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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος 

εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στις εξαγωγές και 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις της Ελλάδας για την περίοδο 1970-2014. Στο δεύτερο 

σκέλος εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στο ποσοστό απασχόλησης, τις εξαγωγές και 

τις επενδύσεις για την περίοδο 1992-2014. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να 

αναλύσουμε τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στις παραπάνω 

μεταβλητές. Οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης της μίας εξίσωσης έδειξαν την μη ύπαρξη 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών. Ωστόσο η χρήση συστημάτων 

πολλαπλών εξισώσεων και ο έλεγχος Johansen έδειξαν ότι υπάρχει τουλάχιστον μία 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και για τα δύο υπό εξέταση υποδείγματα. Στη 

συνέχεια εφαρμόζουμε το Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών (ECM) όπου διαπιστώνουμε 

ότι υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Τέλος, 

προσδιορίζουμε τις σχέσεις αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στις μεταβλητές των 

δύο υποδειγμάτων προκειμένου να εξετάζουμε την ύπαρξη καθώς και την 

κατεύθυνση τυχόν αιτιακών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.  

Λέξεις κλειδιά: ΑΕΠ, Εξαγωγές, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Απασχόληση, 

Στασιμότητα, Συνολοκλήρωση, Αιτιότητα κατά Granger. 
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Abstract 

The specific thesis has two parts. In the first part we examine the relationship 

between the gross domestic product, exports and direct foreign investment in Greece 

for the period 1970-2014. In the second part we examine the relationship between the 

employment rate, exports and investment for the period 1992-2014. The aim of this 

paper is to analyze the short- and long-term relationships between these variables. The 

single equation cointegration tests reveal the absence of long-term relationship 

between the variables. However, the use of multiple equations systems and Johansen 

methodology showed that there exists at least one long-run equilibrium relationship 

for the two models under examination. We then apply the Error Correction Model 

(ECM) where we find that there also exists a short-term equilibrium relationship 

between the variables. Finally, we examine for Granger causality between the 

variables in order to examine the existence and the direction of any causal 

relationships between variables. 

Keywords: GDP, Exports, Foreign Direct Investment, Employment, 

Stationarity, Cointegration, Granger causality. 

JEL  Classification:  A10, C22 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του ερευνητικού θέματος 

Η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση είναι από τα σημαντικότερα 

οικονομικά μεγέθη που δείχνουν την πορεία της οικονομίας μιας χώρας. Από το Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο και μετά,  έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες με αντικείμενο τη 

μελέτη της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και των παραγόντων 

που τις επηρεάζουν. Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments-FDI) και οι Εξαγωγές 

(Exports-EXP). 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα που την τελευταία δεκαετία εισήλθε σε μία κρίσιμη 

καμπή της σύγχρονης ιστορίας της και μαστίζεται από βαθιά οικονομική κρίση, 

γεγονός που αποτελεί αφορμή για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας.  

Στόχος της  εργασίας είναι να μελετηθούν και να αναλυθούν οι σχέσεις μεταξύ των 

Εξαγωγών, των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, της Οικονομικής Ανάπτυξης και της 

Απασχόλησης στην Ελλάδα.  

1.2 Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσω της εμπειρικής έρευνας, είναι να 

προσδιορίσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, τις 

Εξαγωγές, την Οικονομική Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ελλάδας. Στην 

παρακάτω ανάλυση χρησιμοποιούνται στοιχεία από την Eurostat, OECD και 

UNCTADSTAT  για τα έτη 1970-2014.  

Οι στόχοι της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί αν υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, τις Εξαγωγές, την 

Οικονομική Ανάπτυξη και την Απασχόληση της Ελλάδας, αν υπάρχει βραχυχρόνια 

σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές αυτές και τέλος τι είδους αιτιακές 

σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών αυτών.  

Η εμπειρική μελέτη της σχέσης μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση οικονομετρικών μεθόδων προκειμένου να αναλυθούν 

οι χρονικές σειρές μέσω του ελέγχου στασιμότητας, συνολοκλήρωσης και του 
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προσδιορισμού πιθανών αιτιακών σχέσεων των εξεταζόμενων αυτών μεταβλητών 

καταλήγοντας στην εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων. Το λογισμικό πακέτο το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι το Eviews7. 

1.3 Ελληνική Οικονομία-Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Η πρόσφατη ελληνική δημοσιονομική κρίση ανέδειξε με τον εμφατικό τρόπο 

τις στρεβλώσεις του παραγωγικού προτύπου που ακολούθησε η χώρα τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η έντονη και πολλές φορές αναποτελεσματική παρουσία του κράτους στην 

οικονομική ζωή του τόπου και τα σημαντικά και αυξανόμενα δίδυμα ελλείμματα της 

ελληνικής οικονομίας, (δημοσιονομικό και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) 

αλληλοσχετιζόμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα, συγκεντρώνουν τις παθογένειες 

αυτού του προτύπου, οι οποίες μεταφράστηκαν σε μειωμένη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα και σε μια παρατεταμένη οικονομική ύφεση. Ιδιαίτερα, την 

περίοδο 2000-2008, η σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης επιδείνωσης του εμπορικού 

ισοζυγίου, που οφειλόταν στον υψηλό ρυθμό αύξησης των εισαγωγών σε συνδυασμό 

με τη στασιμότητα της εξαγωγικής επίδοσης (Παπάζογλου, 2014)1

Πιο συγκεκριμένα, οι σημαντικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που 

επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο 1994 με 2007 στηρίχθηκαν στην αύξηση της 

εγχώριας ζήτησης και κυρίως της κατανάλωσης. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξανόταν 

κατά το ίδιο ρυθμό με το ΑΕΠ καθόλη την παραπάνω περίοδο, ενώ οι δημόσιες 

δαπάνες αυξήθηκαν με εκρηκτικούς ρυθμούς, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της 

περιόδου 2006 με 2009. Ως αποτέλεσμα, η σχέση συνολικής κατανάλωσης προς ΑΕΠ 

έφθασε το 2009 το 93,5%, το υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ27. Αμφότερες (ιδιωτικές 

και δημόσιες) τροφοδοτήθηκαν σε σημαντικό βαθμό από την πρόσβαση σε χαμηλού 

κόστους δανειακά κεφάλαια από τις εγχώριες και διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αρχής 

γενομένης από την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 1994, τα 

δάνεια (καταναλωτικά και τα στεγαστικά) προς τα νοικοκυριά αυξήθηκαν. Με την 

ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ το 2001, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος και 

κεφαλαίου για το Δημόσιο, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις έγινε σχεδόν 

απεριόριστη. Επιπροσθέτως, τα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια δανεισμού 

. 

                                                           
1 http://www.hba.gr/5Ekdosis/UplPDFs/sylltomos14/137-158%20Papazoglou%202014.pdf 
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μειώθηκαν δραματικά. Οι εισροές ξένων κεφαλαίων διευκόλυναν μία εκρηκτική 

αύξηση των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό 20%, 3 φορές 

ταχύτερα του ονομαστικού ΑΕΠ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, αν και αυξήθηκαν σε 

μέγεθος και ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 17% το 1995 σε 21,6% κατά μέσο όρο την 

περίοδο 2000-2007), δεν αφορούσαν παραγωγικές δραστηριότητες αλλά την 

ανέγερση ή αγορά κατοικιών. 

Η υπερβάλλουσα εγχώρια ζήτηση ευνόησε την ταχύτατη αύξηση του κόστους 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τον πληθωρισμό σε σχέση με τους υπόλοιπους 

εταίρους. Αυτό οδήγησε σταδιακά στην επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

της χώρας. Μετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ, η απώλεια ανταγωνιστικότητας 

δεν ήταν πλέον δυνατόν να αντιμετωπιστεί, έστω και προσωρινά, με υποτιμήσεις του 

νομίσματος αλλά μόνο με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν έγιναν. Ως 

αποτέλεσμα, ο εξωτερικός τομέας της οικονομίας είχε σταθερά αρνητική συμβολή 

στην εξέλιξη του ΑΕΠ, γεγονός που αντανακλάται στα μεγάλα εξωτερικά ελλείμματα 

και την ταχεία συσσώρευση εξωτερικού χρέους. Ωστόσο, ο βαθμός ανοίγματος της 

ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο είναι ιδιαίτερα χαμηλός. Ο λόγος του 

αθροίσματος του συνόλου των εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών της χώρας ως προς 

το ΑΕΠ ανέρχεται λίγο πάνω από το ήμισυ του αντίστοιχου λόγου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 27 (για παράδειγμα το 2012 ο λόγος αυτός ήταν 38% για την Ελλάδα και 

70% για την ΕΕ-27.)  Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα περιορισμένης 

εξαγωγικής επίδοσης της χώρας (σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ οι εξαγωγές 

ανέρχονταν στο 13,8% του ΑΕΠ και οι εισαγωγές στο 24,2% το 2012). Για πολλά 

χρόνια, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών παρέμεναν κατά μέσο όρο στο ένα τρίτο 

των πληρωμών της χώρας για εισαγωγές αγαθών και κάτω του 10% του ΑΕΠ 

(Papazoglou 2007).  

Επίσης, και η σημαντική διόρθωση στον εξωτερικό τομέα που συντελείται 

μετά το 2010, έχει στο επίκεντρο τη μεγάλη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η 

προσπάθεια, όμως, της χώρας για έξοδο από την κρίση με την επίτευξη υψηλών 

ρυθμών βιώσιμης ανάπτυξης δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αν δεν 

υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην εξαγωγική της επίδοση. Σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, ο βαθμός εμπορικής ολοκλήρωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 

διαχωρίζει τις χώρες με χαμηλό βαθμό ανάπτυξης από εκείνες με υψηλότερο. Με 

άλλα λόγια, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται με 
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αυξημένη εμπορική ολοκλήρωση και  υψηλή εξαγωγική επίδοση. Γενικότερα, χώρες 

με εμπειρία μεγάλων περιόδων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα έχουν καταφέρει 

στηριζόμενες κατά κύριο λόγο στις επενδύσεις και σε εξαγωγές που 

χρηματοδοτούνται, όχι μόνο από υψηλή εγχώρια αποταμίευση, αλλά και από 

σημαντικές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν 

την ύπαρξη ιδιαίτερα δυνατής θετικής σχέσης μεταξύ του βαθμού ανοίγματος μιας 

χώρας στο εξωτερικό εμπόριο και του ρυθμού πραγματικής σύγκλισης της οικονομίας 

(Yanikkaya, 2003.) 

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι οι εισροές - άμεσες ξένες επενδύσεις παρέχουν 

σημαντικά οφέλη στις χώρες υποδοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι ΑΞΕ αποτελούν το πιο 

αξιόπιστο μέσο μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τη μία χώρα στην άλλη 

συμβάλλοντας στην ποιοτική, κυρίως, αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας στη χώρα υποδοχής. Αυτό, αναμφίβολα, συντελεί 

στην πιο αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές. 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωρών στις οποίες οι ξένες άμεσες επενδύσεις 

συνέβαλλαν σε σημαντικό βαθμό στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω 

της ενίσχυσης της εξαγωγικής επίδοσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 

Κίνα, όπου η σημαντική οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών είναι κυρίως το 

αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντανακλά τη 

μεγάλη άνοδο των εισροών για ξένες επενδύσεις. Επίσης, σε πολλές αναδυόμενες 

ευρωπαϊκές οικονομίες η σημαντική εισροή επενδύσεων ενέταξε την εγχώρια 

βιομηχανία σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με αποτέλεσμα η εξαγωγική τους επίδοση 

να ενισχυθεί σημαντικά.  

1.4 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις2

Παρά την έντονη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια, οι επιδόσεις της χώρας όσο αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ήταν 

αρκετά ικανοποιητικές κατά το 2014, με τις συνολικές (ακαθάριστες) εισροές 

κεφαλαίων στη χώρα να ανέρχονται περίπου σε 2,6 δις ευρώ, ενώ οι καθαρές εισροές 

έφθασαν τα 1,6 δις Ευρώ. 

 

 

                                                           
2 http://www.enterprisegreece.gov.gr/default.asp?pid=21 
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Διάγραμμα 1.4.1: Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα κατά 

την περίοδο 2004-2014 (σε εκατομμύρια ευρώ) 

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2014 

Η διαφορά μεταξύ συνολικών και καθαρών εισροών ΑΞΕ στην Ελλάδα κατά 

το 2014 αφορούσε κυρίως αποπληρωμές δανείων προς τις μητρικές και 

δευτερευόντως στις εκροές κεφαλαίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εξωτερικό, 

από τις ξένες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα. Οι συνολικές 

(ακαθάριστες) εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην ουσία 

αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων, 

σημείωσαν το 2014 μια σημαντική μείωση σε σχέση με το 2013, κατά 24,4%. 

Ωστόσο σε σχέση με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 30,7%. Οι καθαρές 

εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων σημείωσαν το ίδιο έτος μια μείωση σε σχέση 

με το 2013, της τάξης του 22,9%. Πάλι σε σύγκριση με το έτος 2012 παραμένουν 

αυξημένες κατά 20,9%. Η ταχεία προώθηση μεταρρυθμίσεων και η μείωση των τιμών 

παραγωγικών συντελεστών, μπορεί να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

προσέλκυση επενδύσεων και από το εξωτερικό. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

χώρας (γεωπολιτικά, κλιματολογικά, ιστορικά κλπ.) που ευνοούν τις επενδύσεις σε 

πολλούς κλάδους δεν εθίγησαν από την οικονομική κρίση και προσφέρονται για 

αξιοποίηση καθώς μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αξιόλογες επενδυτικές 
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ευκαιρίες. Η προβλεπόμενη αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας εξάλλου καθώς και του 

φυσικού πλούτου (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) αναμένεται να ενισχύσουν το επενδυτικό 

πλαίσιο της χώρας. 

Τα διαγράμματα 1.4.2 και 1.4.3 παρακάτω απεικονίζουν τις χώρες από τις 

οποίες υπήρξε η μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων για τις περιόδους πριν (2003-2008) 

και μετά την κρίση (2009-2014). Στις χώρες με την ισχυρότερη επενδυτική παρουσία 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγονται ‘κλασικές’ χώρες εξαγωγής 

κεφαλαίου, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και 

η Ολλανδία, ενώ αξιόλογη παρουσία έχουν η Κύπρος οι ΗΠΑ και η Ελβετία. 

 

Διάγραμμα 1.4.2: Συνολικές εισροές ΑΞΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την 

περίοδο 2003-2008 (σε εκατομμύρια Ευρώ) 
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Διάγραμμα 1.4.3: Συνολικές εισροές ΑΞΕ ανά χώρα προέλευσης κεφαλαίων κατά την 

περίοδο 2009-2014 (σε εκατομμύρια Ευρώ)  

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2015 

Από τη διαγραμματική απεικόνιση παρατηρούμε ότι η επενδυτική 

δραστηριότητα στη χώρα προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σημαντικών 

αγορών της ΕΕ. Επίσης, παρατηρείται μεταβολή στις κύριες χώρες που επενδύουν 

στην Ελλάδα κατά τις δύο περιόδους εξέτασης. Η Γερμανία παραμένει η 

σημαντικότερη χώρα προέλευσης επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, τόσο κατά 

την περίοδο 2003-2008, όσο και κατά την περίοδο 2009-2014. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης περιόδου 2003-2008 τη δεύτερη θέση στις χώρες που επένδυσαν στην 

Ελλάδα καταλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και την τρίτη η Γαλλία, με μεγάλη 

διαφορά όμως με το ποσοστό της πρώτης Γερμανίας (λόγω βασικά της επένδυσης της 

Deutche Telecom στον ΟΤΕ). Κατά τη δεύτερη περίοδο η Γαλλία καταλαμβάνει τη 

δεύτερη θέση με μικρή διαφορά από τη Γερμανία και ακολουθούν οι ΗΠΑ (που 

έχουν σημαντικά αυξήσει την επενδυτική τους παρουσία συγκριτικά με την 

προηγούμενη περίοδο), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος και η Ελβετία. 

Παρατηρείται επίσης, πως κατά τη δεύτερη πενταετία που εξετάζεται, λόγω της 

οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, το συνολικό μέγεθος εισροών ΑΞΕ  

είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό της περιόδου 2003-2008 (μειωμένο σχεδόν κατά 
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39%). Ωστόσο εμφανίζονται ευοίωνες προοπτικές στο άμεσο μέλλον για προσέλκυση 

ΑΞΕ από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τις Αραβικές 

Χώρες και την Ασία, ιδιαίτερα δε την Κίνα, που ενδιαφέρονται κυρίως για τους 

τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, των μεταφορών και της 

εφοδιαστικών αλυσίδων. 

1.5 Ποσοστό και ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης στην Ελλάδα  

Το ποσοστό απασχόλησης ορίζεται ως τo ποσοστό των απασχολουμένων 

ηλικίας 15-64 ετών στο σύνολο του πληθυσμού της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Το 

ποσοστό απασχόλησης επηρεάζεται τόσο από χαρακτηριστικά της οικονομίας και της 

αγοράς εργασίας (π.χ. μισθοί, ύπαρξη κενών θέσεων, εργασιακές συνθήκες κ.λπ.), 

όσο και από ατομικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση, κ.λπ.). 

Το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 ήταν 64,3%. Για 

την περίοδο από το 2002 μέχρι και το 2008 παρουσίαζε μικρή αύξηση, ενώ στη 

συνέχεια μικρή κάμψη. Η Ολλανδία έχει το υψηλότερο ποσοστό (74,9%), ενώ η 

Ελλάδα έχει το χαμηλότερο (55,6%). Η διαφορά του υψηλότερου από το χαμηλότερο 

ποσοστό απασχόλησης ανέρχεται σε 19,3 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2011 οι χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν υψηλότερο του μέσου όρου ποσοστό απασχόλησης 

ήταν η Αυστρία, η Δανία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Κύπρος, η Εσθονία, το 

Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Σλοβενία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο.  

Η ελληνική οικονομία από το 1996 μέχρι και το 2007 σημείωνε αρκετά 

υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που κυμαίνονταν μεταξύ 2,3% και 3,5%. 

Ωστόσο, οι ρυθμοί αυτοί δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες αυξήσεις στην 

απασχόληση. Σε πέντε έτη στην παραπάνω περίοδο, ο ρυθμός μεταβολής της 

απασχόλησης ήταν κοντά στο μηδέν (δύο εκ των οποίων με αρνητικό πρόσημο) ενώ 

η μέγιστη αύξηση στην απασχόληση ανήλθε σε 3% που σημειώθηκε δύο έτη, το 1998 

και το 2005. Το 2008, την πρώτη χρονιά με αρνητικό ρυθμό στο ΑΕΠ, η απασχόληση 

αυξήθηκε κατά 0,8%. Τα αποτελέσματα της κρίσης στο ΑΕΠ και την απασχόληση 

έγιναν περισσότερο ορατά στα μεγέθη των επόμενων ετών και ειδικά το 2011 όταν το 

ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,1% και η απασχόληση κατά 6,6%. Είναι φανερό ότι η 

οικονομική μεγέθυνση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης τα 

χρόνια της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ότι η προσαρμογή της απασχόλησης στη 
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μείωση του παραγόμενου προϊόντος πραγματοποιείται με κάποια μικρή χρονική 

υστέρηση. 

Παρατηρούμε, επίσης, ότι η ανταπόκριση της απασχόλησης στο μέγεθος του ΑΕΠ 

είναι ισχυρότερη τα χρόνια της κρίσης, παρά τα χρόνια προ αυτής. Τα σχετικά 

δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.5.1. 

 

Διάγραμμα 1.5.1: Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ και της Απασχόλησης στην Ελλάδα  

 
Πηγή: Eurostat  

 

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ (τεύχος 04/14), κατά το τρίτο τρίμηνο του 

2014 η Ελλάδα εξακολουθούσε να παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

ανάμεσα στις 19 χώρες της Ευρωζώνης, ακολουθούμενη από την Ισπανία (23,7%) 

αλλά και την Κύπρο (16,1%). Στην Πορτογαλία, η οποία έχει βγει από το μηχανισμό 

στήριξης, η ανεργία περιορίζεται με γοργό ρυθμό και πλέον διαμορφώνεται σε 

ποσοστό 13,3%. Παρόμοια τάση παρατηρείται στην Ιρλανδία, με τα σχετικά ποσοστά 

να μειώνονται σημαντικά έναντι προηγούμενων τριμήνων (11,3%). Κατά την ίδια 

περίοδο, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη καταγράφηκε στη 

Γερμανία (4,8%), στην Αυστρία (5,0%), στη Μάλτα (5,9%) και στο Λουξεμβούργο 

(5,9%). 

Από τη σκοπιά της ηλικιακής διάρθρωσης, η ανεργία φαίνεται πως είναι πολύ 

πιο οξυμένη σε άτομα νεαρής ηλικίας. Το τρίτο τρίμηνο του 2014 κοντά στο 50% των 

νέων ηλικίας 15-24 ετών που επιθυμούσαν να εργασθούν, δεν έβρισκαν εργασία. 

Ωστόσο αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί αισθητά, κατά 13,3% σε σχέση με την 
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αντίστοιχη περίοδο του 2012 (57,1%). Στην ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, το σχετικό 

ποσοστό διαμορφώνεται στο 38%, από 43,5% στο τρίτο τρίμηνο του 2013. Η ανεργία 

πλήττει και τα άτομα που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών, καθώς το 

σχετικό ποσοστό διαμορφώθηκε στο 24,7%, αισθητά μειωμένο σε σχέση με την 

αντίστοιχη προπέρσινη περίοδο που ανήλθε στο 25,9%. 

Όσο αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει 

κυρίως άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η υψηλότερη ανεργία το τρίτο 

τρίμηνο του 2014 (34,8%) σημειώθηκε στα άτομα που παρακολούθησαν μερικές 

τάξεις του δημοτικού σχολείου, η οποία περιορίσθηκε κατά 12,2% σε σχέση με την 

ίδια περίοδο του 2013 (39,6%). Σε ηπιότερο βαθμό εξακολουθεί να πλήττεται η 

κατηγορία των ατόμων που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (33,0% έναντι 38,3%), 

τα άτομα με απολυτήριο Γυμνασίου (28,6% αντί 31,9%) αλλά και οι κάτοχοι 

απολυτηρίου Μέσης εκπαίδευσης (28,0% σε σχέση με 29,4% πρόπερσι). Αυξημένο 

κατά 1,8 εκατοστιαίες μονάδες, αλλά αισθητά μικρότερο από το μέσο όρο ανεργίας 

της χώρας, ήταν το ποσοστό ανεργίας στα άτομα με πτυχίο ανωτάτων σχολών (20,6% 

από 18,8%). Τέλος, το ποσοστό ανεργίας των κατόχων διδακτορικών ή 

μεταπτυχιακών τίτλων διαμορφώθηκε στο 12,7% έχοντας μειωθεί κατά 3 

εκατοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2013 (15,7%). 

1.6 Σκοπός και στόχος της εργασίας 

Η παρούσα εργασία έχει δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος εξετάζουμε τη σχέση 

μεταξύ εξαγωγών, επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα για την 

περίοδο 1970-2014. Στο δεύτερο σκέλος εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ εξαγωγών, 

επενδύσεων και του επιπέδου απασχόλησης στην Ελλάδα για την περίοδο 1992-2014.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας ανάμεσα στις εξαγωγές, τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την οικονομική 

ανάπτυξη (ή την απασχόληση) της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε την 

ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών καθώς επίσης 

μελετούμε και τις βραχυχρόνιες αλληλεπιδράσεις. Τέλος, εξετάζεται η ύπαρξη και η 

κατεύθυνση τυχόν αιτιακών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.  

