

Sample: 1996 2008   

Included observations: 13   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 52.65896 2.535756 20.76658 0.0000 

FDI 0.404788 0.208777 1.938851 0.0812 

GDP -0.918443 0.424883 -2.161637 0.0560 

     
     

R-squared 0.355425     Mean dependent var 53.82077 

Adjusted R-squared 0.226510     S.D. dependent var 6.316438 

S.E. of regression 5.555198     Akaike info criterion 6.466519 

Sum squared resid 308.6022     Schwarz criterion 6.596892 

Log likelihood -39.03238     Hannan-Quinn criter. 6.439722 

F-statistic 2.757052     Durbin-Watson stat 2.095861 

Prob(F-statistic) 0.111267    

 

Πίνακας 4.10: Test Forecast του Chow 

  

 Το probability της F-σstatistic στο χρονικό διάστημα [1996, 2008] είναι >5% 

έχω σωστή πρόβλεψη, ενώ για το διάστημα [2009, 2012] δεν έχω σωστή πρόβλεψη. 
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4.7.3.3    Έλεγχος των Brown-Evans-Durbin (1975) 
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Γράφημα 4.6: Έλεγχος σωρευτικού αθροίσματος ( CUSUM ) 

 

 

 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

CUSUM of Squares 5% Significance  

Γράφημα 4.7: Έλεγχος σωρευτικού αθροίσματος των τετραγώνων(CUSUMQ )  
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Γράφημα 4.8: Έλεγχος παλινδρομικών καταλοίπων ( Recursive Residuals )  

 

            Στον έλεγχο CUSUM  η γραφική παράσταση είναι εντός του διαστήματος  

εμπιστοσύνης, στον έλεγχο CUSUMQ κατά το έτος 2005 η γραφική παράσταση 

βγαίνει έστω και οριακά εκτός του διαστήματος εμπιστοσύνης και τέλος στον έλεγχο 

Recursive Residuals παρουσιάζονται μεγάλα χρονικά διαστήματα στα οποία η 

γραφική παράσταση υπερβαίνει τα όρια του τυπικού σφάλματος. Συνεπώς το 

υπόδειγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις. 
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4.7.3.4     Test RESET (Επαναφοράς) του Ramsey (1969) 

 

 
Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: EXP01 C FDI GDP  

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  2.098259  13  0.0560  

F-statistic  4.402691 (1, 13)  0.0560  

Likelihood ratio  4.958483  1  0.0260  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  196.3915  1  196.3915  

Restricted SSR  776.2843  14  55.44888  

Unrestricted SSR  579.8929  13  44.60714  

Unrestricted SSR  579.8929  13  44.60714  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -56.60305  14   

Unrestricted LogL -54.12381  13   

     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: EXP01   

Method: Least Squares   

Date: 03/30/14   Time: 01:41   

Sample: 1996 2012   

Included observations: 17   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3692.359 1733.488 2.130017 0.0528 

FDI 18.22377 8.623706 2.113218 0.0545 

GDP -61.82516 29.25091 -2.113615 0.0544 

FITTED^2 -1.198337 0.571110 -2.098259 0.0560 

     
     R-squared 0.297417     Mean dependent var 55.15882 

Adjusted R-squared 0.135283     S.D. dependent var 7.182326 

S.E. of regression 6.678858     Akaike info criterion 6.838095 

Sum squared resid 579.8929     Schwarz criterion 7.034146 

Log likelihood -54.12381     Hannan-Quinn criter. 6.857583 

F-statistic 1.834386     Durbin-Watson stat 2.159946 

Prob(F-statistic) 0.190659    

 

Πίνακας 4.11: Test Επαναφοράς του Ramsey   

 
 

 Το  probability των t-statistic και F-statistic είναι > 5% (σωστή εξειδίκευση 

του υποδείγματος), ενώ του Likelihood είναι <5% (λαθεμένη  εξειδίκευση),άρα  

θεωρώ ότι η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι λαθεμένη. Επιπλέον ο συντελεστής 

της GDP είναι αρνητικός δηλ. μη αποδεκτός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 Η βασικότερη προϋπόθεση που είναι αναγκαία στην ανάλυση της 

παλινδρόμησης είναι ότι οι χρησιμοποιούμενες χρονικές σειρές πρέπει να είναι 

στάσιμες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι στατιστικοί έλεγχοι δεν ισχύουν και τα 

αποτελέσματα αυτών μπορεί να μην έχουν καμία οικονομική αξία.  

 

5.2  Χρονική σειρά 

 

 Χρονική σειρά (time serie) λέγεται το σύνολο των τιμών που παίρνει μια 

μεταβλητή σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Αντικειμενικός σκοπός των χρονικών σειρών είναι η χρησιμοποίησή τους 

στην διενέργεια προβλέψεων.  

 Η κάθε χρονική σειρά προκύπτει από κάποιο αίτιο το οποίο διαμορφώνει και 

την τιμή της. Υπάρχουν τέσσερα τέτοια αίτια που ονομάζονται και συνιστώσες και 

είναι τα παρακάτω: Η τάση (trend), η εποχική μεταβολή (seasonal variation),             

η κυκλική διακύμανση (cyclical fluctuation) και  η ακανόνιστη μεταβολή (irregular 

variation).  

 Εξομάλυνση (smoothing) μιας χρονικής σειράς είναι η διαδικασία με την 

οποία απαλύνουμε τις έντονες διακυμάνσεις των παρατηρήσεων ώστε να προκύψει 

συνιστώσα που να απεικονίζει μια ομαλή μεταβολή της χρονικής σειράς. 

 

 5.3  Βασικές έννοιες 

 

5.3.1  Στοχαστική διαδικασία 

 

 Στοχαστική διαδικασία είναι ένα σύνολο τιμών τυχαίων μεταβλητών 

διατεταγμένων στο χρόνο. 
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5.3.2  Στασιμότητα 

 

 Οι κατανομές χαρακτηρίζονται από τον μέσο και την διακύμανση και από την 

συνδιακύμανση σε συνδυασμένη συνάρτηση. Για να γίνει σωστή εκτίμηση πρέπει η 

στοχαστική διαδικασία να είναι (ή να την κάνουμε) στάσιμη, δηλ. η συνδυασμένη 

συνάρτηση πιθανότητας με αρχή την χρονική περίοδο t είναι ίδια με την αρχή της t+k.  

  
5.3.3 Λευκός  θόρυβος 

 

 Όταν σε μια τυχαία διαδικασία {εt} ισχύουν:  Ε(εt) = 0, V(εt) = σ2 και Cov(εt , 

εt+k) = 0, τότε αυτή λέγεται διαδικασία λευκού θορύβου (white noise process) και 

είναι πάντα στάσιμη διαδικασία. 

  

 5.3.4  Τυχαίος περίπατος 

 

 Η στοχαστική διαδικασία που ορίζεται ως Χt = βΧt-1 + εt, με β=1, λέγεται 

τυχαίος περίπατος ( random walk ) και αν υπάρχει και ένας σταθερός όρος α, λέγεται 

τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση( random walk with drift ). Δεν είναι στάσιμη 

διαδικασία. 

 
5.3.5  Χρονική τάση 

 

 Χρονική Τάση (time trend) είναι η μακροχρόνια μεταβολή μιας μεταβλητής σε 

μια χρονική περίοδο (μη στάσιμη χρονική σειρά). 

 

 Έστω το υπόδειγμα:    Χt = α + βt +γΧt-1 +εt ,    με εt λευκό θόρυβο και  t  ο 

χρόνος  ως  μία  ανεξάρτητη  μεταβλητή. 

♦ Αν β=0 και γ=1,τότε  ΔΧt = Χt – Χt-1 = α+ε t : Έχουμε στοχαστική τάση 

(εξαρτάται από το α) στάσιμης διαδικασίας των διαφορών και η χρονική σειρά είναι 

ολοκληρωμένη (integrate first-second order) Ι(1) – Ι(2), πρώτης – δεύτερης τάξης 

κλπ.  

♦ Αν β ≠ 0 και γ = 0, τότε  Χt = α + βt +εt : Έχουμε προσδιοριστική τάση 

(εξαρτάται από το β) στάσιμης διαδικασίας τάσεως που επιτυγχάνεται με την 

αφαίρεση της τάσης α + βt.  
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♦ Αν β ≠ 0 και γ = 1, τότε  Χt = α + βt + Χt-1 +εt : Έχουμε και στοχαστική και 

προσδιοριστική τάση ( εξαρτώνται και από το α και από το β ) και χρησιμοποιούμε 

πχ. τον έλεγχο Dickey and Fuller.  

Και οι διαφορές και η τάση αναφέρονται μόνο ως προς τον μέσο.  

 
 5.4  Χρονικές σειρές και προβλέψεις 

Τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για προβλέψεις χωρίζονται σε αιτιατά 

(causal) ή παλινδρομήσεων και σε μη αιτιατά (non causal) ή χρονικών σειρών.  

 

5.4.1 Αιτιατά υποδείγματα 

Με αυτά κάνουμε πρόβλεψη για μια εξαρτημένη μεταβλητή σε σχέση με τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές βασιζόμενοι στην οικονομική θεωρία. 

 

 5.4.2 Μη  αιτιατά υποδείγματα 

Η πρόβλεψη στηρίζεται μόνο στις προηγούμενες τιμές της ίδιας σειράς και για 

μεν τα προσδιοριστικά υποδείγματα χρησιμοποιούνται πχ. αυτά των κινητών μέσων 

για δε τα στοχαστικά πχ. αυτά των Box-Jenkins. Μειονεκτούν στο ότι δεν μπορούν να 

μετρήσουν τις απρόβλεπτες μεταβολές κάποιων γεγονότων και γι΄ αυτό είναι 

κατάλληλες για βραχυχρόνιες προβλέψεις. 

 

 5.4.3 Κίβδηλες παλινδρομήσεις 

 

Στην ανάλυση της παλινδρόμησης πρέπει οι χρονικές σειρές να είναι 

στάσιμες, αλλιώς τα αποτελέσματα αν και μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικά σε 

τιμές εν τούτοις δεν έχουν καμιά οικονομική σημασία. Μπορεί δηλαδή, δύο ή 

περισσότερες χρονικές σειρές να έχουν υψηλή συσχέτιση (δηλαδή οι συντελεστές       

t Statistic – F Statistic – R2 – Durbin-Watson να είναι μαθηματικά αποδεκτοί) αλλά να 

μην περιγράφουν κάποιο οικονομικό ή χρηματοοικονομικό υπόδειγμα. Εάν σε μία 

παλινδρόμηση που υφίσταται σε ένα οικονομικό φαινόμενο ισχύει ότι R2 > D-W,τότε 

έχουμε ένδειξη για κίβδηλη παλινδρόμηση (spurious regression).Το πρόβλημα αυτό 

εξαλείφεται με την λήψη των πρώτων διαφορών των χρονικών σειρών                         

( R2 : συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού).  
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 5.5 Στασιμότητα των χρονικών σειρών 

 
 Μία χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν οι τιμές της στα διάφορα χρονικά 

διαστήματα έχουν τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η συνδιακύμανση 

εξαρτάται μόνο από την χρονική υστέρηση των χρονικών περιόδων, δηλαδή για την 

χρονική σειρά yt ισχύει ότι: E(t)=μ (σταθερή), Var(yt) = E(yt-μ)2  = σ2 (σταθερή)  και   

Cov(yt,yt-k) = (yt-μ)*(yt+k-μ) = γκ (συντελεστής αυτοσυσχέτησης-σταθερός). Αν   

ισχύουν και οι τρείς συνθήκες η αντίστοιχη χρονική σειρά είναι στάσιμη, αλλιώς όχι.   

 

5.6  Έλεγχοι στασιμότητας 

 

Διακρίνονται σε ελέγχους γραφικών παραστάσεων μακροοικονομικών 

μεγεθών  και συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, καθώς και σε ελέγχους μοναδιαίων 

ριζών.  

