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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ δηαθζν-

ξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έρνπλ ιεθζεί ζηνηρεία 

απφ ην 1995 – 2015 πνπ αθνξνχλ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, ηνλ Γείθηε 

Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο, ηηο Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο, ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο 

θαη ηηο ππφινηπεο Γεκφζηεο Γαπάλεο ηεο Σνπξθίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπ-

λαο ζε VAR ππφδεηγκα θαλεξψλνπλ φηη ππάξρεη καθξνρξφληα αηηηαηή ζρέζε α-

λάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά δελ ππάξρεη αληίζηνη-

ρε βξαρπρξφληα. ην αληίζηνηρν απιφ ππφδεηγκα έρνπκε πνιχ θαιή πξνβιεπηη-

θφηεηα φηαλ ππάξρεη ρξνληθή πζηέξεζε ελφο έηνπο ζηνλ δείθηε CPI. Γεληθά θαί-

λεηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθία ζα ππνρσξήζεη θαη ε δηαθζνξά 

ζηελ ρψξα απηή. 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γηαθζνξά, Αλάπηπμε, CPI, GDP.  
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ΔΛΙΓΑ ΚΟΠΙΜΑ ΚΔΝΗ



 

1 

 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Ζ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε δηαθζνξά, 

θαζψο θαη δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο (επελδχζεηο, δεκφζηα θαηαλάισζε), ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ Σνπξθία. Σα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ην ππφ-

δεηγκα ιήθζεθαλ ηφζν απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (IMF) φζν θαη απφ 

ηελ Γηεζλή Γηαθάλεηα (ΣΗ) θαη αθνξνχλ ηελ πεξίνδν απφ 1995 – 2015. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαη πξσηίζησο αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη ηδηαίηεξα ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ), απνηειεί ην πξψηηζην κέιεκα θάζε θπβέξλεζεο, 

γηαηί κέζσ απηήο ππνινγίδνληαη ζρεδφλ φινη νη ππφινηπνη δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, είλαη ν θαζξέπηεο ηεο ρψξαο δηεζλψο. Απηή επεξεάδεηαη 

ηφζν απφ αληηθεηκεληθνχο φζν θαη απφ ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο. ηνπο αληη-

θεηκεληθνχο παξάγνληεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο θάπνησλ άιισλ βαζη-

θψλ κεηαβιεηψλ κηαο νηθνλνκίαο, φπσο νη εηζαγσγέο – εμαγσγέο, ε δεκφζηα θα-

ηαλάισζε, ε αλεξγία, ην δεκφζην ρξένο θ.α. ηνπο ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πην ζχλζεηεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα σζή-

ζνπλ πξνο κηα θαηεχζπλζε ηελ νηθνλνκία, φπσο ε ηδηνζπγθξαζία ελφο ιανχ, ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο, ε ηζηνξηθή ηεο πνξεία, ε δηαθζνξά πνπ πθίζηαηαη 

ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα θ.α. Ζ ζχζηαζε ηνπ ΑΔΠ θάζε 

ρψξαο εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθά επηκέξνπο κεγέζε. Απηφ φκσο έρεη άκεζε ζρέζε 

κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία. Έηζη ε ζχλζεζε 

ηνπ ΑΔΠ ηφζν απφ ππνθεηκεληθνχο φζν θαη απφ αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο είλαη 

δηαθνξεηηθή ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Ζ δηαθζνξά είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ ε ζπζηεκαηηθή κέηξεζε ηνπ απφ 

κεγάινπο νξγαληζκνχο άξρηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξγαλη-

ζκνί, νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ δηαθζνξά θαη εζηηάδνπλ είηε ζηνλ δεκφζην είηε ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα. Οη κεηξήζεηο ηνπο πξνέξρνληαη απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπ-

κπιεξψλνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, αλάινγα κε ην είδνο ηεο έξεπλαο. 

Έηζη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ην δείγκα θάζε έξεπλαο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 
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ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπκπεξηθνξά απηνχ πάλσ ζηελ ηδηαίηεξε έλλνηα ηεο δη-

αθζνξάο. Όκσο ζηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ πνιιέο θνξέο ππεηζέξρεηαη θαη ν 

ππνθεηκεληθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Όκσο κεηά ηελ 

πάξνδν εηψλ απφ ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ ε χπαξμε ηνπ ππνθεηκεληθνχ παξάγν-

ληα κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί θαη ε ελδειερήο κειέηε απηψλ ησλ εξεπλψλ κπν-

ξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ρξεζίκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία, κε ηελ ζεη-

ξά ηνπο, ζα κπνξέζνπλ λα δψζνπλ κηα ψζεζε ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα ιά-

βνπλ ηα απαξαίηεηα θαη αλαγθαία κέηξα έηζη ψζηε λα κεησζεί ην ππάξρνλ επίπε-

δν ηεο δηαθζνξάο θαη λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ απηή έρεη ζε άιια ζεκε-

ιηψδε κεγέζε ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ ζρέζε κεηαμχ δηαθζνξάο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο. Απηνί θαηά θχξην ιφγν δηαπηζηψλνληαη ζηηο έξεπλεο πνπ 

δηεμάγνληαη απφ δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, νη νπνίεο θαη επηθεληξψλνληαη ζε ηδηαί-

ηεξα ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ σζνχλ ζε απηφ ην θαηλφκελν, 

θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο, πνπ επεξεάδνληαη πε-

ξηζζφηεξν απφ ηελ χπαξμε δηαθζνξάο εληφο ησλ δφκσλ ηνπο. ε κηα κεγάιε 

ρξνληθή πεξίνδν γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν κηα κεηαβνιή 

ηνπ κηαο ζπκπεξηθνξάο, κεηά ηελ ζέζπηζε δηαθφξσλ κέηξσλ, κπνξεί λα επε-

ξεάζεη θάπνηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαθζνξάο πάλσ ζε έλαλ ηνκέα 

θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ λα ζπκπαξαζχξεη θαη άιινπο ηνκείο, έηζη ψζηε ηειηθά 

ην απνηέιεζκα λα γίλεη εκθαλέο ζηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ ΑΔΠ, πνπ απνηειεί 

ηελ ηειηθή κεηνπζίσζε ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ, φκσο δηεξεπλάηαη αλ ε ζρέζε πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ δη-

αθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη είηε κνλφδξνκε απφ ηελ κηα πιεπξά 

πξνο ηελ άιιε είηε ακθίδξνκε, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα (αλ ππάξ-

ρνπλ) πνπ πξνθαινχλ ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν ηφζν ζε βξαρπρξφληα φζν θαη 

ζε καθξνρξφληα πεξίνδν. Σν ζεκείν απηφ είλαη ιεπηφ, γηαηί καο βνεζάεη λα θαηα-

λνήζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο πάλσ ζηελ ζρέζε δηαθ-

ζνξάο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ γλσξίδνληαο ηα ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κπνξεί λα εθαξκνζζνχλ δηάθνξεο πνιηηηθέο, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζε έλα θξάηνο. 
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Ζ Σνπξθία είλαη κία ππφ αλάπηπμε ρψξα κε ΑΔΠ πνπ βξίζθεηαη εληφο ησλ 

πξψησλ 20 ρσξψλ δηεζλψο, ελψ ε πξννπηηθή ηεο γηα ηα επφκελα ρξφληα εκθα-

λίδεηαη αλνδηθή. Ζ ππφςε ρψξα πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα αλαπηπ-

ρζεί, ηδηαίηεξα κεηά ην 2002 θαη ηελ έιεπζε ζηελ εμνπζία ηνπ Κφκκαηνο Γηθαην-

ζχλεο θαη Αλάπηπμεο (ΑΚΡ). Σν ππφςε θφκκα βξέζεθε ζηελ εμνπζία κεηά απφ 

κηα καθξνρξφληα πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο Σνπξθηάο απφ θπβεξλήζεηο ζπλεξ-

γαζίαο, ελψ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ έιαβε ηελ εμνπζία ζπγθξνχζηεθε κε ηελ 

ηφηε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο (ζηξαηφο, 

δηθαηνζχλε θ.ιπ.). Ζ Σνπξθία, παξφιν πνπ έρεη κεγάιν νλνκαζηηθφ ΑΔΠ,  ιφγσ 

ησλ κεγάινπ πιεζπζκνχ ηεο, παξνπζηάδεη κηθξφηεξν θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζε ζχ-

γθξηζε κε δηάθνξεο ρψξεο ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο 

θαζψο θαη ηεο γεσγξαθηθήο έθηαζήο ηεο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη αληζνθαηαλνκή 

ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ αλάκεζα ζηελ αλαηνιηθή θαη δπηηθή Σνπξθία θαηά θχξην 

ιφγν. 