Η εμπειρική διερεύνηση των παραπάνω σχέσεων πραγματοποιείται με τη 

χρήση στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων προκειμένου να αναλυθούν οι 
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χρονικές σειρές. Το οικονομετρικό λογισμικό  πακέτο που χρησιμοποιήθηκε στην εν 

λόγω έρευνα είναι το Eviews7. 
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Κεφάλαιο 2 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις 

Σύμφωνα με την κλασική θεωρία του διεθνούς εμπορίου, ο David Ricardo θεωρεί 

ότι τo διεθνές εμπόριο είναι ένας παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση του εγχώριου 

προϊόντος και κατ’ επέκταση στην οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με Ρικαρδιανή 

θεωρία , οι εξαγωγές  παρέχουν την δυνατότητα σε μια χώρα να διακρίνεται από την 

παραγωγή προϊόντων στα οποία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα κι ως εκ 

τούτου επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο εθνικού πλούτου. Ο συγγραφέας αποδίδει το 

διεθνές εμπόριο στην ύπαρξη διαφορών στην παραγωγικότητα των συντελεστών 

παραγωγής. Επομένως, χώρες με υψηλή παραγωγικότητα του παραγωγικού 

συντελεστή εργασία θα εξειδικευτεί σε προϊόντα έντασης εργασίας και χώρες με 

υψηλή παραγωγικότητα του συντελεστή κεφάλαιο θα εξειδικευτεί στην παραγωγή 

προϊόντων έντασης κεφαλαίου. Στη συνέχεια, οι χώρες θα προβούν σε ανταλλαγή των 

προϊόντων μεταξύ τους προκειμένου να καλυφθεί η ζήτησή τους.  

Βασισμένος στην θεωρία του Ricardo, ο Mundell (1957) προσθέσε τις εξής 

υποθέσεις: α) την κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ χωρών και β) 

την ύπαρξη εμποδίων εμπορίου όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις, το μεταφορικό 

κόστος κτλ. Στο συμπέρασμα του ο Mundell (1957) ισχυρίζεται ότι το διεθνές 

εμπόριο και η κίνηση κεφαλαίου είναι υποκατάστατα. Με άλλα λόγια, εάν σε μία 

οικονομία η οποία δέχεται εξαγωγές για να καλύψει τη ζήτηση για συγκεκριμένα 

προϊόντα επιβληθεί κάποιο εμπόδιο εμπορίου, τότε υπάρχει ισχυρό κίνητρο να 

αντικατασταθούν οι εξαγωγές με ΑΞΕ. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται λόγος για 

ΑΞΕ αμυντικού χαρακτήρα. Ακόμα όμως, και στην περίπτωση μη ύπαρξης 

εξαγωγών, πολιτικές που ενισχύουν τα εμπόδια εμπορίου μπορούν να δώσουν 

κίνητρο σε κάποιον ξένο παραγωγό να αναλάβει παραγωγική δραστηριότητα εκεί 

προκειμένου να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που αναδύονται στην προστατευόμενη 

αγορά.  

Σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα, οι αναπτυγμένες χώρες λόγω 

συσσώρευσης κεφαλαίου, διαθέτουν σχετική αφθονία κεφαλαίου ενώ οι 

αναπτυσσόμενες σχετική αφθονία εργασίας. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερες 
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αποδόσεις του κεφαλαίου, επομένως οι επενδυτές αναζητούν ευκαιρίες σε χώρες 

όπου οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες. Κατά συνέπεια, παρατηρούνται ροές 

κεφαλαίου από τις αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυσσόμενες μέχρι του σημείου 

όπου θα εξισωθεί η σχετική ποσότητα κεφαλαίου στις δύο χώρες, δηλαδή θα εξισωθεί 

η τιμή του κεφαλαίου, άρα η απόδοσή του. Στο νεοκλασικό υπόδειγμα ανάπτυξης που 

ανέπτυξε ο Solow (1956), η τεχνολογική πρόοδος (ως εξωγενής μεταβλητή) δεν 

επηρεάζεται από το βαθμό ανοίγματος της οικονομίας μιας χώρας. Ο Solow (1956) 

υποστηρίζει ότι υψηλότεροι ρυθμοί επενδύσεων και αποταμίευσης δημιουργούν 

περισσότερο συσσωρευμένο κεφάλαιο ανά εργάτη καταλήγοντας σε μια αύξηση της 

κατά κεφαλήν παραγωγής αλλά με μειωμένο ρυθμό. Οι Grossman και Helpman 

(1992) στην εργασία τους υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση του εμπορίου θα μπορούσε 

να αυξήσει τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη, αν η πολιτική προστατευτισμού 

του εμπορίου ενθάρρυνε τις επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας 

για τις χώρες με συγκριτικά πλεονεκτήματα στα προϊόντα αυτά. 

Σε θεωρητικό επίπεδο η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από το επίπεδο που βρίσκεται η τεχνολογία της 

εγχώριας οικονομίας, την οικονομική και πολιτική σταθερότητα, την κρατική 

επενδυτική πολιτική και το βαθμό ανοίγματος της οικονομίας. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη με δύο τρόπους: άμεσα αυξάνοντας 

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

προάγοντας την τεχνολογία (Levine and Renelt, 1992).  

2.2 Εμπειρικές προσεγγίσεις 

Η ανάπτυξη των εξαγωγών, αποτελεί κεντρικό θέμα στην θεωρία εμπορίου 

και βασική  προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Πολυάριθμες μελέτες έχουν 

επικεντρωθεί στην επίδραση των εξαγωγών επάνω στην οικονομική ανάπτυξη. Η 

οικονομική θεωρία προτείνει ότι η ενίσχυση των εξαγωγών προάγει την οικονομική 

ανάπτυξη μέσω δύο καναλιών: (i) με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον 

αφορά την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών (Basu και McLeod 1991) και  

(ii) από την αύξηση του όγκου των παραγωγικών συντελεστών μέσω της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου (Romer 1989, Edwards 1992). Γενικά, οι εξαγωγές 

χαλαρώνουν τους δεσμευτικούς περιορισµούς του ξένου συναλλάγματος και 

επιτρέπουν τις αυξήσεις στα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά, καθώς και στα 
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ενδιάµεσα αγαθά. Επιπλέον, οι εξαγωγές επιτρέπουν σε υποανάπτυκτες χώρες µε 

περιορισμένες εγχώριες αγορές να επωφελούνται από οικονοµίες κλίµατος (Helpman 

and Krugman 1985). Ο Τyler (1981) εξέτασε ένα δείγμα 55 αναπτυσσόμενων χωρών 

μεσαίου εισοδήματος και κατέληξε ότι οι εξαγωγές και οι ακαθάριστες επενδύσεις 

είναι οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης. Oι 

Βlomstorm, Lipsey, Zejan (1994) για την περίοδο 1960-1985 αναφέρουν ότι υπάρχει 

μονόδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων ως 

ποσοστό του ΑΕΠ και της ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

Ακόµη,  οι εξαγωγές μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της επάρκειας των 

πόρων και ιδιαίτερα στη βελτίωση της χρησιμοποίησης του κεφαλαίου λόγω του 

ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές. Οι Stamatiou και Dritsakis (2014)3

Από την άλλη, καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν αυξηθεί παγκοσμίως τις 

τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια συζήτηση όσο αφορά την επίδραση των ΑΞΕ στην 

εγχώρια οικονομία. Οι περισσότερες μελέτες έχουν βρει θετική επίδραση των ΑΞΕ 

στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της συσσώρευσης κεφαλαίων και την μεταφορά 

τεχνογνωσίας (De Gregorio 1992, Borenztein el al 1998, Basu et al 2003). Οι 

Βorensztein De Gegorio and Lee (1998) αναφέρουν ότι η θετική σχέση ανάμεσα στις 

εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης καθορίζεται 

από την επίτευξη ενός ελάχιστου επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, σε μια ανοιχτή οικονομία, η τεχνολογία μπορεί να 

μεταφερθεί μέσω των εξαγωγών και των εισαγωγών και συνεπώς η οικονομική 

ανάπτυξη μπορεί να προαχθεί (Grossman and Helpman 1997). Επίσης, έχει σημειωθεί 

ότι οι πολυεθνικές εταιρείες προσπαθούν να βρουν τις πιο παραγωγικές οικονομίες, 

με την γρήγορη ανάπτυξη, προκειμένου να επενδύσουν. Με άλλα λόγια, η σχέση 

αιτιότητας ανάμεσα στις ΑΞΕ και την οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να τρέχει 

 εξετάζουν 

την σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις εξαγωγές και την οικονομική 

ανάπτυξη για 5 χώρες της ευρωζώνης (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία και 

Ιταλία) για την περίοδο 1970-2011. Χρησιμοποιώντας ανάλυση πάνελ καταλήγουν 

στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις εξαγωγές 

και την οικονομική ανάπτυξη, ωστόσο δεν βρέθηκε σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις 

άμεσες επενδύσεις και τις υπόλοιπες μεταβλητές. 

                                                           
3 http://users.uom.gr/~drits/publications/Exports_Foreign_Direct_Investment.pdf 
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αμφίδρομα. Για παράδειγμα, οι Liu et al (2002) βρήκαν αμφίδρομη σχέση αιτιότητας 

ανάμεσα στα ζευγάρια του ΑΕΠ, των εξαγωγών και των ΑΞΕ στην Κίνα για την 

περίοδο 1981-1997. Οι Dritsaki και Adamopoulos (2004) ερευνούν την σχέση 

ανάμεσα σε εξαγωγές, ΑΞΕ και ΑΕΠ για την Ελλάδα για την περίοδο 1960-2002. 

Στην μελέτη τους βρίσκουν ότι με βάση την μέθοδο συνολοκλήρωσης υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Η μελέτη της σχέσης 

αιτιότητας έδειξε ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών. Οι Dritsaki, 

Vazakidis και Adamopoulos (2004) εξετάζουν την ίδια σχέση για τις χώρες της 

Βαλτικής που πρόσφατα εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή ένωση. Χρησιμοποιώντας 

τριμηνιαία δεδομένα για την περίοδο 1992-2000 και την μέθοδο συνολοκλήρωσης 

των Johansen-Juselius βρίσκουν ότι οι εξαγωγές μαζί με την αύξηση των επενδύσεων 

είχαν θετική επίδραση στην ανάπτυξη των χωρών της Βαλτικής. Η Μoudatsou (2003) 

σε μια εμπειρική αποτίμηση των επιδράσεων των άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 1980-

1996 βρίσκει ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσά τους είτε άμεση είτε έμμεση. 

 Ο Dritsakis (2006) εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική 

ανάπτυξη ανάμεσα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ιαπωνία.  Για την ανάλυση, ο 

συγγραφέας χρησιμοποίησε τη σχέση αιτιόητητας κατά Granger και το υπόδειγμα 

διόρθωσης σφάλματος. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι εξαγωγές 

αιτιάζουν την ανάπτυξη για την Ευρώπη και την Αμερική, ωστόσο δεν υπάρχει σχέση 

αιτιότητας για τις υπό εξέταση μεταβλητές για την Ιαπωνία. 

Ο Zhang (1999) εξετάζει την αιτιακή σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη με την μέθοδο αιτιότητας κατά Granger για 

δέκα χώρες της Ασίας. Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει μονόδρομη 

αιτιακή σχέση από τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη για 

τρεις χώρες (Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Ταϊβάν), αμφίδρομη αιτιακή σχέση για δυο 

χώρες (Κίνα και Ινδονησία), μονόδρομη αιτιακή σχέση από την οικονομική ανάπτυξη 

προς τις εξαγωγές για δυο χώρες (Μαλαισία, Ταϋλάνδη) και τέλος, δεν υπάρχει 

αιτιακή σχέση για Κορέα και Φιλιππίνες. Ο Eryigit (2012) εξέτασε τη σχέση ανάμεσα 

σε ΑΞΕ, εξαγωγές και ΑΕΠ για την Τουρκία διαμέσου της συνολοκλήρωσης για την 

περίοδο 2000-2010. Τα αποτελέσματα της έρευνα έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια 

σχέση ανάμεσα στις ΑΞΕ και τις εξαγωγές, καθώς επίσης και ανάμεσα στις ΑΞΕ και 

το ΑΕΠ. 
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Κεφάλαιο 3 

Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών 

3.1 Περιγραφή των δεδομένων 

Στην παρούσα εμπειρική εργασία συλλέχθηκαν ετήσια δεδομένα για την Ελλάδα 

για την περίοδο 1970 έως και 2014.  Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων  

του ΟΟΣΑ (OECD), της UNCTADSTAT και της Eurostat. Τα υπό εξέταση στοιχεία 

αφορούν τις παρακάτω μεταβλητές: 

1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν-GDP (Gross Domestic Product). 

2. Συνολικές εξαγωγές-ΕΧP (Exports of goods and services). 

3. Άμεσες ξένες επενδύσεις-FDI (Foreign direct investments). 

4. Ρυθμός απασχόλησης (Employment rate). 

Όλες οι μεταβλητές αναφέρονται σε εκατομμύρια δολάρια και σε σταθερές τιμές 

με έτος βάσης, το έτος βάσης της OECD. Ο ρυθμός απασχόλησης αντλήθηκε από τη 

βάση δεδομένων της Eurostat για την περίοδο 1992-2014. 

Η ανάλυση και διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω χρονολογικών σειρών 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια του λογισμικού EViews 7. 

Διάγραμμα 3.1
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: Διαχρονική εξέλιξη για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) της Ελλάδας 

για τα έτη 1970-2014. 
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Από το Διάγραμμα 3.1, παρατηρούμε ότι το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της 

Ελλάδας ακολουθεί διαχρονικά ανοδική πορεία μέχρι την παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009. Από το σημείο αυτό και έπειτα, το ΑΕΠ 

ακολουθεί καθοδική πορεία μέχρι και σήμερα. Η κατακόρυφη αυτή πτώση για την 

περίοδο 2007-2010 ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της έλλειψης ζήτησης των 

προϊόντων από την αγορά, λόγω μείωσης της απασχόλησης και επομένως μείωσης 

του εισοδήματος των εργαζομένων. Το γεγονός αυτό ανέδειξε την ανάγκη βελτίωσης 

της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων τόσο στην τοπική όσο και στη 

διεθνή αγορά, καθώς και της μείωσης των τελικών τιμών προκειμένου να αυξηθεί η 

αγοραστική αξία των μισθών (Κυριαζόπουλος και Τσέλης 2012). 

Διάγραμμα 3.2
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: Διαχρονική εξέλιξη για τις Εξαγωγές (EXP) της Ελλάδας για την περίοδο 

1970-2014. 

 

Από το Διάγραμμα 3.2, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές αυξάνονται 

με αργό ρυθμό από το 1970 έως τις αρχές του 2000. Κατά την διάρκεια των ετών 

2001-2008 οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα 

οι εξαγωγές αυξάνονταν κατά 3,8% κατά μέσο όρο ετησίως όταν ο μέσος αντίστοιχος 

ρυθμός για τις χώρες της ΕΕ27 ήταν 6,4% (Καραμούζης και Αναστασάτος, 2011- 

Eurobank Research). 
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Διάγραμμα 3.3
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: Διαχρονική εξέλιξη για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) της Ελλάδας για 

την περίοδο 1970-2014. 

 

Στο Διάγραμμα 3.3 παρατηρούμε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) στην 

Ελλάδα διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα από το 1970 έως τα μέσα του 1990. Έπειτα 

από κάποιες αυξομειώσεις στις αρχές του 2000 μετά το 2005 αυξάνονται σημαντικά 

μέχρι το 2008. Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι ΑΞΕ μειώνονται σε σημαντικό 

ποσοστό το 2010. Έπειτα ακολουθούν ανοδική πορεία, ωστόσο τα επίπεδα των ΑΞΕ 

παραμένουν χαμηλότερα της περιόδου προ κρίσης.  

Από το Διάγραμμα 3.4, παρακάτω παρατηρούμε ότι τα ποσοστά απασχόλησης 

ακολουθούν ανοδική πορεία από τη δεκαετία του 1990 μέχρι το 2007-2008 και 

έκτοτε σημειώνουν μεγάλη κάμψη ιδιαίτερα τη διετία 2011-2013. Οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης είναι εμφανέστατες στη μείωση των ποσοστών απασχόλησης 

στην ελληνική αγορά εργασίας. Πριν την κρίση, η διαφορά των συνολικών ποσοστών 

απασχόλησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος ήταν περίπου 4 ποσοστιαίες 

μονάδες και έκτοτε διευρύνεται φτάνοντας το β΄ τρίμηνο του 2014 στις 12,6 

ποσοστιαίες μονάδες διαφορά από τον κοινοτικό μέσο όρο. 
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Διάγραμμα 3.4
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: Διαχρονική εξέλιξη για τον ποσοστό απασχόλησης (EMPL_RATE) της 

Ελλάδας για την περίοδο 1992-2014. 

 

 

3.2 Περιγραφικά στατιστικά των δεδομένων 

3.2.1 Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών για την περίοδο 1970-2014 
(Υπόδειγμα Α) 

Ο πίνακας 3.1 παρακάτω, παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούμε για την περίοδο 1970-2014. Ο μέσος του ΑΕΠ 

(GDP) είναι 177349.8 εκατ. δολάρια, των εξαγωγών 12013.78 εκατ. δολάρια, των 

άμεσων ξένων επενδύσεων 1059.102 εκατ. δολάρια. 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας μας δίνει πληροφορίες για την ασυμμετρία της 

κατανομής των δεδομένων. Τιμές κοντά στο μηδέν, παρέχουν ενδείξεις ότι η 

κατανομή των παρατηρήσεων είναι συμμετρική (κανονική). Αρνητικές τιμές του 

συντελεστή ασυμμετρίας, είναι ένδειξη ότι η κατανομή παρουσιάζει αρνητική 

ασυμμετρία και θετικές τιμές του συντελεστή ασυμμετρίας, είναι ένδειξη ότι η 

κατανομή είναι θετικά ασύμμετρη. Στην εργασία μας, οι μεταβλητές που εξετάζουμε 

έχουν όλες θετική ασυμμετρία γεγονός που συνεπάγεται ότι οι περισσότερες τιμές 

είναι μεγαλύτερες του μέσου της κατανομής και ακολουθούν ασύμμετρη θετική 

κατανομή. 
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Πίνακας 3.1. Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών, (1970-2014) Υπόδειγμα Α 

Μεταβλητές GDP EXP FDI 

Mέσος 177349.8 12013.78 1059.102 

Διάμεσος 165606.9 9730 729.9141 

Μέγιστο 271338.7 36700 5354.887 

Ελάχιστο 95696.79 650 24 

Τυπ. απόκλιση 47054.29 10554.73 1074.17 

Ασυμμετρία 0.433012 1.114059 2.282137 

Κύρτωση 2.249604 3.134738 8.831992 

    

Jarque-Bera 2.462049 9.342494 102.8339 

Probability 0.291993 0.009361 0.000 

 

Ο συντελεστής κύρτωσης αναφέρεται στην κυρτότητα της κατανομής των 

δεδομένων. Στις μεταβλητές που χρησιμοποιούμε, το ΑΕΠ έχει τιμή κύρτωσης 

μικρότερη του 3, δηλαδή έχει πλατύκυρτη κατανομή, οι εξαγωγές έχουν τιμή 

κύρτωσης κοντά στο 3, δηλαδή ακολουθούν την κανονική κατανομή και οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις έχουν τιμή κύρτωσης μεγαλύτερη του 3, δηλαδή ακολουθούν 

λεπτόκυρτη κατανομή.   

Με το τεστ Jarque-Bera ελέγχουμε αν η σειρά μας ακολουθεί την κανονική 

κατανομή μετρώντας τη διαφορά της κύρτωσης και της ασυμμετρίας με αυτή της 

κανονικής κατανομής κάτω από τη μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής. Με 

probability:0,29 αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για κανονικά κατανεμημένες 

τιμές για το ΑΕΠ. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για τις εξαγωγές και τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις. 
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3.2.2 Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών για την περίοδο 1992-2014 

(Υπόδειγμα Β) 

Ο πίνακας 3.2 παρακάτω, παρουσιάζει τα περιγραφικά στατιστικά των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμα Β για την περίοδο 1992-2014. Ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός απασχόλησης είναι 56.2%, των εξαγωγών 19594.78 εκατ. 

δολάρια, των άμεσων ξένων επενδύσεων 1638.02 εκατ. δολάρια.  

Πίνακας 3.2. Περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών, (1992-2014) Υπόδειγμα Β 

Μεταβλητές EMPL EXPORTS  FDI 

Mέσος 56.204 19594.78 1638.02 

Διάμεσος 56.000 14050.00 1143.94 

Μέγιστο 61.400 36700.00 5354.88 

Ελάχιστο 48.800 9730.000 501.25 

Τυπ. απόκλιση 3.5534 9728.759 1221.04 

Ασυμμετρία -0.4131 0.668471 1.7941 

Κύρτωση 2.5170 1.849499 5.7041 

    

Jarque-Bera 0.8777 2.9814 19.347 

Probability 0.64477 0.2252 0.0003 

 

Ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι αρνητικός για τον ρυθμό απασχόλησης 

γεγονός που δείχνει ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις του ρυθμού απασχόλησης 

βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της κατανομής. Οι μεταβλητές των εξαγωγών και 

των επενδύσεων όπως και πριν παρουσιάζουν θετική ασυμμετρία γεγονός που 

συνεπάγεται ακολουθούν ασύμμετρη θετική κατανομή. 

Οι μεταβλητές της απασχόλησης και των εξαγωγών έχουν τιμή κύρτωσης 

μικρότερη του 3 που σημαίνει ότι οι μεταβλητές ακολουθούν πλατύκυρτη κατανομή. 

Αντίθετα, οι επενδύσεις έχουν τιμή κύρτωσης μεγαλύτερης του 3, δηλαδή η 

κατανομή της μεταβλητής είναι λεπτόκυρτη.  

Σύμφωνα με το τεστ Jarque-Bera, αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση των 

κανονικά κατανεμημένων τιμών των μεταβλητών της απασχόλησης και των 

εξαγωγών αλλά την απορρίπτουμε  στην περίπτωση των επενδύσεων.  
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Κεφάλαιο 4 

Εξειδίκευση των Υποδειγμάτων και Δεδομένα 

4.1 Εξειδίκευση των Υποδειγμάτων Α και Β 

Για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης (ΑΕΠ), της 

επένδυσης και των εξαγωγών και μεταξύ της απασχόλησης, της επένδυσης και των 

εξαγωγών χρησιμοποιούμε τα παρακάτω υποδείγματα. 

Υπόδειγμα Α: 
Η γενική μορφή του υποδείγματος έχει ως εξής: 

),,( EXPINVGDPfU =       (4.1) 

όπου 

GDP = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εξαρτημένη μεταβλητή) 

INV = Επενδύσεις (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

EXP = Εξαγωγές (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών με 

την εξαρτημένη είναι θετική. Δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων 

ως συνολικά μεγέθη της οικονομίας επιδρούν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη.  

Έστω ότι η συνάρτηση της οικονομικής θεωρίας έχει ως εξής: 

GDP = f (Investment, Exports) 

Εάν η συνάρτηση είναι γραμμική έχει την εξής μορφή: 

tttt EXPINVGDP εααα +++= 210      (4.2) 

όπου  

α0 = σταθερά 

α1 = συντελεστής παλινδρόμησης των επενδύσεων 

α2 = συντελεστής παλινδρόμησης των εξαγωγών 

εt = στοχαστική μεταβλητή 

Υπόδειγμα Β: 
Η γενική μορφή του υποδείγματος έχει ως εξής: 

EXP)INV,f(EMPL,U =       (4.3) 

όπου 

EMPL= Ρυθμός απασχόλησης (εξαρτημένη μεταβλητή) 
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INV = Επενδύσεις (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

EXP = Εξαγωγές (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η σχέση των ανεξάρτητων μεταβλητών με 

την εξαρτημένη είναι θετική. Δηλαδή η αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων 

ως συνολικά μεγέθη της οικονομίας επιδρούν θετικά (αυξάνουν) το ποσοστό 

απασχόλησης.  

Έστω ότι η συνάρτηση της οικονομικής θεωρίας έχει ως εξής: 

EMPL = f (Investment, Exports) 

Εάν η συνάρτηση είναι γραμμική έχει την εξής μορφή: 

tt2t10t eEXPβINVββEMPL +++=      (4.4) 

όπου  

β0 = σταθερά 

β1 = συντελεστής παλινδρόμησης των επενδύσεων 

β2 = συντελεστής παλινδρόμησης των εξαγωγών 

et = στοχαστική μεταβλητή 

• Όλες οι μεταβλητές αναφέρονται σε εκατομμύρια δολάρια και σε σταθερές 

τιμές με έτος βάσης, το έτος βάσης της OECD. 

• Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας αυτής είναι 

ετήσια και καλύπτουν την περίοδο από το 1970 έως το 2014 για το υπόδειγμα 

Α, και την περίοδο 1992-2014 για το υπόδειγμα Β λόγω διαθεσιμότητας 

δεδομένων του ρυθμού απασχόλησης από το 1992 και έπειτα. 

• Όλα τα δεδομένα είναι εκφρασμένα σε τιμές γραμμικής συνάρτησης. 

• Τα στοιχεία προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων του OECD και 

UNCTADSTAT (National Accounts) και Eurostat 

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/lfsi_emp_a). 

• Χρησιμοποιείται το οικονομετρικό λογισμικό πακέτο E-Views7. 

4.2 Μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων 

4.2.1 Στατιστικά κριτήρια και Διαγνωστικός έλεγχος για το Υπόδειγμα Α 

Ξεκινάμε εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση 

του υποδείγματος Α )εEXPαINVααGDP( tt210t +++= . Στην παλινδρόμηση 
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χρησιμοποιούμε το λογάριθμο των μεταβλητών. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα 

EViews7  παίρνουμε τα ακόλουθα  αποτελέσματα. 

Πίνακας 4.1. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Υπόδειγμα Α 

Dependent Variable: LGDP   

Method: Least Squares   

Sample: 1970 2014   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 10.07133 0.156614 64.30665 0.0000 

LFDI 0.038987 0.032661 1.193677 0.2393 

LEXP 0.192951 0.035891 5.376043 0.0000 

R-squared 0.852400     Mean dependent var 12.05154 

Adjusted R-squared 0.845371     S.D. dependent var 0.265944 

S.E. of regression 0.104577     Akaike info criterion -1.613450 

Sum squared resid 0.459325     Schwarz criterion -1.493006 

Log likelihood 39.30263     Hannan-Quinn criter. -1.568550 

F-statistic 121.2763     Durbin-Watson stat 0.239558 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η εξίσωση παλινδρόμησης του 

υποδείγματος Α μπορεί να γραφεί ως εξής: 

[ ] [ ] [ ]
( ) ( ) ( )
852.0R με

0.000             0.239   0.000       .prob
5.376                1.193   64.306  .statt

εEXP1929.0INV0389.0071.10GDP

2

tttt

=

−
+++=

    (4.5)  

Τα πρόσημα των συντελεστών παλινδρόμησης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

είναι θετικά. Δηλαδή συμφωνούν με την οικονομική θεωρία περί οικονομικής 

ανάπτυξης, επενδύσεων και εξαγωγών. Η ερμηνεία των εν λόγω συντελεστών έχουν 

ως εξής: 

• α1 = 0,038 : με την αύξηση κατά 1% των άμεσων ξένων επενδύσεων θα 

προκαλέσει αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη κατά 0.03%. 

• α2 = 0,1929 : με την αύξηση κατά 1% των συνολικών εξαγωγών επέρχεται 

αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη κατά 0,19%. 

Παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο ΑΕΠ από ότι οι 

επενδύσεις. 
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I. 

 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών με την στατιστική t 

Στατιστικά κριτήρια ελέγχου - Υπόδειγμα Α 

Σύμφωνα με τον έλεγχο της t-κατανομής, τα αποτελέσματα της στατιστικής 

σημαντικότητας των συντελεστών της παλινδρόμησης (α0, α1, α2) για επίπεδο 

σημαντικότητας α=5% είναι: 

- α0: επειδή το                                        , απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση H0 ότι α0=0. Δηλαδή ο σταθερός όρος είναι στατιστικά 

σημαντικός.  

- α1: επειδή το                                           , αποδεχόμαστε την H0 ότι α1=0. 

Δηλαδή ο συντελεστής των άμεσων ξένων επενδύσεων δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός. 

- α2: επειδή το                                             , απορρίπτουμε την H0 ότι α2=0. 

Δηλαδή ο συντελεστής εξαγωγών είναι στατιστικά σημαντικός. 

 Έλεγχος Συντελεστή Προσδιορισμού (R2) 

Ο συντελεστής προσδιορισμού παίρνει μόνο θετικές τιμές, οι οποίες 

κυμαίνονται ανάμεσα στο 0 και το 1. Στο υπόδειγμα Α που εκτιμήσαμε, ο 

συντελεστής προσδιορισμού έχει την τιμή R2=0.852. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 85.2% της μεταβλητότητας της εξαρτημένη 

μεταβλητής. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή R2 τόσο καλύτερη είναι η 

προσαρμογή της γραμμής παλινδρόμησης του δείγματος στα δεδομένα.  

 Από κοινού έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών με την 

στατιστική F 

Με την εν λόγω κατανομή F ελέγχεται από κοινού το σύνολο των συντελεστών 

της παλινδρόμησης. Η F-statistic του συνόλου των συντελεστών της παλινδρόμησης 

είναι 199288.6 μεγαλύτερη σε απόλυτες τιμές από το κρίσιμο σημείο 3,23.  

Άρα, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση Ηο και αποδεχόμαστε την εναλλακτική 

υπόθεση Η1, που σημαίνει ότι το σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι 

στατιστικά σημαντικό.  

Επιπλέον, η τιμή του Probalitity=0.00 είναι μικρότερη του 5%, οπότε το σύνολο 

των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό.  

Τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

1.96t64.306t πινα0
== 

1.96t1.193t πιν1α == 

1.96t5.376t πιν2α == 
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Πίνακας 4.2. Έλεγχος από κοινού στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών του 

υποδείγματος Α  

Test Statistic Value df Probability 

F-statistic  199288.6 (3, 42)  0.0000 

Chi-square  597865.8  3  0.0000 

Null Hypothesis: C(1)=C(2)=C(3)=0 

Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

C(1)  10.07133  0.156614 

C(2)  0.038987  0.032661 

 
II. 

 Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων 

Οικονομετρικοί (Διαγνωστικοί) έλεγχοι καταλοίπων - Υπόδειγμα Α 

Οι Jarque – Bera (1987) πρότειναν μία μέθοδο που βασίζεται στα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Ο έλεγχος αναφέρεται 

αναλυτικά παρακάτω. 

Πίνακας 4.3. Ιστόγραμμα –Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων 

0

1

2

3
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9

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Series: RESIDUALS
Sample 1970 2014
Observations 45

Mean       3.32e-15
Median  -0.023943
Maximum  0.186083
Minimum -0.197866
Std. Dev.   0.102172
Skewness   0.244943
Kurtosis   2.100618

Jarque-Bera  1.966642
Probability  0.374067

 
 

Με το τεστ Jarque-Bera ελέγχουμε αν η σειρά των καταλοίπων μας ακολουθεί 

την κανονική κατανομή χρησιμοποιώντας σαν μέτρο τη διαφορά της κύρτωσης και 

της ασυμμετρίας με αυτή της κανονικής κατανομής κάτω από την μηδενική υπόθεση 

της κανονικής κατανομής. Η στατιστική Jarque-Bera έχει την εξής μορφή: 

))3c(
4
1s(

6
1knJB 22 −+

−−
=       (4.6) 
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όπου n είναι ο αριθμός των παρατηρήσεων, S είναι ο συντελεστής ασυμμετρίας και C 

είναι ο συντελεστής κύρτωσης. Στο υπόδειγμα Α, με probability:0,374 αποδεχόμαστε 

τη μηδενική υπόθεση για κανονικά κατανεμημένες τιμές των καταλοίπων. 

 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων 

• Έλεγχος αυτοσυσχέτισης α’ τάξης των Durbin-Watson 

Με το στατιστικό των Durbin-Watson ελέγχουμε αν το δείγμα έχει 

αυτοσυσχέτιση, και συγκεκριμένα κάνουμε έλεγχο αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύο παρακάτω υποθέσεις, καθώς και ότι το επίπεδο 

σημαντικότητας είναι 5%, ο αριθμός παρατηρήσεων είναι 45 και ο αριθμός των 

μεταβλητών k=2, καταλήγουμε στα παρακάτω κρίσιμα σημεία. 

Οι δύο υποθέσεις: 

Ηο :δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

Η1 : υπάρχει αυτοσυσχέτιση (δίπλευρος έλεγχος) πρώτης τάξης 

Τα κρίσιμα σημεία είναι: 

dL = 1,4298 

dU = 1,6148 

4-dL=4-1,4298= 2.5702 και  

4-dU = 4-1,6148=2.3852 

Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ του 0 και 4.Υπάρχουν δύο αβέβαιες περιοχές μεταξύ 

των τιμών 1,43 και 1,61 και μεταξύ των τιμών 2,38 και 2,57.Οι τιμές που χωρίζουν 

τις υποθέσεις Ηο και Η1 είναι οι εξής: 

Ηο: από 1,61 έως 2,38 

Η1: από 0 έως 1,43 και 2,57 έως 4 

Η στατιστική Durbin–Watson από την παλινδρόμηση όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1 

είναι 0.2395, δηλαδή βρίσκεται στο διάστημα 0<0.2395<1,43. Άρα αποδεχόμαστε 

την εναλλακτική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση α΄τάξης 

στα κατάλοιπα. 

• Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Breusch – Godfrey 

        Επειδή ο έλεγχος Durbin – Watson έχει κάποια προβλήματα, όπως οι αβέβαιες 

περιοχές, εξετάζει αυτοσυσχέτιση μόνο α’ τάξης, διεξάγουμε τον έλεγχο 

αυτοσυσχέτισης κατά Breusch-Godfrey όπου γίνεται έλεγχος αυτοσυσχέτισης πολλών 

τάξεων. Η στατιστική του ελέγχου ακολουθεί την κατανομή χ2 με βαθμούς 

ελευθερίας ίσους με τον αριθμό των υστερήσεων που ελέγχουμε για αυτοσυσχέτιση. 
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Για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης, το Breusch-Godfrey τεστ δίνει 

συνήθως παρόμοια αποτελέσματα με το Durbin-Watson τεστ.  

Χρησιμοποιώντας το E-Views7 ελέγχουμε για αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης και 

παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πίνακας 4.4 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων α’ τάξης - Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 151.4008     Prob. F(1,41) 0.0000 

Obs*R-squared 35.41064     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Included observations: 45   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.128972 0.073920 1.744751 0.0885 

LFDI 0.018576 0.015335 1.211367 0.2327 

LEXP -0.028292 0.016926 -1.671517 0.1022 

RESID(-1) 0.930390 0.075614 12.30450 0.0000 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των Breusch και Godfrey του 

παραπάνω πίνακα 4.4 παρατηρούμε ότι οι έλεγχοι μας δίνουν χαμηλή τιμή του 

probability:0.00<0.05, επομένως για επίπεδο σημαντικότητας 5% απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση Η0 και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

πρώτης τάξεως στα κατάλοιπα. 

Για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης οι υποθέσεις των Breusch και Godfrey 

διαμορφώνονται ως εξής: 

H0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου Breusch και Godfrey για αυτοσυσχέτιση 2ης 

τάξης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.5: 
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Πίνακας 4.5: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων β’ τάξης - Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 75.91373     Prob. F(2,40) 0.0000 

Obs*R-squared 35.61657     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Included observations: 45   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.106060 0.077965 1.360353 0.1813 

LFDI 0.015445 0.015717 0.982741 0.3316 

LEXP -0.023371 0.017746 -1.316950 0.1954 

RESID(-1) 1.056071 0.154041 6.855797 0.0000 

RESID(-2) -0.156974 0.167541 -0.936927 0.3544 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 4.5 παρατηρούμε ότι και οι δύο έλεγχοι μας δίνουν 

χαμηλή τιμή της πιθανότητας (probability) 0.000<0.05, οπότε για επίπεδο 

σημαντικότητας 5% αποδεχόμαστε την Η1 δηλαδή έχουμε και αυτοσυσχέτιση 

δεύτερης τάξεως. 

 Έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

Μια ακολουθία ή διάνυσμα από τυχαίες μεταβλητές λέγεται ετεροσκεδαστική αν 

οι τυχαίες αυτές μεταβλητές έχουν διαφορετική διακύμανση. Η αντίστοιχη ιδιότητα 

του διανύσματος ή σειράς των τυχαίων μεταβλητών λέγεται ετεροσκεδαστικότητα. 

Κατά τη χρήση στατιστικών τεχνικών όπως τα ελάχιστα τετράγωνα, γίνονται 

συνήθως υποθέσεις, όπως ότι ο όρος του λάθους έχει σταθερή διακύμανση. Αυτό 

ισχύει όταν οι παρατηρήσεις του όρου λάθους υποθέτουμε ότι γίνονται από 

πανομοιότυπες κατανομές. Η ετεροσκεδαστικότητα αποτελεί παραβίαση της 

υπόθεσης αυτής. 

• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το White’s Test 

Παρακάτω γίνεται στο υπόδειγμά μας, ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με τη 

μέθοδο White, που θεωρείται μία από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους ελέγχου της 

ετεροσκεδαστικότητας. Ο White (1980) πρότεινε έναν έλεγχο ο οποίος βασίζεται στα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7�
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%87%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AC�
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE&action=edit&redlink=1�
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κατάλοιπα. Η στατιστική του White ισούται με :  W= nR², όπου n είναι το μέγεθος 

του δείγματος. Η στατιστική (W) του White ακολουθεί ασυμπτωτικά τη χ² κατανομή 

με βαθμούς ελευθερίας , ν = k, όπου k ο αριθμός των ερμηνευτικών μεταβλητών στην 

παλινδρόμηση. (Εισαγωγή στην Οικονομετρία με τη χρήση του λογισμικού E-Views, 

Χάιδω N. Δριτσάκη-Μελίνα N. Δριτσάκη, 2013). 

Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου παρουσιάζονται ως εξής: 

Η0 :Δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Η1 :Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.6. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων White, Υπόδειγμα Α 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 10.80268     Prob. F(5,39) 0.0000 

Obs*R-squared 26.13175     Prob. Chi-Square(5) 0.0001 

Scaled explained SS 12.52705     Prob. Chi-Square(5) 0.0282 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Sample: 1970 2014   

Included observations: 45   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.014638 0.098514 -0.148593 0.8826 

LFDI^2 -0.008004 0.003633 -2.203179 0.0336 

LFDI*LEXP 0.021482 0.007910 2.715669 0.0098 

LFDI -0.089265 0.029941 -2.981393 0.0049 

LEXP^2 -0.010609 0.004679 -2.267165 0.0290 

LEXP 0.060558 0.039783 1.522224 0.1360 

R-squared 0.580705     Mean dependent var 0.010207 

Adjusted R-squared 0.526950     S.D. dependent var 0.010829 

S.E. of regression 0.007448     Akaike info criterion -6.838087 

Sum squared resid 0.002164     Schwarz criterion -6.597199 

Log likelihood 159.8570     Hannan-Quinn criter. -6.748286 

F-statistic 10.80268     Durbin-Watson stat 1.106841 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον παραπάνω πίνακα 4.6, το Probability 

του Οbs*R-squared είναι 0.0001, άρα συμπεραίνουμε ότι για επίπεδο σημαντικότητας 

5% απορρίπτουμε την H0, επομένως υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα.  

• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το Engle’s ARCH Test 

Η ετεροσκεδαστικότητα είναι ένα φαινόμενο που έχει ως αποτέλεσμα την 

αστάθεια της διακύμανσης των καταλοίπων και κυρίως οφείλεται στη δομή των 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Οι διακυμάνσεις των καταλοίπων παρουσιάζουν ένα 

είδος «ετεροσκεδαστικότητας υπό συνθήκη». Δηλαδή, οι διακυμάνσεις των 

καταλοίπων δεν είναι σταθερές διαχρονικά. Γι’ αυτό εισήχθησαν από τον Engle τα 

υποδείγματα ARCH που λαμβάνουν υπόψη τους την ετεροσκεδαστικότητα των 

διακυμάνσεων των καταλοίπων.  

Για τον έλεγχο ARCH πρώτης τάξης οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

Ηο : Δεν υπάρχει ARCH πρώτης τάξης στα κατάλοιπα 

Η1 : Υπάρχει ARCH πρώτης τάξης στα κατάλοιπα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.7. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας ARCH α’ τάξης, Υπόδειγμα Α  

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 52.98280     Prob. F(1,42) 0.0000 

Obs*R-squared 24.54385     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Sample (adjusted): 1971 2014   

Included observations: 44 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.002903 0.001510 1.922237 0.0614 

RESID^2(-1) 0.775214 0.106501 7.278929 0.0000 

R-squared 0.557815     Mean dependent var 0.010439 

Adjusted R-squared 0.547286     S.D. dependent var 0.010841 

S.E. of regression 0.007295     Akaike info criterion -6.958993 

Sum squared resid 0.002235     Schwarz criterion -6.877894 

Log likelihood 155.0978     Hannan-Quinn criter. -6.928917 

F-statistic 52.98280     Durbin-Watson stat 2.074474 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον παραπάνω πίνακα η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται για επίπεδο σημαντικότητας 5% οπότε υπάρχουν ARCH πρώτης τάξης 

στα κατάλοιπα.  

Για τον έλεγχο ARCH δεύτερης τάξης οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

Ηο : Δεν υπάρχει ARCH δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα 

Η1 : Υπάρχει ARCH δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4.8. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας ARCH β’ τάξης, Υπόδειγμα Α 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 25.45716     Prob. F(2,40) 0.0000 

Obs*R-squared 24.08109     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

Dependent Variable: RESID^2   

Sample (adjusted): 1972 2014   

Included observations: 43 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.002578 0.001635 1.576826 0.1227 

RESID^2(-1) 0.734313 0.157526 4.661537 0.0000 

RESID^2(-2) 0.072958 0.173109 0.421455 0.6757 

R-squared 0.560025     Mean dependent var 0.010541 

Adjusted R-squared 0.538027     S.D. dependent var 0.010948 

S.E. of regression 0.007441     Akaike info criterion -6.896336 

Sum squared resid 0.002215     Schwarz criterion -6.773461 

Log likelihood 151.2712     Hannan-Quinn criter. -6.851023 

F-statistic 25.45716     Durbin-Watson stat 2.000103 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Ομοίως, όπως και προηγουμένως η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για 

επίπεδο σημαντικότητας 5%, επομένως υπάρχουν ARCH β’ τάξης στα κατάλοιπα.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα 

κατάλοιπα της παλινδρόμησης του υποδείγματος Α. Διαπιστώσαμε από τους 

διάφορους στατιστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους ότι ενώ ακολουθούν την 

κανονική κατανομή, παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα.  
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4.2.2 Στατιστικά κριτήρια και Διαγνωστικός έλεγχος για το Υπόδειγμα Β 

Πρώτα εφαρμόζουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση 

του υποδείγματος Β )eEXPβINVββEMPL( tt2t10t +++=   στους λογάριθμους των 

μεταβλητών και παίρνουμε τα ακόλουθα  αποτελέσματα. 

Πίνακας 4.9. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Υπόδειγμα Β 

Dependent Variable: EMPL_RATE   

Method: Least Squares   

Sample: 1992 2014   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 60.75688 15.47048 3.927278 0.0008 

LFDI 2.634138 1.748444 1.506561 0.1476 

LEXP -2.422557 2.048106 -1.182828 0.2507 

R-squared 0.105346     Mean dependent var 56.20435 

Adjusted R-squared 0.015881     S.D. dependent var 3.553421 

S.E. of regression 3.525092     Akaike info criterion 5.478798 

Sum squared resid 248.5255     Schwarz criterion 5.626906 

Log likelihood -60.00617     Hannan-Quinn criter. 5.516046 

F-statistic 1.177509     Durbin-Watson stat 0.397741 

Prob(F-statistic) 0.328511    

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η εξίσωση παλινδρόμησης του 

υποδείγματος Α μπορεί να γραφεί ως εξής: 

[ ] [ ] [ ]
( ) ( ) ( )
105.0R με

0.250             0.147   0.000       .prob
1.1825-                1.506   3.927  .statt

εEXP42.2INV634.2756.60EMPL

2

tttt

=

−
+−+=

    (4.7) 

Τα πρόσημα των συντελεστών παλινδρόμησης των ανεξάρτητων μεταβλητών 

είναι θετικό για τις επενδύσεις και αρνητικό για τις εξαγωγές. Δηλαδή συμφωνούν εν 

μέρει με την οικονομική θεωρία περί ρυθμού απασχόλησης, επενδύσεων και 

εξαγωγών. Η ερμηνεία των εν λόγω συντελεστών έχουν ως εξής: 

• β1 = 2.63 : με την αύξηση κατά 1% των άμεσων ξένων επενδύσεων θα 

προκαλέσει αύξηση στο ρυθμό απασχόλησης κατά 2,63%. 

• β2 = 2.42: με την αύξηση κατά 1% των συνολικών εξαγωγών επέρχεται 

μείωση στον ρυθμό απασχόλησης κατά 2.42%. 
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I. 

 Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών με τον στατιστική t 

Στατιστικά κριτήρια ελέγχου - Υπόδειγμα Β 

Σύμφωνα με τον έλεγχο της t-κατανομής, τα αποτελέσματα της στατιστικής 

σημαντικότητας των συντελεστών της παλινδρόμησης (β0, β1, β2) για επίπεδο 

σημαντικότητας α=5% είναι: 

Το κρίσιμο σημείο των πινάκων για επίπεδο σημαντικότητας 5% και 20 βαθμούς 

ελευθερίας είναι το tπιν=2.086. Άρα για την στατιστική σημαντικότητα των 

συντελεστών  της παλινδρόμησης (β0, β1, β2) έχουμε τα εξής αποτελέσματα:  

- β0: επειδή το  
0 .3.927 2.08t tβ πιν= = , απορρίπτουμε την H0 ότι β0=0. 

Δηλαδή ο σταθερός όρος είναι στατιστικά σημαντικός.  

- β1: επειδή το  
1 .1.506 2.08t tβ πιν= = , αποδεχόμαστε την H0 ότι β1=0. 

Δηλαδή ο συντελεστής των άμεσων ξένων επενδύσεων δεν είναι 

στατιστικά σημαντικός. 

- β2: επειδή το 
2 .1.182 2.08t tβ πιν= = , αποδεχόμαστε την H0 ότι β2=0. 

Δηλαδή ο συντελεστής εξαγωγών δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

 Έλεγχος Συντελεστή Προσδιορισμού (R2) 

Στο υπόδειγμα Β που εκτιμήσαμε ο συντελεστής προσδιορισμού έχει την τιμή 

R2=0.10. Αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 10% της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής. Οπότε, συμπεραίνουμε ότι η 

προσαρμογή της γραμμής παλινδρόμησης του δείγματος στα δεδομένα δεν είναι 

αρκετά καλή.  

 Από κοινού έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών με την 

στατιστική F 

Με την εν λόγω κατανομή F ελέγχεται από κοινού το σύνολο των συντελεστών 

της παλινδρόμησης. Η F-statistic του συνόλου των συντελεστών της παλινδρόμησης 

είναι 1.1775 μικρότερη σε απόλυτες τιμές από το κρίσιμο σημείο 3.49.  

Άρα, αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση Ηο που σημαίνει ότι το σύνολο των 

συντελεστών της παλινδρόμησης είναι μη στατιστικά σημαντικό.  

Επιπλέον, η τιμή του Probalitity =0.3285 είναι μεγαλύτερη του 5%, οπότε το 

σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι μη στατιστικά σημαντικό.  

Τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 4.10. Έλεγχος από κοινού στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών του 

υποδείγματος Β 

Test Statistic Value df Probability 

F-statistic  1.177509 (2, 20)  0.3285 

Chi-square  2.355017  2  0.3080 

    

Null Hypothesis: C(2)=C(3)=0  

Null Hypothesis Summary:  

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

C(2)  2.634138  1.748444 

C(3) -2.422557  2.048106 

Restrictions are linear in coefficients. 

 
II. 

 Έλεγχος κανονικότητας καταλοίπων 

Οικονομετρικοί  (Διαγνωστικοί) έλεγχοι καταλοίπων - Υπόδειγμα Β 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω με το τεστ Jarque-Bera, ελέγχουμε αν η σειρά των 

καταλοίπων μας ακολουθεί την κανονική κατανομή χρησιμοποιώντας σαν μέτρο την 

διαφορά της κύρτωσης και της ασυμμετρίας με αυτή της κανονικής κατανομής, κάτω 

από τη μηδενική υπόθεση της κανονικής κατανομής.  