 

5.6.1  Γραφικές παραστάσεις 

 

 Με την μελέτη των γραφικών παραστάσεων των  μακροοικονο-μικών 

μεγεθών διαπιστώνουμε την εμφάνιση κάποιας συνιστώσας , δηλ. την μη 

στασιμότητα της χρονικής σειράς, ενώ με τις γραφικές παραστάσεις των 

συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης (auto-correlation function) και της μερικής 

αυτοσυσχέτισης (partial auto-correlation  function) δηλ. με το correlogram 

διαπιστώνουμε την στασιμότητα ή την μη στασιμότητα των μεταβλητών. 

 
5.6.2  Συντελεστές  (και μερικής)  αυτοσυσχέτισης 

 

Έστω η συνάρτηση αυτοσυσχέτησης (αυτοπαλίνδρομο σχήμα) κ-τάξης                                                              

ut = ρ1*ut-1 + ρ2*ut-2 + … + ρκ*ut-k  + vt  

 Υποθέσεις :   Η0  ρ1=ρ2=…=ρκ=0 (prob. > 5%) 

            Η1   Ένας τουλάχιστον εκ των ρi ≠ 0  (prob. < 5%) 

 Τα κριτήρια των συντελεστών αυτοσυσχέτησης είναι :  

                         

(i) Box-Pierce (1970): Ο έλεγχος γίνεται με την κατανομή  χ2(κ) 

με κ χρονικές υστερήσεις και με τόσους βαθμούς ελευθερίας 

όσο είναι η τάξη της αυτοσυσχέτησης. 
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(ii) Bartlett test (1946) : Πρέπει οι συντελεστές να είναι όλοι μέσα 

στα όρια των κατακορύφων διακεκομένων γραμμών (Ισχύει η 

Η0).         

 

Ακολουθεί ο έλεγχος της στασιμότητας των τριών χρονικών σειρών των 

μεταβλητών που μελετούμε με τους συντελεστές αυτοσυσχέτησης. 

 

 

5.6.2.1  Χρονική Σειρά EXP   

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 5.1: Κορρελόγραμμα της χρονικής σειράς EXP στα επίπεδά της 

Όλοι οι συντελεστές βρίσκονται εντός των ορίων των διακεκομένων γραμμών, άρα η 

χρονική σειρά είναι στάσιμη στα επίπεδά της και δεν υπάρχει αυτοσυσχέτηση των 

διαταρακτικών όρων (δεν χρειάζεται να πάρω τις ΔΧt  ή τις Δ2Χt…). 

 

 

Date: 04/06/14   Time: 16:56    

Sample: 1996 2012      

Included observations: 17     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           .   |***.  |     .   |***.  | 1 0.355 0.355 2.5484 0.110 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 2 0.055 -0.081 2.6140 0.271 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 3 -0.083 -0.087 2.7730 0.428 

    .   |*  .  |     .   |** .  | 4 0.188 0.294 3.6521 0.455 

    .   |   .  |     . **|   .  | 5 0.003 -0.214 3.6524 0.600 

    . **|   .  |     . **|   .  | 6 -0.258 -0.276 5.6098 0.468 

    .***|   .  |     .  *|   .  | 7 -0.354 -0.097 9.6551 0.209 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 8 -0.160 -0.061 10.578 0.227 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 9 -0.197 -0.251 12.152 0.205 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 10 -0.152 0.056 13.217 0.212 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 11 -0.153 -0.024 14.476 0.208 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 -0.060 -0.181 14.711 0.258 
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5.6.2.2 Χρονική σειρά FDI 

 

Date: 07/08/14   Time: 21:59    

Sample: 1996 2012      

Included observations: 17     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           .   |***** |     .   |***** | 1 0.704 0.704 10.008 0.002 

    .   |** .  |     .***|   .  | 2 0.257 -0.473 11.432 0.003 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 3 -0.078 -0.031 11.574 0.009 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 4 -0.252 -0.094 13.154 0.011 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 5 -0.307 -0.099 15.697 0.008 

    . **|   .  |     .   |*  .  | 6 -0.227 0.085 17.214 0.009 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 7 -0.170 -0.235 18.146 0.011 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 8 -0.163 -0.070 19.106 0.014 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 9 -0.197 -0.158 20.670 0.014 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 10 -0.196 -0.051 22.441 0.013 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 11 -0.159 -0.073 23.803 0.014 

    .   |   .  |     .   |*  .  | 12 -0.009 0.139 23.808 0.022 

       
       

 

Πίνακας 5.2: Κορρελόγραμμα της χρονικής σειράς FDI στα επίπεδά της 

Οι συντελεστές στην πρώτη σειρά είναι εκτός των αποδεκτών ορίων, 

άρα η σειρά δεν είναι στάσιμη στα επίπεδά της και πρέπει να γίνει ο 

αντίστοιχος έλεγχος στις πρώτες διαφορές της.  
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Date: 07/08/14   Time: 22:08    

Sample: 1996 2012      

Included observations: 16     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           .   |***.  |     .   |***.  | 1 0.361 0.361 2.4959 0.114 

    . **|   .  |     .***|   .  | 2 -0.239 -0.424 3.6664 0.160 

    . **|   .  |     .   |   .  | 3 -0.253 0.031 5.0810 0.166 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 4 -0.098 -0.114 5.3132 0.257 

    .  *|   .  |     . **|   .  | 5 -0.177 -0.264 6.1330 0.293 

    .   |   .  |     .   |*  .  | 6 -0.057 0.117 6.2281 0.398 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 7 0.072 -0.127 6.3959 0.494 

    .   |   .  |     .   |   .  | 8 0.048 -0.037 6.4801 0.594 

    .   |   .  |     .   |   .  | 9 -0.016 -0.004 6.4911 0.690 

    .   |   .  |     .   |   .  | 10 0.033 -0.020 6.5435 0.768 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 11 -0.076 -0.177 6.8789 0.809 

    .  *|   .  |     .   |*  .  | 12 -0.069 0.091 7.2246 0.842 

Πίνακας 5.3: Κορρελόγραμμα της χρονικής σειράς FDI στις πρώτες διαφορές της 

Όλοι οι συντελεστές βρίσκονται εντός των ορίων των διακεκομένων γραμμών, 

άρα η χρονική σειρά έγινε στάσιμη στις πρώτες διαφορές της.  
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5.6.2.3 Χρονική σειρά GDP  

 

 

Date: 07/08/14   Time: 22:38    

Sample: 1996 2012      

Included observations: 17     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
           .   |** .  |     .   |** .  | 1 0.337 0.337 2.2951 0.130 

    .   |*  .  |     .   |   .  | 2 0.082 -0.035 2.4410 0.295 

    .   |*  .  |     .   |*  .  | 3 0.091 0.084 2.6333 0.452 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 4 -0.118 -0.197 2.9780 0.562 

    .  *|   .  |     .   |   .  | 5 -0.124 -0.023 3.3892 0.640 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 6 -0.146 -0.119 4.0174 0.674 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 7 -0.187 -0.084 5.1526 0.641 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 8 -0.223 -0.168 6.9409 0.543 

    . **|   .  |     .  *|   .  | 9 -0.270 -0.182 9.8904 0.359 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 10 -0.178 -0.077 11.352 0.331 

    . **|   .  |     . **|   .  | 11 -0.242 -0.257 14.493 0.207 

    .   |   .  |     .   |   .  | 12 -0.046 0.048 14.631 0.262 

 

Πίνακας 5.4: Κορρελόγραμμα της χρονικής σειράς GDP  στα επίπεδά της 

 Όλοι οι συντελεστές βρίσκονται εντός των ορίων των διακεκομένων γραμμών, 

άρα η χρονική σειρά είναι στάσιμη στα επίπεδά της και δεν υπάρχει αυτοσυσχέτηση 

των διαταρακτικών όρων. 
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5.6.3  Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας  (Unit Root)   

  

5.6.3.1 Έλεγχος των  Dickey-Fuller (1979) 

 

Οι υποθέσεις που ορίζουμε για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας είναι: 

Η0 : έχουμε μοναδιαία ρίζα, άρα η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη 

Η1 : δεν έχουμε μοναδιαία ρίζα, άρα η χρονοσειρά είναι στάσιμη.  

 Το σχήμα είναι της κανονικής κατανομής και το κρίσιμο σημείο είναι στα 

«αριστερά »  του σχήματος (Η1 είναι το λίγο εμβαδόν) και στον έλεγχο στασιμότητας 

των Dickey-Fuller (D-F) τα παίρνουμε από τους πίνακες του MacKinnon (1996). Εάν 

το probability της t-Statistic είναι μικρότερο του 1% ή του 5% ή του 10% έχουμε 

αντίστοιχα ισχυρή (*) ή μέτρια (**) ή χαλαρή (***) στασιμότητα της χρονοσειράς.  

 Οι μορφές της συνάρτησης  Dickey-Fuller είναι οι εξής: 

Yt = ρ2Yt-1 + ut,                          απλή μορφή χωρίς σταθερά και τάση 

Yt = ρ0 + ρ2Yt-1 + ut,                  μορφή με σταθερά και χωρίς τάση 

Yt = ρ0  + ρ1t + ρ2Yt-1 + ut,        μορφή και με σταθερά και με τάση. 

 Για να πάρουμε τις συναρτήσεις των πρώτων διαφορών εργαζόμαστε ως εξής: 

ΔYt  = Yt –Yt-1 =(ρ2 – 1)Yt-1 +ut = δ2Yt-1+ ut  (απλή μορφή) 

 Ομοίως εργαζόμενοι βρίσκουμε ότι 

ΔYt = δ0 + δ2Yt-1  ut                                                      (μορφή με σταθερά) και 

ΔYt = δ0 + δ1t + δ2Yt-1 + ut                              (μορφή με σταθερά και τάση) 

Την μη πραγματοποίηση ελέγχου αυτοσυσχέτισης στην μέθοδο     D-F την 

ξεπερνώ με τον επαυξημένο έλεγχο D-F (1981),(ADF), στον οποίο προσθέτουμε ένα 

πλήθος p χρονικών υστερήσεων, τις  Σ βi *ΔYt-i ,            με i = 1,2,…,p. Για τον 

έλεγχο του λευκού θορύβου, δηλ. για την επιλογή του πλήθους των χρονικών 

υστερήσεων ώστε να πάρουμε τον βέλτιστο αριθμό αυτών, από τα κριτήρια των  

Akaike (1973), Schwarz (1978), και(1978) Hannan-Quinn παίρνουμε την ελάχιστη 

τιμή, ενώ από το κριτήριο του διορθωμένου συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού  

R2 και της μεγιστοποίησης της λογαριθμικής πιθανοφάνειας παίρνουμε την μέγιστη 

τιμή. Η μέθοδος του επαυξημένου ελέγχου D-F, στην οποία θα χρησιμοποιήσουμε το 

κριτήριο του Akaike μας δίνει κατευθείαν τις ζητούμενες τιμές της t-Statistic.Οι 

χρονικές σειρές μπορεί να μην είναι στάσιμες αλλά να είναι στάσιμες οι πρώτες 

διαφορές τους, άρα μπορώ να προχωρήσω στην συνολοκλήρωση αυτών. 
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5.6.3.2 Έλεγχος των  Phillips – Perron (1988).    

 

Όπως στους ελέγχους των D-F έτσι και στους ελέγχους των Phillips – Perron 

(P-P), η εκτιμημένη εξίσωση μπορεί να περικλείει μόνο σταθερά ή σταθερά και 

χρονική τάση ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζουμε. 

Στον έλεγχο στασιμότητας με την μέθοδο D-F πρέπει τα κατάλοιπα να 

ακολουθούν την κανονική κατανομή ( χμέσος = 0 και διακύμανση σ σταθερή ) και ο 

έλεγχος γίνεται με την μέθοδο J-B. Επίσης η στασιμότητα υποθέτει την 

αυτοσυσχέτηση και την ομοιοσκεδαστικότητα του υποδείγματος. 

Οι διαφορές που έχει ο έλεγχος των P-P από τον έλεγχο των D-F είναι οι εξής: 

(α) Ο έλεγχος των D-F στον στοχαστικό όρο αναφέρεται στην κανονικότητα     

και στην  αυτοσυσχέτηση του υποδείγματος, ενώ των P-P αναφέρεται 

επιπλέον και στην ετεροσκεδαστικότητα του υποδείγματος. 