Σν θιίκα πνπ ππάξρεη γηα ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο είλαη πνιχ ζεκαληη-

θφο παξάγνληαο γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε απηήο. Έηζη ε εληχπσζε πνπ π-

πάξρεη ζε κηα ρψξα γηα ηελ δηαθζνξά ζε δηαθφξνπο ηνκείο επεξεάδεη ζε θάπνην 

βαζκφ ηελ νηθνλνκία απηήο. ε απηήλ ηελ ρψξα, φπνπ ππήξμαλ κεγάιεο αιιαγέο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο θαίλεηαη, εθ πξψηεο 

άπνςεο, φηη έρεη θαηαπνιεκεζεί ε δηαθζνξά ζε δηάθνξά επίπεδα. Δπηπιένλ, ε 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζπκβαδίδεη ζρεδφλ ρξνληθά κε ηελ αιιαγή εγεζίαο ζε απηήλ. 

Απφ απηά ηα ζηνηρεία θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν κεηαβιεηέο, ε νπνία θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ θαηά 

θχξην ιφγν νη αηηίεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν λα δηεξεπλεζεί 

αλ κπνξεί λα γίλεη θάπνηαο κνξθήο πξφβιεςε γηα ηηο κεηαβιεηέο θπξίσο ηεο δη-

αθζνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 1.2  θνπόο – ηόρνη 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ Σνπξθία. Απηφ επηηπγράλεηαη κέ-

ζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ e-views, κε ην νπνίν γίλεηαη ε εθηίκεζε ππνδείγκα-

ηνο [απινχ θαη VAR (Vector Autoregressive Model – Τπφδεηγκα Απηνπαιίλδξν-

κνπ Γηαλχζκαηνο)], φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ κεηα-
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βιεηψλ [πνπ εθηφο ησλ δχν βαζηθψλ είλαη νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο (ΞΑΔ), νη 

Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη νη Γεκφζηεο Γαπάλεο (πιελ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ)]. 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθφξσλ παξαγφ-

λησλ πνπ επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλνπ θαη ηελ ζρέζε ηεο δηαθζνξάο κε άιινπο ηνκείο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκη-

θψλ, θαη εηδηθά ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλν-

κηθή αλάπηπμε. Απηφ επηηπγράλεηαη αθνινπζψληαο φια ηα βήκαηα πνπ ρξεηάδν-

ληαη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα νδεγεζνχκε ζε φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξν α-

ζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

κεηαβιεηέο. Δπηπιένλ επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα 

ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζψο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 1.3  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

ην πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ εηζαγσγή γηα ηελ κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν επεξεάδεη ε δηαθζνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Σνπξθίαο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη κία επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαζψο θαη ζρεηηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξφζθαην παξειζφλ 

γηα ηελ επίδξαζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ζηηο ΞΑΔ, ηηο 

Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη ηηο Γεκφζηεο Γαπάλεο (πιελ ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ). 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα, ε δηαγξακ-

καηηθή απεηθφληζε απηψλ θαη ε αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη θπξίσο αλαιχνληαη 

νη δηάθνξνη δείθηεο ηεο δηαθζνξάο πνπ αθνξνχλ ηελ Σνπξθίαο θαη ηηο ρψξεο ηνπ 

εγγχο πεξηβάιινληνο ηεο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ απινχ ππνδείγκα-

ηνο καο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη νηθνλνκεηξηθνί έιεγρνη. 

ην πέκπην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ησλ ζπληειεζηψλ απ-

ηνζπζρέηηζεο θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηηο κεζφδνπο ησλ 

Dickey – Fuller (ADF)  θαη Phillips – Perron (P-P). 
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ην έθην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο θαη εμε-

ηάδεηαη ε χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε 

ηε κέζνδν Engle – Granger θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ Johansen (VAR Τπνδείγκα-

ηα).  

ην έβδνκν θεθάιαην εξεπλάηαη ε πηζαλφηεηα χπαξμεο βξαρπρξφλησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Τπνδείγκαηνο Γηφξζσζεο 

θάικαηνο (VECM). 

ην φγδνν θεθάιαην δηεμάγνληαη νη έιεγρνη ησλ ζρέζεσλ αηηηφηεηαο θαηά 

Granger (απινχ θαη VAR ππνδείγκαηνο). 

ην έλαην θεθάιαην επηρεηξείηαη λα γίλεη πξφβιεςε γηα ην κέιινλ ηφζν ζην 

απιφ φζν θαη ζην VAR ππφδεηγκα. 

Σέινο, ζην δέθαην θεθάιαην ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο. 
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 2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε – Θεσξεηηθό Τπόβαζξν 

 2.1  Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ην ΑΔΠ Γηεζλώο 

 2.1.1 ΑΔΠ-Γιαθθοπά και Γημόζιερ Γαπάνερ 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία έρεη ήδε επηβεβαηψζεη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε α-

λάκεζα ζηελ δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε θαη ην ΑΔΠ κηαο ρψξαο. χκθσλα κε ηελ 

θεπλζηαλή ζρνιή κηα αχμεζε ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη θαηά επέθηαζε θαη ηεο θαηαλάισζεο, κε απνηέιεζκα ην 

ΑΔΠ λα απμάλεηαη θπξίσο εμαηηίαο ησλ επελδχζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

απφ ην δεκφζην θαη ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο  (Keynes 1924). Όκσο γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ έζνδα κέζσ θπξίσο ηεο άκεζεο θαη έκ-

κεζεο θνξνινγίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ ππν-

ζηεξίδεη ν Κέπλο, ππνζηεξίδεηαη φηη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηνλ δεκφζην ην-

κέα νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ βξαρπρξφληα, αιιά καθξνρξφληα θαηεπζχλεη ηελ 

νηθνλνκία ζε κε παξαγσγηθνχο θιάδνπο. Απηφ γίλεηαη θπξίσο δηφηη ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο ζηξέθεηαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ δεκφζηα δή-

ηεζε θαη δελ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ παξαγσγηθέο (φπσο ε Ακπληηθέο Γαπάλεο, νη 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ θιπ) 

Δίλαη φκσο επηβεβαησκέλν φηη απαηηείηαη κηα ηζρπξή παξέκβαζε ζε δηά-

θνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, φπνπ δελ κπνξεί λα ελεξγήζεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. 

Απηνί νη ηνκείο είλαη νη ππνδνκέο, ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, ε έξεπλα θαη αλάπηπμε 

θ.α. Οη παξαπάλσ ηνκείο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ έρνπλ βξαρπρξφλην απνηέ-

ιεζκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο, αιιά καθξνρξφλην. Σα απνηειέζκα-

ηα δειαδή απφ ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο γίλνληαη αηζζεηά κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν. Έηζη ε 

δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε αλάινγα κε ηελ εμεηαδφκελε ρψξα θαη ηνπο ζθνπνχο 

ηνπο νπνίνπο ζέηεη ε εγεζία απηήο απνζθνπεί ζε δηάθνξνπο ηφζν βξαρπρξφλη-

νπο φζν θαη καθξνρξφληνπο ζηφρνπο. 

Ο Al-Faris (2010) ζε έξεπλα ηνπ γηα ηηο ρψξεο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ δεί-

ρλεη φηη ην εζληθφ εηζφδεκα είλαη έλαο κειινληηθφο παξάγνληαο ηνπ δηαζηειιφκε-

λνπ ξφινπ ηεο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Wagner. Δπίζεο, δελ 
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επαιεζεχεηαη απφ εκπεηξηθέο έξεπλεο, ε θευλζηαλή ζεσξία, δειαδή φηη ε δεκν-

ζηνλνκηθή επέθηαζε πξνθαιεί αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. 