Στο υπόδειγμα Β, με probability:0.638 αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για 

κανονικά κατανεμημένες τιμές των καταλοίπων. 
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Πίνακας 4.11. Ιστόγραμμα –Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων 

0

1

2

3

4

5

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: RESID01
Sample 1992 2014
Observations 23

Mean       9.19e-15
Median   0.539073
Maximum  4.721010
Minimum -7.419232
Std. Dev.   3.361043
Skewness  -0.432641
Kurtosis   2.567777

Jarque-Bera  0.896548
Probability  0.638730

 
 

 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης καταλοίπων 

• Έλεγχος αυτοσυσχέτισης α’ τάξης των Durbin-Watson 

Με το στατιστικό των Durbin-Watson ελέγχουμε αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

α’ τάξης στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης.  Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις 

κρίσιμες τιμές, η στατιστική DW από την παλινδρόμηση όπως φαίνεται στον πίνακα 

4.9 είναι 0.397, δηλαδή βρίσκεται στο διάστημα 0<0.397<1,16. Άρα αποδεχόμαστε 

την εναλλακτική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση α΄τάξης 

στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης Β. 

• Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Breusch – Godfrey 

Με τον έλεγχο Breusch-Godfrey πρώτα ελέγχουμε για αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

και παίρνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
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Πίνακας 4.12. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων α’ τάξης Breusch Godfrey 

F-statistic 33.65796     Prob. F(1,19) 0.0000 

Obs*R-squared 14.70116     Prob. Chi-Square(1) 0.0001 

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 11/10/15   Time: 19:34   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 12.66295 9.780908 1.294660 0.2110 

LFDI -1.177551 1.096493 -1.073925 0.2963 

LEXP -0.446189 1.264562 -0.352841 0.7281 

RESID(-1) 0.910467 0.156935 5.801548 0.0000 

 

Παίρνουμε τις δύο υποθέσεις: 

H0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 

Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των Breusch και Godfrey του 

παραπάνω πίνακα 4.12, παρατηρούμε ότι οι έλεγχοι μας δίνουν χαμηλή τιμή του 

probability: 0.000<0.05 επομένως για επίπεδο σημαντικότητας 5% απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση Η0 και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

πρώτης τάξεως στα κατάλοιπα. 

Για τον έλεγχο αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης οι υποθέσεις για τον έλεγχο των 

Breusch και Godfrey διαμορφώνονται ως εξής: 

H0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου Breusch και Godfrey για αυτοσυσχέτιση 2ης τάξης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.13: 
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Πίνακας 4.13: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων β’ τάξης Breusch-Godfrey 

F-statistic 16.02616     Prob. F(2,18) 0.0001 

Obs*R-squared 14.72866     Prob. Chi-Square(2) 0.0006 

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 1992 2014   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 11.10803 11.87656 0.935290 0.3620 

LFDI -1.226559 1.142377 -1.073690 0.2971 

LEXP -0.247131 1.531198 -0.161397 0.8736 

RESID(-1) 0.952413 0.235190 4.049544 0.0008 

RESID(-2) -0.077354 0.316226 -0.244615 0.8095 

 

Από τον παραπάνω πίνακα 4.13, παρατηρούμε ότι ο έλεγχος Breusch και Godfrey 

μας δίνει χαμηλή τιμή probability=0.00<0.05, οπότε για επίπεδο σημαντικότητας 5% 

αποδεχόμαστε την Η1, δηλαδή έχουμε και αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξεως. 

 Έλεγχοι ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων 

• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το White’s Test 

Παρακάτω, γίνεται στο υπόδειγμά Β ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με τη 

μέθοδο White. Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου παρουσιάζονται ως 

εξής: 

Η0 :Δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Η1 :Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα από τον πίνακα 4.14 το Probability του Οbs*R-squared είναι 

0.0094, άρα συμπεραίνουμε ότι για επίπεδο σημαντικότητας 5% απορρίπτουμε την 

H0, επομένως υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα.  
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Πίνακας 4.14. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων White, Υπόδειγμα Β 

F-statistic 6.671509     Prob. F(5,17) 0.0013 

Obs*R-squared 15.23552     Prob. Chi-Square(5) 0.0094 

Scaled explained SS 9.030586     Prob. Chi-Square(5) 0.1079 

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample: 1992 2014   

Included observations: 23   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1567.416 1532.989 1.022457 0.3209 

LFDI^2 -19.02213 8.055074 -2.361509 0.0304 

LFDI*LEXP 40.18189 17.02554 2.360095 0.0305 

LFDI -113.3197 128.7598 -0.880086 0.3911 

LEXP^2 -0.933365 18.83946 -0.049543 0.9611 

LEXP -255.1644 313.9596 -0.812730 0.4276 

R-squared 0.662414     Mean dependent var 10.80546 

Sum squared resid 1421.290     Schwarz criterion 7.779658 

F-statistic 6.671509     Durbin-Watson stat 1.895460 

Prob(F-statistic) 0.001309    

 

• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με το Engle’s ARCH Test 

Για τον έλεγχο ARCH πρώτης τάξης, οι υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

Ηο : Δεν υπάρχει ARCH πρώτης τάξης στα κατάλοιπα 

Η1 : Υπάρχει ARCH πρώτης τάξης στα κατάλοιπα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου για το υπόδειγμα Β φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

4.15. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για επίπεδο 

σημαντικότητας 5% οπότε υπάρχουν ARCH πρώτης τάξης στα κατάλοιπα.  
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Πίνακας 4.15. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας ARCH α’ τάξης, Υπόδειγμα Β 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 7.581748     Prob. F(1,20) 0.0123 

Obs*R-squared 6.047422     Prob. Chi-Square(1) 0.0139 

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1993 2014   

Included observations: 22 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.231288 3.317129 1.577053 0.1305 

RESID^2(-1) 0.580058 0.210662 2.753497 0.0123 

R-squared 0.274883     Mean dependent var 10.78315 

S.E. of regression 12.35450     Akaike info criterion 7.952426 

Sum squared resid 3052.674     Schwarz criterion 8.051612 

F-statistic 7.581748     Durbin-Watson stat 2.126085 

Prob(F-statistic) 0.012252    

 

Για τον έλεγχο ARCH δεύτερης τάξης η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση 

διαμορφώνονται ως εξής: 

Ηο : Δεν υπάρχει ARCH δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα 

Η1 : Υπάρχει ARCH δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον πίνακα 4.16 παρακάτω. Όπως 

και προηγουμένως η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για επίπεδο σημαντικότητας 

5%, επομένως υπάρχουν ARCH δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα.  
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Πίνακας 4.16. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας ARCH β’ τάξης, Υπόδειγμα Β 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

F-statistic 3.948480     Prob. F(2,18) 0.0379 

Obs*R-squared 6.403692     Prob. Chi-Square(2) 0.0407 

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Sample (adjusted): 1994 2014   

Included observations: 21 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.672502 4.032553 0.910714 0.3745 

RESID^2(-1) 0.517369 0.230511 2.244440 0.0376 

RESID^2(-2) 0.318777 0.378719 0.841726 0.4110 

R-squared 0.304938     Mean dependent var 10.94267 

S.E. of regression 12.73223     Akaike info criterion 8.057714 

Sum squared resid 2917.975     Schwarz criterion 8.206932 

Log likelihood -81.60600     Hannan-Quinn criter. 8.090098 

F-statistic 3.948480     Durbin-Watson stat 2.155700 

Prob(F-statistic) 0.037863    

 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα 

κατάλοιπα της παλινδρόμησης του υποδείγματος Β. Διαπιστώσαμε από του 

διάφορους στατιστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους, ότι ενώ ακολουθούν την 

κανονική κατανομή, παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση και ετεροσκεδαστικότητα.  
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Κεφάλαιο 5 

Στασιμότητα των χρονικών σειρών 
Ορισμός στασιμότητας: Μία στοχαστική διαδικασία, δηλαδή ένα σύνολο από 

τυχαίες μεταβλητές διατεταγμένες στο χρόνο, θεωρείται στάσιμη όταν οι ιδιότητές 

της δεν επηρεάζονται από μία αλλαγή μέτρησης της χρονικής περιόδου. Με άλλα 

λόγια όταν ο μέσος και η διακύμανση δεν μεταβάλλονται. Ο έλεγχος της 

στασιμότητας γίνεται με τρεις (3) τρόπους και η πιο έμπιστη μέθοδος είναι ο έλεγχος 

μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιώντας τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) που 

δείχνει εάν η μεταβλητή είναι στάσιμη, έχει χρονική τάση, εάν ξεκινά με σταθερά ή 

όχι και εάν έχει στοχαστική ή προσδιοριστική τάση.  

5.1 Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας Augmented Dickey-Fuller και Phillips - 

Perron  

Για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας των μεταβλητών χρησιμοποιούμε τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF). Πριν τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας πρώτα 

λογαριθμοποιούμε τις μεταβλητές.  

Η βιβλιογραφία προκειμένου να εξετάσει την στασιμότητα των χρονολογικών 

σειρών με τον έλεγχο ADF χρησιμοποιεί τις παρακάτω εξισώσεις: 

-χωρίς σταθερό όρο χωρίς τάση: 

∑
=

−− ++=
ρ

1i
titi1t2t εΔΧβΧδΔΧ       (5.1) 

-με σταθερό όρο χωρίς τάση:  

∑
=

−− +++=
ρ

1i
titi1t20t εΔΧβΧδδΔΧ       (5.2) 

-με σταθερό όρο και τάση:  

∑
=

−− ++++=
ρ

1i
titi1t2t10t εΔΧβΧδδδΔΧ      (5.3) 

όπου i=1, 2….ρ ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. Έπειτα ελέγχουμε τον 

συντελεστή δ2  όπου δ2 =ρ-1. Πιο αναλυτικά ελέγχουμε τις εξής υποθέσεις: 

Ηο: δ2=0 ή ρ=1 τότε η σειρά μας έχει μοναδιαία ρίζα και δεν υπάρχει στασιμότητα 

Η1: δ2<0 ή ρ<1 τότε η σειρά μας δεν όχι μοναδιαία ρίζα οπότε υπάρχει στασιμότητα 
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Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν η τιμή της στατιστικής του 

συντελεστή είναι μικρότερη (πιο αρνητική) από την κριτική τιμή των πινάκων. Οι 

Dickey-Fuller έκαναν δικές τους κατανομές με αντίστοιχους πίνακες. Οι κριτικές 

τιμές στην περίπτωσή μας προκύπτουν από τον πίνακα του MacKinnon (1996) για τα 

διάφορα επίπεδα σημαντικότητας όπως δίνονται από το πρόγραμμα Eviews7. Η 

διαφορά του επαυξημένου ελέγχου DF με τον απλό έλεγχο DF έγκειται στο γεγονός, 

ότι η εξίσωση της παλινδρόμησης επαυξάνεται με τις υστερήσεις της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να 

μην υπάρχει συσχέτιση στα κατάλοιπα. Για να επιλέξουμε το βέλτιστο αριθμό 

υστερήσεων  χρησιμοποιούμε το κριτήριο πληροφορίας Schwarz (1978).  

Οι Phillips-Perron (1988) για τον έλεγχο της ύπαρξης στασιμότητας μιας 

χρονικής σειράς, προτείνουν μια μεθοδολογία στην οποία δεν πληρούνται οι γνωστές 

υποθέσεις για τον διαταρακτικό όρο όπως οι υποθέσεις αυτοσυσχέτισης και 

ομοσκεδαστικότητας. Για την περίπτωση συσχέτισης των καταλοίπων οι DF 

πρότειναν την επαύξηση του δεξιού μέλους των εξισώσεων με επιπλέον όρους των 

διαφορών της εξαρτημένης μεταβλητής. Οι PP πρότειναν ένα διαφορετικό τρόπο για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτοσυσχέτισης. Αντί για την επαύξηση της 

εξίσωσης των DF με υστερήσεις των πρώτων διαφορών οι PP  τροποποίησαν το 

κριτήριο t με την χρήση μη παραμετρικών μεθόδων ώστε να λαμβάνει υπόψη του τη 

μη τυχαιότητα των καταλοίπων. Η τροποποιημένη στατιστική λαμβάνει υπόψη της 

τόσο την αυτοσυσχέτιση μια άγνωστης τάξης στα κατάλοιπα όσο και την 

ετεροσκεδαστικότητα. (Δριτσάκης, 2002). Η στατιστική PP ακολουθεί την ίδια 

ασυμπτωτική κατανομή με την στατιστική των DF, οπότε και για τους δύο ελέγχους 

ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές. Ωστόσο ενώ στον έλεγχο DF βρίσκουμε τον βέλτιστο 

αριθμό των υστερήσεων με βάση κάποιο κριτήριο πληροφορίας που επιλέγουμε, στον 

έλεγχο PP ο υστερήσεις ορίζονται βάση της διόρθωσης των Newey-West (1994), η 

οποία αναφέρει τον αριθμό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης. Όπως και στην 

περίπτωση των DF έτσι και στον έλεγχο PP η εκτιμημένη εξίσωση περικλείει τον 

σταθερό όρο (c) και τον σταθερό όρο μαζί με χρονική τάση (c,t). 
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5.2 Αποτελέσματα και συμπεράσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας 

κατά επαυξημένου Dickey - Fuller και Phillips - Perron για το 

υπόδειγμα Α  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.1, με τον επαυξημένο έλεγχο 

Dickey-Fuller παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές στα επίπεδα δεν είναι στάσιμες 

(αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας), ενώ αντίθετα υπάρχει 

ισχυρή στασιμότητα στις πρώτες διαφορές σε όλες τις μεταβλητές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. Συνεπώς, όλες οι μεταβλητές μας είναι μη στάσιμες στο επίπεδο 

και στάσιμες στις πρώτες διαφορές, είναι δηλαδή Ι(1). Σε παρόμοια αποτελέσματα 

καταλήγουμε και με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας κατά Phillips-Perron. Σύμφωνα με 

τον έλεγχο PP όλες οι μεταβλητές στα επίπεδά τους δεν είναι στάσιμες ενώ γίνονται 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους, επομένως είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης 

και μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης.  

Πίνακας 5.1. Αποτελέσματα επαυξημένου ελέγχου των Dickey - Fuller (ADF) & 

Phillips-Perron(PP), Υπόδειγμα Α 

 Augmented  Dickey – Fuller 

Μεταβλητές Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 
 c c , t c c , t 

ΑΕΠ (GDP) -1.818 (1) -1.821 (1) -3.743 (0)***  -3.969 (0)***  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (EXP) -2.496 (0) -3.086 (0) -5.877 (0)*** -6.314 (0)***  

ΑΜ. ΕΠΕΝΔ. (FDI) -2.380 (1) -3.196 (0)* -9.160 (0)***  -9.244 (0)*** 

 Phillips-Perron (1988) 

Μεταβλητές Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

 c c , t c c , t 
ΑΕΠ (GDP) -2.335 [4] -1.522 [4] -3.726 [4]*** -3.982 [3]*** 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (EXP) -2.511 [1] -3.120 [4] -5.892 [2]*** -6.317 [2]*** 

ΑΜ. ΕΠΕΝΔ. (FDI) -2.185 [2] -3.039 [1] -9.189 [1]*** -9.946 [4]*** 
 

Σημειώσεις: τα c  και c,t αντιστοιχούν στην εξίσωση με μέσο και μέσο  και τάση αντίστο ιχα, το  * * *  αντιστο ιχεί σε επίπεδο 

σημαντικότητας  1%, (): ο άριστος αριθμός των χρονικών το ADF επιλέχθηκε από το κριτήριο του Schwarz(SBC), οι αριθμοί μέσα 

στις αγκύλες [ ] αναφέρονται στο  εύρος της αυτοσυσχέτισης βασισμένο  στον εκτιμητή των Newey-West (1994) χρησιμοποιώντας 

την στατιστική του Bartlett,για την από ρριψη της υπό θεσης της μο ναδιαίας ρίζας χρησιμο πο ιο ύμε το υς πίνακες το υ Mackinnon 

(1996).  
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5.3 Αποτελέσματα και συμπεράσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας 

κατά επαυξημένου Dickey - Fuller και Phillips - Perron για το 

υπόδειγμα Β.  

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.2 παρακάτω, προκύπτει ότι σύμφωνα με 

τον επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller όλες οι μεταβλητές στα επίπεδά τους δεν είναι 

στάσιμες (αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας) πλην των 

περιπτώσεων της απασχόλησης (με σταθερό όρο-c) και των άμεσων επενδύσεων (με 

σταθερό-c και με σταθερό και τάση-c,t). Στις πρώτες διαφορές υπάρχει ισχυρή 

στασιμότητα για όλες τις μεταβλητές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Σε παρόμοια 

αποτελέσματα καταλήγουμε και με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας κατά Phillips-Perron. 

Συνεπώς, όλες οι μεταβλητές μας είναι μη στάσιμες στο επίπεδα και στάσιμες στις 

πρώτες διαφορές, είναι δηλαδή Ι(1), επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στον 

έλεγχο συνολοκλήρωσης. 
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Πίνακας 5.2. Αποτελέσματα επαυξημένου ελέγχου των Dickey - Fuller (ADF) & 

Phillips-Perron(PP), Υπόδειγμα B 

 Augmented  Dickey – Fuller 

Μεταβλητές Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

 c c , t c c , t 

ΡΥΘ. ΑΠΑΣΧ. 

(EMPL) 
-3.625(1)** -3.267(2) -3.328(2)** -3.447(2)* 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

(EXP) 
-0.281(0) -1.550(0) -3.915(0)*** -3.821(0)** 

ΑΜ. ΕΠΕΝΔ. 

(FDI) 
-2.989(0)** -4.050(0)** -8.204(0)*** -8.030(0)*** 

 Phillips-Perron (1988) 

Μεταβλητές Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

 c c , t c c , t 
ΡΥΘ. ΑΠΑΣΧ. 

(EMPL) 
-1.084[3] -0.211[2] -1.880[1] -1.810[0] 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

(EXP) 
-0.342[1] -1.550[0] -3.871[4]*** -3.760[4]** 

ΑΜ. ΕΠΕΝΔ. 

(FDI) 
-2.994[2]** -4.038[1]** -9.010[3]*** -8.812[3]*** 

 

Σημειώσεις

 

: τα c  και c,t αντιστο ιχούν στην εξίσωση με μέσο  και μέσο  και τάση αντίστο ιχα, τα ***,** αντιστοιχούν σε επίπεδα 

σημαντικότητας  1% και 5% αντίστοιχα, (): ο άριστος αριθμός των χρονικών υστερήσεων για την εξίσωση ADF επιλέχθηκε από το 

κριτήριο του Schwarz(SBC), οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες [ ] αναφέρονται στο εύρος της αυτοσυσχέτισης βασισμένο στον εκτιμητή 

των Newey-West (1994) χρησιμοποιώντας την στατιστική του Bartlett για την από ρριψη της υπό θεσης της μοναδιαίας ρίζας 

χρησιμοποιούμε τους πίνακες του Mackinnon (1996). 
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Κεφάλαιο 6 

Συνολοκλήρωση 

6.1 Εισαγωγή 
Δύο ή περισσότερες μη στάσιμες χρονικές σειρές συνολοκληρώνονται όταν 

υπάρχουν ένας ή περισσότεροι γραμμικοί συνδυασμοί που να είναι στάσιμοι. 

Δηλαδή, δύο ή περισσότερες μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες εάν είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης (Ι(1)) και τα κατάλοιπά τους είναι στάσιμα στα 

επίπεδα (Ι(0)), και συγκεκριμένα μίας τάξης μικρότερης από αυτή των μεταβλητών. 

Δηλαδή, η τάξη των καταλοίπων πρέπει να είναι μικρότερη από την τάξη των 

μεταβλητών του υποδείγματος. 

Για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών η 

βιβλιογραφία χρησιμοποιεί δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Η πρώτη κατηγορία 

αναφέρεται στις μεθόδους της μίας εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίμηση των 

ελαχίστων τετραγώνων και η δεύτερη σε ένα σύστημα εξισώσεων η οποία βασίζεται 

στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκει η μεθοδολογία των Engle-Granger και η μεθοδολογία των Phillips-

Ouliaris ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι έλεγχοι στηρίζονται στη μεθοδολογία των 

VAR υποδειγμάτων. Στην τελευταία, μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγιστο 

αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του 

υποδείγματος που εξετάζουμε, κάτι το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να 

επιχειρήσουμε με την πρώτη κατηγορία της μίας εξίσωσης. Η πιο διαδεδομένη 

μέθοδος από την κατηγορία αυτή είναι η μέθοδος του Johansen (1988). Στην 

παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις παραπάνω μεθόδους οι οποίες θα 

παρουσιάσουμε αναλυτικά παρακάτω.  

6.2 Η μεθοδολογία συνολοκλήρωσης των Engle-Granger 

Οι Engle και Granger (1987) ανέπτυξαν περαιτέρω το έργο του Granger 

(1981, 1986) και πρότειναν πρώτοι έναν απλό έλεγχο για την διαπίστωση 

συνολοκλήρωσης, που ονομάζεται έλεγχος Engle–Granger (EG). Πιο αναλυτικά, 

έστω ότι θέλουμε να διερευνήσουμε την ύπαρξη συνολοκλήρωσης ανάμεσα σε δύο 

σειρές Yt και Xt. Σύμφωνα με την προσέγγιση των EG πρέπει αρχικά να 
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προσδιορίσουμε την τάξη ολοκλήρωσης της κάθε μεταβλητής, χρησιμοποιώντας τη 

μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών που αναπτύξαμε σε προηγούμενη ενότητα. 

Ακολούθως, διακρίνουμε τρεις πιθανές περιπτώσεις: 

Α) Εάν και οι δύο μεταβλητές είναι στάσιμες (για παράδειγμα ⦃𝖷ᵼ,𝖸ᵼ⦄∿Ι(0)) 

δεν είναι απαραίτητα να συνεχίσουμε εφόσον μπορούμε να εφαρμόσουμε την 

κλασική μέθοδο παλινδρόμησης και να εκτιμήσουμε την μεταξύ τους σχέση. 

B) Εάν οι μεταβλητές έχουν διαφορετική τάξη ολοκλήρωσης (για παράδειγμα 

Υᵼ∿Ι(0) και Χᵼ∿Ι(1), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι δύο μεταβλητές δεν 

συνολοκληρώνονται. 

Γ) Εάν και οι δύο μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδια τάξης (για 

παράδειγμα ⦃Χᵼ,Υᵼ⦄∿Ι(1), τότε ενδεχομένως να είναι συνολοκληρωμένες, οπότε 

μπορούμε να συνεχίσουμε και να εκτιμήσουμε με OLS τη μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας, η οποία έχει την παρακάτω μορφή:  

tutΧ1α0αtY ++=         (6.1) 

και να πάρουμε τα κατάλοιπα . Εάν οι Yt και Xt  δεν είναι συνολοκληρωμένες τότε η 

παραπάνω σχέση θα δώσει νόθα ή παραπλανητικά αποτελέσματα. Eάν όμως, οι Yt και 

Xt  είναι συνοκληρωμένες τότε ο εκτιμητής OLS είναι υπερ-συνεπής (super 

consistent) και επομένως τα αποτελέσματα θα είναι αξιόπιστα.  

Για να διαπιστώσουμε, αν οι Yt και Xt  είναι συνοκληρωμένες θα πρέπει να 

ελέγξουμε την στασιμότητα των καταλοίπων . Tα κατάλοιπα  είναι οι αποκλίσεις 

από την μακροχρόνια ισορροπία και εάν αποτελούν μια στάσιμη σειρά τότε οι Yt και 

Xt  είναι συνολοκληρωμένες, δηλαδή υπάρχει ένας στάσιμος γραμμικός συνδυασμός 

μεταξύ τους. Για να ελεγθεί η στασιμότητα των καταλοίπων εφαρμόζουμε τον έλεγχο 

ADF ως εξής: 

tε
k

1i itûiγ1tûβtûΔ +∑
= −+−=       (6.2) 

και ελέγχουμε τις υποθέσεις: 

Η0: β=0, για μη στασιμότητα 

Η1: β<0, για στασιμότητα 

Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης συνεπάγεται ότι τα κατάλοιπα είναι μία στάσιμη 

διαδικασία και κατά συνέπεια οι μεταβλητές Yt και Xt  είναι συνολοκληρωμένες.  
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Με τη χρήση του λογισμικού Eviews7 για  τον έλεγχο των Engle-Granger 

λαμβάνουμε τα αποτελέσματα για το υπόδειγμα Α, τα οποία εμφανίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα για τις μεταβλητές GDP ,FDI και EXP της Ελλάδας. 