  

(β) Οι χρονικές υστερήσεις στον έλεγχο D-F παρουσιάζονται μόνο στα 

αυτοπαλίνδρομα σχήμα καθόσον μόνον αυτά χρησιμοποιούνται, ενώ στον έλεγχο P-P, 

εκτός αυτών, μπορεί να παρουσιάζονται και στα σχήματα κινητού μέσου και σε 

μεικτά. 

(γ) Για τον έλεγχο των Dickey – Fuller βρίσκουμε τον κατάλληλο αριθμό των 

όρων για τις διαφορές της εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ στον έλεγχο των Phillips – 

Perron πρέπει να οριστεί η υστέρηση p της διόρθωσης των Newey – West (1994) που 

αναφέρεται στον αριθμό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης. Ο αριθμός αυτός p των 

υστερήσεων δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

























9

2

100
4

n
έόp   

όπου η το μέγεθος του δείγματος 

 Είναι επιθυμητό και αποδεκτό και οι δύο έλεγχοι να συμφωνούν για την 

στασιμότητα των χρονικών σειρών.  

 Ο έλεγχος των Phillips – Perron  έχει τη τάση να απορρίπτει τη μηδενική 

υπόθεση όταν η διαδικασία περιέχει μεγάλους όρους. Το πρόβλημα του ελέγχου 

αυτού αντιμετωπίστηκε με τον έλεγχο Ng-Perron.    
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ΜΕΤΑ-                                 ADF           P-P   

ΒΛΗΤΗ        N        C       C,T         N         C        C,T 

EXP -0,0(3) -2,2(3) -2,3(3)  0,23[5] -2,16[0] -2,20[2] 

ΔEXP -5,1(3)* -5,0(3) -4,1(3)** -5,61[4]* -5,45[4]* -12,8[14]* 

GDP -0,8(3) -2,3(3) -2,3(3) -0,87[0] -1,57[0] -1,19[0] 

ΔGDP -3,1(3)* -3,0(3)*** -3,3(3) -2,47[4]** -2,35[4] -2.16[5] 

FDI -2,3(3)* -3,7(3)** -3,4(3)*** -2,38[2]** -3,72[1]** -3,63[2]*** 

ΔFDI -4,9(3) -4,7(3)* -2,3(3) -5,35[3]* -5,00[2]* -7,23[7]* 

 

Πίνακας 5.5: Αποτελέσματα ελέγχων ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

 

 

Σημειώσεις: 1. *, **, *** για επίπεδα σημαντικότητας 1, 5 και 10% 

αντίστοιχα. 2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις για το ADF, αντιπροσωπεύουν τον 

αριθμό των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται 

για τα σφάλματα του λευκού θορύβου. 3. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για το 

ADF επιλέχτηκε χρησιμοποιώντας το κριτήριο του Akaike (AIC). 4. Οι αριθμοί μέσα 

στις αγκύλες για τα P-P αναφέρονται στον αριθμό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης 

βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) χρησιμοποιώντας τη στατιστική 

συνάρτηση του Bartlett. 5. Δ=Πρώτες διαφορές, N=Χωρίς Σταθερά και χωρίς Τάση, 

C=Σταθερά, Τ=Τάση,  

 

 5.7  Συμπεράσματα 

 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

στασιμότητα των μεταβλητών στα επίπεδά τους διότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα. Όμως 

υπάρχει στασιμότητα των μεταβλητών στις πρώτες διαφορές τους και συνεπώς 

δυνάμεθα να ελέγξουμε την συνολοκλήρωση ή μη αυτών, δηλαδή να ελέγξουμε την 

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Συνολοκλήρωση (cointegration) είναι η ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας των μεταβλητών που μελετούμε.  Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών 

σειρών είναι συνολοκληρωμένο εάν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός αυτών των 

χρονικών σειρών ο οποίος είναι στάσιμος δηλαδή δεν παρουσιάζει στοχαστική τάση.     

6.2 Έλεγχος συνολοκλήρωσης 

Πρέπει οι 3 μεταβλητές να είναι ολοκληρώσιμες  Α΄ τάξης ( Ι(1) ) και 

διακρίνουμε τις περιπτώσεις: 

Α.  Ι(1), Ι(1), Ι(1) 

Β.  Ι(1), Ι(0), Ι(1) και 

Γ.   Ι(0), Ι(0), Ι(0) (στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει συνολοκλήρωση) 

Οι περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν θα είναι οι Α. και Β. για χρονικές 

σειρές που όλες ή μερικές έχουν στάσιμες τις πρώτες διαφορές τους. 

Πολλές φορές παίρνουμε τον λογάριθμο κάποιων μεταβλητών για να 

σχηματίσουμε τις πρώτες διαφορές αυτών, πχ: 

Rt = It / It-1 (Απόδοση μετοχής = απόδοση ημέρας / απόδοση προηγούμενης 

μέρας ), άρα lnRt = lnIt – lnIt-1 . 

Στην συνολοκλήρωση, εάν μία μεταβλητή είναι αποκλειστικά εξηρτημένη, 

τότε χρησιμοποιώ μόνο μία εξίσωση με εξηρτημένη αυτήν την μεταβλητή και με την 

μέθοδο Engle-Granger (1987) ή Perron-Quliaris (1990) ελέγχω την συνολοκλήρωσή 

της χρησιμοποιώντας το probability της t-statistic για πλήθος παρατηρήσεων n > 30 ή 

της z-statistic για n < 30. 

Η αρχική υπόθεση στον πίνακα αποτελεσμάτων είναι η H0 : Δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση, και φυσικά η H1 είναι ότι υπάρχει. Εάν το probability είναι 

μικρότερο του 1% ή του 5% ή του 10% λέμε ότι έχουμε πολύ ισχυρή ή ισχυρή ή 

ασθενή συνολοκλήρωση αντίστοιχα.  
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Στην περίπτωση που και οι τρεις μεταβλητές Χ, Υ, Ζ μπορούν να γίνουν 

εξηρτημένες ως προς τις άλλες δύο (ανεξάρτητες πλέον προσωρινά) μεταβλητές 

θεωρούμε το σύστημα των εξής εξισώσεων: 

Χ = α1Χt-1  + α2Χt-2 +  α3Υt-1 + α4 Υt-2 + α5Ζt-1 + α6Ζt-2 +  u1t 

Y = β1Υt-1 + β2Υt-2  +  β3Ζt-1 + β4Ζt-2  + β5Χt-1 + β6Χt-2 + u2t     Σύστημα (1)      

Z = γ1Ζt-1 +  γ2Zt-2    +  γ3Χt-1 + γ4Xt-2 +  γ5Υt-1 + γ6Υt-2  + u3t 

Η επίλυση του συστήματος γίνεται με την μέθοδο του  Johansen (1991) στην 

οποία τα συνολοκληρωμένα διανύσματα μπορούν να είναι μέχρι n-1, όπου n το 

πλήθος των μεταβλητών. 

Η μέθοδος του Johansen μας δίνει το ίχνος (trace) και την μέγιστη ιδιοτιμή. 

Είναι επιθυμητό οι τιμές αυτών να είναι ίσες και σε αντίθετη περίπτωση παίρνουμε 

σαν τιμή αυτήν του ίχνους. 

Στην μεθοδολογία αυτής θεωρούμε ως Η0 την υπόθεση ότι δεν υπάρχει 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα και ως Η1 αυτήν που υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα. Αν ισχύει η Η1 συνεχίζουμε θεωρώντας ως Η0 και Η1 τις υποθέσεις ότι δεν 

έχουμε ή έχουμε δύο συνολοκληρωμένα διανύσματα αντίστοιχα. 
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6.2.1 Συνολοκλήρωση με μοναδική αποκλειστικά εξηρτημένη μεταβλητή 

 

Γίνεται με τις μεθόδους Engle-Granger και Phillips-Quliaris. Η μέθοδος E-G    

κάνει τον έλεγχο των καταλοίπων για την μοναδιαία ρίζα με τον επαυξημένο πίνακα 

των  D-F χωρίς σταθερά και τάση, ενώ των P-Q με τον πίνακα P-P χωρίς σταθερά και 

τάση 

Στον έλεγχο E-G προϋποθέτουμε ότι οι μεταβλητές είναι ολοκληρώσιμες 1ης 

τάξης. Τρέχουμε τις μεταβλητές στα επίπεδά τους, σώζουμε τα κατάλοιπά τους και σε 

αυτά κάνουμε τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας (στασιμότητα). Εάν το probability 

είναι < 5% τότε αυτά είναι στάσιμα και υπάρχει συνολοκλήρωση. Θεωρούμε σαν 

εξαρτημένη μεταβλητή την exp01. Ακολουθώντας το μονοπάτι exp01/open/view/unit 

root/level-none-Akaike/OK δεν δίνει στοιχεία. Αυτό συμβαίνει διότι πρέπει να 

ορίσουμε τα resid ως νέα μεταβλητή πχ. kk. Στον πίνακα μεταβλητών  resid /quick/ 

Generate Series/ kk=resid/ OK και εμφανίζεται στον πίνακα μεταβλητών και η νέα 

μεταβλητή kk. Ακολουθώντας το προαναφερθέν μονοπάτι για τα κατάλοιπα (kk) 

έχουμε τον επόμενο πίνακα: 

 

Null Hypothesis: KK has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.946660  0.0007 

Test critical values: 1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

 

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα ελέγχου συνολοκλήρωσης Engle-Granger    

          

 Επειδή το probability είναι μικρότερο του 5%  υπάρχει συνολοκλήρωση, δηλ. 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας αφού τα κατάλοιπα είναι στάσιμα στα επίπεδά τους. 

Στην περίπτωση αυτή, που έχω μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, και μόνον τότε, 

ελέγχω εάν υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. Αυτό υλοποιείται με τον 

μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος (error correction model) που θα περιγραφθεί στο 

επόμενο κεφάλαιο.  



71 
 

6.2.2 Συνολοκλήρωση με κάθε μεταβλητή ως εξηρτημένη μεταβλητή 

 

 Η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι του Johansen για το Σύστημα (1) 

αλλά με μία χρονική υστέρηση.   

            Ένα υπόδειγμα ονομάζεται Υπόδειγμα Διανυσματικών Αυτοπαλινδρο-

μήσεων-VAR όταν όλες οι μεταβλητές του είναι ενδογενείς και κάθε μία από αυτές 

προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών όλων των άλλων 

μεταβλητών του συστήματος. 

 Το πλήθος των χρονικών υστερήσεων είναι  η τάξη των VAR Υποδειγμάτων, 

άρα εδώ είναι VAR(1). Για τον έλεγχο του πλήθους των συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων ο Johansen δημιούργησε δύο στατιστικά, αυτό του ίχνους (trace) και της 

μέγιστης ιδιοτιμής (max eigenvalue).  

 Αρχικά θα περιγραφεί η μέθοδος εύρεσης της τάξης των VAR υποδειγμάτων 

με τον έλεγχο των υποθέσεων με τα πέντε κριτήρια :  Schwarz, Akaike, Hannan-

Quinn, FPE ( τελικού προβλεπόμενου σφάλματος ) και κυρίως  με το LR κριτήριο. 

 Μονοπάτι:   View / Lag Structure / Lag Length / Criteria / [1] /OK. Εδώ 

επειδή έχουμε λίγα στοιχεία κάνουμε το [1] να γινει [3]: 
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Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα κριτηρίων για την τάξη του VAR  υποδείγματος 

 

Παρατηρώ ότι τα περισσότερα * είναι στο Lag 3, άρα τα υποδείγματα είναι Var(3). 

Εάν ήταν τα περισσότερα * πχ. στο Lag 2 τότε στο περιγραφέν μονοπάτι στη θέση 

του [1] που βάλαμε [3] θα βάζαμε τον αριθμό του Lag με τα περισσότερα *, εδώ 

δηλαδή το [2], και θα χρησιμοποιούσαμε τον πίνακα που θα προέκυπτε. 