Ο Delavallade (2006) κε ζηνηρεία απφ 64 ρψξεο γηα ηελ πεξίνδν 1996 -

2001, έδεημε φηη ε δεκφζηα δηαθζνξά κεηαιιάζζεη ηελ δνκή ηεο δεκφζηαο 

δαπάλεο κεηψλνληαο ην κεξίδην ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ (εθπαίδεπζε, πγεία θαη 

θνηλσληθή αζθάιηζε) θαη απμάλεη άιινπο ηνκείο, φπσο ν πνιηηηζκφο, νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ε ελέξγεηα θαη νη άκπλα. 

Οη Del Montea θαη Papagnib (2001) παξνπζηάδνπλ κηα αλάιπζε κε δεδν-

κέλα ηχπνπ πάλει γηα ηελ ηηαιηθή νηθνλνκία θαη δηεξεπλνχλ ηελ ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο ζηηο ε-

πελδχζεηο. Θεσξνχλ φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά θαη μερσξηζηά απφ ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαθζνξάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 2.1.2 ΑΔΠ-Γιαθθοπά και Αμςνηικέρ Γαπάνερ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην ΑΔΠ 

κηα ρψξαο θαη ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο, πνπ πνιιέο θνξέο νδεγνχλ ζε αληηθξνπφ-

κελα ζπκπεξάζκαηα. Οη βαζηθέο απφςεηο αλαθέξνληαη ζην αλ νη Ακπληηθέο Γα-

πάλεο είηε απμάλνπλ ην ΑΔΠ είηε κεηψλνπλ ηελ αλακελφκελε αχμεζε απηνχ. Σε-

ιηθά φκσο θαίλεηαη φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε αλάκεζα ζην ΑΔΠ θαη ηηο 

Ακπληηθέο Γαπάλεο. 

χκθσλα κε ηνλ Chowdhury (1991) γηα ηελ πεξίνδν 1961 – 1987 ζε 55 

ρψξεο βξέζεθε φηη ζε 30 απφ απηέο δελ ππήξρε θακία αηηηφηεηα αλάκεζα ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο, ζε 22 ππήξρε  αηηηφηεηα είηε 

απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνο ηηο ακπληηθέο είηε ην αληίζηξνθν θαη ζε 3 ε 

αηηηφηεηα ήηαλ ακθίδξνκε.  

χκθσλα κε ηνπο Murdoch, Pi θαη Sandler (1997) νη Ακπληηθέο Γαπάλεο 

ηφζν ζηελ Αζία φζν ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε. Δπηπιένλ, 

γηα ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ε κε ρνξήγεζε δαπαλψλ γηα Ακπληηθέο Γαπάλεο δίλεη 

κεγαιχηεξε παξαγσγή ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

Ο  Gold (1997) έδεημε φηη γηα ηηο ΖΠΑ ηελ πεξίνδν 1949 – 1988 δελ ππάξ-

ρεη θακία έλδεημε γηα καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ θαη επελ-
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δχζεσλ, αιιά πηζαλνινγεί φηη ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε Ακπληηθψλ Γαπαλψλ 

θαη θαηαλάισζεο. 

 Ο  Beenstock (1998) ηελ πεξίνδν 1950 – 1994 γηα ην Ηζξαήι έδεημε φηη 

κέρξη ην 1968 ε Ακπληηθέο Γαπάλεο είραλ σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Γηα ηελ πεξίνδν 1969 – 1975 νη Ακπληηθέο Γαπάλεο ιεηηνπξγνχζαλ 

αλαζηαιηηθά. Απηφ φκσο άιιαμε απφ 1976 – 1986, φπνπ βνεζνχζαλ πάιη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Οη  Lai, Huang θαη Yang (2006) έδεημαλ κε ζηνηρεία απφ ην 1952 – 2000 

φηη ζηελ Κίλα ε αλάπηπμε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ πξνεγείηαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ελψ ζηελ Σατβάλ ππάξρνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο Ακπληηθέο Γαπά-

λεο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Οη  Chien‐Chiang θαη Sheng‐Tung (2007), κε ζηνηρεία 27 ρσξψλ ηνπ ΟΑ-

Δ θαη 62 ρσξψλ κε-ΟΑΔ απφ ηα έηε 1988 – 2003 ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκε-

ηξηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ ηχπνπ πάλει, δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέ-

ηηζε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ κε ην ΑΔΠ γηα ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΑΔ 

θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε απφ ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο ζην ΑΔΠ γηα ηηο ρψξεο πνπ 

δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΑΔ. Δπίζεο, γηα φιεο ηηο ρψξεο νη Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη 

ην ΑΔΠ δελ έρνπλ βξαρππξφζεζκα αηηηφηεηεο, αιιά καθξνπξφζεζκα έρνπλ ακ-

θίδξνκεο ζρέζεηο αηηηφηεηαο.  

Οη Gupta, de Mello θαη Sharan (2001), κε ζηνηρεία απφ 120 ρψξεο γηα ηελ 

πεξίνδν 1985 – 1998, δηαπίζησζαλ φηη ε δηαθζνξά ζπλδέεηαη κε ηελ κεγάιε αχ-

μεζε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ θαη επηπιένλ νη Ακπληηθέο Γαπάλεο ζπλδένληαη 

ηφζν κε ην ΑΔΠ φζν θαη κε ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Δπίζεο, έδεημε φηη νη Ακπληηθέο 

Γαπάλεο απνηεινχλ δείθηε γηα ηελ εχξπζκε δηαθπβέξλεζε κηαο ρψξαο. 

Οη d’Agostino, Dunne θαη Pieroni (2012) κε ηελ εκπεηξηθή ηνπο έξεπλα 

δείρλνπλ φηη ε δηαθζνξά θαη νη Ακπληηθέο Γαπάλεο κεηψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ. Δπηπιένλ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

φζν ε δηαθζνξά θαη νη Ακπληηθέο Γαπάλεο (ζπκπιεξσκαηηθά) ακεινχληαη, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο, ηφζν ν αληίθηππνο ησλ Ακπληηθψλ 

Γαπαλψλ πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε κηαο ρψξαο ππνηηκάηαη. 
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Οη Hudson θαη Jones (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αχμεζε ζηελ αγνξά 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη απνηέιεζκα ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ, ηνπ θαηά 

θεθαιή ΑΔΠ θαη ηεο δηαθζνξάο. Δπνκέλσο, ε αγνξά ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ε αχμεζε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ έρνπλ αληίθηππν πάλσ ζηελ δηαθζνξά. 

 2.1.3 ΑΔΠ-Γιαθθοπά και Ξένερ Άμεζερ Δπενδύζειρ 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

ΞΑΔ θαη ην ΑΔΠ. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε κειέηε ησλ Chowdhury θαη Mavrotas 

(2006), φπνπ εμεηάδνληαο δηάθνξεο ρψξεο, ζπκπεξαίλνπλ φηη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Υηιήο ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ έρεη σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη ΞΑΔ θαη φρη 

αληίζεηα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Σατιάλδεο θαη ηεο Μαιαηζίαο ππάξρεη δηπιή 

θαηεχζπλζε αηηηφηεηαο αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. 