Πίνακας 6.1. Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία Engle-Granger, 
Υπόδειγμα Α 
Series: LGDP LFDI LEXP    
Sample: 1970 2014   
Null hypothesis: Series are not cointegrated  
Cointegrating equation deterministics: C   
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9) 
Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 
LGDP -1.205312  0.9459 -4.034557  0.9313 
LFDI -4.177004  0.0298 -25.46148  0.0223 
LEXP -2.429881  0.5336 -12.54166  0.3870 
*MacKinnon (1996) p-values.   

     
Intermediate Results:   

  LGDP LFDI LEXP 
Rho - 1 -0.091694 -0.578670 -0.285038 
Rho S.E.  0.076075  0.138537  0.117305 
Residual variance  0.002475  0.189579  0.062293 
Long-run residual variance  0.002475  0.189579  0.062293 
Number of lags  0  0  0 
Number of observations  44  44  44 
Number of stochastic trends**  3  3  3 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα 6.1, παρατηρούμε ότι το probability της ενδογενής 

μεταβλητής GDP είναι για την t-κατανομή 0,9459 και για τη z-κατανομή 0,9313 

αντίστοιχα, μεγαλύτερα δηλαδή από το 5%. Άρα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν 

υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας και κατ΄επέκταση δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος Α.  

Στη συνέχεια, προχωρούμε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία 

των Engle-Granger για τις μεταβλητές του υποδείγματος Β.  
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Πίνακας 6.2. Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία 
Engle-Granger, Υπόδειγμα Β   
Series: EMPL_RATE LFDI LEXP    
Sample: 1992 2014   
Null hypothesis: Series are not cointegrated  
Cointegrating equation deterministics: C   
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=4) 
Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 
EMPL_RATE -1.184099  0.9490 -3.771001  0.9379 
LFDI -5.089405  0.0086 -24.02163  0.0072 
LEXP -2.861321  0.3495 -11.49066  0.3809 
*MacKinnon (1996) p-values.   

     
Intermediate Results:   

  EMPL_RATE LFDI LEXP 
Rho - 1 -0.171409 -1.091892 -0.522303 
Rho S.E.  0.144759  0.214542  0.182539 
Residual variance  4.412476  0.167205  0.089288 
Long-run residual variance  4.412476  0.167205  0.089288 
Number of lags  0  0  0 
Number of observations  22  22  22 
Number of stochastic trends**  3  3  3 

Από τον παραπάνω πίνακα 6.2, παρατηρούμε ότι όταν ο ρυθμός απασχόλησης 

είναι ενδογενής μεταβλητή, το probability της συγκεκριμένης μεταβλητής 

(EMPL_RATE) για την t-κατανομή είναι 0.9490 και για τη z-κατανομή είναι 0.9379, 

δηλαδή αρκετά μεγαλύτερο από το 5%. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να 

συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση με βάση τον έλεγχο EG.  

6.3 Η μεθοδολογία συνολοκλήρωσης των Phillips-Ouliaris 

Εναλλακτικά, οι Phillips-Ouliaris (1990) αντί για το κριτήριο ADF που 

χρησιμοποιούν οι Engle-Granger, χρησιμοποιούν το κριτήριο των Phillips-Perron. Γα 

τον έλεγχο των χρονικών υστερήσεων της μεταβλητής χρησιμοποιείται το κριτήριο 

πληροφορίας Schwarz.  

Τα αποτελέσματα για τον έλεγχο του υποδείγματος Α παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 6.3: 
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Πίνακας 6.3. Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία Phillips-Ouliaris, 
Υπόδειγμα Α 
Series: LGDP LFDI LEXP    
Sample: 1970 2014   
Null hypothesis: Series are not cointegrated  
Cointegrating equation deterministics: C   
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 
Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 
LGDP -1.617269  0.8691 -6.407115  0.8110 
LFDI -4.289756  0.0230 -26.75472  0.0155 
LEXP -2.572709  0.4624 -13.69748  0.3195 

     
     *MacKinnon (1996) p-values.   
     

Intermediate Results:   
  LGDP LFDI LEXP 

Rho - 1 -0.091694 -0.578670 -0.285038 
Bias corrected Rho - 1 (Rho* - 1) -0.145616 -0.608062 -0.311306 
Rho*  S.E.  0.090038  0.141747  0.121003 
Residual variance  0.002419  0.185270  0.060877 
Long-run residual variance  0.003467  0.198467  0.066282 
Long-run residual autocovariance  0.000524  0.006598  0.002703 
Για το υπόδειγμα Β τα αποτελέσματα δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6.4.  Έλεγχος συνολοκλήρωσης με την μεθοδολογία Phillips-Ouliaris, 
Υπόδειγμα B 
Series: EMPL_RATE LFDI LEXP    
Sample: 1992 2014   
Null hypothesis: Series are not cointegrated  
Cointegrating equation deterministics: C   
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth) 
Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.* 
EMPL_RATE -1.475264  0.9030 -5.241158  0.8665 
LFDI -5.222993  0.0066 -23.58090  0.0089 
LEXP -2.870234  0.3458 -10.55406  0.4524 

     
     *MacKinnon (1996) p-values.   
     

Intermediate Results:   
  EMPL_RATE LFDI LEXP 

Rho - 1 -0.171409 -1.091892 -0.522303 
Bias corrected Rho - 1 (Rho* - 1) -0.238234 -1.071859 -0.479730 
Rho*  S.E.  0.161486  0.205219  0.167140 
Residual variance  4.211909  0.159604  0.085229 
Long-run residual variance  5.491109  0.152989  0.074858 
Long-run residual autocovariance  0.639600 -0.003308 -0.005185 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα των πινάκων 6.3 και 6.4 διαπιστώνουμε ότι, 

δεν υπάρχει συνολοκλήρωση με τον έλεγχο των Phillips-Ouliaris. Αυτό ισχύει τόσο 

για την εξίσωση του υποδείγματος Α, όσο και για αυτή του υποδείγματος Β. Τα 
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αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης των Phillips-Ouliaris συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης των Engle-Granger. Και τα δύο 

καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών των δύο υπό εξέταση υποδειγμάτων.  

Ο έλεγχος EG είναι εύκολος στην κατανόηση και στην εφαρμογή, όμως έχει 

κάποια μειονεκτήματα. Πρώτον, κατά την εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ 

των μεταβλητών Yt και Xt  εναπόκειται στον ερευνητή να αποφασίσει ποια μεταβλητή 

θα πρέπει να είναι η εξαρτημένη και ποια η ανεξάρτητη. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση των δύο μεταβλητών Yt και Xt  μπορεί να γίνει εκτίμηση είτε με την Yt ως 

εξαρτημένη ( 0 1 1t t tY a a X u= + + ) είτε με τη Xt  ως εξαρτημένη ( 0 1 2t t tX a a Y u= + + ). 

Έχει αποδειχθεί ότι καθώς το δείγμα τείνει στο άπειρο, οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης 

στα κατάλοιπα u1t και u2t είναι ισοδύναμοι. Όμως, στην πράξη μεγάλα δείγματα είναι 

σπάνια διαθέσιμα και είναι πιθανό η μία παλινδρόμηση να επιδεικνύει 

συνoλοκλήρωση ενώ η δεύτερη όχι. Αυτό το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο, όταν ο 

έλεγχος συνολοκλήρωσης περιλαμβάνει περισσότερες από δύο μεταβλητές. Σε αυτή 

την περίπτωση επιπλέον μπορεί, αν υπάρχουν περισσότερα από ένα διανύσματα 

συνολοκλήρωσης και η προσέγγιση των EG δεν μπορεί να μας πληροφορήσει για τον 

ακριβή αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. Ωστόσο, τα παραπάνω 

προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με άλλες μεθόδους συνολοκλήρωσης όπως 

του Johansen (1988, 1991, 1995) η οποία παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

6.4 Μεθοδολογία συνολοκλήρωσης ML του Johansen 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όταν στην παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης 

περιλαμβάνουμε περισσότερες από δύο μεταβλητές, τότε μπορεί να υπάρχουν 

περισσότερα από ένα διανύσματα συνολοκλήρωσης, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν 

περισσότερες από μία μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας που περιγράφουν τη 

διαχρονική εξέλιξη των μεταβλητών.  Γενικά, ισχύει ότι για m χρονικές σειρές μπορεί 

να υπάρξουν μέχρι m-1 γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα συνολοκλήρωσης.  

Πιο αναλυτικά, έστω ότι έχουμε ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα και θέλουμε 

να διερευνήσουμε την ύπαρξη συνολοκλήρωσης ανάμεσα σε m μεταβλητές. 

Θεωρούμε το ακόλουθο σύστημα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (Vector 

Autoregressive-VAR) k τάξεως ως εξής: 
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∑
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k

1i tuitΥiAtZXtY      (6.3) 

όπου, Yt είναι ένα διάνυσμα διαστάσεων m×1 και  περιέχει m ενδογενείς μεταβλητές 

οι οποίες είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, Αi  είναι μια μήτρα διαστάσεων n×m 

που περιλαμβάνει τους συντελεστές των m  ενδογενών μεταβλητών, Z είναι η μήτρα 

των συντελεστών των προσδιοριστικών τάσεων Xt και τέλος το ut είναι το διάνυσμα 

των καταλοίπων. 

Η παραπάνω εξίσωση VAR μπορεί να επαναδιατυπωθεί περιλαμβάνοντας τις 

πρώτες διαφορές των μεταβλητών, με την μορφή ενός διανυσματικού 

αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος διόρθωσης λαθών (Vector Autoregressive Error 

Correction Model-VECM): 

∑
−

=
++−+−=

1k

1i tuΖΧitΔΥtΓ1tΠΥtYΔ t     (6.4) 

όπου, 

η μήτρα Π είναι διαστάσεων n×m περιλαμβάνει πληροφορία σχετικά με τις 

μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας και ονομάζεται μήτρα ισορροπίας (equilibrium 

matrix). O βαθμός r (rank) της μήτρας Π προσδιορίζει τον αριθμό των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης και μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής τρεις περιπτώσεις: 

1) αν r(Π)=0, τότε όλα τα στοιχεία της μήτρας είναι μηδέν. Κατά συνέπεια ο 

όρος διορθώσεως λαθών δεν υπάρχει οπότε δεν υπάρχει και μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας. Οπότε το υπόδειγμα μετατρέπεται σε ένα υπόδειγμα VAR 

στις πρώτες διαφορές. 

2) αν r(Π)=m, τότε οι γραμμές της μήτρας Π είναι γραμμικά ανεξάρτητες που 

σημαίνει ότι το διάνυσμα Yt είναι στάσιμο, δηλαδή όλες οι μεταβλητές είναι 

Ι(0).  

3) Αν r(Π)<m, τότε οι γραμμές της μήτρας Π δεν είναι όλες γραμμικά 

ανεξάρτητες και δεχόμαστε ότι οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες. Ο 

βαθμός r προσδιορίζει τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης, τα 

οποία είναι r≤m-1 και ονομάζεται βαθμός συνολοκλήρωσης.  

Επιπλέον προκειμένου να εξειδικεύσουμε τα διανύσματα συνολοκλήρωσης, η 

μήτρα Π μπορεί να διατυπωθεί ως: 
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'αβΠ =  

όπου α είναι η μήτρα προσαρμογής που περιλαμβάνει τους συντελεστές 

ταχύτητας προσαρμογής, και β είναι η μήτρα συνολοκλήρωσης που 

περιλαμβάνει τους συντελεστές των σχέσεων συνολοκλήρωσης.  

Ο Johansen (1988) στην μεθοδολογία του ελέγχει τον βαθμό r της μήτρας Π 

και παρέχει τις εκτιμήσεις για την μήτρα προσαρμογής α και την μήτρα 

συνολοκλήρωσης β. Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο Johansen είναι η μέθοδος μεγίστης 

πιθανοφάνειας (ML) και βασίζεται στην ιδέα της παλινδρόμησης ελαττωμένου 

βαθμού (reduced ranked regression). Τα βήματα που ακολουθούμε στην προσέγγιση 

του Johansen έχουν ως εξής: 

α) Αρχικά, χρησιμοποιούμε ελέγχους μοναδιαίων ριζών για να βρούμε την τάξη 

ολοκλήρωσης των m μεταβλητών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούμε στα δύο υπό εξέταση υποδείγματα είναι μη στάσιμες στα επίπεδα και 

μετατρέπονται σε στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Στην συνέχεια σχηματίζουμε ένα 

υπόδειγμα VAR με τα επίπεδα των χρονολογικών σειρών και επιλέγουμε την άριστη 

τάξη του VAR(k) με βάση τα κριτήρια πληροφορίας.  

Ο πίνακας 6.5 μας δίνει τις τιμές των κριτηρίων πληροφορίας (LR, FPE, AIC, 

SC) για τον προσδιορισμό της τάξης του υποδείγματος Α. Σύμφωνα με τα κριτήρια 

που αναφέραμε παραπάνω το VAR υπόδειγμα θα περιλαμβάνει μία (1)  υστέρηση.  

Πίνακας 6.5. Κριτήρια πληροφορίας για τον προσδιορισμό τάξης του Υποδείγματος Α 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LGDP LFDI LEXP     
Exogenous variables: C      
Sample: 1970 2014      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -41.37214 NA   0.001748  2.164495  2.289878  2.210152 
1  87.51986   232.6343*   5.05e-06*  -3.683896*  -3.182362*  -3.501265* 
2  95.45996  13.16895  5.36e-06 -3.632193 -2.754510 -3.312589 
3  101.0438  8.443904  6.47e-06 -3.465553 -2.211720 -3.008976 
4  108.6509  10.39017  7.19e-06 -3.397606 -1.767623 -2.804056 

 * 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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Έλεγχος της στασιμότητας του υποδείγματος VAR(1) για το υπόδειγμα Α  

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξήχθησαν από το οικονομετρικό πρόγραμμα 

E-Views7, παρατηρούμε ότι όλες οι ρίζες είναι εντός του μοναδιαίου κύκλου, εκτός 

από μία που βρίσκεται πάνω στον μοναδιαίο κύκλο (δεξιά στη διάμετρο), που 

σημαίνει ότι το υπόδειγμά μας δεν είναι στάσιμο - σταθερό, δηλαδή τα αποτελέσματα 

των προβλέψεων δεν θα είναι αποτελεσματικά. Μόνο όταν όλες οι ρίζες της 

χαρακτηριστικής εξίσωσης είναι εντός του κύκλου είναι στάσιμο το υπόδειγμα VAR. 

 

Διάγραμμα 6.4.1:
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-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών του VAR(1) με την χρήση 

του μοναδιαίου κύκλου, Υπόδειγμα Α 

 

Ο παρακάτω  πίνακας 6.6 μας δίνει τις τιμές των κριτηρίων πληροφορίας για 

τον προσδιορισμό της τάξης του υποδείγματος Β. Παρατηρούμε ότι τα κριτήρια 

πληροφορίας μας δίνουν διαφορετικό επίπεδο υστερήσεων ως το βέλτιστο. Τα 

κριτήρια LR και SC μας δείχνουν 1 υστέρηση ενώ το AIC και HQ μας δίνουν 2 

υστερήσεις. Εμείς στην ανάλυσή μας θα χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια LR και SC. 
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Πίνακας 6.6. Κριτήρια πληροφορίας για τον προσδιορισμό τάξης του Υποδείγματος Β 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: EMPL_RATE LFDI LEXP     
Exogenous variables: C      
Sample: 1992 2014      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0 -76.86155 NA   0.590240  7.986155  8.135515  8.015311 
1 -17.12136   95.58431*  0.003753  2.912136   3.509575*  3.028762 
2 -5.206649  15.48912   0.003027*  2.620665  3.666184   2.824761* 
3  4.359484  9.566133  0.003504   2.564052*  4.057650  2.855618 

 * 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    
 

Έλεγχος της στασιμότητας του υποδείγματος VAR(1) για το υπόδειγμα Β 

Παρατηρούμε από το παρακάτω διάγραμμα ότι δύο ρίζες της χαρακτηριστικής 

εξίσωσης είναι εκτός του μοναδιαίου κύκλου, εκτός από μία που βρίσκεται μέσα στον 

μοναδιαίο κύκλο, που σημαίνει ότι το υπόδειγμά μας δεν είναι σταθερό. 

 

Διάγραμμα 6.4.2:
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών του VAR(1) με την χρήση 

του μοναδιαίου κύκλου, Υπόδειγμα Β 

 

‘Έπειτα εκτιμούμε το VAR υπόδειγμα και βρίσκουμε τις ιδιοτιμές λ 

(eigenvalues) από τις μήτρες διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων των καταλοίπων και 

τις ταξινομούμε σε φθίνουσα σειρά    
1 2 3 ... mλ λ λ λ> > > > . O αριθμός των 
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χαρακτηριστικών ριζών λ που είναι στατιστικά διάφορες του μηδενός, ισούται με τον 

βαθμό r της μήτρας Π που όπως προαναφέρθηκε προσδιορίζει τον αριθμό των 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. Οι Johansen (1988) και Johansen και Juselius 

προτείνουν δύο στατιστικές λόγου πιθανοφανειών (Likelihood ratio-LR) για τον 

έλεγχο σημαντικότητας των χαρακτηριστικών ριζών (λ) ή εναλλακτικά τον έλεγχο 

σημαντικότητας των διαφόρων 1-λj (για j=1,2,…,m) από την μονάδα, όπως ο έλεγχος 

μέγιστης ιδιοτιμής και ο έλεγχος ίχνους.  

Ο έλεγχος της μέγιστης ιδιοτιμής ελέγχει διαδοχικά τη μηδενική υπόθεση ότι 

υπάρχουν r διανύσματα, απέναντι στην εναλλακτική ότι υπάρχουν r+1 διανύσματα 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη στατιστική: 

),λ̂1log(n)1r,r(λ 1rmax +−−=+  για r=0,1,2,…,m-1    (6.5) 

Ο έλεγχος ίχνους ελέγχει διαδοχικά την υπόθεση ότι υπάρχουν το πολύ r διανύσματα, 

χρησιμοποιώντας την στατιστική: 

∑
+=

−−=
m

1rj
jtrace ),λ̂1log(n)r(λ  για r=0,1,2,…, m-1    (6.6) 

Και στους δύο ελέγχους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ξεκινάμε από την υπόθεση ότι 

r=0 και η διαδικασία σταματά όταν βρούμε το πρώτο μη σημαντικό αποτέλεσμα.  

Από τον πίνακα 6.7 για το υπόδειγμα Α παρακάτω, βλέπουμε ότι σύμφωνα με 

τον έλεγχο ίχνους (trace) η υπόθεση ότι υπάρχουν μηδέν διανύσματα 

συνολοκλήρωσης απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, με την τιμή της 

στατιστικής ίχνους να είναι 42.26 και το probability κοντά στο 0.05. Παρόμοια 

αποτελέσματα παίρνουμε και στον έλεγχο μέγιστης ιδιοτιμής, όπου η υπόθεση ότι 

υπάρχουν μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης απορρίπτεται σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, με τιμή στατιστικής 26.27 και probability 0.04. Και στον έλεγχο 

ίχνους και στον έλεγχο μέγιστης ιδιοτιμής ωστόσο αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι 

υπάρχει ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης.  
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Πίνακας 6.7 . Έλεγχος ίχνους (λtrace) και μέγιστης ιδιοτιμής(λmax) για το υπόδειγμα Α  
Sample (adjusted): 1972 2014   
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 
Series: LGDP LFDI LEXP    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

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

None  0.457164  42.26271  42.91525  0.0580 
At most 1  0.268814  15.99196  25.87211  0.4932 
At most 2  0.057122  2.529195  12.51798  0.9271 

 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.457164  26.27075  25.82321  0.0436 
At most 1  0.268814  13.46277  19.38704  0.2921 
At most 2  0.057122  2.529195  12.51798  0.9271 

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

 

Ο πίνακας 6.8 μας δίνει τα αποτελέσματα του ελέγχου ίχνους και μέγιστης 

ιδιοτιμής για το υπόδειγμα Β. Για τον έλεγχο ίχνους (trace) παρατηρούμε ότι η 

υπόθεση ότι υπάρχουν μηδέν διανύσματα συνολοκλήρωσης απορρίπτεται σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, με την τιμή της στατιστικής ίχνους να είναι 46.71 και το 

probability 0.01. Στον έλεγχο ίχνους αποδεχόμαστε την υπόθεση ότι υπάρχει ένα 

διάνυσμα συνολοκλήρωσης με τιμή probability 0.42. Παρόμοια αποτελέσματα 

παίρνουμε και στον έλεγχο μέγιστης ιδιοτιμής, όπου η υπόθεση ότι υπάρχουν μηδέν 

διανύσματα συνολοκλήρωσης απορρίπτεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, με τιμή 

στατιστικής 29.79 και probability 0.01. Στον έλεγχο ιδιοτιμής αποδεχόμαστε την 

υπόθεση για ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης με probability 0.52.  
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Πίνακας 6.8. Έλεγχος ίχνους (λtrace) και μέγιστης ιδιοτιμής (λmax) για το υπόδειγμα Β 
Sample (adjusted): 1994 2014   
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 
Series: EMPL_RATE LFDI LEXP    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

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

None *  0.757945  46.71920  42.91525  0.0199 
At most 1  0.404301  16.92876  25.87211  0.4203 
At most 2  0.250323  6.050359  12.51798  0.4539 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.757945  29.79044  25.82321  0.0142 
At most 1  0.404301  10.87840  19.38704  0.5259 
At most 2  0.250323  6.050359  12.51798  0.4539 
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

Συμπερασματικά, στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε την ύπαρξη μακροχρόνιας 

σχέσης των μεταβλητών των δύο υπό εξέταση υποδειγμάτων (Α και Β). Οι μέθοδοι 

συνολοκλήρωσης της μιας εξίσωσης (Engle-Granger και Phillips-Ouliaris) έδειξαν 

ότι δεν υπάρχει κάποια μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Στο ίδιο 

συμπέρασμα καταλήξαμε και για το υπόδειγμα Α και για το υπόδειγμα Β. Στην 

συνέχεια προχωρήσαμε στα μοντέλα πολλαπλών εξισώσεων με την χρήση 

υποδειγμάτων VAR. Αφού ελέγξαμε την τάξη των VAR υποδειγμάτων έπειτα 

χρησιμοποιήσαμε την μεθοδολογία τους Johansen για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης. 

Με βάση τους ελέγχους ίχνους και μέγιστης ιδιοτιμής καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση συνοκλήρωσης για επίπεδο σημαντικότητας 5% 

και για τα δύο υπό εξέταση υποδείγματα.  
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Κεφάλαιο 7 

Μηχανισμός Διόρθωσης Σφάλματος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εφόσον υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης 

μεταξύ των μεταβλητών, το υπόδειγμα VAR μπορεί να επαναδιατυπωθεί 

περιλαμβάνοντας τις πρώτες διαφορές, με τη μορφή ενός διανυσματικού 

αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος διόρθωσης λαθών (Vector Autoregressive Error 

Correction Model-VECM). 