 

Για να πάρω το σωστό λοιπόν Var(3) υπόδειγμα, ακολουθώ Proc / make Vector 

Autoregression / 1 3 και λαμβάνω το σωστό υπόδειγμα: 

  

 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: EXP01 FDI GDP    

Exogenous variables: C     

Date: 05/21/14   Time: 22:22     

Sample: 1996 2012      

Included observations: 14     

       
       Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -131.7740 NA 46190.13 19.25342 19.39036 19.24075 

1 -119.4401 17.61983 30109.49 18.77715 19.32492 18.72645 

2 -85.56677 33.87330* 1103.266 15.22382 16.18241 15.13509 

3 -61.52665 13.73721 284.6238* 13.07524* 14.44464* 12.94847* 

       
       * indicates lag order selected by the criterion    

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

FPE: Final prediction error     

AIC: Akaike information criterion     

SC: Schwarz information criterion     

HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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 Vector Autoregression Estimates  

 Date: 05/24/14   Time: 20:27  

 Sample (adjusted): 1999 2012  

 Included observations: 14 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
     EXP01 FDI GDP 

    
    EXP01(-1)  0.147174 -0.085927 -0.227284 

  (0.24882)  (0.31833)  (0.07541) 

 [ 0.59149] [-0.26993] [-3.01410] 

    

EXP01(-2)  0.403113 -0.423232 -0.164914 

  (0.28648)  (0.36651)  (0.08682) 

 [ 1.40713] [-1.15477] [-1.89949] 

    

EXP01(-3)  0.218771  0.354218 -0.106134 

  (0.22481)  (0.28761)  (0.06813) 

 [ 0.97313] [ 1.23159] [-1.55780] 

    

FDI(-1)  1.261254  1.376559  0.364060 

  (0.28178)  (0.36050)  (0.08540) 

 [ 4.47598] [ 3.81850] [ 4.26318] 

    

FDI(-2) -3.413885 -1.910923  0.043139 

  (0.78754)  (1.00753)  (0.23867) 

 [-4.33489] [-1.89664] [ 0.18075] 

    

FDI(-3)  3.729049  1.792633 -0.630880 

  (0.82792)  (1.05920)  (0.25091) 

 [ 4.50411] [ 1.69245] [-2.51439] 

    

GDP(-1)  4.413419  2.736748 -1.190870 

  (1.42157)  (1.81867)  (0.43082) 

 [ 3.10462] [ 1.50480] [-2.76422] 

    

GDP(-2)  0.106656  1.044465 -0.167489 

  (0.54924)  (0.70266)  (0.16645) 

 [ 0.19419] [ 1.48644] [-1.00624] 

    

GDP(-3) -1.613325 -1.092009  0.186794 

  (0.42530)  (0.54410)  (0.12889) 
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       Πίνακας 6.3: Δημιουργία  αυτοπαλίνδρομου διανύσματος    

 

Σχόλια : Ελέγχω πρώτα το ίχνος (Trace Statistic) με υπόθεση None. Εάν το  

probability είναι μεγαλύτερο του 5% (δηλ. Η0) σταματώ,άρα δεν έχω κανένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Αν είναι μικρότερο του 5% λέω ότι έχω ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα και συνεχίζω στην δεύτερη, τρίτη κλπ.  γραμμή για να 

ελέγξω την ύπαρξη δύο, τριών κλπ. συνολοκληρωμένων διανυσμάτων.Το ίδιο κάνω 

και για τον έλεγχο των ιδιοτιμών (eigenvalue).Εάν το υπόδειγμά μου περιέχει ν 

μεταβλητές, τα συνολοκληρωμένα διανύσματα θα είναι το πολύ ν-1.  

 

6.3  Συμπεράσματα 

 

Διαπιστώσαμε και με τις δύο προαναφερθέντες μεθόδους ότι υπάρχει 

συνολοκλήρωση των μεταβλητών, δηλαδή υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

μεταξύ τους. Θα γίνει λοιπόν έλεγχος και για τυχόν ύπαρξη και βραχυχρόνιας σχέσης 

ισοπποπίας με τον μηχανισμό διόρθωσης σφάλματος (error correction model). 

 [-3.79339] [-2.00699] [ 1.44925] 

    

C -16.74569 -5.766343  37.59565 

  (36.7634)  (47.0331)  (11.1414) 

 [-0.45550] [-0.12260] [ 3.37441] 

    
     R-squared  0.948636  0.933761  0.976828 

 Adj. R-squared  0.833066  0.784723  0.924692 

 Sum sq. resids  39.54379  64.72225  3.631851 

 S.E. equation  3.144192  4.022507  0.952871 

 F-statistic  8.208321  6.265261  18.73616 

 Log likelihood -27.13360 -30.58247 -10.41994 

 Akaike AIC  5.304800  5.797496  2.917134 

 Schwarz SC  5.761269  6.253966  3.373603 

 Mean dependent  54.32429  11.20500  3.697143 

 S.D. dependent  7.695488  8.669581  3.472280 

    
     Determinant resid covariance (dof adj.)  56.49651  

 Determinant resid covariance  1.317703  

 Log likelihood -61.52665  

 Akaike information criterion  13.07524  

 Schwarz criterion  14.44464  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ       

(ERROR CORRECTION MODEL) 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Όπως αναφέρθηκε, ο έλεγχος της βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας, γίνεται 

αφού έχει προκύψει  μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Για να γίνει ο έλεγχος αυτός, 

πρέπει να πάρω τις πρώτες διαφορές όλων των μεταβλητών. Για κάθε μία από τις 

μεταβλητές (ξεχωριστά και διαδοχικά) ακολουθώ: Quick / Generate Series / και 

γράφω στο εμφανιζόμενο πλαίσιο πχ. για την fdi: dfdi=fdi-fdi(-1).  

 

7.2 Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφάλματος 

 

Η συνάρτηση για την μεταβλητή Χ, με δύο χρονικές υστερήσεις, πάνω στην 

οποία θα τρέξω την παλινδρόμηση έχει την μορφή: 

 ΔΧt = β0 + ΔΧt-1 + ΔΧt-2 + ΔΥt-1 + ΔΥt-2 + ΔZt-1 + ΔΖt-2 + λ*ut-1 + vt.   (1) 

όπου  ut-1 είναι τα κατάλοιπα από την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και λ είναι ο 

συντελεστής προσαρμογής.  

 Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας θα πρέπει και  -1< λ< 0 και να 

είναι ο λ στατιστικά σημαντικός (probability < 5%). Αυτό σημαίνει ότι για κάθε έτος 

γίνεται σε ποσοστό  λ% προσαρμογή της βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας για να 

ισορροπίσει η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 
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7.2.1 Μεταβλητή EXP  

 

 Αφού επιλέξω πχ. την dexp01, με Quick / Estimate Equation  / γράφω στο 

πλαίσιο: dexp01 c dexp01(-1) dfdi(-1) dgdp(-1) kk(-1)  /ΟΚ  (δηλαδή στην εργασία 

μου χρησιμοποιώ μία (1) μία χρονική υστέρηση):   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 7.1: Βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας για την μεταβλητή EXP 

 

Σχόλιο: Δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας για την exp διότι το          

probability  είναι 24% > 5%. 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DEXP01   

Method: Least Squares   

Date: 05/25/14   Time: 17:50   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.552877 2.172480 0.254491 0.8043 

DEXP01(-1) -0.329120 0.302306 -1.088695 0.3018 

DFDI(-1) 0.432955 0.408759 1.059193 0.3144 

DGDP(-1) 0.351756 0.706378 0.497972 0.6293 

KK(-1) -1.311544 1.055481 -1.242603 0.2424 

     
     R-squared 0.249198     Mean dependent var 0.530000 

Adjusted R-squared -0.051123     S.D. dependent var 8.062420 

S.E. of regression 8.265941     Akaike info criterion 7.323366 

Sum squared resid 683.2577     Schwarz criterion 7.559382 

Log likelihood -49.92524     Hannan-Quinn criter. 7.320852 

F-statistic 0.829771     Durbin-Watson stat 2.037567 

Prob(F-statistic) 0.535841    
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7.2.2 Μεταβλητή FDI  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7.2: Βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας για την μεταβλητή FDI 

 

Σχόλιο: Tο probability είναι 91% > 5% άρα για την μεταβλητή fdi δεν 

υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: DFDI   

Method: Least Squares   

Date: 05/25/14   Time: 18:17   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.156760 1.788815 -0.087634 0.9319 

DFDI(-1) 0.336538 0.336571 0.999901 0.3409 

DGDP(-1) -0.014509 0.581630 -0.024945 0.9806 

DEXP01(-1) 0.128566 0.248918 0.516497 0.6167 

KK(-1) -0.102599 0.869081 -0.118055 0.9084 

     
     R-squared 0.156928     Mean dependent var -0.060667 

Adjusted R-squared -0.180301     S.D. dependent var 6.264776 

S.E. of regression 6.806156     Akaike info criterion 6.934734 

Sum squared resid 463.2376     Schwarz criterion 7.170750 

Log likelihood -47.01050     Hannan-Quinn criter. 6.932219 

F-statistic 0.465346     Durbin-Watson stat 1.501755 

Prob(F-statistic) 0.760105    
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7.2.3 Μεταβλητή GDP   

 

Dependent Variable: DGDP   

Method: Least Squares   

Date: 05/25/14   Time: 18:25   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.042696 0.493987 0.086432 0.9328 

DGDP(-1) 0.429614 0.160619 2.674742 0.0233 

DEXP01(-1) -0.084024 0.068740 -1.222345 0.2496 

DFDI(-1) 0.520118 0.092945 5.595970 0.0002 

KK(-1) -1.602630 0.239999 -6.677645 0.0001 

     
     R-squared 0.855080     Mean dependent var 0.163333 

Adjusted R-squared 0.797112     S.D. dependent var 4.172765 

S.E. of regression 1.879541     Akaike info criterion 4.361134 

Sum squared resid 35.32675     Schwarz criterion 4.597151 

Log likelihood -27.70850     Hannan-Quinn criter. 4.358620 

F-statistic 14.75092     Durbin-Watson stat 1.263426 

Prob(F-statistic) 0.000337    

     
     

 

Πίνακας 7.3: Βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας για την μεταβλητή GDP  

Σχόλιο: Tο probability είναι 0,1% <5%  άρα για την gdp υπάρχει βραχυχρόνια 

σχέση ισορροπίας.  

 

 

 7.3 Συμπεράσματα 

 

Από τις τρεις μεταβλητές που εξετάζουμε, μόνο το Ακαθάριστο Εγχώτιο 

Προϊόν  παρουσιάζει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας, δηλαδή έχει μία μικρή 

ετήσια προσαρμογή για να ισορροπίσει η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υπο-

δείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία 

άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Με άλλα λόγια κατά πόσο μία μεταβλητή αιτι-

άζει μία άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή και είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Στην οικο-

νομική επιστήμη μία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί εκ των προτέ-

ρων. Για το λόγο αυτό στα οικονομικά πολλές φορές θεωρούμε εκ των προτέρων 

δεδομένη μία συγκεκριμένη σχέση αιτίου και αποτελέσματος προκειμένου να εφαρ-

μόσουμε τις κλασικές οικονομετρικές μεθόδους εκτίμησης ενός υποδείγματος. 

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η 

μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν 

πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε 

στο ερώτημα αυτό είναι να παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Υ πάνω στη Χ χρησιμο-

ποιώντας τα δεδομένα που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του 

συντελεστή του Χ. 

Οι δυσκολίες του καθορισμού μίας σχέσης αιτιότητας μεταξύ των οικονο-

μικών μεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της οικονομικής 

έννοιας της αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality). 

Γενικά, θα λέμε ότι μία μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία άλλη Υ, αν όλη η 

πρόσφατη και προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής 

βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ.  
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8.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος: 

Έστω ότι έχουμε δύο χρονικές σειρές Yt  και Xt και τα παρακάτω υπο-

δείγματα: 

 
 

 
m

i

m

i

titiitit uXYY
1 1

0      (1) 

 
 

 
m

i

m

i

titiitit eXYX
1 1

0      (2) 

όπου m είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων. 

 

 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην συνάρτηση (1) είναι στατιστικά 

σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών Υt-i στην 

συνάρτηση (2) δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), τότε  υπάρχει 

αιτιότητα κατά Granger από τη μεταβλητή Χ προς τη μεταβλητή Υ. 