Οη  Basu, Chakraborty θαη Reagle (2003), ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα κε 

ηελ κνξθή πάλει γηα 23 αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, βξήθαλ φηη ππάξρεη καθξν-

πξφζεζκε αηηηαηή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ΞΑΔ θαη ην ΑΔΠ θαη φηη νη δχν απηέο κε-

ηαβιεηέο δελ απμάλνληαη ζπγρξφλσο εθφζνλ ππάξρνπλ δηάθνξνη πεξηνξηζκνί, νη 

νπνίνη παξεκπνδίδνπλ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Cuervo-Cazurra (2008), ε δηαθζνξά έρεη αξ-

λεηηθφ αληίθηππν ζηηο ΞΑΔ. ε κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο παξαηεξνχληαη ηφζν πςε-

ιά επίπεδα δηαθζνξάο φζν θαη πςειά επίπεδα ΞΑΔ θαη νη ΞΑΔ επεξεάδνληαη 

απφ ην είδνο ηεο δηαθζνξάο. Έηζη, ε δηεηζδπηηθή δηαθζνξά ιεηηνπξγεί σο εκπφδη-

ν, δηφηη απμάλεη ην θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ε απζαίξεηε δηαθζνξά δελ 

έρεη ζπγθεθξηκέλν αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο. Σειηθά, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ΞΑΔ πξνηηκνχληαη ρψξεο πνπ έρνπλ ηνλ δεχηεξν ηχπν δηαθζνξάο, δηφηη ν πξψ-

ηνο ηχπνο απμάλεη ην ζηαζεξφ θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ο  Wei (2000) ζε έξεπλα πνπ έθαλε γηα 45 ρψξεο βξήθε φηη ηφζν ε άλν-

δνο ησλ θφξσλ φζν θαη ε άλνδνο ζηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο κεηψλνπλ ηηο ΞΑΔ. 

Δπηπιένλ, νη επελδπηέο απφ ηηο ΖΠΑ απνζηξέθνληαη λα πθίζηαηαη δηαθζνξά ζηηο 

ρψξεο φπνπ πξφθεηηαη λα επελδχζνπλ, αιιά φρη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο επελδπ-

ηέο άιισλ ρσξψλ. 

Οη Habib θαη Zurawicki (2002) ζηελ κειέηε ηνπο ηνλίδνπλ φηη νη μέλνη επελ-

δπηέο απνθεχγνπλ ηηο ρψξεο κε δηαθζνξά επεηδή ε χπαξμε απηήο ηεο θαηάζηα-
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ζεο ζεσξείηαη πξνβιεκαηηθή γηα απηνχο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκα-

ηα γηα ηηο επελδχζεηο ηνπο. 

 2.1.4 ΑΔΠ και Γιαθθοπά 

 Σν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά 

θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 Γηα ηελ αηηηαηή ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπ-

με ππάξρνπλ δηάθνξεο έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα.  

Ο J. Lambsdorff (2007) ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη αηηηαηή ζρέζε θπξίσο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο δηαθζνξάο πξνο ην ΑΔΠ. Άιινη εξεπλεηέο, φπσο νη Brown θαη 

Shackman (2007) ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ δη-

αθζνξά θαη ην ΑΔΠ. Σέινο, ν Paldam (2001) ηζρπξίδεηαη φηη ππάξρεη αηηηαηή ζρέ-

ζε απφ ην ΑΔΠ πξνο ηελ δηαθζνξά, απνδερφκελνο φηη ε δηαθζνξά ππάξρεη θπ-

ξίσο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Husted (1999), ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα 

επίπεδα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο. Οη Aidt, Dutta 

θαη Sena (2008) βξήθαλ φηη ζε ρψξεο κε αλαπηπγκέλνπο ζεζκνχο ε δηαθζνξά 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. ε ρψξεο φπνπ νη ζεζκνί δελ ιεη-

ηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ε δηαθζνξά δελ έρεη θαλέλα αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. 

Οη Blackburn, Bose θαη Haque (2005) έδεημαλ φηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη θαη αξλεηηθή θαη ακνηβαία. Οη  

Igwike, Hussain θαη Noman (2012) απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ζηνηρεία απφ 100 

ρψξεο γηα ηελ πεξίνδν 2000 – 2009, πξνζζέηνπλ φηη ε δηαθζνξά έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρέζε αλά-

κεζα ζε απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο δελ είλαη γξακκηθή θαη φηη ππάξρεη αηηηαηή ζρέ-

ζε απφ ηελ δηαθζνξά πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληίζηξνθα. 

Τπάξρνπλ θαη άιιεο κειέηεο φπσο απηέο ησλ Méon θαη Sekkat (2005) θαη 

ησλ Mendez θαη Sepulveda (2006) πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ πνιηηηθή ειεπζεξία 

πνπ ππάξρεη ζε έλα θξάηνο έηζη ψζηε λα κεηξήζνπλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ δηαθζνξά. Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία 
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απφ ην 1960 – 2000 απέδεημαλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ δη-

αθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο «κε-ειεχζεξεο» ρψξεο. Οη  Heckelman 

θαη Powell (2010) βξήθαλ φηη φηαλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία ε δηαθζνξά 

απμάλεηαη, αιιά δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φζν απμάλεηαη ν βαζκφο ειεπζεξίαο πνπ 

ππάξρεη ζε κηα ρψξα. 

Ο  Mauro (1995) κειέηεζε θαη βξήθε φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεη ηελ νηθν-

λνκηθή αλάπηπμε κεηψλνληαο ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν 

δηαλνκήο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ (θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ 

γηα ηελ εθπαίδεπζε). 

Οη  Gupta, Davoodi θαη Alonso-Terme (2002) βξήθαλ φηη ε δηαθζνξά νδε-

γεί ζε άληζε θαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ θαη ζε θηψρεηα θαη έηζη έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ο  Mo (2001) δηαπίζησζε φηη κε αχμεζε θαηά 1% ηνπ επηπέδνπ ηεο δηαθ-

ζνξάο ππάξρεη αληίζηνηρε θαηά 0,72% ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. Δπηπιένλ δηαπί-

ζησζε φηη ε πνιηηηθή αζηάζεηα επεξεάδεη θαηά 53% ην φιν θαηλφκελν αλάκεζα 

ζηελ δηαθζνξά θαη ην ΑΔΠ. 

Οη Aizenman and Glick (2003) δηαπηζηψλνπλ φηη κηα αχμεζε ηεο θαιήο δη-

αθπβέξλεζεο θαηά 1 (κε θιίκαθα απφ 0-10) ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηνπ ΑΔΠ θαηά 0,5%. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Huang (2012) έδεημε φηη ζε 10 ρψξεο ηεο Αζίαο ε 

δηαθζνξά έρεη ζεηηθφ αληίθηππν πξνθαιψληαο κηα αχμεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλά-

πηπμε. Δπηπιένλ, νη Rock and Bonnett (2004) θαηέιεμαλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα 

γηα ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Αζίαο. Έηζη θαίλεηαη λα ππάξρεη ην παξάδνμν ηεο 

κεγάιεο δηαθζνξάο θαη ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ρψξεο ηεο Αζίαο. 

Σέινο, νη Li and Wu (2010) έδεημαλ φηη ζε ρψξεο κε ρακειά επίπεδα 

εκπηζηνζχλεο ε δηαθζνξά ηείλεη λα είλαη πην επηβιαβήο απφ φηη ζε ρψξεο κε 

πςειά επίπεδα εκπηζηνζχλεο θαη, επηπιένλ, έδεημαλ φηη ε εκπηζηνζχλε κεηξηάδεη 

ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαθζνξάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο 

Swaleheen (2011), κειεηψληαο ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, έδεημε φηη ε δηαθζνξά δελ κεηψλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε ρψξεο κε πςειά επίπεδα δηαθζνξάο κπνξεί λα 
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απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Οη Akai, Horiuchi θαη Sakata (2005) κειεηψληαο γηα ηηο ΖΠΑ δηαπίζησζαλ 

φηη ε δηαθζνξά επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κεζνπξφζεζκα (1995 – 

2000) θαη καθξνπξφζεζκα (1991 – 2000), αιιά φρη βξαρππξφζεζκα (1998 – 

2000) θαη απηφ δείρλεη φηη ε πνιηηηθή πνπ ζα πξέπεη λα αζθείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθζνξάο ζα πξέπεη λα έρεη κεγάιν νξίδνληα γηα λα θέξεη ηα επηζπκεηά απνηε-

ιέζκαηα ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο. Οη  Paldam θαη Gundlach (2008) παξαηή-

ξεζαλ γηα ηελ πεξίνδν 1994 – 2006 φηη ππάξρεη αηηηφηεηα απφ ην ΑΔΠ πξνο ηελ 

δηαθζνξά (δειαδή πξνο κφλν κηα θαηεχζπλζε), ε νπνία έρεη θαη καθξνπξφζεζκε 

αιιειεπίδξαζε. Δπηπιένλ, φζν απμάλεηαη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο ρψξαο ηφ-

ζν ε δηαθζνξά ππνρσξεί. 