Το αποτέλεσμα της  εκτίμησης του υποδείγματος διόρθωσης λαθών του 

υποδείγματος Α δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 7.1.Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών για το υπόδειγμα Α 
 Vector Error Correction Estimates  
 Sample (adjusted): 1972 2014  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   
LGDP(-1)  1.000000   
LFDI(-1) -0.881351   

  (0.22873)   
 [-3.85330]   

LEXP(-1)  2.846241   
  (0.53636)   
 [ 5.30662]   

@TREND(70) -0.150272   
  (0.02836)   
 [-5.29874]   

C -28.39299   
Error Correction: D(LGDP) D(LFDI) D(LEXP) 

CointEq1 -0.017020  0.329668 -0.141966 
  (0.01278)  (0.16908)  (0.04489) 
 [-1.33194] [ 1.94980] [-3.16236] 

D(LGDP(-1))  0.374420  4.303209  0.299211 
  (0.17153)  (2.26959)  (0.60261) 
 [ 2.18279] [ 1.89603] [ 0.49653] 

D(LFDI(-1))  0.000100 -0.333483 -0.101501 
  (0.01109)  (0.14674)  (0.03896) 
 [ 0.00904] [-2.27256] [-2.60510] 

D(LEXP(-1)) -0.025313  0.756231  0.232919 
  (0.03994)  (0.52850)  (0.14032) 
 [-0.63373] [ 1.43090] [ 1.65986] 

C  0.011586 -0.022192  0.076039 
  (0.00672)  (0.08887)  (0.02360) 
 [ 1.72509] [-0.24973] [ 3.22268] 

 R-squared  0.334366  0.303518  0.368859 
 Adj. R-squared  0.264300  0.230204  0.302423 
 F-statistic 4.772112 4.139976 5.552109 
 Akaike AIC -3.739931  1.425233 -1.226946 
 Schwarz SC -3.535141  1.630024 -1.022155 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μπορεί 

να διατυπωθεί ως εξής:  

EXP8462.2FDI8813.0TREND@1502.03929.28GDP ∗−∗+∗+=  (7.1)  

Από τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με την στατιστική t 

όλοι οι συντελεστές της μακροχρόνιας σχέσης είναι στατιστικά σημαντικοί. Γενικά ο 

όρος διόρθωσης σφάλματος (error correction term) ενσωματώνει την πληροφορία από 

την μακροχρόνια περίοδο ενώ ο συντελεστής μπροστά από την μακροχρόνια σχέση 

ονομάζεται συντελεστής προσαρμογής (adjustment coefficient) ο οποίος στο 
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υπόδειγμα Α ισούται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα με:-0.01702. Η τιμή του 

δείχνει την ταχύτητα με την οποία αποκαθίσταται η σχέση ισορροπίας μετά από μια 

πιθανή εξωγενή διαταραχή (σοκ). Ο συντελεστής προσαρμογής παίρνει τιμές 

ανάμεσα στο μηδέν και το ένα, υποδηλώνοντας ότι μόνο ένα μέρος του σφάλματος 

ανισορροπίας διορθώνεται την επόμενη περίοδο. Και επειδή το F-statistic είναι 

στατιστικά σημαντικό, υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των υπό 

εξέταση συντελεστών.  

Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών του υποδείγματος Β δίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 7.2. Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών για το υπόδειγμα Β 

 Vector Error Correction Estimates  
 Sample (adjusted): 1994 2014  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   
EMPL_RATE(-1)  1.000000   

LFDI(-1) -11.73009   
  (1.95814)   
 [-5.99041]   

LEXP(-1)  17.46440   
  (3.94446)   
 [ 4.42758]   

@TREND(80) -0.482004   
  (0.16588)   
 [-2.90583]   

C -130.5920   
Error Correction: D(EMPL_RATE) D(LFDI) D(LEXP) 

CointEq1 -0.263741  0.031142 -0.003805 
  (0.06989)  (0.04246)  (0.00972) 
 [-3.77382] [ 0.73347] [-0.39127] 

D(EMPL_RATE(-1))  0.519403 -0.003687  0.004645 
  (0.13421)  (0.08154)  (0.01867) 
 [ 3.87015] [-0.04521] [ 0.24875] 

D(LFDI(-1)) -1.433913 -0.443598 -0.090374 
  (0.55180)  (0.33524)  (0.07678) 
 [-2.59859] [-1.32322] [-1.17711] 

D(LEXP(-1))  3.095440  2.122204  0.306024 
  (2.09073)  (1.27020)  (0.29090) 
 [ 1.48055] [ 1.67076] [ 1.05200] 

C -0.217705 -0.077945  0.043984 
  (0.22227)  (0.13504)  (0.03093) 
 [-0.97948] [-0.57722] [ 1.42227] 

 R-squared  0.765680  0.503703  0.162267 
 Adj. R-squared  0.707100  0.379628 -0.047166 
 F-statistic 13.07066 4.059685 0.774791 
 Akaike AIC  2.672226  1.675548 -1.272379 
 Schwarz SC  2.920922  1.924244 -1.023683 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 7.2 η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:  

EXP4643.17FDI730.11TREND@4820.0592.130EMPL ∗−∗+∗+=  (7.2) 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι όλοι οι συντελεστές της 

μακροχρόνιας σχέσης είναι στατιστικά σημαντικοί. Ο συντελεστής προσαρμογής 

(adjustment coefficient) στο υπόδειγμα Β ισούται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

με:-0.26374 και είναι στατιστικά σημαντικός. Η τιμή του συντελεστή είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή του συντελεστή προσαρμογής του υποδείγματος Α, άρα η 

μακροχρόνια σχέση του υποδείγματος Β θα επιστρέψει στην ισορροπία πιο γρήγορα 

μετά από ένα σοκ. Και επειδή το F-statistic είναι στατιστικά σημαντικό, υπάρχει και 

βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των υπό εξέταση συντελεστών.  
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Κεφάλαιο 8 

Σχέσεις Αιτιότητας 
Έστω δύο μεταβλητές  Yt και Xt που στηρίζονται στα υποδείγματα VAR: 

∑ ∑
= =

−− +++=
m

1i

m

1i
ititiiti1t eXβYαμY       (8.1) 

∑ ∑
= =

−− +++=
m

1i

m

1i
ititiiti2t eXδYγμΧ       (8.2) 

όπου m είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων. Στην πρώτη συνάρτηση (8.1) 

υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ είναι συνάρτηση των τιμών της 

σε προηγούμενες περιόδους καθώς και των τιμών των προηγούμενων περιόδων της 

Χ. Αντίστοιχα στη συνάρτηση (8.2) οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ είναι 

συνάρτηση των υστερήσεων της και των υστερήσεων της μεταβλητής Υ.  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Granger (1969), η μεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν 

όλη η πρόσφατη και προηγούμενη πληροφόρηση των τιμών της Χ βοηθούν στην 

καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Y. Στον ορισμό του, ο Granger περιορίζεται στις 

αμερόληπτες εκτιμήσεις ελαχίστων τετραγώνων και χρησιμοποιεί για την μέτρηση 

της ακρίβειας των προβλέψεων την διακύμανση των λαθών πρόβλεψης για μια 

περίοδο στο μέλλον. Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό του Granger (1969) η μεταβλητή 

Χ αιτιάζει την μεταβλητή Υ, αν η πρόβλεψη της Y για μια περίοδο στο μέλλον, που 

προέκυψε με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση της Χ, έχει μικρότερο μέσο 

σφάλμα τετραγώνου από την πρόβλεψη της Υ που γίνεται με βάση την πληροφόρηση 

μόνο για την Υ(αποκλείοντας την Χ). 

Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger 

διατυπώνονται ως εξής:  

• Η0 : αν iβ = 0 δεν υπάρχει αιτιότητα (Η Χ δεν αιτιάζει την Υ) 

• Η1: αν iβ ≠ 0 υπάρχει αιτιότητα (Η Χ αιτιάζει την Υ) 

Για τη διερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων κατά Granger, μεταξύ των μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό της F-κατανομής. Τα αποτελέσματα για την ύπαρξη 

αιτιωδών σχέσεων για το υπόδειγμα Α εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 8.1. 
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Πίνακας 8.1. Σχέσεις αιτιότητας κατά Granger, Υπόδειγμα Α 
 

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα 8.1 υπάρχει μονόδρομη 

αιτιακή σχέση από το ρυθμό ανάπτυξης (GDP) προς τις εξαγωγές (EXP) για επίπεδο 

σημαντικότητας οριακά 10% (Prob:0.0832). Επίσης, οι εξαγωγές (EXP) αιτιάζουν 

κατά Granger  τις επενδύσεις (FDI) σε επίπεδο σημαντικότητας 10% (Prob:0.0957). 

 

Διάγραμμα 8.1: Απεικόνιση των συμπερασμάτων του ελέγχου αιτιότητας κατά 

Granger μεταξύ των μεταβλητών, Υπόδειγμα Α 

 

 

 

 

 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2014  

Lags: 2   
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    

 DLFDI does not Granger Cause DLGDP  42  0.73701 0.4854 

 DLGDP does not Granger Cause DLFDI  1.28875 0.2877 
    

 DLEXP does not Granger Cause DLGDP  42  1.39394 0.2608 

 DLGDP does not Granger Cause DLEXP  2.66084 0.0832 
    

 DLEXP does not Granger Cause DLFDI  42  2.50179 0.0957 

 DLFDI does not Granger Cause DLEXP  0.80243 0.4559 
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Οι σχέσεις αιτιότητας κατά Granger για το υπόδειγμα Β δίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Πίνακας 8.2. Σχέσεις αιτιότητας κατά Granger, Υπόδειγμα Β 
 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1992 2014  

Lags: 2   
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    

 DLFDI does not Granger Cause DEMPL_RATE  20  4.09925 0.0380 

 DEMPL_RATE does not Granger Cause DLFDI  0.31861 0.7320 
    

 DLEXP does not Granger Cause DEMPL_RATE  20  0.84194 0.4503 

 DEMPL_RATE does not Granger Cause DLEXP  0.19104 0.8281 
    

 DLEXP does not Granger Cause DLFDI  21  2.91218 0.0835 

 DLFDI does not Granger Cause DLEXP  1.58992 0.2345 
    

 

Σύμφωνα, με τα αποτελέσματα του πίνακα 8.2, υπάρχει μονόδρομη  αιτιακή 

σχέση από τις άμεσες επενδύσεις (FDI) προς τον ρυθμό απασχόλησης 

(EMPL_RATE) για επίπεδο σημαντικότητας 5% (Prob:0.0038). Επίσης, υπάρχει 

μονόδρομη αιτιακή σχέση για επίπεδο σημαντικότητας 10% (Prob:0.0835) από τις 

εξαγωγές (EXP) προς τις άμεσες επενδύσεις (FDI).  

 

Διάγραμμα 8.2: Απεικόνιση των συμπερασμάτων του ελέγχου αιτιότητας κατά 

Granger μεταξύ των μεταβλητών, Υπόδειγμα Β 
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Κεφάλαιο 9 

Συμπεράσματα 

9.1 Σύνοψη-Συμπεράσματα 
 Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε βασικούς μακροοικονομικούς 

παράγοντες και την επίδρασή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης  και απασχόλησης της 

Ελλάδας. Ακολουθώντας μια εμπειρική προσέγγιση μέσω των ελέγχων 

συνολοκλήρωσης και αιτιότητας, εξετάζουμε την μακροχρόνια και βραχυχρόνια 

επίδραση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση.  

 Πιο αναλυτικά, το πρώτο σκέλος της εργασίας (Υπόδειγμα Α) αφορά την 

σχέση ανάμεσα σε εξαγωγές, επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη για την περίοδο 

1970-2014. Οι έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (ADF και PP) μας έδειξαν ότι 

οι σειρές μας είναι μη στάσιμες στα επίπεδα και στάσιμες στις πρώτες διαφορές 

(Ι(1)). Έπειτα, προχωρήσαμε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης. Σύμφωνα με τους ελέγχους 

συνoλοκλήρωσης της μιας εξίσωσης Engle-Granger και Phillips-Ouliaris βρήκαμε ότι 

δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση που να συνδέει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις με 

την ανάπτυξη για το υπόδειγμα Α. Στην συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τα μοντέλα 

πολλαπλών εξισώσεων (VAR) και την μεθοδολογία Johansen. Βρήκαμε  ότι υπάρχει 

τουλάχιστον μία μακροχρόνια σχέση συνολοκλήρωσης για επίπεδο σημαντικότητας 

10%. Η ανάλυση των σχέσεων αιτιότητας κατά Granger έδειξε ότι υπάρχει 

μονόδρομη αιτιακή σχέση από το ρυθμό ανάπτυξης προς τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, 

οι εξαγωγές αιτιάζουν κατά Granger  τις επενδύσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. 

 Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος (Υπόδειγμα Β), εξετάσαμε την σχέση ανάμεσα 

σε εξαγωγές, επενδύσεις και τον ρυθμό απασχόλησης για την περίοδο 1992-2014. Οι 

έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (ADF και PP) μας έδειξαν ότι οι σειρές μας 

είναι (Ι(1)). Οι έλεγχοι συνoλοκλήρωσης της μιας εξίσωσης Engle-Granger και 

Phillips-Ouliaris στο υπόδειγμα Β, μας έδειξαν ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

που να συνδέει τις εξαγωγές και τις επενδύσεις με την απασχόληση. Ωστόσο, με τα 

μοντέλα πολλαπλών εξισώσεων (VAR) και την μεθοδολογία Johansen, βρήκαμε  ότι 

υπάρχει τουλάχιστον μία μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Η ανάλυση των σχέσεων 

αιτιότητας κατά Granger έδειξε υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση από τις άμεσες 
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επενδύσεις (FDI) προς τον ρυθμό απασχόλησης (EMPL_RATE) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. Επιπλέον, βρήκαμε ότι υπάρχει μονόδρομη (ασθενής) αιτιακή 

σχέση από τις εξαγωγές (EXP) προς τις άμεσες επενδύσεις (FDI).  

 Τέλος, σύμφωνα με το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος των δύο 

υποδειγμάτων, παρατηρήσαμε ότι η τιμή του συντελεστή προσαρμογής του 

υποδείγματος Β είναι μεγαλύτερη από την τιμή του συντελεστή προσαρμογής του 

υποδείγματος Α. Αυτό συνεπάγεται ότι η μακροχρόνια σχέση του υποδείγματος Β θα 

επιστρέψει στην ισορροπία πιο γρήγορα μετά από ένα σοκ σε σχέση το υπόδειγμα Α. 

Επίσης, υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των εξεταζόμενων 

συντελεστών και για τα δύο υποδείγματα.  

Το αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας συμφωνεί με τις έρευνες των: 

Zhang(1999), Eryigit(2012) και Dritsaki-Adamopoulos(2004)  που αναφέρονται στη 

παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 

9.2 Μελλοντικές επεκτάσεις - Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 Εάν και, η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική έρευνα που στηρίζεται 

σε συγκεκριμένα δεδομένα για την Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια διανύει έντονη 

οικονομική κρίση, προκειμένου να εξαχθούν καλύτερα αποτελέσματα ακολουθούν 

κάποιες προτάσεις: 

• να αυξηθεί το μέγεθος του δείγματος ή να βρεθούν μηνιαία ή τριμηνιαία 

στοιχεία, γιατί όσο περισσότερες είναι οι παρατηρήσεις τόσο καλύτερα τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

• να προστεθούν κάποιες ποιοτικές μεταβλητές (dummy variables) π.χ. 

έκτακτες καιρικές συνθήκες. 

• να χρησιμοποιηθούν και άλλα οικονομετρικά εργαλεία όπως αιφνίδιες 

αντιδράσεις κ.λ.π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Β.1  Πίνακες Δεδομένων 
 
Πίνακας 1: ΑΕΠ, Επενδύσεις, Εξαγωγές της Ελλάδας  σε σταθερές τιμές του έτους βάσης της OECD 
(σε εκατομμύρια ευρώ) 

Έτη (t) ΑΕΠ Εξαγωγές Άμεσες Ξ. Επενδύσεις 

1970 95696.79 650 50 
1971 103200.5 650 42 
1972 113685.9 870 55 
1973 122885.8 1400 62 
1974 114974 2030 67 
1975 122294.2 2290 24 
1976 130673.7 2540 305 
1977 134516.9 2750 387 
1978 144265 3360 428 
1979 148999.9 3870 613 
1980 150008.8 5140 672 
1981 147678.2 4240 520 
1982 146005.4 4380 436 
1983 144430.7 4370 439 
1984 147334.5 4820 485 
1985 151031.9 4530 447 
1986 151813.8 5640 471 
1987 148384.6 6870 683 
1988 154747.1 5300 907 
1989 160627.4 7440 752 
1990 160627.4 8140 1005 
1991 165606.9 8660 1135 
1992 166766.2 9730 1144 
1993 164097.9 10650 977 
1994 167379.9 11100 981 
1995 170894.4 12430 1053 
1996 175944.1 13020 1058 
1997 183795.2 12570 984 
1998 191253.3 11250 712.2 
1999 197132.1 11560 561.9 
2000 204953 11960 1108.162 
2001 212611.9 11420 1589.337 
2002 219335.9 11370 501.256 
2003 233894.8 14050 1275.233 
2004 245478.8 16320 2101.655 
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2005 247665.8 18510 623.290 
2006 262068.2 21750 5354.887 
2007 271338.7 26600 2111.305 
2008 270132.9 31340 4498.626 
2009 258260.8 24610 2436.364 
2010 244188.8 27900 729.914 
2011 222544.1 33970 1143.941 
2012 207917.2 35590 1740.216 
2013 201023.7 36700 2817.680 
2014 202571.6 36280 2171.597 

Πηγή: OECD/National Accounts Database, UNCTADSTAT 
 
 
 
Πίνακας 2: Απασχόληση, Επενδύσεις, Εξαγωγές της Ελλάδας σε σταθερές τιμές του έτους βάσης 
της OECD- Απασχόληση σε ποσοστό (%), Εξαγωγές και ΑΞΕ σε εκατομμύρια ευρώ 

Έτη (t) Απασχόληση Εξαγωγές Αμεσες Ξ. Επενδύσεις 
1992 53.7 9730 1144 
1993 53.7 10650 977 
1994 54.2 11100 981 
1995 54.7 12430 1053 
1996 55 13020 1058 
1997 55.1 12570 984 
1998 56 11250 712.2 
1999 55.9 11560 561.9 
2000 56.5 11960 1108.16 
2001 56.4 11420 1589.337 
2002 57.4 11370 501.256 
2003 58.5 14050 1275.233 
2004 59.1 16320 2101.655 
2005 59.6 18510 623.290 
2006 60.6 21750 5354.887 
2007 60.9 26600 2111.305 
2008 61.4 31340 4498.626 
2009 60.8 24610 2436.364 
2010 59.1 27900 729.9141 
2011 55.1 33970 1143.941 
2012 50.8 35590 1740.216 
2013 48.8 36700 2817.680 
2014 49.4 36280 2171.597 

Πηγή: OECD/National Accounts Database, UNCTADSTAT, Eurostat 
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Β.2 Πίνακες για τον έλεγχο στασιμότητας (ADF & PP) 

Β.2.1 Υπόδειγμα Α 

Έλεγχος στασιμότητας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller (ADF) 
Πίνακας 1α.
και χωρίς προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στο επίπεδο (χωρίς στοχαστική/σταθερά  

 
Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.123486  0.9298 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:49   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LGDP(-1) 0.000544 0.000484 1.123486 0.2678 

D(LGDP(-1)) 0.517230 0.129542 3.992752 0.0003 
          

R-squared 0.275707     Mean dependent var 0.015684 
Adjusted R-squared 0.258042     S.D. dependent var 0.041176 
S.E. of regression 0.035467     Akaike info criterion -3.795010 
Sum squared resid 0.051575     Schwarz criterion -3.713094 
Log likelihood 83.59272     Hannan-Quinn criter. -3.764802 
Durbin-Watson stat 2.067616    
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Πίνακας 2α
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.818797  0.3667 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:51   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LGDP(-1) -0.039293 0.021604 -1.818797 0.0764 

D(LGDP(-1)) 0.450991 0.130928 3.444565 0.0014 
C 0.481814 0.261229 1.844415 0.0725 
          

R-squared 0.332478     Mean dependent var 0.015684 
Adjusted R-squared 0.299102     S.D. dependent var 0.041176 
S.E. of regression 0.034472     Akaike info criterion -3.830122 
Sum squared resid 0.047533     Schwarz criterion -3.707247 
Log likelihood 85.34761     Hannan-Quinn criter. -3.784809 
F-statistic 9.961551     Durbin-Watson stat 2.012500 
Prob(F-statistic) 0.000309    
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Πίνακας 3α
σταθερά και με προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.821888  0.6767 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:52   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LGDP(-1) -0.122808 0.067407 -1.821888 0.0761 

D(LGDP(-1)) 0.548230 0.149607 3.664464 0.0007 
C 1.443856 0.780465 1.849994 0.0719 

@TREND("1970") 0.001895 0.001450 1.306669 0.1990 
          

R-squared 0.360476     Mean dependent var 0.015684 
Adjusted R-squared 0.311281     S.D. dependent var 0.041176 
S.E. of regression 0.034171     Akaike info criterion -3.826458 
Sum squared resid 0.045539     Schwarz criterion -3.662625 
Log likelihood 86.26884     Hannan-Quinn criter. -3.766041 
F-statistic 7.327607     Durbin-Watson stat 2.137992 
Prob(F-statistic) 0.000520    
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Πίνακας 4α
τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στις πρώτες διαφορές (χωρίς στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.555465  0.0007 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:52   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LGDP(-1)) -0.427817 0.120327 -3.555465 0.0009 

          
R-squared 0.230161     Mean dependent var -0.001577 
Adjusted R-squared 0.230161     S.D. dependent var 0.040549 
S.E. of regression 0.035578     Akaike info criterion -3.811200 
Sum squared resid 0.053163     Schwarz criterion -3.770242 
Log likelihood 82.94081     Hannan-Quinn criter. -3.796096 
Durbin-Watson stat 2.120300    
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Πίνακας 5α
τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.743849  0.0067 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:53   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LGDP(-1)) -0.485589 0.129703 -3.743849 0.0006 

C 0.006805 0.005848 1.163528 0.2513 
          

R-squared 0.254768     Mean dependent var -0.001577 
Adjusted R-squared 0.236591     S.D. dependent var 0.040549 
S.E. of regression 0.035429     Akaike info criterion -3.797175 
Sum squared resid 0.051464     Schwarz criterion -3.715258 
Log likelihood 83.63926     Hannan-Quinn criter. -3.766967 
F-statistic 14.01640     Durbin-Watson stat 2.065016 
Prob(F-statistic) 0.000557    
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Πίνακας 6α
τάση /σταθερά και με  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.969573  0.0173 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:54   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          D(LGDP(-1)) -0.560320 0.141154 -3.969573 0.0003 
C 0.022129 0.013238 1.671561 0.1024 

@TREND("1970") -0.000610 0.000474 -1.287817 0.2052 
     
     R-squared 0.284436     Mean dependent var -0.001577 

Adjusted R-squared 0.248658     S.D. dependent var 0.040549 
S.E. of regression 0.035148     Akaike info criterion -3.791288 
Sum squared resid 0.049415     Schwarz criterion -3.668414 
Log likelihood 84.51270     Hannan-Quinn criter. -3.745976 
F-statistic 7.949992     Durbin-Watson stat 1.994660 
Prob(F-statistic) 0.001239    
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Πίνακας 7α
σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στο επίπεδο (χωρίς  στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic  3.713392  0.9999 

Test critical values: 1% level  -2.618579  
 5% level  -1.948495  
 10% level  -1.612135  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:56   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) 0.009448 0.002544 3.713392 0.0006 

          
R-squared -0.054792     Mean dependent var 0.091410 
Adjusted R-squared -0.054792     S.D. dependent var 0.147491 
S.E. of regression 0.151478     Akaike info criterion -0.914286 
Sum squared resid 0.986662     Schwarz criterion -0.873736 
Log likelihood 21.11430     Hannan-Quinn criter. -0.899248 
Durbin-Watson stat 1.734980    
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Πίνακας 8α
Σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.496066  0.1233 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:57   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

LEXP(-1) -0.050931 0.020405 -2.496066 0.0166 
C 0.545509 0.183133 2.978755 0.0048 
     
     R-squared 0.129179     Mean dependent var 0.091410 

Adjusted R-squared 0.108445     S.D. dependent var 0.147491 
S.E. of regression 0.139265     Akaike info criterion -1.060494 
Sum squared resid 0.814574     Schwarz criterion -0.979394 
Log likelihood 25.33087     Hannan-Quinn criter. -1.030418 
F-statistic 6.230344     Durbin-Watson stat 1.979837 
Prob(F-statistic) 0.016569    
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Πίνακας 9α
σταθερά  και με  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.086234  0.1222 
Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  
 10% level  -3.188259  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:57   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) -0.220773 0.071535 -3.086234 0.0036 