Δηλαδή, αν {β1, β2,……….βm} 0 και {γ1, γ2,……..γm} = 0 τότε υπάρχει 

μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Χ στην μεταβλητή Υ  (Χ  Υ) 

 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην συνάρτηση (1) δεν είναι στατι-

στικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών Υt-i 

στην συνάρτηση (2) είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), τότε 

υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητα κατά Granger από τη μεταβλητή Υ προς τη 

μεταβλητή Χ. 

Δηλαδή, αν {β1, β2,……….βm}= 0 και {γ1, γ2,……..γm}  0 τότε υπάρχει 

μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Υ στην μεταβλητή Χ  (Υ  Χ) 

 

 Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-i στην συνάρτηση (1) και γi των 

μεταβλητών Υt-i στην συνάρτηση (2) είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του 

μηδέν), τότε  υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο κατευ-θύνσεις. 

Δηλαδή, αν {β1, β2,……….βm}  0 και {γ1, γ2,……..γm}  0 τότε υπάρχει 

αμφίδρομη σχέση αιτιότητας   (Υ  Χ) 
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 Αν οι συντελεστές βi  των μεταβλητών Χt-i στην συνάρτηση (1) και γi των 

μεταβλητών Υt-i στην συνάρτηση (2) δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του 

μηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger  

Δηλαδή, αν {β1, β2,……….βm} = 0 και {γ1, γ2,……..γm} = 0 τότε δεν υπάρχει  

σχέση αιτιότητας, με άλλα λόγια οι μεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες. 

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

υποδειγμάτων VAR.  

 
Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει με το κριτήριο της κατανομής  F του Wald  (1943) για 

την από κοινού σημαντικότητα των παραμέτρων των χρονικών υστερήσεων των αντίστοιχων 

μεταβλητών και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
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 Αν F < Fπιν   δεχόμαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά 

Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την συνάρτηση (1) ή η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά 

Granger (δεν αιτιάται) της Χ για τη συνάρτηση (2). 

 

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

(αιτιάται) της Υ για την συνάρτηση (1) ή η μεταβλητή Υ  προκαλεί κατά Granger ( 

αιτιάται) της Χ για τη συνάρτηση (2). 

 

Μεταβλητές     

Υ 

Συνάρτηση (1) 

Ηο:Ισχύει (F < 

Fπιν) 

Ηο: Ισχύει 

(F < Fπιν) 

Ηο:Απορρίπτεται 

(F > Fπιν) 

Ηο:Απορρίπτεται 

(F > Fπιν) 

Χ 

Συνάρτηση (2) 

Ηο: Ισχύει 

(F < Fπιν) 

Ηο:Απορρίπτεται 

(F > Fπιν) 

Ηο: Ισχύει 

(F < Fπιν) 

Ηο:Απορρίπτεται 

(F > Fπιν) 

Συμπέρασμα Δεν υπάρχει 

αιτιότητα 

Υ  Χ Χ  Υ Υ  Χ 

 

Πίνακας 8.1:  Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger με το στατιστικό F του Wald 
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Η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη 

του VAR υποδείγματος, καθώς και από τη στασιμότητα των μεταβλητών που συμμε-

τέχουν στις συναρτήσεις (1) και (2). Ο έλεγχος αιτιότητας των μεταβλητών γίνεται 

στα επίπεδά τους ή στις πρώτες διαφορές τους αντίστοιχα με το αν αυτές είναι 

στάσιμες στα επίπεδά τους ή στις πρώτες διαφορές τους. Αφού επιλέξω τις πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών open / as a group / View / Granger Causality / (lag 2) OK : 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8.2: Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger  

 

 

Σχόλια : Παρατηρώ ότι το probability στην πρώτη και στην έκτη σειρά είναι 

μικρότερο του 5%, άρα μπορώ να πώ ότι η μεταβλητή fdi αιτιάζει την μεταβλητή  

exp01, και η fdi την gdp. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η exp01 αιτιάζει πολύ 

χαλαρά την fdi διότι το probability της είναι κοντά στο10% (11,8%).  

 

  

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 05/27/14   Time: 19:49 

Sample: 1996 2012  

Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     DFDI does not Granger Cause DEXP01  14  4.97204 0.0351 

 DEXP01 does not Granger Cause DFDI  2.73430 0.1181 

    
     DGDP does not Granger Cause DEXP01  14  0.70082 0.5214 

 DEXP01 does not Granger Cause DGDP  0.01915 0.9811 

    
     DGDP does not Granger Cause DFDI  14  0.56378 0.5879 

 DFDI does not Granger Cause DGDP  21.5840 0.0004 
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8.3  Συμπεράσματα 

 

 Αφού λοιπόν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αιτιάζουν τόσο τις Εξαγωγές όσο 

και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας, πρέπει η χώρα αυτή να εναρμονίσει 

την νομοθεσία της και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το εγχώριο εργατικό δυναμικό της, 

ώστε να αποκομήσει το μέγιστο όφελος από την εισροή των κεφαλαίων και της 

σύγχρονης τεχνογνωσίας σε αυτήν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει την πιθανή συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών των Εξαγωγών (EXP), των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων 

(FDI) και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (GDP) για την Βουλγαρία.  

Μέσα από την εμπειρική ανάλυση επιδιώχθηκε η εύρεση μακροχρόνιας 

σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών.  

Από την εξειδίκευση του υποδείγματος προέκυψε ότι οι συντελεστές όλοι μαζί 

δεν είναι στατιστικά σημαντικοί, ενώ από τα διαγνωστικά tests των καταλοίπων αν 

και σ’αυτά δεν υπάρχει αυτοσυσχέτηση ούτε ετεροσκεδαστικότητα και υπάρχει 

κανονικότητα, το υπόδειγμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλέψεις. 

Οι μεταβλητές EXP και GDP βρέθηκαν στάσιμες στα επίπεδά τους ενώ η FDI 

στις πρώτες διαφορές της μετά από τον έλεγχο που έγινε για την στασιμότητά τους. 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει η μη ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στις πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών, άρα υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ 

αυτών. Επίσης βρέθηκε ότι  υπάρχει βραχυχρόνια σχέση για την μεταβλητή GDP.   

Από τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger προκύπτει ότι υπάρχει μονόδρομη 

αιτιατή σχέση της FDI προς την EXP και προς την GDP. Επιπλέον θα μπορούσαμε να 

ισχυρισθούμε ότι η EXP αιτιάζει την FDI πολύ χαλαρά διότι το probability είναι πολύ 

κοντά στο 10 % ( 11,8 % ).  

Τα αποτελέσματα συγκλίνουν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ωστόσο, οι 

παράγοντες που επηρρεάζουν τις σχέσεις των συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών 

είναι πάρα πολλοί και θα πρέπει να εξετασθούν με μεγάλη σχολαστικότητα.  

Είναι κατανοητό ότι το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο μιας οικονομίας 

διαδραματίζει καθοριστικο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς αστάθειες στος 

συγκεκριμένους τομείς επηρρεάζουν την παραγωγικότητα και φρενάρουν μεγέθη 

όπως οι Εξαγωγές και οι Επενδύσεις, οι οποίες φαίνεται ότι είναι μείζωνος σημασίας 

για την μεγέθυνση μιας Οικονομίας. 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

 
  

en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria (02/01/2015 ) 

 

en.wikipedia.org/wiki/Export 

 

en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product 

 

www.real.gr  ( 29/12/2014 ) 

 

www.defencenet.gr    ( 22/06/2014 ) 

 

www.newsbeast.gr  ( 06/11/2013 ) 

 

 www.dealnews.gr/oikonomia (01/12/2011 ) 

 

unctad.org/DIAE/World Investment Forum/Exports-and- Imports, Geneva,2013 

 

Παπαδημητρίου Πύρρος-Παπασυριόπουλος Νικόλαος, ΄΄ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ΄΄, 

εκδόσεις Παπαζήση, 2012,σελ.785-796. 

 

Akaike,H., (1973),΄΄ Information theory and an extension of the maximum likelihood 

principle΄΄,  2nd Ιnternational Symposium on Information Theory (B. N. Petrov and F. 

Cztiki, eds), pp. 267-281. Budapest:Akademiai Kiadb. 

 

Ausloss M., Lambiotte R. (2007), ΄΄Clusters or networks of economies? A 

macroeconomy study through Gross Domestic Product΄΄, Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications, Vol. 382, No 1 , pp. 16–21. 

 

Balassa,B., (1978 ), ΄΄Exports and economic growth:Further evidence΄΄ Journal of 

Development Economics, Vol. 5, No. 2 , Pages 181–189. 

 

http://www.defencenet.gr/
http://www.dealnews.gr/oikonomia
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784371
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784371
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03784371/382/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043878/5/2


86 
 

Bartlett, M.S., (1946), ΄΄On the theoretical specification and sampling properties of 

autocorrelated time-series΄΄, Journal of the Royal Statistical Society Suppl. Vol.8,      

pp. 27-41, 85-97 (Corrigenda, 1948,10, 200). 

 

Bera K. Anil , Jarque M. Carlos ,(1981), ΄΄Efficient tests for normality, 

homoscedasticity and serial independence of regression residuals: Monte Carlo 

Evidence΄΄ , Economics Letters, Vol. 7, No 4, pp. 313–318. 

 

 

 

Borensztein E. ,  De Gregorio J.,  Lee J-W, (1998), ΄΄ How does foreign direct 

investment affect economic growth? ΄΄, Journal of International Economics            

Vol. 45, No 1, pp. 115–135. 

 

Box, G.E.P., Pierce, D.A., (1970),΄΄ Distribution of residual autocorrelations in 

autoregressive integratedmoving average time series models΄΄, Journal of the 

American Statistical Association, Vol. 65, pp. 1509–1526. 

 

Brown L.R., Durbin J.,  Evans M.J., (1975), ΄΄ Techniques for Testing the Constancy 

of Regression Relationships over Time΄΄, Journal of the Royal Statistical Society. 

Series B (Methodological), Vol. 37, No. 2, pp. 149-192.   

 

Βreusch, Τ. S., and Godfrey L., (1981): "A Review of Recent Work on Testing for 

Autocorrelation in Dynamic Simultaneous Models," in Macroeconomic Analysis, ed. 

by D .Currie, R. Nobay, and D. Peel. London: Croon-Helm. 

  

Chakrabarti, A., (2001),΄΄The Determinants of Foreign Direct Investments: Sensitivity 

Analyses of Cross-Country Regressions΄΄, Kyklos, Vol.54, No.1,  pp. 89–114. 

 

Chow, G. C. (1960), ΄΄ Tests of equality between sets of coefficients in two linear 

regressions΄΄, Econometrica, Vol. 28, pp. 591–605. 

 

Culem,G.,C.,(1988), ΄΄ The locational determinants of direct investments among 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165176581900355
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165176581900355
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651765
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651765/7/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199697000330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199697000330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199697000330
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00221996/45/1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/kykl.2001.54.issue-1/issuetoc


87 
 

industrialized countries ΄΄, European Economic Review, Vol.32, No.4, pp. 885–904. 

 

Dickey, D. Α., and Fuller,W. Α., (1979),΄΄ Distribution of estimates for autoregressive 

time series with a unit root ΄΄, Journal of the American Statistical Assosiation,            

Vol. 77, pp. 427 - 431.  

 

Dickey, D. Α., and Fuller,W. Α., (1981),΄΄ Likelihood ratio statistics for autoregressive 

time series with a unit root ΄΄, Econometrica, Vol. 49, pp. 1057 - 1072.  

 

Durbin J. and Watson S.G., (1950),΄΄Testing for Serial Correlation in Least Squares 

Regressio:I΄΄, Biometrica, Vol. 37,No.3/4, pp. 409-428. 

 

Engle, R., F. and Granger C. W. J., (1987),΄΄ Co-Integration and Error Correction: 

Representation, Estimation, and Testing ΄΄, Econometrica, Vol.55, No.2, pp. 251-276. 

 

Feder, G., ( 1983 ), ΄΄On exports and economic growth ΄΄  Journal of Development 

Economics, Vol. 12, No. 1–2, Pages 59–73.  

 

Granger  Clive W. J., (1969), ΄΄ Investigating Causal Relations by Econometric 

Models and Cross-Spectral Methods ΄΄, Econometrica, Vol. 37, pp. 424-439. 