Οη Shao, et al. (2007) παξαηήξεζαλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

δηαθζνξά θαη ηελ καθξνρξφληα αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δπίζεο, πα-

ξαηήξεζαλ γηα ηηο πεξηφδνπο 1990 – 2005 θαη 1980 – 2005 φηη νη ιηγφηεξν δηεθ-

ζαξκέλεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ νη πεξηζ-

ζφηεξν δηεθζαξκέλεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ αξλεηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλά-

πηπμεο. 

Ο  Pulok (2010) βξήθε φηη γηα ηελ πεξίνδν 1984 – 2008 ππάξρεη καθξν-

ρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζην ΑΔΠ θαη ηελ δηαθζνξά θαη φηη ε δηαθζνξά έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζην θαηά θεθαιή εηζφδεκα. Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία κηα επηηπρεκέλεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κεηψλεη ηελ δηαθζνξά καθξνπξφζεζκα θαη ιηγφηεξν βξα-

ρππξφζεζκα 

Οη Gundlach θαη Paldam (2009) ζπκπεξαίλνπλ φηη ππάξρεη καθξνρξφληα 

αηηηφηεηα απφ ην εηζφδεκα πξνο ηελ δηαθζνξά θαη ε δηαθζνξά κεηψλεηαη θαζψο 

νη ρψξεο γίλνληαη πινπζηφηεξεο. 

Οη Piplica θαη Čovo (2011) ζηελ εξεχλα ηνπο θαηέδεημαλ γηα ηελ Κξναηία 

(1999 – 2009) θαη γηα δέθα ρψξεο κε νηθνλνκίεο κεηάβαζεο ηεο ΔΔ (1995 – 

2009) φηη νη ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ ιακβάλνπλ 

ρψξα κε κηα ζεκαληηθή ρξνληθή θαζπζηέξεζε. 
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 2.2  Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ην ΑΔΠ ζηελ Σνπξθία 

 2.2.1 ΑΔΠ-Γιαθθοπά και Γημόζιερ Γαπάνερ 

ηελ εξεπλά ηνπο νη Yilgör, Ertuørul θαη Celepcioølu (2012) εμεηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πάλσ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ 

πεξίνδν 1980 – 2000 γηα ηελ Σνπξθία. χκθσλα κε απηνχο ππάξρεη αηηηφηεηα 

θαηά Granger αλάκεζα ζηελ δεκνζηνλνκηθή επέθηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή αλά-

πηπμε θαη απηφ γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο. Γελ π-

πάξρεη αηηηφηεηα αλάκεζα ζηηο επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σα απν-

ηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ηνλίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε δεκνζηνλνκη-

θή επέθηαζε ψζηε λα ππάξμεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ Σνπξθία. 

Οη Bagdigen θαη Cetintas (2004) εμεηάδνπλ ηελ καθξνρξφληα ζρέζε αλά-

κεζα ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ πεξίνδν 1965 – 

2000. Υξεζηκνπνηψληαο απηά ηα ζηνηρεία έδεημαλ φηη δελ ηζρχνπλ ηα αμηψκαηα 

ηνπ Wagner θαη ηνπ Keynes γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. 

Ζ Halicioĝlu (2003) κε ζηνηρεία απφ ην 1960 – 2000 πξνζπαζεί λα 

επαιεζεχζεη ην αμίσκα ηνπ Wagner γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία. Σειηθά θαηαιήγεη 

ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ηζρχεη ην ππφςε αμίσκα γηα ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία θαη, 

επίζεο, βξίζθεη ζηαηηζηηθά επξήκαηα γηα κηα πην επαπμεκέλε εθδνρή ηνπ 

αμηψκαηνο ηνπ Wagner 

Οη Sozen θαη Shaw (2002) ζε κειέηε ηνπο γηα ηελ δηνίθεζε ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα ηνλίδνπλ φηη νη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ κε γλψκνλα ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο θαη φρη ε νπνηαδήπνηε αιιαγή λα επηβιεζεί πάλσ ζηελ ελ 

γέλεη ζπκπεξηθνξά ελφο ιανχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη αιιαγέο λα επέξρν-

ληαη αξγά ζηελ Σνπξθία θαη λα κελ ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ θξελήξε ξπζκφ πνπ επη-

θξαηεί ζε ρψξεο θπξίσο ηεο ΔΔ. 

 2.2.2 ΑΔΠ-Γιαθθοπά και Αμςνηικέρ Γαπάνερ 

Οη Dunne, Nikolaidou θαη Vougas (2007) ζε έξεπλα ηνπο γηα ηηο Ακπληηθέο 

Γαπάλεο θαη ηελ αλάπηπμε γηα ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία θαηαιήγνπλ ζε δηα-

θνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα απηέο ηηο δχν ρψξεο. Έηζη, ελψ ζηελ Διιάδα ε επέ-

θηαζε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 
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ζηελ Σνπξθία ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Ο Dritsakis (2004) εξεπλψληαο ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο Ακπληηθέο Γαπά-

λεο θαη ην ΑΔΠ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, κε δεδνκέλα απφ 1960 – 2001,  

δηαπίζησζε φηη ππάξρεη κνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο, δειαδή απφ ηελ νηθνλνκη-

θή αλάπηπμε πξνο ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ. Απηφ ην γεγν-

λφο έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη αληαγσληζκφο ζηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκα-

ηα κεηαμχ ησλ δχν ρψξεο. 

Ο Sezgin (1997) ζε έξεπλα πνπ έθαλε γηα ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο ηεο 

Σνπξθίαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη απηέο πξνθαινχλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, αιιά ε εμσηεξηθφηεηα απφ απηφλ ηνλ ηνκέα πξνο ηνπο ππνινίπνπο 

ηνκείεο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο είλαη αξλεηηθή. 

Οη Karagol θαη Palaz (2004) κειεηνχλ ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ Σνπξθία ηελ πεξίνδν 1955 – 2000. Ζ έξεπλα 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη καθξνπξφζεζκε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο. Βξαρππξφζεζκα φκσο ππάξρεη 

ζρέζε κφλν απφ ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 2.2.3 ΑΔΠ-Γιαθθοπά και Ξένερ Άμεζερ Δπενδύζειρ 

χκθσλα κε ηνλ Katırcıoglu (2009) δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη αηηηαηή 

ζρέζε κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΑΔΠ ζηηο ΞΑΔ ηεο Σνπξθίαο. Μεηά απφ κηα κα-

θξά πεξίνδν απφ δηαθπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο απφ δηάθνξεο θπβεξλήζεηο, θπξί-

σο ζπλεξγαζίαο, κεηά ην 2002, ε άλνδνο ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία θαίλεηαη φηη δε-

κηνχξγεζε κηα ζηαζεξφηεηα κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδνληαη καθξνρξφληεο 

ζηξαηεγηθέο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη ΞΑΔ απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2000. Δπίζεο, ζπκπεξάλε φηη νη ΞΑΔ πξνθαινχλ θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή επέθηα-

ζε. 

Οη Erdal θαη Tatoglu (2002) ζηελ έξεπλα ηνπο ηνλίδνπλ φηη ε Σνπξθία 

πξνζθέξεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα ζηνπο μέλνπο επελδπηέο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο φπσο ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο, νη ππνδνκέο, ην άλνηγκα ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θαη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θ.α. πνπ ζε ηειηθή αλάιπζε έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ΞΑΔ πξνο απηή. 
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Ο Dumludag (2011) εμεγεί πσο δηάθνξνη κεραληζκνί ζηελ Σνπξθία, φπσο 

ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε δηαθάλεηα, ε δηαθζνξά θ.α. επεξεάδνπλ 

ηηο ΞΑΔ. 