C 1.738266 0.513788 3.383235 0.0016 
@TREND("1970") 0.014290 0.005796 2.465415 0.0180 

          
R-squared 0.241611     Mean dependent var 0.091410 
Adjusted R-squared 0.204616     S.D. dependent var 0.147491 
S.E. of regression 0.131539     Akaike info criterion -1.153279 
Sum squared resid 0.709404     Schwarz criterion -1.031630 
Log likelihood 28.37214     Hannan-Quinn criter. -1.108165 
F-statistic 6.530968     Durbin-Watson stat 1.929126 
Prob(F-statistic) 0.003450    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

Πίνακας 10α
τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (χωρίς  στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.500106  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:57   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.650674 0.144591 -4.500106 0.0001 

          
R-squared 0.325310     Mean dependent var -0.000268 
Adjusted R-squared 0.325310     S.D. dependent var 0.200932 
S.E. of regression 0.165045     Akaike info criterion -0.742219 
Sum squared resid 1.144070     Schwarz criterion -0.701261 
Log likelihood 16.95771     Hannan-Quinn criter. -0.727115 
Durbin-Watson stat 2.042420    
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Πίνακας 11α 
τάση /σταθερά  και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.877452  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.592462  
 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:58   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.915782 0.155813 -5.877452 0.0000 

C 0.085636 0.027123 3.157381 0.0030 
          

R-squared 0.457273     Mean dependent var -0.000268 
Adjusted R-squared 0.444036     S.D. dependent var 0.200932 
S.E. of regression 0.149821     Akaike info criterion -0.913354 
Sum squared resid 0.920301     Schwarz criterion -0.831438 
Log likelihood 21.63712     Hannan-Quinn criter. -0.883146 
F-statistic 34.54445     Durbin-Watson stat 1.899286 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Πίνακας 12α
τάση /σταθερά  και με  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.314607  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 18:58   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.984209 0.155862 -6.314607 0.0000 

C 0.170397 0.052867 3.223102 0.0025 
@TREND("1970") -0.003406 0.001842 -1.849482 0.0718 

          
R-squared 0.500028     Mean dependent var -0.000268 
Adjusted R-squared 0.475029     S.D. dependent var 0.200932 
S.E. of regression 0.145585     Akaike info criterion -0.948897 
Sum squared resid 0.847802     Schwarz criterion -0.826022 
Log likelihood 23.40128     Hannan-Quinn criter. -0.903585 
F-statistic 20.00225     Durbin-Watson stat 1.926195 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Πίνακας 13α 
σταθερά  και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στο επίπεδο (χωρίς στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.171802  0.9355 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:00   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) 0.014130 0.012059 1.171802 0.2480 

D(LFDI(-1)) -0.339524 0.149511 -2.270904 0.0285 
     
     R-squared 0.095385     Mean dependent var 0.091757 

Adjusted R-squared 0.073321     S.D. dependent var 0.532603 
S.E. of regression 0.512706     Akaike info criterion 1.547166 
Sum squared resid 10.77755     Schwarz criterion 1.629082 
Log likelihood -31.26407     Hannan-Quinn criter. 1.577374 
Durbin-Watson stat 2.019433    
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Πίνακας 14α 
σταθερά  και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.380684  0.1530 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:01   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) -0.161528 0.067849 -2.380684 0.0221 

D(LFDI(-1)) -0.295180 0.140817 -2.096187 0.0424 
C 1.173279 0.446887 2.625450 0.0122 
          

R-squared 0.228358     Mean dependent var 0.091757 
Adjusted R-squared 0.189775     S.D. dependent var 0.532603 
S.E. of regression 0.479409     Akaike info criterion 1.434689 
Sum squared resid 9.193319     Schwarz criterion 1.557563 
Log likelihood -27.84581     Hannan-Quinn criter. 1.480001 
F-statistic 5.918742     Durbin-Watson stat 2.076836 
Prob(F-statistic) 0.005602    
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Πίνακας 15α 
σταθερά  και με  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 

 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.196227  0.0984 
Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  
 10% level  -3.188259  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:01   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) -0.375361 0.117439 -3.196227 0.0027 

C 1.969529 0.577544 3.410177 0.0015 
@TREND("1970") 0.024126 0.010596 2.276924 0.0281 

          
R-squared 0.208658     Mean dependent var 0.085709 
Adjusted R-squared 0.170056     S.D. dependent var 0.527900 
S.E. of regression 0.480923     Akaike info criterion 1.439528 
Sum squared resid 9.482779     Schwarz criterion 1.561178 
Log likelihood -28.66963     Hannan-Quinn criter. 1.484642 
F-statistic 5.405375     Durbin-Watson stat 2.285039 
Prob(F-statistic) 0.008250    
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Πίνακας 16α 
τάση /σταθερά  και  χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (χωρίς  στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.864255  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:02   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LFDI(-1)) -1.304866 0.147205 -8.864255 0.0000 

          
R-squared 0.651667     Mean dependent var -0.002002 
Adjusted R-squared 0.651667     S.D. dependent var 0.872553 
S.E. of regression 0.514978     Akaike info criterion 1.533596 
Sum squared resid 11.13850     Schwarz criterion 1.574555 
Log likelihood -31.97232     Hannan-Quinn criter. 1.548701 
Durbin-Watson stat 1.991795    
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Πίνακας 17α 
τάση /σταθερά  και  χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.160211  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:03   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LFDI(-1)) -1.345772 0.146915 -9.160211 0.0000 

C 0.124176 0.078379 1.584315 0.1208 
     
     R-squared 0.671762     Mean dependent var -0.002002 

Adjusted R-squared 0.663756     S.D. dependent var 0.872553 
S.E. of regression 0.505963     Akaike info criterion 1.520688 
Sum squared resid 10.49593     Schwarz criterion 1.602604 
Log likelihood -30.69479     Hannan-Quinn criter. 1.550896 
F-statistic 83.90946     Durbin-Watson stat 2.033435 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 18α 
τάση /σταθερά  και  με  προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  

 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.244691  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:03   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LFDI(-1)) -1.359448 0.147052 -9.244691 0.0000 

C 0.283349 0.164115 1.726533 0.0920 
@TREND("1970") -0.006865 0.006223 -1.103064 0.2766 

          
R-squared 0.681452     Mean dependent var -0.002002 
Adjusted R-squared 0.665525     S.D. dependent var 0.872553 
S.E. of regression 0.504631     Akaike info criterion 1.537234 
Sum squared resid 10.18609     Schwarz criterion 1.660109 
Log likelihood -30.05054     Hannan-Quinn criter. 1.582547 
F-statistic 42.78490     Durbin-Watson stat 2.069727 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Έλεγχος στασιμότητας κατά Phillips-Perron 
 
 

Πίνακας 1β
και χωρίς προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στο επίπεδο (χωρίς στοχαστική/σταθερά  

 
Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic  1.714445  0.9774 
Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -1.948495  
 10% level  -1.612135  
          

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

Residual variance (no correction)  0.001710 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004017 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:08   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LGDP(-1) 0.001383 0.000523 2.642870 0.0114 

          
R-squared -0.007444     Mean dependent var 0.017043 
Adjusted R-squared -0.007444     S.D. dependent var 0.041681 
S.E. of regression 0.041836     Akaike info criterion -3.487672 
Sum squared resid 0.075259     Schwarz criterion -3.447123 
Log likelihood 77.72879     Hannan-Quinn criter. -3.472634 
Durbin-Watson stat 0.920391    
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Πίνακας 2β
και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στο επίπεδο (με στοχαστική/σταθερά  

 
Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -2.335750  0.1657 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  
          

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

Residual variance (no correction)  0.001413 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003158 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:08   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LGDP(-1) -0.063765 0.021910 -2.910325 0.0058 

C 0.785272 0.264030 2.974173 0.0049 
          

R-squared 0.167822     Mean dependent var 0.017043 
Adjusted R-squared 0.148009     S.D. dependent var 0.041681 
S.E. of regression 0.038473     Akaike info criterion -3.633344 
Sum squared resid 0.062166     Schwarz criterion -3.552244 
Log likelihood 81.93356     Hannan-Quinn criter. -3.603268 
F-statistic 8.469989     Durbin-Watson stat 1.041559 
Prob(F-statistic) 0.005754    
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Πίνακας 3β Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στο επίπεδο (με στοχαστική/σταθερά 
 και με προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LGDP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -1.522779  0.8065 
Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  
 10% level  -3.188259  
          

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

Residual variance (no correction)  0.001407 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003061 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:09   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LGDP(-1) -0.037954 0.067454 -0.562657 0.5767 

C 0.487114 0.782873 0.622213 0.5372 
@TREND("1970") -0.000570 0.001406 -0.405081 0.6875 

          
R-squared 0.171140     Mean dependent var 0.017043 
Adjusted R-squared 0.130707     S.D. dependent var 0.041681 
S.E. of regression 0.038861     Akaike info criterion -3.591883 
Sum squared resid 0.061919     Schwarz criterion -3.470234 
Log likelihood 82.02144     Hannan-Quinn criter. -3.546770 
F-statistic 4.232753     Durbin-Watson stat 1.072700 
Prob(F-statistic) 0.021324    
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Πίνακας 4β
σταθερά και  προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στις πρώτες διαφορές (χωρίς στοχαστική/ 

 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.503566  0.0008 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Residual variance (no correction)  0.001236 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001154 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:09   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LGDP(-1)) -0.427817 0.120327 -3.555465 0.0009 

     
     R-squared 0.230161     Mean dependent var -0.001577 

Adjusted R-squared 0.230161     S.D. dependent var 0.040549 
S.E. of regression 0.035578     Akaike info criterion -3.811200 
Sum squared resid 0.053163     Schwarz criterion -3.770242 
Log likelihood 82.94081     Hannan-Quinn criter. -3.796096 
Durbin-Watson stat 2.120300    
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Πίνακας 5β
σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 

 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.726313  0.0070 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Residual variance (no correction)  0.001197 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001172 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:09   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LGDP(-1)) -0.485589 0.129703 -3.743849 0.0006 

C 0.006805 0.005848 1.163528 0.2513 
          

R-squared 0.254768     Mean dependent var -0.001577 
Adjusted R-squared 0.236591     S.D. dependent var 0.040549 
S.E. of regression 0.035429     Akaike info criterion -3.797175 
Sum squared resid 0.051464     Schwarz criterion -3.715258 
Log likelihood 83.63926     Hannan-Quinn criter. -3.766967 
F-statistic 14.01640     Durbin-Watson stat 2.065016 
Prob(F-statistic) 0.000557    
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Πίνακας 6β
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 

 Εξαρτημένη μεταβλητή GDP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 

 
Null Hypothesis: D(LGDP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.982856  0.0167 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Residual variance (no correction)  0.001149 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001165 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:10   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LGDP(-1)) -0.560320 0.141154 -3.969573 0.0003 

C 0.022129 0.013238 1.671561 0.1024 
@TREND("1970") -0.000610 0.000474 -1.287817 0.2052 

          
R-squared 0.284436     Mean dependent var -0.001577 
Adjusted R-squared 0.248658     S.D. dependent var 0.040549 
S.E. of regression 0.035148     Akaike info criterion -3.791288 
Sum squared resid 0.049415     Schwarz criterion -3.668414 
Log likelihood 84.51270     Hannan-Quinn criter. -3.745976 
F-statistic 7.949992     Durbin-Watson stat 1.994660 
Prob(F-statistic) 0.001239    
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Πίνακας 7β 
σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 

Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στα επίπεδα (χωρίς στοχαστική/ 

 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic  3.398618  0.9997 
Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -1.948495  
 10% level  -1.612135  
          

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

Residual variance (no correction)  0.022424 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.026621 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:11   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) 0.009448 0.002544 3.713392 0.0006 

          
R-squared -0.054792     Mean dependent var 0.091410 
Adjusted R-squared -0.054792     S.D. dependent var 0.147491 
S.E. of regression 0.151478     Akaike info criterion -0.914286 
Sum squared resid 0.986662     Schwarz criterion -0.873736 
Log likelihood 21.11430     Hannan-Quinn criter. -0.899248 
Durbin-Watson stat 1.734980    
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Πίνακας 8β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στα επίπεδα (με στοχαστική/σταθερά  
και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -2.511497  0.1197 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  
          

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

Residual variance (no correction)  0.018513 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.018166 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:11   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) -0.050931 0.020405 -2.496066 0.0166 

C 0.545509 0.183133 2.978755 0.0048 
          

R-squared 0.129179     Mean dependent var 0.091410 
Adjusted R-squared 0.108445     S.D. dependent var 0.147491 
S.E. of regression 0.139265     Akaike info criterion -1.060494 
Sum squared resid 0.814574     Schwarz criterion -0.979394 
Log likelihood 25.33087     Hannan-Quinn criter. -1.030418 
F-statistic 6.230344     Durbin-Watson stat 1.979837 
Prob(F-statistic) 0.016569    

          
 
 
 

 

 

 

 

 



102 

 

Πίνακας 9β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στα επίπεδα (με στοχαστική/σταθερά 
 και  με προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.120348  0.1144 
Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  
 10% level  -3.188259  
          

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

Residual variance (no correction)  0.016123 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012336 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:12   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          LEXP(-1) -0.220773 0.071535 -3.086234 0.0036 
C 1.738266 0.513788 3.383235 0.0016 

@TREND("1970") 0.014290 0.005796 2.465415 0.0180 
          

R-squared 0.241611     Mean dependent var 0.091410 
Adjusted R-squared 0.204616     S.D. dependent var 0.147491 
S.E. of regression 0.131539     Akaike info criterion -1.153279 
Sum squared resid 0.709404     Schwarz criterion -1.031630 
Log likelihood 28.37214     Hannan-Quinn criter. -1.108165 
F-statistic 6.530968     Durbin-Watson stat 1.929126 
Prob(F-statistic) 0.003450    
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Πίνακας 10β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -4.570698  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Residual variance (no correction)  0.026606 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.028860 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:12   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LEXP(-1)) -0.650674 0.144591 -4.500106 0.0001 
          

R-squared 0.325310     Mean dependent var -0.000268 
Adjusted R-squared 0.325310     S.D. dependent var 0.200932 
S.E. of regression 0.165045     Akaike info criterion -0.742219 
Sum squared resid 1.144070     Schwarz criterion -0.701261 
Log likelihood 16.95771     Hannan-Quinn criter. -0.727115 
Durbin-Watson stat 2.042420    
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Πίνακας 11β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -5.892338  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Residual variance (no correction)  0.021402 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.022299 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:12   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.915782 0.155813 -5.877452 0.0000 

C 0.085636 0.027123 3.157381 0.0030 
          

R-squared 0.457273     Mean dependent var -0.000268 
Adjusted R-squared 0.444036     S.D. dependent var 0.200932 
S.E. of regression 0.149821     Akaike info criterion -0.913354 
Sum squared resid 0.920301     Schwarz criterion -0.831438 
Log likelihood 21.63712     Hannan-Quinn criter. -0.883146 
F-statistic 34.54445     Durbin-Watson stat 1.899286 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Πίνακας 12β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -6.317941  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Residual variance (no correction)  0.019716 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.020379 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:13   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.984209 0.155862 -6.314607 0.0000 

C 0.170397 0.052867 3.223102 0.0025 
@TREND("1970") -0.003406 0.001842 -1.849482 0.0718 

          
R-squared 0.500028     Mean dependent var -0.000268 
Adjusted R-squared 0.475029     S.D. dependent var 0.200932 
S.E. of regression 0.145585     Akaike info criterion -0.948897 
Sum squared resid 0.847802     Schwarz criterion -0.826022 
Log likelihood 23.40128     Hannan-Quinn criter. -0.903585 
F-statistic 20.00225     Durbin-Watson stat 1.926195 
Prob(F-statistic) 0.000001    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

Πίνακας 13β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στα επίπεδα (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic  1.007099  0.9147 
Test critical values: 1% level  -2.618579  

 5% level  -1.948495  
 10% level  -1.612135  
          

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

Residual variance (no correction)  0.276733 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.167284 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:13   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) 0.008283 0.012219 0.677913 0.5015 

          
R-squared -0.016113     Mean dependent var 0.085709 
Adjusted R-squared -0.016113     S.D. dependent var 0.527900 
S.E. of regression 0.532136     Akaike info criterion 1.598630 
Sum squared resid 12.17626     Schwarz criterion 1.639180 
Log likelihood -34.16986     Hannan-Quinn criter. 1.613668 
Durbin-Watson stat 2.647955    
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Πίνακας 14β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στα επίπεδα (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -2.185321  0.2143 
Test critical values: 1% level  -3.588509  

 5% level  -2.929734  
 10% level  -2.603064  
          

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

Residual variance (no correction)  0.242770 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.154281 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:14   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) -0.150102 0.066358 -2.261993 0.0289 

C 1.056098 0.435682 2.424010 0.0197 
          

R-squared 0.108595     Mean dependent var 0.085709 
Adjusted R-squared 0.087371     S.D. dependent var 0.527900 
S.E. of regression 0.504311     Akaike info criterion 1.513144 
Sum squared resid 10.68186     Schwarz criterion 1.594243 
Log likelihood -31.28916     Hannan-Quinn criter. 1.543219 
F-statistic 5.116611     Durbin-Watson stat 2.570561 
Prob(F-statistic) 0.028933    
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Πίνακας 15β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στα επίπεδα (με στοχαστική/σταθερά  
και  με προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.039870  0.1335 
Test critical values: 1% level  -4.180911  

 5% level  -3.515523  
 10% level  -3.188259  
          

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

Residual variance (no correction)  0.215518 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.178150 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:14   
Sample (adjusted): 1971 2014   
Included observations: 44 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) -0.375361 0.117439 -3.196227 0.0027 

C 1.969529 0.577544 3.410177 0.0015 
@TREND("1970") 0.024126 0.010596 2.276924 0.0281 

          
R-squared 0.208658     Mean dependent var 0.085709 
Adjusted R-squared 0.170056     S.D. dependent var 0.527900 
S.E. of regression 0.480923     Akaike info criterion 1.439528 
Sum squared resid 9.482779     Schwarz criterion 1.561178 
Log likelihood -28.66963     Hannan-Quinn criter. 1.484642 
F-statistic 5.405375     Durbin-Watson stat 2.285039 
Prob(F-statistic) 0.008250    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

Πίνακας 16β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -8.862407  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.619851  

 5% level  -1.948686  
 10% level  -1.612036  
          

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

Residual variance (no correction)  0.259035 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.259403 

          
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:14   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.304866 0.147205 -8.864255 0.0000 
     
     R-squared 0.651667     Mean dependent var -0.002002 

Adjusted R-squared 0.651667     S.D. dependent var 0.872553 
S.E. of regression 0.514978     Akaike info criterion 1.533596 
Sum squared resid 11.13850     Schwarz criterion 1.574555 
Log likelihood -31.97232     Hannan-Quinn criter. 1.548701 
Durbin-Watson stat 1.991795    
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Πίνακας17β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -9.189839  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.592462  

 5% level  -2.931404  
 10% level  -2.603944  
          

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

Residual variance (no correction)  0.244091 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.239374 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:15   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.345772 0.146915 -9.160211 0.0000 
C 0.124176 0.078379 1.584315 0.1208 
          

R-squared 0.671762     Mean dependent var -0.002002 
Adjusted R-squared 0.663756     S.D. dependent var 0.872553 
S.E. of regression 0.505963     Akaike info criterion 1.520688 
Sum squared resid 10.49593     Schwarz criterion 1.602604 
Log likelihood -30.69479     Hannan-Quinn criter. 1.550896 
F-statistic 83.90946     Durbin-Watson stat 2.033435 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 18β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

          
   Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -9.946356  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.186481  

 5% level  -3.518090  
 10% level  -3.189732  
          

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

Residual variance (no correction)  0.236886 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.166490 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/17/15   Time: 19:15   
Sample (adjusted): 1972 2014   
Included observations: 43 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.359448 0.147052 -9.244691 0.0000 
C 0.283349 0.164115 1.726533 0.0920 

@TREND("1970") -0.006865 0.006223 -1.103064 0.2766 
          

R-squared 0.681452     Mean dependent var -0.002002 
Adjusted R-squared 0.665525     S.D. dependent var 0.872553 
S.E. of regression 0.504631     Akaike info criterion 1.537234 
Sum squared resid 10.18609     Schwarz criterion 1.660109 
Log likelihood -30.05054     Hannan-Quinn criter. 1.582547 
F-statistic 42.78490     Durbin-Watson stat 2.069727 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Β.2.2 Υπόδειγμα Β 

Έλεγχος στασιμότητας με τον επαυξημένο Dickey-Fuller (ADF) 
Πίνακας 1α. Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στο επίπεδο (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: EMPL_RATE has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.293637  0.7603 
Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  
 10% level  -1.607051  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 19 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EMPL_RATE)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:17   
Sample (adjusted): 1996 2014   
Included observations: 19 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
EMPL_RATE(-1) 0.001158 0.003943 0.293637 0.7731 

D(EMPL_RATE(-1)) 1.079953 0.235221 4.591223 0.0004 
D(EMPL_RATE(-2)) -0.027490 0.366278 -0.075053 0.9412 
D(EMPL_RATE(-3)) -0.721282 0.367637 -1.961942 0.0686 

          
R-squared 0.718321     Mean dependent var -0.278947 
Adjusted R-squared 0.661985     S.D. dependent var 1.599854 
S.E. of regression 0.930139     Akaike info criterion 2.877699 
Sum squared resid 12.97739     Schwarz criterion 3.076528 
Log likelihood -23.33814     Hannan-Quinn criter. 2.911349 
Durbin-Watson stat 2.044129    
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Πίνακας 2α Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: EMPL_RATE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.625658  0.0142 
Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EMPL_RATE)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:18   
Sample (adjusted): 1994 2014   
Included observations: 21 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
EMPL_RATE(-1) -0.235116 0.064848 -3.625658 0.0019 

D(EMPL_RATE(-1)) 0.991724 0.141331 7.017025 0.0000 
C 13.34539 3.694454 3.612278 0.0020 
          

R-squared 0.732411     Mean dependent var -0.204762 
Adjusted R-squared 0.702678     S.D. dependent var 1.535733 
S.E. of regression 0.837392     Akaike info criterion 2.614516 
Sum squared resid 12.62207     Schwarz criterion 2.763733 
Log likelihood -24.45241     Hannan-Quinn criter. 2.646900 
F-statistic 24.63361     Durbin-Watson stat 1.755657 
Prob(F-statistic) 0.000007    
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Πίνακας 3α Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 
σταθερά και με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: EMPL_RATE has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.267392  0.1003 
Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  
 10% level  -3.268973  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EMPL_RATE)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:18   
Sample (adjusted): 1995 2014   
Included observations: 20 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
EMPL_RATE(-1) -0.630443 0.192950 -3.267392 0.0052 

D(EMPL_RATE(-1)) 1.308176 0.215270 6.076894 0.0000 
D(EMPL_RATE(-2)) 0.863855 0.491940 1.756017 0.0995 

C 33.20612 9.996070 3.321918 0.0046 
@TREND("1992") 0.224452 0.093381 2.403607 0.0296 

          
R-squared 0.808367     Mean dependent var -0.240000 
Adjusted R-squared 0.757265     S.D. dependent var 1.566894 
S.E. of regression 0.771979     Akaike info criterion 2.532599 
Sum squared resid 8.939273     Schwarz criterion 2.781532 
Log likelihood -20.32599     Hannan-Quinn criter. 2.581193 
F-statistic 15.81871     Durbin-Watson stat 2.162545 
Prob(F-statistic) 0.000029    
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Πίνακας 4α Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στις πρώτες διαφορές (χωρίς  
στοχαστική τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(EMPL_RATE) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.406952  0.0018 
Test critical values: 1% level  -2.692358  

 5% level  -1.960171  
 10% level  -1.607051  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 19 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EMPL_RATE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:19   
Sample (adjusted): 1996 2014   
Included observations: 19 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(EMPL_RATE(-1)) -0.662319 0.194402 -3.406952 0.0036 

D(EMPL_RATE(-1),2) 0.734833 0.241547 3.042190 0.0078 
D(EMPL_RATE(-2),2) 0.693028 0.344541 2.011455 0.0614 

          
R-squared 0.473911     Mean dependent var 0.005263 
Adjusted R-squared 0.408150     S.D. dependent var 1.174012 
S.E. of regression 0.903188     Akaike info criterion 2.778168 
Sum squared resid 13.05198     Schwarz criterion 2.927290 
Log likelihood -23.39259     Hannan-Quinn criter. 2.803405 
Durbin-Watson stat 2.011829    
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Πίνακας 5α Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική  
τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(EMPL_RATE) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.328060  0.0279 
Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  
 10% level  -2.655194  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 19 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EMPL_RATE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:19   
Sample (adjusted): 1996 2014   
Included observations: 19 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(EMPL_RATE(-1)) -0.667051 0.200432 -3.328060 0.0046 