 

Hannan, E. J. and Quinn G.B., (1978),΄΄The determination of the lag length of an 

autoregression΄΄, Journal of Royal Statistical Society, Vol.41, pp. 190 – 195. 

 

Isobe T., Makino S.,  Montgomery D., (2000), ΄΄ Resource Commitment, Entry 

Timing, and Market Performance of Foreign Direct Investments in Emerging 

Economies: The Case of Japanese International Joint Ventures in China ΄΄,          

ACAD MANAGE J, Vol. 43, No 3, pp. 468-484. 

 

Johansen,S., (1991), ΄΄ Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in 

Gaussian Vector Autoregressive Models ΄΄, Econometrica, Vol 59,  pp. 1551-1558. 

 

Jung, S., W.,and Marshall, J., P., (1985) ΄΄Exports, growth and causality in developing 

countries ΄΄, Journal of Development Economics, Vol.18, No1, pp. 1–12 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142921
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00142921/32/4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304387883900317
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043878/12/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043878
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03043878/18/1


88 
 

 

Lall,S.,(2000), ΄΄ The Technological Structure and Performance of Developing 

Country Manufactured Exports, 1985‐98 ΄΄, Oxford Development Studies,                

Vol.28, No.3, pp. 337-369. 

 

Lizondo,J. Saul, (1990),΄΄Foreign direct investment΄΄, IMF Working Paper,           

Vol., pp. 1-31. 

 

MacKinnon G. James, ΄΄  Numerical Distribution Functions for Unit Root and 

Cointegration Tests Department of Economics ΄΄, Queen’s University, First version, 

February, 1995; revised, April, 1996. 

 

Newey, W.K., West, K.D., (1994),΄΄ Automatic Lag Selection in Covariance Matrix 

Estimation ΄΄, Econometrica, Vol.55, pp.703-708.  

 

Pao Hsiao-Tien , Tsai Chung-Ming  , (2011 ), ΄΄ Multivariate Granger causality 

between CO2 emissions,  FDI (foreign direct investment) and GDP (gross domestic 

product) ΄΄, Energy,Vol. 36, No. 1 , pp. 685–693. 

 

Phillips, P. C. B., and  Ouliaris, S., (1990), "Asymptotic Properties of Residual Based 

Test for Cointegration", Econometrica, Econometric Society, Vol. 58,No.1,pp. 165-93. 

 

Phillips, P.C.B. and Perron, P., (1988), ΄΄ Testing for a Unit Root in Time Series 

Regression ΄΄, Biometrica, Vol.75, pp. 335-346. 

 

Prados de la Escosura, Leandro, (1995), ΄΄Spain´s gross domestic product, 1850-1993: 

Qoantitative conjectures ΄΄,  Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de 

Economía. 

 

Ramsey B.J., (1969), ΄΄ Tests for Specification in Classical Linear Least-Squares 

Regression Analysis΄΄, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 

(Methodological), Vol. 31, No. 2, pp. 350-371.  

http://www.tandfonline.com/loi/cods20?open=28#vol_28
http://www.tandfonline.com/loi/cods20?open=28#vol_28
http://www.tandfonline.com/toc/cods20/28/3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210005207
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544210005207
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03605442
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03605442/36/1
http://e-archivo.uc3m.es/browse?value=Prados%20de%20la%20Escosura,%20Leandro&type=author


89 
 

 

Schwarz, G., (1978), ΄΄ Estimating the Dimension of a Model ΄΄, The annals of 

Statistics, Vol.6, pp. 461-464. 

 

WALD, A., (1943), "Tests of Statistical Hypothesis when the number of observations 

is large ", Transactions of the American Mathematical Society, Vol 54, pp. 426-482. 

 

White, H. (1980). ΄΄A heteroskedasticity-consistent covariance matrix and a direct test 

for heteroskedasticity΄΄, Econometrica Vol. 48, pp. 817–838. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  



90 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΄΄A΄΄ 

 

 
 

  ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΚΑΙ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 

 

Έτος (t) FDI (% GDP) GDP (annual %) EXP (% GDP) 

2012 4.11 0.80 66.63 

2011 3.97 1.80 66.48 

2010 3.91 0.40 57.41 

2009 8.02 -5.50 47.51 

2008 19.87 6.20 58.22 

2007 32.95 6.40 59.47 

2006 23.71 6.50 61.21 

2005 14.18 6.40 40.54 

2004 10.53 6.70 51.93 

2003 10.15 5.50 48.53 

2002 5.66 4.70 47.45 

2001 5.86 4.20 48.72 

2000 7.76 5.70 50.46 

1999 6.19 1.96 55.98 

1998 4.11 4.86 59.09 

1997 5.02 -1.65 58.68 

1996 1.23 -9.03 59.39 

 

 

 

 

SOURCE: WORLD BANK WORLD DEVELOPMENT 

INDICATORS ONLINE (2014) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄ 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ  1 – 18  ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                  

DICKEY-FULLER (ADF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

Πίνακας 1:  EXP απλή 

 

 

Null Hypothesis: EXP____GDP_ has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.000692  0.6676 

Test critical values: 1% level  -2.717511  

 5% level  -1.964418  

 10% level  -1.605603  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXP____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:29   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EXP____GDP_(-1) -2.46E-05 0.035604 -0.000692 0.9995 

     
     R-squared -0.003594     Mean dependent var 0.452500 

Adjusted R-squared -0.003594     S.D. dependent var 7.795204 

S.E. of regression 7.809200     Akaike info criterion 7.008944 

Sum squared resid 914.7542     Schwarz criterion 7.057231 

Log likelihood -55.07155     Hannan-Quinn criter. 7.011416 

Durbin-Watson stat 2.610934    
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Πίνακας 2 :  EXP  με σταθερά 

 

 

Null Hypothesis: EXP____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.160969  0.2261 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXP____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:31   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EXP____GDP_(-1) -0.576672 0.266858 -2.160969 0.0485 

C 31.84762 14.63289 2.176440 0.0471 

     
     R-squared 0.250125     Mean dependent var 0.452500 

Adjusted R-squared 0.196563     S.D. dependent var 7.795204 

S.E. of regression 6.987204     Akaike info criterion 6.842507 

Sum squared resid 683.4943     Schwarz criterion 6.939080 

Log likelihood -52.74005     Hannan-Quinn criter. 6.847452 

F-statistic 4.669788     Durbin-Watson stat 1.923941 

Prob(F-statistic) 0.048515    
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Πίνακας 3 : EXP με σταθερά και χρονική τάση 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: EXP____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.317949  0.4023 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXP____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:33   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EXP____GDP_(-1) -0.608050 0.262322 -2.317949 0.0374 

C 29.52890 14.43600 2.045504 0.0616 

@TREND(1996) 0.473760 0.372493 1.271862 0.2257 

     
     R-squared 0.333109     Mean dependent var 0.452500 

Adjusted R-squared 0.230510     S.D. dependent var 7.795204 

S.E. of regression 6.837997     Akaike info criterion 6.850227 

Sum squared resid 607.8567     Schwarz criterion 6.995088 

Log likelihood -51.80182     Hannan-Quinn criter. 6.857645 

F-statistic 3.246718     Durbin-Watson stat 2.093447 

Prob(F-statistic) 0.071838    
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Πίνακας 4 : ΔEXP απλή 

 

 

 

Null Hypothesis: D(EXP____GDP_) has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.133147  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXP____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:35   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXP____GDP_(-1)) -1.305795 0.254385 -5.133147 0.0002 

     
     R-squared 0.653022     Mean dependent var 0.057333 

Adjusted R-squared 0.653022     S.D. dependent var 13.06132 

S.E. of regression 7.693751     Akaike info criterion 6.983034 

Sum squared resid 828.7132     Schwarz criterion 7.030238 

Log likelihood -51.37276     Hannan-Quinn criter. 6.982531 

Durbin-Watson stat 2.075819    
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Πίνακας 5 : ΔEXP με σταθερά 

 

 

 

Null Hypothesis: D(EXP____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.977812  0.0016 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXP____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:37   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXP____GDP_(-1)) -1.311042 0.263377 -4.977812 0.0003 

C 0.677019 2.056740 0.329171 0.7473 

     
     R-squared 0.655890     Mean dependent var 0.057333 

Adjusted R-squared 0.629420     S.D. dependent var 13.06132 

S.E. of regression 7.951115     Akaike info criterion 7.108067 

Sum squared resid 821.8630     Schwarz criterion 7.202474 

Log likelihood -51.31050     Hannan-Quinn criter. 7.107062 

F-statistic 24.77861     Durbin-Watson stat 2.083781 

Prob(F-statistic) 0.000253    
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Πίνακας 6 : ΔEXP με σταθερά και τάση 

 

Null Hypothesis: D(EXP____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.119774  0.0322 

Test critical values: 1% level  -4.886426  

 5% level  -3.828975  

 10% level  -3.362984  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(EXP____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:38   

Sample (adjusted): 2000 2012   

Included observations: 13 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXP____GDP_(-1)) -3.051783 0.740765 -4.119774 0.0033 

D(EXP_GDP_(-1),2) 1.333307 0.570286 2.337962 0.0476 

D(EXP__GDP_(-2),2) 0.654949 0.318849 2.054101 0.0740 

C -12.33417 6.331753 -1.947987 0.0873 

@TREND(1996) 1.289703 0.600022 2.149427 0.0638 

     
     R-squared 0.826652     Mean dependent var 0.250769 

Adjusted R-squared 0.739978     S.D. dependent var 14.06520 

S.E. of regression 7.172172     Akaike info criterion 7.062017 

Sum squared resid 411.5205     Schwarz criterion 7.279305 

Log likelihood -40.90311     Hannan-Quinn criter. 7.017355 

F-statistic 9.537505     Durbin-Watson stat 2.243409 

Prob(F-statistic) 0.003889    
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Πίνακας 7 : FDI απλή 
 

 

 

Null Hypothesis: FDI____GDP_ has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.754356  0.3713 

Test critical values: 1% level  -2.740613  

 5% level  -1.968430  

 10% level  -1.604392  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 14 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:40   

Sample (adjusted): 1999 2012   

Included observations: 14 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     FDI____GDP_(-1) -0.090441 0.119892 -0.754356 0.4665 

D(FDI____GDP_(-1)) 0.552386 0.263758 2.094293 0.0602 

D(FDI____GDP_(-2)) -0.358225 0.276595 -1.295124 0.2218 

     
     R-squared 0.340739     Mean dependent var 1.19E-16 

Adjusted R-squared 0.220873     S.D. dependent var 6.496691 

S.E. of regression 5.734509     Akaike info criterion 6.518291 

Sum squared resid 361.7305     Schwarz criterion 6.655232 

Log likelihood -42.62804     Hannan-Quinn criter. 6.505614 

Durbin-Watson stat 1.808538    
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Πίνακας 8 : FDI με σταθερά 
 

 

 

Null Hypothesis: FDI____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.317348  0.1793 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:41   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     FDI____GDP_(-1) -0.405975 0.175190 -2.317348 0.0390 

D(FDI____GDP_(-1)) 0.547555 0.234897 2.331043 0.0380 

C 4.220871 2.312756 1.825039 0.0930 

     
     R-squared 0.401243     Mean dependent var -0.060667 

Adjusted R-squared 0.301450     S.D. dependent var 6.264776 

S.E. of regression 5.236055     Akaike info criterion 6.325870 

Sum squared resid 328.9952     Schwarz criterion 6.467480 

Log likelihood -44.44403     Hannan-Quinn criter. 6.324362 

F-statistic 4.020764     Durbin-Watson stat 1.707405 

Prob(F-statistic) 0.046079    
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Πίνακας 9 : FDI με σταθερά και τάση 
  

 

Null Hypothesis: FDI____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.249248  0.4326 

Test critical values: 1% level  -4.728363  

 5% level  -3.759743  

 10% level  -3.324976  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:43   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     FDI____GDP_(-1) -0.461175 0.205035 -2.249248 0.0460 