 2.2.4 ΑΔΠ και Γιαθθοπά 

Οη Bagdigen θαη Beskaya (2005) κειεηνχλ ηνλ αληίθηππν ηεο δηαθζνξάο 

ζηα δεκφζηα έζνδα κέζσ ησλ θφξσλ κε ζηνηρεία απφ ην 1980 – 2001. Σειηθά 

δηαπηζηψλνπλ φηη κηα θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δηαθζνξάο ζα απμήζεη θαη 

ηελ ζπιινγή ησλ θφξσλ απφ ην ηνπξθηθφ θξάηνο. 

Οη Ayaydın θαη Hayaloglu (2014) κειεηψληαο 41 εηαηξείεο απφ ην 2008 – 

2011 δηαπίζησζε φηη ηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ.Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ε δηαθζνξά κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κεηψλεη ηηο 

θαζπζηεξήζεηο κέζσ ηεο δσξνδνθίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 
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 3 Παξνπζίαζε ησλ Μεηαβιεηώλ 

Οη κεηαβιεηέο πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην ππφδεηγκα, ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ 

ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε  θαίλνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 3-1 Μεηαβιεηέο Τπνδείγκαηνο 1995 – 2015 

ΔΣΟ GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 

1995 169,486,000,000 41 885,000,000 6,609,954,000 11,670,465,214 

1996 181,476,000,000 35 722,000,000 7,513,106,400 13,485,017,679 

1997 189,835,000,000 32 805,000,000 7,783,235,000 15,489,338,404 

1998 269,287,000,000 34 940,000,000 8,778,756,200 18,830,488,142 

1999 249,751,000,000 36 783,000,000 9,940,089,800 20,601,935,033 

2000 266,568,000,000 38 982,000,000 9,996,300,000 21,262,455,598 

2001 196,005,000,000 36 3,352,000,000 7,212,984,000 17,084,471,940 

2002 232,535,000,000 32 1,082,000,000 9,045,611,500 20,555,839,535 

2003 303,005,000,000 31 1,702,000,000 10,271,869,500 26,695,037,689 

2004 392,166,000,000 32 2,785,000,000 10,902,214,800 35,960,038,444 

2005 482,980,000,000 35 10,031,000,000 12,074,500,000 44,861,082,763 

2006 530,900,000,000 38 20,185,000,000 13,378,680,000 52,092,277,508 

2007 647,155,000,000 41 22,047,000,000 15,337,573,500 67,413,184,041 

2008 730,337,000,000 46 19,851,000,000 17,162,919,500 76,330,050,150 

2009 614,554,000,000 44 8,585,000,000 16,347,136,400 73,994,104,890 

2010 731,168,000,000 44 9,099,000,000 17,913,616,000 86,899,384,000 

2011 774,754,000,000 42 16,182,000,000 17,277,014,200 90,607,985,800 

2012 788,863,000,000 49 13,284,000,000 17,986,076,400 99,112,923,600 

2013 823,243,000,000 50 12,384,000,000 18,605,291,800 105,666,708,200 

2014 798,797,000,000 45 12,523,000,000 17,733,293,400 104,796,706,600 

2015 718,221,000,000 42 16,819,000,000 15,298,107,300 97,423,892,700 

 

 Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 

απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. 
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 3.1  Γηαθζνξά 

Ζ δηαθζνξά είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη εκθα-

λίδεηαη ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζην ηδησηηθφ ηνκέα. Αλάινγα κε ηελ ρψξα, ε 

δηαθζνξά επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, πνπ ζπλζέηνπλ απηνχο ηνπο 

ηνκείο. Δπίζεο, νη δηάθνξεο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα θξάηε γηα 

απηφ ην ζέκα, έρνπλ αληίθηππν ζηελ δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο πνπ έρεη ην θνηλφ 

γηα ηελ δηαθζνξά. Γηαρξνληθά ε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ δεηθηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηχπσζε ηεο αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ γηα ηελ δηαθζν-

ξά κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο. Ζ δη-

αθζνξά δελ βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία αληηθεηκεληθά, αιιά ζε ππνθεηκεληθά ζηνηρεία, 

κε απνηέιεζκα ε γλψκε πνπ έρεη ην θνηλφ κηαο ρψξαο πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πάλσ ζε 

απηήλ. 

Ζ δηαθζνξά ζηελ Σνπξθία, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο επξχηεξεο πεξη-

νρήο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, θαίλεηαη φηη δηακνξθψλεηαη δηα 

κέζσ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηθξαηεί κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Έηζη, 

πξηλ ην 2002, ζηελ Σνπξθία ππήξρε κηα ζπλερήο ελαιιαγή θπβεξλήζεσλ, νη ν-

πνίεο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο. Απηέο νη θπβεξλήζεηο ιφ-

γσ ηνπ βξαρχβηνπ ρξφλνπ δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ απηέο, δελ κπνξνχζαλ 

λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθζνξάο, ελψ ην θνηλφ 

απφ ηελ άιιε πιεπξά είρε ηελ εληχπσζε φηη απηέο πξνζπαζνχζαλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο λα θαξπσζνχλ νθέιε γηα ηα ζηειέρε πνπ ηηο απάξηηδαλ. Μεηά ην 2002 

θαη ηελ έιεπζε ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία θάλεθε λα ππάξρεη λέα πλνή ζηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ πνιηηηθά πξφζσπα πνπ άξρηζαλ λα δηαρεηξίδν-

ληαη δεκφζην ρξήκα γηα πξψηε θνξά. Με ηελ πάξνδν φκσο ησλ ρξφλσλ, ε δηαθ-

ζνξά ζηελ Σνπξθία θαίλεηαη φηη, ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, έρεη πάξεη εθ λένπ 

κεγάιεο δηαζηάζεηο, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ΑΚΡ βξίζθεηαη ζηελ 

εμνπζία απφ ην 2002, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνην θφκκα ηεο αληηπνιίηεπζεο πνπ 

κπνξεί λα ην ακθηζβεηήζεη θαη λα ζρεκαηίζεη άιιε θπβέξλεζε. Τπάξρνπλ δηά-

θνξα γεγνλφηα πίζσ απφ ηα νπνία ππάξρεη έιιεηςε δηαθάλεηαο πνπ ηειηθά νδε-

γεί θαη ζηελ αίζζεζε φηη ππάξρεη δηαθζνξά. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπ-

κε ηα παξαθάησ:  
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 Σν Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζπλειήθζεζαλ απφ ηελ ηνπξθηθή αζηπλν-

κία 37 άηνκα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πηνί ππνπξγψλ ηεο θπβέξλεζεο,  γηα ππν-

ζέζεηο δηαθζνξάο.  (ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 23/12/2013) 

 Σα ζθάλδαιά αγγίδνπλ θαη ηνλ πξφεδξν Δξληνγάλ πνπ εκθαλίδεηαη 

λα ιέεη ζηνλ πηφ ηνπ πσο θξχςεη 1 δηο δνιάξηα, πνπ απέθηεζε παξάλνκα. (BBC 

22/2/2014) 

 Δκθαλίδνληαη λα ππάξρνπλ δηάθνξα ζπκβάληα πνπ εκθαλίδνληαη 

ιφγσ ειιεηπψλ κέηξσλ πνπ παίξλνπλ νη αξρέο, θπξίσο ιφγσ ηεο δηαθζνξάο πνπ 

επηθξαηεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηάθνξα κεγάια 

θαη πνιχλεθξα εξγαηηθά αηπρήκαηα, φπσο απηφ πνπ ζπλέβε ηνλ Ματν ηνπ 2014 

ζε νξπρείν ηεο πφιεο φκα.  (ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ 14/5/2016) 

Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαθζνξά πξνέξρνληαη θπξίσο 

απφ ηελ Γηεζλή Γηαθάλεηα (TI)  (TRANSPARENCY INTERNATIONAL 23/9/2016) 

θαη είλαη νη παξαθάησ:  

 Γείθηεο Γσξνδφηε (BPI)   

 Παγθφζκην Βαξφκεηξν Γηαθζνξάο (GCB) 

 Γείθηεο Αληίιεςεο ηεο Γηαθζνξάο (CPI) 

 3.1.1 Γείκηηρ Γυποδόηη (BPI) 

ηνλ δείθηε ΒΡΗ θαίλνληαη απνθιεηζηηθά νη απφςεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

(εγρψξηεο θαη μέλεο εηαηξείεο θαη ηξάπεδεο) γηα ηε δσξνδνθία ζε κηα μέλε ρψξα. 