D(EMPL_RATE(-1),2) 0.748138 0.251388 2.976033 0.0094 
D(EMPL_RATE(-2),2) 0.724421 0.365698 1.980928 0.0662 

C 0.078067 0.224198 0.348207 0.7325 
          

R-squared 0.478130     Mean dependent var 0.005263 
Adjusted R-squared 0.373756     S.D. dependent var 1.174012 
S.E. of regression 0.929061     Akaike info criterion 2.875380 
Sum squared resid 12.94733     Schwarz criterion 3.074209 
Log likelihood -23.31611     Hannan-Quinn criter. 2.909030 
F-statistic 4.580925     Durbin-Watson stat 2.049575 
Prob(F-statistic) 0.018113    
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Πίνακας 6α Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική  
τάση /σταθερά και με  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(EMPL_RATE) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.447644  0.0747 
Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  
 10% level  -3.277364  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
        and may not be accurate for a sample size of 19 

     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EMPL_RATE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:20   
Sample (adjusted): 1996 2014   
Included observations: 19 after adjustments  

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(EMPL_RATE(-1)) -0.802835 0.232865 -3.447644 0.0039 

D(EMPL_RATE(-1),2) 0.792442 0.252420 3.139379 0.0072 
D(EMPL_RATE(-2),2) 0.697720 0.363440 1.919768 0.0755 

C 0.797321 0.680008 1.172517 0.2606 
@TREND("1992") -0.058312 0.052100 -1.119227 0.2819 

          
R-squared 0.520990     Mean dependent var 0.005263 
Adjusted R-squared 0.384130     S.D. dependent var 1.174012 
S.E. of regression 0.921334     Akaike info criterion 2.894946 
Sum squared resid 11.88399     Schwarz criterion 3.143483 
Log likelihood -22.50199     Hannan-Quinn criter. 2.937008 
F-statistic 3.806734     Durbin-Watson stat 2.030990 
Prob(F-statistic) 0.026889    
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Πίνακας 7α Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στο επίπεδο (χωρίς  στοχαστική τάση / 
σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.728219  0.9973 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:22   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) 0.006369 0.002335 2.728219 0.0123 

          
R-squared -0.004156     Mean dependent var 0.062285 
Adjusted R-squared -0.004156     S.D. dependent var 0.108599 
S.E. of regression 0.108825     Akaike info criterion -1.555653 
Sum squared resid 0.260542     Schwarz criterion -1.506284 
Log likelihood 18.89001     Hannan-Quinn criter. -1.543237 
Durbin-Watson stat 1.687867    
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Πίνακας 8α Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 
σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.281879  0.9135 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:22   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) -0.014205 0.050394 -0.281879 0.7808 

C 0.200204 0.489831 0.408720 0.6869 
          

R-squared 0.003769     Mean dependent var 0.062285 
Adjusted R-squared -0.043670     S.D. dependent var 0.108599 
S.E. of regression 0.110945     Akaike info criterion -1.476620 
Sum squared resid 0.258485     Schwarz criterion -1.377882 
Log likelihood 18.98113     Hannan-Quinn criter. -1.451788 
F-statistic 0.079456     Durbin-Watson stat 1.665668 
Prob(F-statistic) 0.780795    
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Πίνακας 9α Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 
σταθερά και με  προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.550754  0.7808 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:23   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) -0.210271 0.135593 -1.550754 0.1366 

C 1.943860 1.220951 1.592087 0.1270 
@TREND("1992") 0.014543 0.009384 1.549808 0.1369 

          
R-squared 0.110584     Mean dependent var 0.062285 
Adjusted R-squared 0.021642     S.D. dependent var 0.108599 
S.E. of regression 0.107418     Akaike info criterion -1.503077 
Sum squared resid 0.230771     Schwarz criterion -1.354970 
Log likelihood 20.28539     Hannan-Quinn criter. -1.465829 
F-statistic 1.243332     Durbin-Watson stat 1.547613 
Prob(F-statistic) 0.309777    
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Πίνακας 10α Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (χωρίς   
στοχαστική τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.197839  0.0027 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:23   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.629353 0.196806 -3.197839 0.0042 

          
R-squared 0.316961     Mean dependent var -0.003193 
Adjusted R-squared 0.316961     S.D. dependent var 0.141360 
S.E. of regression 0.116829     Akaike info criterion -1.413706 
Sum squared resid 0.300278     Schwarz criterion -1.364337 
Log likelihood 17.25762     Hannan-Quinn criter. -1.401290 
Durbin-Watson stat 1.974636    
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Πίνακας 11α Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  
τάση /σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.915223  0.0069 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:24   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LEXP(-1)) -0.854944 0.218364 -3.915223 0.0008 

C 0.052787 0.027029 1.952973 0.0643 
          

R-squared 0.421949     Mean dependent var -0.003193 
Adjusted R-squared 0.394423     S.D. dependent var 0.141360 
S.E. of regression 0.110005     Akaike info criterion -1.493639 
Sum squared resid 0.254123     Schwarz criterion -1.394900 
Log likelihood 19.17685     Hannan-Quinn criter. -1.468807 
F-statistic 15.32897     Durbin-Watson stat 1.903086 
Prob(F-statistic) 0.000796    
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Πίνακας 12α Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική 
τάση /σταθερά  και με  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.821729  0.0338 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:24   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          D(LEXP(-1)) -0.860152 0.225069 -3.821729 0.0011 
C 0.045341 0.046594 0.973109 0.3421 

@TREND("1992") 0.000708 0.003564 0.198616 0.8446 
          

R-squared 0.423087     Mean dependent var -0.003193 
Adjusted R-squared 0.365396     S.D. dependent var 0.141360 
S.E. of regression 0.112611     Akaike info criterion -1.408653 
Sum squared resid 0.253623     Schwarz criterion -1.260545 
Log likelihood 19.19951     Hannan-Quinn criter. -1.371404 
F-statistic 7.333634     Durbin-Watson stat 1.899699 
Prob(F-statistic) 0.004084    
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Πίνακας 13α Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στο επίπεδο (χωρίς στοχαστική τάση / 
σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.368241  0.7825 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:25   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) 0.005696 0.015467 0.368241 0.7164 

D(LFDI(-1)) -0.530969 0.187554 -2.831026 0.0100 
          

R-squared 0.274654     Mean dependent var 0.028210 
Adjusted R-squared 0.240114     S.D. dependent var 0.612638 
S.E. of regression 0.534045     Akaike info criterion 1.666268 
Sum squared resid 5.989285     Schwarz criterion 1.765007 
Log likelihood -17.16208     Hannan-Quinn criter. 1.691100 
Durbin-Watson stat 2.169564    
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Πίνακας 14α Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 
σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.989213  0.0509 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:25   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) -0.607933 0.203376 -2.989213 0.0070 

C 4.423590 1.474486 3.000089 0.0068 
          

R-squared 0.298489     Mean dependent var 0.028210 
Adjusted R-squared 0.265084     S.D. dependent var 0.612638 
S.E. of regression 0.525197     Akaike info criterion 1.632856 
Sum squared resid 5.792476     Schwarz criterion 1.731594 
Log likelihood -16.77784     Hannan-Quinn criter. 1.657688 
F-statistic 8.935394     Durbin-Watson stat 2.228516 
Prob(F-statistic) 0.006992    
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Πίνακας 15α Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στο επίπεδο (με στοχαστική τάση / 
σταθερά και με  προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.050271  0.0214 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:25   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LFDI(-1) -0.891311 0.220062 -4.050271 0.0006 

C 6.009087 1.496138 4.016398 0.0007 
@TREND("1992") 0.042121 0.017864 2.357871 0.0287 

          
R-squared 0.451078     Mean dependent var 0.028210 
Adjusted R-squared 0.396185     S.D. dependent var 0.612638 
S.E. of regression 0.476053     Akaike info criterion 1.474533 
Sum squared resid 4.532532     Schwarz criterion 1.622641 
Log likelihood -13.95713     Hannan-Quinn criter. 1.511782 
F-statistic 8.217510     Durbin-Watson stat 2.051919 
Prob(F-statistic) 0.002484    
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Πίνακας 16α Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (χωρίς   
στοχαστική τάση /σταθερά και  χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.342060  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:26   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
D(LFDI(-1)) -1.522816 0.182547 -8.342060 0.0000 

          
R-squared 0.759738     Mean dependent var -0.016613 
Adjusted R-squared 0.759738     S.D. dependent var 1.067902 
S.E. of regression 0.523448     Akaike info criterion 1.585748 
Sum squared resid 6.027960     Schwarz criterion 1.635117 
Log likelihood -17.23610     Hannan-Quinn criter. 1.598164 
Durbin-Watson stat 2.157996    
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Πίνακας 17α Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  
τάση /σταθερά και  χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.204171  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:26   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.529328 0.186409 -8.204171 0.0000 
C 0.051936 0.111456 0.465980 0.6460 
          

R-squared 0.762197     Mean dependent var -0.016613 
Adjusted R-squared 0.750873     S.D. dependent var 1.067902 
S.E. of regression 0.533018     Akaike info criterion 1.662418 
Sum squared resid 5.966269     Schwarz criterion 1.761156 
Log likelihood -17.11780     Hannan-Quinn criter. 1.687250 
F-statistic 67.30842     Durbin-Watson stat 2.169283 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 18α Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με  στοχαστική  
τάση /σταθερά και  με  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 

          
   t-Statistic   Prob.* 
          

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.030022  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:27   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.532602 0.190859 -8.030022 0.0000 
C -0.005953 0.220030 -0.027058 0.9787 

@TREND("1992") 0.005276 0.017155 0.307545 0.7616 
          

R-squared 0.763316     Mean dependent var -0.016613 
Adjusted R-squared 0.739648     S.D. dependent var 1.067902 
S.E. of regression 0.544894     Akaike info criterion 1.744656 
Sum squared resid 5.938186     Schwarz criterion 1.892764 
Log likelihood -17.06355     Hannan-Quinn criter. 1.781905 
F-statistic 32.25050     Durbin-Watson stat 2.174344 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Έλεγχος στασιμότητας κατά Phillips-Perron 
 

Πίνακας 1β Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στο επίπεδο (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: EMPL_RATE has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -0.448140  0.5089 
Test critical values: 1% level  -2.674290  

 5% level  -1.957204  
 10% level  -1.608175  
          

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

Residual variance (no correction)  2.145168 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5.355779 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(EMPL_RATE)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:28   
Sample (adjusted): 1993 2014   
Included observations: 22 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

EMPL_RATE(-1) -0.003485 0.005646 -0.617281 0.5437 
     
     R-squared 0.000336     Mean dependent var -0.195455 

Adjusted R-squared 0.000336     S.D. dependent var 1.499358 
S.E. of regression 1.499106     Akaike info criterion 3.692004 
Sum squared resid 47.19369     Schwarz criterion 3.741597 
Log likelihood -39.61204     Hannan-Quinn criter. 3.703687 
Durbin-Watson stat 0.529191    
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Πίνακας 2β Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στο επίπεδο (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: EMPL_RATE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -1.084474  0.7029 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  2.144464 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5.373263 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(EMPL_RATE)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:28   
Sample (adjusted): 1993 2014   
Included observations: 22 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

EMPL_RATE(-1) -0.011689 0.101408 -0.115270 0.9094 
C 0.465151 5.740283 0.081033 0.9362 
          

R-squared 0.000664     Mean dependent var -0.195455 
Adjusted R-squared -0.049303     S.D. dependent var 1.499358 
S.E. of regression 1.535874     Akaike info criterion 3.782585 
Sum squared resid 47.17820     Schwarz criterion 3.881770 
Log likelihood -39.60843     Hannan-Quinn criter. 3.805950 
F-statistic 0.013287     Durbin-Watson stat 0.525196 
Prob(F-statistic) 0.909381    
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Πίνακας 3β Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στο επίπεδο (με στοχαστική/ 
σταθερά και με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: EMPL_RATE has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -0.211536  0.9882 
Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  
 10% level  -3.254671  
          

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

Residual variance (no correction)  1.545846 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.651726 

          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(EMPL_RATE)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:28   
Sample (adjusted): 1993 2014   
Included observations: 22 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

EMPL_RATE(-1) 0.034242 0.089944 0.380710 0.7076 
C -0.702628 5.018790 -0.140000 0.8901 

@TREND("1992") -0.124173 0.045778 -2.712493 0.0138 
          

R-squared 0.279624     Mean dependent var -0.195455 
Adjusted R-squared 0.203795     S.D. dependent var 1.499358 
S.E. of regression 1.337881     Akaike info criterion 3.546176 
Sum squared resid 34.00861     Schwarz criterion 3.694954 
Log likelihood -36.00793     Hannan-Quinn criter. 3.581223 
F-statistic 3.687564     Durbin-Watson stat 0.778514 
Prob(F-statistic) 0.044342    

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

Πίνακας 4β Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στις πρώτες διαφορές (χωρίς  
στοχαστική/σταθερά και  προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(EMPL_RATE) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -1.913217  0.0548 
Test critical values: 1% level  -2.679735  

 5% level  -1.958088  
 10% level  -1.607830  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  1.041038 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.361358 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(EMPL_RATE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:29   
Sample (adjusted): 1994 2014   
Included observations: 21 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(EMPL_RATE(-1)) -0.258964 0.151396 -1.710509 0.1026 
          

R-squared 0.127025     Mean dependent var 0.028571 
Adjusted R-squared 0.127025     S.D. dependent var 1.118992 
S.E. of regression 1.045509     Akaike info criterion 2.973333 
Sum squared resid 21.86179     Schwarz criterion 3.023072 
Log likelihood -30.22000     Hannan-Quinn criter. 2.984128 
Durbin-Watson stat 1.174887    
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Πίνακας 5β Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική 
/σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(EMPL_RATE) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -1.880179  0.3344 
Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  1.039998 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.357061 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(EMPL_RATE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:29   
Sample (adjusted): 1994 2014   
Included observations: 21 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(EMPL_RATE(-1)) -0.262317 0.157147 -1.669253 0.1115 
C -0.032636 0.236815 -0.137812 0.8918 
          

R-squared 0.127897     Mean dependent var 0.028571 
Adjusted R-squared 0.081996     S.D. dependent var 1.118992 
S.E. of regression 1.072134     Akaike info criterion 3.067572 
Sum squared resid 21.83996     Schwarz criterion 3.167051 
Log likelihood -30.20951     Hannan-Quinn criter. 3.089162 
F-statistic 2.786406     Durbin-Watson stat 1.173807 
Prob(F-statistic) 0.111462    
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Πίνακας 6β Εξαρτημένη μεταβλητή EMPL στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(EMPL_RATE) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -1.810945  0.6630 
Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  
 10% level  -3.261452  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  1.002516 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.002516 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(EMPL_RATE,2)  
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:29   
Sample (adjusted): 1994 2014   
Included observations: 21 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(EMPL_RATE(-1)) -0.362863 0.200372 -1.810945 0.0869 
C 0.428883 0.611194 0.701713 0.4918 

@TREND("1992") -0.040415 0.049265 -0.820363 0.4227 
          

R-squared 0.159328     Mean dependent var 0.028571 
Adjusted R-squared 0.065920     S.D. dependent var 1.118992 
S.E. of regression 1.081481     Akaike info criterion 3.126104 
Sum squared resid 21.05283     Schwarz criterion 3.275321 
Log likelihood -29.82409     Hannan-Quinn criter. 3.158488 
F-statistic 1.705722     Durbin-Watson stat 1.163491 
Prob(F-statistic) 0.209719    
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Πίνακας 7β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στα επίπεδα (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic  2.671449  0.9969 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.011328 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011805 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:30   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

LEXP(-1) 0.006369 0.002335 2.728219 0.0123 
          

R-squared -0.004156     Mean dependent var 0.062285 
Adjusted R-squared -0.004156     S.D. dependent var 0.108599 
S.E. of regression 0.108825     Akaike info criterion -1.555653 
Sum squared resid 0.260542     Schwarz criterion -1.506284 
Log likelihood 18.89001     Hannan-Quinn criter. -1.543237 
Durbin-Watson stat 1.687867    
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Πίνακας 8β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στα επίπεδα (με στοχαστική/ 
σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -0.342408  0.9037 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.011238 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012988 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:31   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
LEXP(-1) -0.014205 0.050394 -0.281879 0.7808 

C 0.200204 0.489831 0.408720 0.6869 
          

R-squared 0.003769     Mean dependent var 0.062285 
Adjusted R-squared -0.043670     S.D. dependent var 0.108599 
S.E. of regression 0.110945     Akaike info criterion -1.476620 
Sum squared resid 0.258485     Schwarz criterion -1.377882 
Log likelihood 18.98113     Hannan-Quinn criter. -1.451788 
F-statistic 0.079456     Durbin-Watson stat 1.665668 
Prob(F-statistic) 0.780795    
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Πίνακας 9β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στα επίπεδα (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LEXP has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -1.550754  0.7808 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.010034 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010034 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:31   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

LEXP(-1) -0.210271 0.135593 -1.550754 0.1366 
C 1.943860 1.220951 1.592087 0.1270 

@TREND("1992") 0.014543 0.009384 1.549808 0.1369 
          

R-squared 0.110584     Mean dependent var 0.062285 
Adjusted R-squared 0.021642     S.D. dependent var 0.108599 
S.E. of regression 0.107418     Akaike info criterion -1.503077 
Sum squared resid 0.230771     Schwarz criterion -1.354970 
Log likelihood 20.28539     Hannan-Quinn criter. -1.465829 
F-statistic 1.243332     Durbin-Watson stat 1.547613 
Prob(F-statistic) 0.309777    
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Πίνακας 10β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (χωρίς  
στοχαστική/σταθερά και  χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.158883  0.0030 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.013056 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012219 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:31   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LEXP(-1)) -0.629353 0.196806 -3.197839 0.0042 
          

R-squared 0.316961     Mean dependent var -0.003193 
Adjusted R-squared 0.316961     S.D. dependent var 0.141360 
S.E. of regression 0.116829     Akaike info criterion -1.413706 
Sum squared resid 0.300278     Schwarz criterion -1.364337 
Log likelihood 17.25762     Hannan-Quinn criter. -1.401290 
Durbin-Watson stat 1.974636    
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Πίνακας 11β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.871894  0.0077 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.011049 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009880 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:31   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LEXP(-1)) -0.854944 0.218364 -3.915223 0.0008 
C 0.052787 0.027029 1.952973 0.0643 
          

R-squared 0.421949     Mean dependent var -0.003193 
Adjusted R-squared 0.394423     S.D. dependent var 0.141360 
S.E. of regression 0.110005     Akaike info criterion -1.493639 
Sum squared resid 0.254123     Schwarz criterion -1.394900 
Log likelihood 19.17685     Hannan-Quinn criter. -1.468807 
F-statistic 15.32897     Durbin-Watson stat 1.903086 
Prob(F-statistic) 0.000796    
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Πίνακας 12β Εξαρτημένη μεταβλητή EXP στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(LEXP) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -3.760840  0.0381 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.011027 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009591 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LEXP,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:32   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LEXP(-1)) -0.860152 0.225069 -3.821729 0.0011 
C 0.045341 0.046594 0.973109 0.3421 

@TREND("1992") 0.000708 0.003564 0.198616 0.8446 
          

R-squared 0.423087     Mean dependent var -0.003193 
Adjusted R-squared 0.365396     S.D. dependent var 0.141360 
S.E. of regression 0.112611     Akaike info criterion -1.408653 
Sum squared resid 0.253623     Schwarz criterion -1.260545 
Log likelihood 19.19951     Hannan-Quinn criter. -1.371404 
F-statistic 7.333634     Durbin-Watson stat 1.899699 
Prob(F-statistic) 0.004084    
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Πίνακας 13β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στα επίπεδα (χωρίς στοχαστική/ 
σταθερά και προσδιοριστική τάση) 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic  0.369299  0.7828 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.359788 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.086176 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:33   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

LFDI(-1) 0.000527 0.017639 0.029866 0.9764 
          

R-squared -0.002176     Mean dependent var 0.028210 
Adjusted R-squared -0.002176     S.D. dependent var 0.612638 
S.E. of regression 0.613304     Akaike info criterion 1.902592 
Sum squared resid 8.275113     Schwarz criterion 1.951961 
Log likelihood -20.87981     Hannan-Quinn criter. 1.915008 
Durbin-Watson stat 3.032675    
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Πίνακας 14β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στα επίπεδα (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -2.994334  0.0504 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.251847 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.253589 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:33   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

LFDI(-1) -0.607933 0.203376 -2.989213 0.0070 
C 4.423590 1.474486 3.000089 0.0068 
          

R-squared 0.298489     Mean dependent var 0.028210 
Adjusted R-squared 0.265084     S.D. dependent var 0.612638 
S.E. of regression 0.525197     Akaike info criterion 1.632856 
Sum squared resid 5.792476     Schwarz criterion 1.731594 
Log likelihood -16.77784     Hannan-Quinn criter. 1.657688 
F-statistic 8.935394     Durbin-Watson stat 2.228516 
Prob(F-statistic) 0.006992    
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Πίνακας 15β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στα επίπεδα (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: LFDI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -4.038862  0.0219 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.197067 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.190090 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:33   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

LFDI(-1) -0.891311 0.220062 -4.050271 0.0006 
C 6.009087 1.496138 4.016398 0.0007 

@TREND("1992") 0.042121 0.017864 2.357871 0.0287 
          

R-squared 0.451078     Mean dependent var 0.028210 
Adjusted R-squared 0.396185     S.D. dependent var 0.612638 
S.E. of regression 0.476053     Akaike info criterion 1.474533 
Sum squared resid 4.532532     Schwarz criterion 1.622641 
Log likelihood -13.95713     Hannan-Quinn criter. 1.511782 
F-statistic 8.217510     Durbin-Watson stat 2.051919 
Prob(F-statistic) 0.002484    
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Πίνακας 16β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (χωρίς  
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -8.779801  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.262085 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.216986 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:35   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.522816 0.182547 -8.342060 0.0000 
          

R-squared 0.759738     Mean dependent var -0.016613 
Adjusted R-squared 0.759738     S.D. dependent var 1.067902 
S.E. of regression 0.523448     Akaike info criterion 1.585748 
Sum squared resid 6.027960     Schwarz criterion 1.635117 
Log likelihood -17.23610     Hannan-Quinn criter. 1.598164 
Durbin-Watson stat 2.157996    
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Πίνακας17β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -9.010171  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.259403 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.185599 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:35   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.529328 0.186409 -8.204171 0.0000 
C 0.051936 0.111456 0.465980 0.6460 
          

R-squared 0.762197     Mean dependent var -0.016613 
Adjusted R-squared 0.750873     S.D. dependent var 1.067902 
S.E. of regression 0.533018     Akaike info criterion 1.662418 
Sum squared resid 5.966269     Schwarz criterion 1.761156 
Log likelihood -17.11780     Hannan-Quinn criter. 1.687250 
F-statistic 67.30842     Durbin-Watson stat 2.169283 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Πίνακας 18β Εξαρτημένη μεταβλητή FDI στις πρώτες διαφορές (με στοχαστική/ 
σταθερά και  με προσδιοριστική τάση) 
 
 
Null Hypothesis: D(LFDI) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
          

Phillips-Perron test statistic -8.812438  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  
          

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.258182 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.184201 
          
     
     

Phillips-Perron Test Equation   
Dependent Variable: D(LFDI,2)   
Method: Least Squares   
Date: 12/21/15   Time: 14:36   
Sample: 1992 2014   
Included observations: 23   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          

D(LFDI(-1)) -1.532602 0.190859 -8.030022 0.0000 
C -0.005953 0.220030 -0.027058 0.9787 

@TREND("1992") 0.005276 0.017155 0.307545 0.7616 
          

R-squared 0.763316     Mean dependent var -0.016613 
Adjusted R-squared 0.739648     S.D. dependent var 1.067902 
S.E. of regression 0.544894     Akaike info criterion 1.744656 
Sum squared resid 5.938186     Schwarz criterion 1.892764 
Log likelihood -17.06355     Hannan-Quinn criter. 1.781905 
F-statistic 32.25050     Durbin-Watson stat 2.174344 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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