D(FDI____GDP_(-1)) 0.619957 0.273573 2.266147 0.0446 

C 2.843330 3.404408 0.835191 0.4214 

@TREND(1996) 0.217785 0.384671 0.566160 0.5827 

     
     R-squared 0.418197     Mean dependent var -0.060667 

Adjusted R-squared 0.259523     S.D. dependent var 6.264776 

S.E. of regression 5.390900     Akaike info criterion 6.430480 

Sum squared resid 319.6798     Schwarz criterion 6.619294 

Log likelihood -44.22860     Hannan-Quinn criter. 6.428469 

F-statistic 2.635580     Durbin-Watson stat 1.770869 

Prob(F-statistic) 0.101974    
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Πίνακας 10 : ΔFDI απλή 
 

  

 

Null Hypothesis: D(FDI____GDP_) has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.101048  0.0046 

Test critical values: 1% level  -2.740613  

 5% level  -1.968430  

 10% level  -1.604392  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 14 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:48   

Sample (adjusted): 1999 2012   

Included observations: 14 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(FDI____GDP_(-1)) -0.896020 0.288941 -3.101048 0.0092 

D(FDI___GDP_(-1),2) 0.430748 0.254650 1.691527 0.1165 

     
     R-squared 0.444843     Mean dependent var 0.075000 

Adjusted R-squared 0.398580     S.D. dependent var 7.260484 

S.E. of regression 5.630598     Akaike info criterion 6.425872 

Sum squared resid 380.4436     Schwarz criterion 6.517166 

Log likelihood -42.98110     Hannan-Quinn criter. 6.417421 

Durbin-Watson stat 1.842764    
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Πίνακας 11 : ΔFDI με σταθερά 
 

 

 

Null Hypothesis: D(FDI____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.970514  0.0624 

Test critical values: 1% level  -4.004425  

 5% level  -3.098896  

 10% level  -2.690439  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 14 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:49   

Sample (adjusted): 1999 2012   

Included observations: 14 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(FDI____GDP_(-1)) -0.896271 0.301723 -2.970514 0.0127 

D(FDI___GDP_(-1),2) 0.431518 0.266083 1.621742 0.1331 

C 0.122748 1.572514 0.078059 0.9392 

     
     R-squared 0.445150     Mean dependent var 0.075000 

Adjusted R-squared 0.344269     S.D. dependent var 7.260484 

S.E. of regression 5.879340     Akaike info criterion 6.568175 

Sum squared resid 380.2330     Schwarz criterion 6.705116 

Log likelihood -42.97723     Hannan-Quinn criter. 6.555499 

F-statistic 4.412595     Durbin-Watson stat 1.844610 

Prob(F-statistic) 0.039171    
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Πίνακας 12 : ΔFDI με σταθερά και τάση 

 
 

Null Hypothesis: D(FDI____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.295538  0.1074 

Test critical values: 1% level  -4.800080  

 5% level  -3.791172  

 10% level  -3.342253  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 14 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(FDI____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:50   

Sample (adjusted): 1999 2012   

Included observations: 14 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(FDI____GDP_(-1)) -1.041416 0.316008 -3.295538 0.0081 

D(FDI___GDP_(-1),2) 0.521665 0.269121 1.938403 0.0813 

C 5.016420 4.187732 1.197885 0.2586 

@TREND(1996) -0.513741 0.409122 -1.255716 0.2378 

     
     R-squared 0.520724     Mean dependent var 0.075000 

Adjusted R-squared 0.376941     S.D. dependent var 7.260484 

S.E. of regression 5.730997     Akaike info criterion 6.564613 

Sum squared resid 328.4433     Schwarz criterion 6.747200 

Log likelihood -41.95229     Hannan-Quinn criter. 6.547711 

F-statistic 3.621598     Durbin-Watson stat 2.006083 

Prob(F-statistic) 0.052974    
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Πίνακας 13 : GDP απλή 

 

 

 

Null Hypothesis: GDP__ANNUAL___ has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.324514  0.0236 

Test critical values: 1% level  -2.717511  

 5% level  -1.964418  

 10% level  -1.605603  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:51   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP__ANNUAL__(-1) -0.416754 0.179286 -2.324514 0.0345 

     
     R-squared 0.249653     Mean dependent var 0.614375 

Adjusted R-squared 0.249653     S.D. dependent var 4.416581 

S.E. of regression 3.825757     Akaike info criterion 5.581851 

Sum squared resid 219.5462     Schwarz criterion 5.630138 

Log likelihood -43.65481     Hannan-Quinn criter. 5.584324 

Durbin-Watson stat 1.822456    
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Πίνακας 14 : GDP με σταθερά 

 
 

 

Null Hypothesis: GDP__ANNUAL___ has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.689137  0.0156 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:52   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP__ANNUAL__(-1) -0.663121 0.179750 -3.689137 0.0024 

C 2.485206 0.958911 2.591696 0.0213 

     
     R-squared 0.492932     Mean dependent var 0.614375 

Adjusted R-squared 0.456713     S.D. dependent var 4.416581 

S.E. of regression 3.255373     Akaike info criterion 5.314959 

Sum squared resid 148.3643     Schwarz criterion 5.411533 

Log likelihood -40.51967     Hannan-Quinn criter. 5.319905 

F-statistic 13.60973     Durbin-Watson stat 2.086340 

Prob(F-statistic) 0.002429    
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Πίνακας 15 : GDP με σταθερά και τάση 
 

 

 

Null Hypothesis: GDP__ANNUAL___ has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.426545  0.0830 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:56   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP__ANNUAL__(-1) -0.618080 0.180380 -3.426545 0.0045 

C 4.204773 1.689376 2.488949 0.0271 

@TREND(1996) -0.217252 0.177167 -1.226256 0.2419 

     
     R-squared 0.545504     Mean dependent var 0.614375 

Adjusted R-squared 0.475581     S.D. dependent var 4.416581 

S.E. of regression 3.198345     Akaike info criterion 5.330504 

Sum squared resid 132.9823     Schwarz criterion 5.475365 

Log likelihood -39.64404     Hannan-Quinn criter. 5.337923 

F-statistic 7.801550     Durbin-Watson stat 2.431705 

Prob(F-statistic) 0.005942    
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Πίνακας 16 : ΔGDP απλή 
 

 

  

 

Null Hypothesis: D(GDP__ANNUAL___) has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.855904  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:58   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GDP,ANNUAL,(-1)) -1.157548 0.238379 -4.855904 0.0003 

     
     R-squared 0.624695     Mean dependent var -0.558667 

Adjusted R-squared 0.624695     S.D. dependent var 6.712997 

S.E. of regression 4.112525     Akaike info criterion 5.730292 

Sum squared resid 236.7801     Schwarz criterion 5.777495 

Log likelihood -41.97719     Hannan-Quinn criter. 5.729789 

Durbin-Watson stat 2.255041    
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Πίνακας 17 : ΔGDP με σταθερά 
 
 

 

 

Null Hypothesis: D(GDP__ANNUAL___) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.670373  0.0027 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/15/14   Time: 23:59   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GDP,ANNUAL,(-1)) -1.167902 0.250066 -4.670373 0.0004 

C 0.284558 1.113907 0.255460 0.8024 

     
     R-squared 0.626570     Mean dependent var -0.558667 

Adjusted R-squared 0.597844     S.D. dependent var 6.712997 

S.E. of regression 4.257097     Akaike info criterion 5.858618 

Sum squared resid 235.5974     Schwarz criterion 5.953025 

Log likelihood -41.93964     Hannan-Quinn criter. 5.857612 

F-statistic 21.81238     Durbin-Watson stat 2.242869 

Prob(F-statistic) 0.000438    
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Πίνακας 18 : ΔGDP με σταθερά και τάση 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Null Hypothesis: D(GDP__ANNUAL___) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic - based on AIC, maxlag=3) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.300064  0.4056 

Test critical values: 1% level  -4.886426  

 5% level  -3.828975  

 10% level  -3.362984  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 13 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:00   

Sample (adjusted): 2000 2012   

Included observations: 13 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GDP__ANNUAL__(-1)) -2.535505 1.102363 -2.300064 0.0505 

D(GDP__ANNUAL_(-1),2) 0.882623 0.838131 1.053084 0.3231 

D(GDP__ANNUAL_(-2),2) 0.397782 0.476890 0.834118 0.4284 

C 6.843712 6.098421 1.122210 0.2943 

@TREND(1996) -0.690215 0.587655 -1.174524 0.2740 

     
     R-squared 0.751436     Mean dependent var 0.146154 

Adjusted R-squared 0.627154     S.D. dependent var 6.745366 

S.E. of regression 4.118795     Akaike info criterion 5.952721 

Sum squared resid 135.7158     Schwarz criterion 6.170009 

Log likelihood -33.69269     Hannan-Quinn criter. 5.908059 

F-statistic 6.046221     Durbin-Watson stat 1.983064 

Prob(F-statistic) 0.015291    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Γ΄΄ 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ  1 – 18  ΕΛΕΓΧΟΥ PHILLIPS - PERRON ( P-P ) 
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Πίνακας 1 : EXP απλή 

 

 

Null Hypothesis: EXP____GDP_ has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic  0.234316  0.7413 

Test critical values: 1% level  -2.717511  

 5% level  -1.964418  

 10% level  -1.605603  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  57.17214 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  24.94372 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXP____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:06   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EXP____GDP_(-1) -2.46E-05 0.035604 -0.000692 0.9995 

     
     R-squared -0.003594     Mean dependent var 0.452500 

Adjusted R-squared -0.003594     S.D. dependent var 7.795204 

S.E. of regression 7.809200     Akaike info criterion 7.008944 

Sum squared resid 914.7542     Schwarz criterion 7.057231 

Log likelihood -55.07155     Hannan-Quinn criter. 7.011416 

Durbin-Watson stat 2.610934    

     
      



112 
 

 

Πίνακας 2 : EXP με σταθερά 
 

Null Hypothesis: EXP____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -2.160969  0.2261 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  42.71839 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  42.71839 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXP____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:07   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EXP____GDP_(-1) -0.576672 0.266858 -2.160969 0.0485 

C 31.84762 14.63289 2.176440 0.0471 

     
     R-squared 0.250125     Mean dependent var 0.452500 

Adjusted R-squared 0.196563     S.D. dependent var 7.795204 

S.E. of regression 6.987204     Akaike info criterion 6.842507 

Sum squared resid 683.4943     Schwarz criterion 6.939080 

Log likelihood -52.74005     Hannan-Quinn criter. 6.847452 

F-statistic 4.669788     Durbin-Watson stat 1.923941 

Prob(F-statistic) 0.048515    
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Πίνακας 3 : EXP με σταθερά και τάση 
Null Hypothesis: EXP____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -2.198242  0.4589 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  37.99104 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  31.88139 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXP____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:08   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EXP____GDP_(-1) -0.608050 0.262322 -2.317949 0.0374 

C 29.52890 14.43600 2.045504 0.0616 

@TREND(1996) 0.473760 0.372493 1.271862 0.2257 

     
     R-squared 0.333109     Mean dependent var 0.452500 

Adjusted R-squared 0.230510     S.D. dependent var 7.795204 

S.E. of regression 6.837997     Akaike info criterion 6.850227 

Sum squared resid 607.8567     Schwarz criterion 6.995088 

Log likelihood -51.80182     Hannan-Quinn criter. 6.857645 

F-statistic 3.246718     Durbin-Watson stat 2.093447 

Prob(F-statistic) 0.071838    
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Πίνακας 4 : ΔEXP απλή 
 

  
 

Null Hypothesis: D(EXP____GDP_) has a unit root 

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -5.613458  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  55.24755 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  34.66334 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXP____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:09   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXP____GDP_(-1)) -1.305795 0.254385 -5.133147 0.0002 

     
     R-squared 0.653022     Mean dependent var 0.057333 

Adjusted R-squared 0.653022     S.D. dependent var 13.06132 

S.E. of regression 7.693751     Akaike info criterion 6.983034 

Sum squared resid 828.7132     Schwarz criterion 7.030238 

Log likelihood -51.37276     Hannan-Quinn criter. 6.982531 

Durbin-Watson stat 2.075819    
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Πίνακας 5 : ΔEXP με σταθερά 
  
 
 

Null Hypothesis: D(EXP____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -5.446462  0.0007 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  54.79087 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  33.64954 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXP____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:11   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXP____GDP_(-1)) -1.311042 0.263377 -4.977812 0.0003 

C 0.677019 2.056740 0.329171 0.7473 

     
     R-squared 0.655890     Mean dependent var 0.057333 

Adjusted R-squared 0.629420     S.D. dependent var 13.06132 

S.E. of regression 7.951115     Akaike info criterion 7.108067 

Sum squared resid 821.8630     Schwarz criterion 7.202474 

Log likelihood -51.31050     Hannan-Quinn criter. 7.107062 

F-statistic 24.77861     Durbin-Watson stat 2.083781 

Prob(F-statistic) 0.000253    
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Πίνακας 6 : ΔEXP με σταθερά και τάση 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Null Hypothesis: D(EXP____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -12.82413  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.728363  

 5% level  -3.759743  

 10% level  -3.324976  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  47.68078 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.887298 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(EXP____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:12   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXP____GDP_(-1)) -1.406586 0.265514 -5.297592 0.0002 

C -5.044923 4.720673 -1.068687 0.3062 

@TREND(1996) 0.640789 0.479026 1.337693 0.2058 

     
     R-squared 0.700544     Mean dependent var 0.057333 

Adjusted R-squared 0.650635     S.D. dependent var 13.06132 

S.E. of regression 7.720167     Akaike info criterion 7.102405 

Sum squared resid 715.2117     Schwarz criterion 7.244015 

Log likelihood -50.26804     Hannan-Quinn criter. 7.100897 

F-statistic 14.03636     Durbin-Watson stat 2.231571 

Prob(F-statistic) 0.000721    
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Πίνακας 7 : FDI απλή 
 
 

 

 

Null Hypothesis: FDI____GDP_ has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -0.872520  0.3225 

Test critical values: 1% level  -2.717511  

 5% level  -1.964418  

 10% level  -1.605603  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  33.54043 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  33.54043 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:13   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     FDI____GDP_(-1) -0.099311 0.113821 -0.872520 0.3967 

     
     R-squared 0.047426     Mean dependent var 0.180000 

Adjusted R-squared 0.047426     S.D. dependent var 6.128430 

S.E. of regression 5.981343     Akaike info criterion 6.475629 

Sum squared resid 536.6469     Schwarz criterion 6.523916 

Log likelihood -50.80503     Hannan-Quinn criter. 6.478101 

Durbin-Watson stat 1.195082    
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Πίκακας 8 : FDI με σταθερά 
Null Hypothesis: FDI____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -1.565330  0.4763 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  29.96574 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  29.96574 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:15   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     FDI____GDP_(-1) -0.276381 0.176564 -1.565330 0.1398 

C 2.997700 2.319624 1.292322 0.2172 

     
     R-squared 0.148949     Mean dependent var 0.180000 

Adjusted R-squared 0.088160     S.D. dependent var 6.128430 

S.E. of regression 5.852056     Akaike info criterion 6.487932 

Sum squared resid 479.4519     Schwarz criterion 6.584506 

Log likelihood -49.90346     Hannan-Quinn criter. 6.492877 

F-statistic 2.450257     Durbin-Watson stat 1.149308 

Prob(F-statistic) 0.139824    
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Πίνακας 9 : FDI με σταθερά και τάση 
Null Hypothesis: FDI____GDP_ has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -1.186387  0.8781 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  29.30823 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  29.30823 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI____GDP_)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:16   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     FDI____GDP_(-1) -0.234148 0.197362 -1.186387 0.2567 

C 4.195606 3.253867 1.289422 0.2197 

@TREND(1996) -0.191585 0.354757 -0.540045 0.5983 

     
     R-squared 0.167623     Mean dependent var 0.180000 

Adjusted R-squared 0.039565     S.D. dependent var 6.128430 

S.E. of regression 6.005969     Akaike info criterion 6.590745 

Sum squared resid 468.9317     Schwarz criterion 6.735606 

Log likelihood -49.72596     Hannan-Quinn criter. 6.598163 

F-statistic 1.308965     Durbin-Watson stat 1.212889 

Prob(F-statistic) 0.303444    
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Πίνακας 10 : ΔFDI απλή 
 

 

Null Hypothesis: D(FDI____GDP_) has a unit root 

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -2.470947  0.0175 

Test critical values: 1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  31.76422 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  21.81815 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:17   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(FDI____GDP_(-1)) -0.640051 0.245677 -2.605261 0.0208 

     
     R-squared 0.325668     Mean dependent var -0.243333 

Adjusted R-squared 0.325668     S.D. dependent var 7.104178 

S.E. of regression 5.833789     Akaike info criterion 6.429551 

Sum squared resid 476.4633     Schwarz criterion 6.476754 

Log likelihood -47.22163     Hannan-Quinn criter. 6.429048 

Durbin-Watson stat 1.639557    

     
      



121 
 

 

Πίνακας 11 : ΔFDI με σταθερά 
 

Null Hypothesis: D(FDI____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -2.351864  0.1700 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  31.74822 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  21.72574 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:18   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(FDI____GDP_(-1)) -0.639437 0.255000 -2.507599 0.0262 

C -0.126530 1.563439 -0.080930 0.9367 

     
     R-squared 0.326008     Mean dependent var -0.243333 

Adjusted R-squared 0.274162     S.D. dependent var 7.104178 

S.E. of regression 6.052484     Akaike info criterion 6.562380 

Sum squared resid 476.2233     Schwarz criterion 6.656787 

Log likelihood -47.21785     Hannan-Quinn criter. 6.561375 

F-statistic 6.288051     Durbin-Watson stat 1.641056 

Prob(F-statistic) 0.026210    
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Πίνακας 12 : ΔFDI με σταθερά και τάση 
Null Hypothesis: D(FDI____GDP_) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -2.161779  0.4745 

Test critical values: 1% level  -4.728363  

 5% level  -3.759743  

 10% level  -3.324976  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  31.11379 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  14.01504 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(FDI____GDP_,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:19   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(FDI____GDP_(-1)) -0.681206 0.275982 -2.468298 0.0296 

C 1.623892 3.888068 0.417661 0.6836 

@TREND(1996) -0.193644 0.391468 -0.494660 0.6298 

     
     R-squared 0.339476     Mean dependent var -0.243333 

Adjusted R-squared 0.229389     S.D. dependent var 7.104178 

S.E. of regression 6.236364     Akaike info criterion 6.675528 

Sum squared resid 466.7068     Schwarz criterion 6.817138 

Log likelihood -47.06646     Hannan-Quinn criter. 6.674020 

F-statistic 3.083699     Durbin-Watson stat 1.633452 

Prob(F-statistic) 0.083048    
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Πίνακας 13 : GDP απλή 
 
 

 

 

Null Hypothesis: GDP__ANNUAL___ has a unit root 

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -2.377990  0.0211 

Test critical values: 1% level  -2.717511  

 5% level  -1.964418  

 10% level  -1.605603  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  13.72164 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  16.58707 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:20   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP__ANNUAL__(-1) -0.416754 0.179286 -2.324514 0.0345 

     
     R-squared 0.249653     Mean dependent var 0.614375 

Adjusted R-squared 0.249653     S.D. dependent var 4.416581 

S.E. of regression 3.825757     Akaike info criterion 5.581851 

Sum squared resid 219.5462     Schwarz criterion 5.630138 

Log likelihood -43.65481     Hannan-Quinn criter. 5.584324 

Durbin-Watson stat 1.822456    
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Πίνακας 14 : GDP με σταθερά 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Null Hypothesis: GDP__ANNUAL___ has a unit root 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -3.724731  0.0145 

Test critical values: 1% level  -3.920350  

 5% level  -3.065585  

 10% level  -2.673459  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  9.272770 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.671012 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:22   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP__ANNUAL___(-1) -0.663121 0.179750 -3.689137 0.0024 

C 2.485206 0.958911 2.591696 0.0213 

     
     R-squared 0.492932     Mean dependent var 0.614375 

Adjusted R-squared 0.456713     S.D. dependent var 4.416581 

S.E. of regression 3.255373     Akaike info criterion 5.314959 

Sum squared resid 148.3643     Schwarz criterion 5.411533 

Log likelihood -40.51967     Hannan-Quinn criter. 5.319905 

F-statistic 13.60973     Durbin-Watson stat 2.086340 

Prob(F-statistic) 0.002429    
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Πίνακας 15 : GDP με σταθερά και τάση 
 

Null Hypothesis: GDP__ANNUAL___ has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -3.625144  0.0599 

Test critical values: 1% level  -4.667883  

 5% level  -3.733200  

 10% level  -3.310349  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 16 

     

     
     Residual variance (no correction)  8.311395 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5.849864 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:22   

Sample (adjusted): 1997 2012   

Included observations: 16 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     GDP__ANNUAL__(-1) -0.618080 0.180380 -3.426545 0.0045 

C 4.204773 1.689376 2.488949 0.0271 

@TREND(1996) -0.217252 0.177167 -1.226256 0.2419 

     
     R-squared 0.545504     Mean dependent var 0.614375 

Adjusted R-squared 0.475581     S.D. dependent var 4.416581 

S.E. of regression 3.198345     Akaike info criterion 5.330504 

Sum squared resid 132.9823     Schwarz criterion 5.475365 

Log likelihood -39.64404     Hannan-Quinn criter. 5.337923 

F-statistic 7.801550     Durbin-Watson stat 2.431705 

Prob(F-statistic) 0.005942    
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Πίνακας 16 : ΔGDP απλή 
 

 

Null Hypothesis: D(GDP__ANNUAL___) has a unit root 

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -5.352556  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.728252  

 5% level  -1.966270  

 10% level  -1.605026  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  15.78534 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  9.645860 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:24   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GDP__ANNUAL_(-1)) -1.157548 0.238379 -4.855904 0.0003 

     
     R-squared 0.624695     Mean dependent var -0.558667 

Adjusted R-squared 0.624695     S.D. dependent var 6.712997 

S.E. of regression 4.112525     Akaike info criterion 5.730292 

Sum squared resid 236.7801     Schwarz criterion 5.777495 

Log likelihood -41.97719     Hannan-Quinn criter. 5.729789 

Durbin-Watson stat 2.255041    
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Πίνακας 17 : ΔGDP με σταθερά 
 

  

 

Null Hypothesis: D(GDP__ANNUAL___) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -5.003907  0.0015 

Test critical values: 1% level  -3.959148  

 5% level  -3.081002  

 10% level  -2.681330  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  15.70649 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  10.50326 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:24   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GDP__ANNUAL___(-1)) -1.167902 0.250066 -4.670373 0.0004 

C 0.284558 1.113907 0.255460 0.8024 

     
     R-squared 0.626570     Mean dependent var -0.558667 

Adjusted R-squared 0.597844     S.D. dependent var 6.712997 

S.E. of regression 4.257097     Akaike info criterion 5.858618 

Sum squared resid 235.5974     Schwarz criterion 5.953025 

Log likelihood -41.93964     Hannan-Quinn criter. 5.857612 

F-statistic 21.81238     Durbin-Watson stat 2.242869 

Prob(F-statistic) 0.000438    
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Πίνακας 18 : ΔGDP με σταθερά και τάση 
 
 

  

 

Null Hypothesis: D(GDP__ANNUAL___) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     Phillips-Perron test statistic -7.234136  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.728363  

 5% level  -3.759743  

 10% level  -3.324976  

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

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 15 

     

     
     Residual variance (no correction)  13.99453 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.316013 

     
          

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP__ANNUAL___,2)  

Method: Least Squares   

Date: 04/16/14   Time: 00:25   

Sample (adjusted): 1998 2012   

Included observations: 15 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(GDP__ANNUAL___(-1)) -1.283316 0.263504 -4.870197 0.0004 

C 3.291149 2.712116 1.213499 0.2483 

@TREND(1996) -0.324807 0.268082 -1.211597 0.2490 

     
     R-squared 0.667272     Mean dependent var -0.558667 

Adjusted R-squared 0.611818     S.D. dependent var 6.712997 

S.E. of regression 4.182483     Akaike info criterion 5.876544 

Sum squared resid 209.9180     Schwarz criterion 6.018154 

Log likelihood -41.07408     Hannan-Quinn criter. 5.875035 

F-statistic 12.03277     Durbin-Watson stat 2.245448 

Prob(F-statistic) 0.001357    
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