Ο ππφςε δείθηεο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο ηνπ πσο βιέπνπλ ηηο δηάθνξεο δνζνιε-

ςίεο ηνπο μέλνη επελδπηέο κε κηα ηξίηε ρψξα. Έηζη κε απηφλ ηνλ δείθηε ππάξρεη 

θαη ε άπνςε φισλ φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα μέλε ρψξα θαζψο θαη ζηε-

ιερψλ ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ο δείθηεο άξρηζε λα πθίζηαηαη απφ ην 1999 θαη ε Σνπξθία έρεη ζπκπεξη-

ιεθζεί γηα ηελ κέηξεζε ηνπ δείθηε BPI κφλν ηα έηε 2006 θαη 2011, ελψ δελ ζπ-

κπεξηιήθζεθε ηα έηε 1999, 2002 θαη 2006. Σν 2006 είρε ηελ 27ε ζέζε απφ ηα 30 

θξάηε, ελψ ην 2011 θαηέιαβε ηελ 19ε ζέζε απφ ηα 28 θξάηε πνπ ζπκκεηείραλ. 
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Απφ ηηο ζέζεηο πνπ θαηέιαβε ε Σνπξθία ζηηο κεηξήζεηο ηφζν ηνπ 2006, φζν θαη 

ηνπ 2011 θαίλεηαη φηη δελ θαηέρεη πνιχ θαιή ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ζπκ-

κεηείραλ ζηελ κέηξεζε ηνπ παξαπάλσ δείθηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαίλεηαη φηη 

έρεη βειηηψζεη ηελ ζέζε ηεο ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2006, παξά ηελ καθξνρξφληα 

παξακνλή ηνπ ίδηνπ θφκκαηνο ζηελ εμνπζία απφ ην 2002. Ζ Σνπξθία θαίλεηαη φηη 

ππνιείπεηαη ζε απηφλ ηνλ δείθηε ζε ζρέζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. ε ζρέζε 

κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαίλεηαη λα ζεκεηψλεη είηε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε 

ζρέζε κε θάπνηεο (Ρσζία θαη Κίλα) είηε ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε άιιεο 

(Μαιαηζία, Νφηηα Αθξηθή) είηε θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε επίδνζε κε άιιεο ρψξεο 

αλάινγα κε ην έηνο κέηξεζεο (Ηλδία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα). 

 Ο παξαπάλσ δείθηεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη κέηξν ζχγθξηζεο παξά 

κφλν γηα ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έηνο θαη γηα ηελ δηα-

ρξνληθή πνξεία κηαο ρψξαο. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κπνξεί λα δψζεη ελδείμεηο 

γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε κηα ρψξα θαη ε κειέηε ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο 

δηνηθνχληεο κηα ρψξα λα αξρίζνπλ λα θαηαιάβνπλ ην πξφβιεκα πνπ ελππάξρεη. 

Γελ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα εθηηκήζνπκε πφζν επεξεάδεηαη ην ΑΔΠ κηαο ρψ-

ξαο γηαηί δελ έρεη εθηειεζηεί πνιιέο θνξέο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο δσξνδνθίεο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο. 

 3.1.2 Παγκόζμιο Βαπόμεηπο Γιαθθοπάρ (GCB) 

ην βαξφκεηξν GCB, φπνπ δηεμάγεηαη απφ ην 2003/2004 (αιιά δελ έγηλαλ 

ηα έηε 2008, 2009 θαη 2012), δηελεξγνχληαη ζθπγκνκεηξήζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο 

κε ηελ κνξθή εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα εθηηκεζεί ε αληίιεςε θαη ε εκπεηξία ηνπ 

θνηλνχ φζνλ αθνξά ηελ δηαθζνξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηα θαη ηδησηηθήο 

δσήο. Υξεζηκνπνηεί ηελ θιίκαθα απφ 0 έσο 5, κε ην 0 λα απνηειεί ηελ κεγαιχηε-

ξε δηαθζνξά ελψ ην 5 ηελ έιιεηςε δηαθζνξάο. Δπεηδή ε δηελέξγεηα ησλ κεηξή-

ζεσλ γίλεηαη κεηά ην 2002, κπνξνχκε λα δνχκε ηελ δηαρξνληθή πνξεία ηνπ ΑΚΡ 

ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο. Σα απν-

ηειέζκαηα γηα ηελ Σνπξθία, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Πίλαθαο 3-2 Πίλαθαο Παγθόζκην Βαξόκεηξν Γηαθζνξάο (GCB) Σνπξθίαο 
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AV 

2004 4.0 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.1 3.8 4.1 3.9 3.8 4.1 3.1 3.5 3.3   3.8 

2005 4.1 3.9 4.0 4.0 4.0 4.2 4.1 3.8 4.1 4.0 4.0 3.7 3.3 3.6 3.4   3.9 

2006 3.9 4 4.2 4.0 4.1 4.2   3.9 4.2 4.1 4.1 4.0 3.9 4.0 4.0   4.0 

2007 3.7 3.6 3.8 4.0 4.0 4.1   3.7 4.0 4.0 3.9 4.0 3.4 3.7 3.4   3.8 

2009 3.4 3.4 3.3   3.6     3.4               3.6 3.4 

2010 3.2 2.9 3.1 3.1 3.3     3.0   3.3     3.2 3.0 2.5 3.3 3.1 

2013 3.9 3.5 3.1 3.0 3.4     3.6 3.2 3.2     2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 

AV 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8 4.2 4.1 3.6 3.9 3.8 4.0 4.0 3.3 3.5 3.3 3.4 3.6 

ηελ ηειεπηαία ζηήιε θαη γξακκή θαίλεηαη ν κέζνο φξνο γηα ην ζπγθεθξη-

κέλν έηνο θαη ηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δσήο αληίζηνηρα. Ζ ηειεπηαία φκσο κέηξε-

ζε απέρεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 2016 θαη δελ θαίλνληαη ζε απηήλ νη 

επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα δηάθνξα ζθάλδαια πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηε-

ηαο ζηελ δεκφζηα δσή ηεο Σνπξθίαο. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ην θνηλνβνχιην ήηαλ αξρη-

θά απμεκέλε ην 2004, θπξίσο ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία αιιά πα-

ξνπζίαζε θάκςε ηα επφκελα ρξφληα. Οη κεηξήζεηο πάλσ ζηνπο δχν πξναλαθεξ-

ζέληεο ηνκείο έπεζαλ ζην ρακειφηεξν ζεκείν ην 2010. Σν 2013 φκσο ην θνηλφ 

εκπηζηεχεηαη πάιη ηα πνιηηηθά θφκκαηά θαη ην θνηλνβνχιην παξά ηελ καθξνρξφληα 

παξακνλή ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά έρεη εθιείςεη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ην δη-

θαζηηθφ ζχζηεκα, ηελ αζηπλνκία θαη ηνλ ζηξαηφ, ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο πνπ 

ζηήξηδαλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πξηλ ηελ άλνδν ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία. Ζ απμεκέ-

λε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ην θνηλνβνχιην ζε ζρέζε κε 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλεη πξνο ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ηελ αζηπλνκία θαη ηνλ 

ζηξαηφ θαλεξψλεη φηη νη ηνχξθνη πνιίηεο εκπηζηεχνληαη ην ΑΚΡ.  

Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ην θνηλφ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηηο επηδφζεηο 

ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην ΑΚΡ ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 
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πγείαο. Σέινο ζηνλ ηνκέα ηεο ζξεζθείαο θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

παξαηεξνχληαη απμνκεηψζεηο αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν. 

Δπίζεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ κέζν φξν έρεη επηδεηλσζεί ε θαηάζηαζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα (ν κέζνο φξνο 3.8 ην 2004 έρεη πέζεη 3.2 ην 2013). Δλψ ηα 

πξψηα ρξφληα παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ δείθηε GCB 

(ην 2005 γίλεηαη 3.9 απφ 3.8 θαη ην 2006 4 απφ 3.9), ηα επφκελα έηε ππάξρεη κηα 

αηζζεηή πηψζε απηνχ, ην νπνίν θαη θαλεξψλεη φηη ην θνηλφ δελ είλαη ηθαλνπνηε-

κέλν απφ ηηο απνδφζεηο ηεο θπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθζνξάο. Απφ ηα πα-

ξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη νη ηνχξθνη πνιίηεο εκπηζηεχνληαη ην ΑΚΡ, ην 

νπνίν φκσο θαίλεηαη δελ κπνξεί λα ην ηθαλνπνηήζεη ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, κεηψ-

λνληαο ηα επίπεδα ηεο δηαθζνξάο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο (εθπαίδεπζε, 

πγεία) 

Ο παξαπάλσ δείθηεο δελ κπνξεί λα απνηειέζεη κέηξν ζχγθξηζεο παξά 

κφλν γηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θαη γηα ηελ δηαρξνληθή ζχγθξηζε αλάκεζα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο. Γελ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα εθηηκή-

ζνπκε πφζν επεξεάδεηαη ην ΑΔΠ κηαο ρψξαο γηαηί δελ έρεη εθηειεζηεί πνιιέο 

θνξέο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ δηαθζνξά θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο. 

 3.1.3 Γείκηηρ Ανηίλητηρ ηηρ Γιαθθοπάρ (CPI) 

ηνλ δείθηε CPI κεηξηέηαη ε δηαθζνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο ρψξαο (δε-

ιαδή αθνξά θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη πνιηηηθνχο). Άξρηζε λα κεηξάηαη αλει-

ιηπψο απφ ην 1995 έσο ζήκεξα. Ζ έξεπλα απηή δηεμάγεηαη κε ηελ κνξθή εξσηε-

καηνινγίνπ πνπ απαληάηαη ηφζν απφ γεγελείο φζν θαη μέλνπο πξνο ηελ ρψξα 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη φκσο ζε απηήλ ηελ ρψξα.  Αξρηθά θαη κέρξη ην 2012 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ε θιίκαθα απφ 0 έσο 10, κε ην 0 λα απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 

δηαθζνξά ελψ ην 10 ηελ έιιεηςε δηαθζνξάο. Απφ ην 2012 ε θιίκαθα είλαη απφ 0 

έσο 100. Γηα λα ππάξρεη ε ίδηα θιίκαθα νη ηηκέο πξηλ ην 2012 έρνπλ επαλαπξνζ-

δηνξηζηεί κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν (Corruption Perception Index 2015 n.d.): 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν φιεο νη κεηξήζεηο πξηλ ην 2012 αλα-

πξνζαξκφδνληαη ζηελ θιίκαθα 0-100, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππάξμεη ζχγθξηζε 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηα 21 έηε (1995-2015). 

 Πίλαθαο 3-3 Γείθηεο CPI BAL-13 
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1995 
    

 
40 

      
41 40.0 

  
1996 

     
50 

      
35 42.5 

  
1997 

     
54 

   
34 

  
32 40.0 

  
1998 

  

29 
  

49 

  
30 30 30 

 
34 33.7 

  
1999 

  
33 27 33 49 

 
26 20 33 20 60 36 33.7 

  
2000 

  
35 37 

 
49 

 
26 13 29 13 55 38 32.8 

  
2001 

  
39 39 

 
42 

 
31 

 
28 

 
52 36 38.1 36 38.5 

2002 25 
 

40 38 
 

42 
 

21 
 

26 
 

60 32 35.5 32 36.0 

2003 25 33 39 37 23 43 
 

24 23 28 23 59 31 32.3 31 32.5 

2004 25 31 41 35 27 43 
 

23 27 29 27 50 32 32.5 32 32.5 

2005 24 29 40 34 27 43 
 

29 28 30 28 61 35 34.0 35 33.9 

2006 26 29 40 34 27 44 
 

32 
 

31 30 64 38 35.9 38 35.7 

2007 29 33 41 41 33 46 
 

28 33 37 34 66 41 38.5 41 38.3 

2008 34 32 36 44 36 47 
 

29 34 38 34 67 46 39.8 46 39.2 

2009 32 30 38 41 38 38 
 

33 39 38 35 66 44 39.3 44 38.9 

2010 33 32 36 41 41 35 28 29 37 37 35 64 44 37.8 44 37.3 

2011 31 32 33 40 39 34 29 29 40 36 33 59 42 36.7 42 36.3 

2012 33 42 41 46 43 36 34 36 41 44 39 61 49 41.9 49 41.3 

2013 31 42 41 48 44 40 33 35 44 43 42 57 50 42.3 50 41.7 

2014 33 39 43 48 45 43 33 35 42 43 41 58 45 42.2 45 41.9 

2015 36 38 41 51 42 46 33 33 44 46 40 60 42 42.5 42 42.5 

AV 29.8 34.0 38.1 40.1 35.6 43.5 31.7 29.4 33.0 34.7 31.5 59.9 39.2 37.7 40.5 37.8 

ηελ ηειεπηαία ζηήιε θαη γξακκή θαίλεηαη ν κέζνο φξνο γηα ην ζπγθεθξη-

κέλν έηνο θαη ηελ ρψξα αληίζηνηρα θαη ζηελ ζηήιε AV(-TU) παξνπζηάδεηαη ν κέ-

ζν φισλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ησλ Βαιθαλίσλ (BAL-13) πιελ ηεο Σνπξθίαο. 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε Σνπξθία θαίλεηαη φηη απφ ην 2001 – 2004 

ήηαλ ζε ρεηξφηεξε ζέζε φζνλ αθνξά ηα επίπεδα δηαθζνξά κε ηνλ κέζν ησλ ρσ-

ξψλ ηεο BAL-13 (πιελ Σνπξθίαο). ηελ ζπλέρεηα απφ ην 2005 – 2014 ε θαηά-

ζηαζε αληηζηξάθεθε θαη ε Σνπξθία θαίλεηαη φηη έρεη απμήζεη ηα απνηειέζκαηά ηεο 

ζηνλ δείθηε CPI ζε ζρέζε κε ηηο ππφςε ρψξεο. Σέινο, ην 2015, φπνπ ζρεδφλ 

παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή θάκςε ζε απηφλ ηνλ δείθηε κε απνηέιεζκα ε Σνπξ-
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θία λα ππνιείπεηαη ιίγν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ BAL-13 (πιελ Σνπξθίαο). Απηφο ν 

πίλαθαο κπνξεί λα καο δψζεη ελδείμεηο φηη κεηά ηελ αιιαγή εγεζίαο ζηελ Σνπξ-

θία πνπ έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 2002, πέξαζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξίπνπ 1 

ρξφλνο, ψζηε ε Σνπξθία λα κπνξέζεη λα βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε απφ ηηο π-

πφςε ρψξεο. Άξα, ε αιιαγή πνιηηηθήο εγεζίαο είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο δηαθζνξάο κε θάπνηα πζηέξεζε. Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη ην 2015 κε ηελ 

πίεζε ησλ ζπλερφκελσλ ζθαλδάισλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο Σνπξ-

θίαο ν δείθηεο CPI έρεη ππνρσξήζεη ζεκαληηθά, κε απνηέιεζκα λα ππνιείπεηαη 

ηνλ αληίζηνηρν ησλ BAL-13 (πιελ Σνπξθίαο), δειαδή είλαη 42 ζε ζρέζε κε ην 

42.5 ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ. 

ε απηφλ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε Σνπξθία δελ παξνπζηάδεη θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ησλ BAL-13 πνπ αλήθνπλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (ΔΔ). Έηζη ην 2015 ε Διιάδα, ε Ρνπκαλία, ε Κξναηία θαη ε ινβελία πα-

ξνπζηάδνπλ θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ δείθηε CPI ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία, ελψ ε 

Βνπιγαξία ζρεδφλ ηζνβαζκεί κε ηελ Σνπξθία. Απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο BAL-

13, κφλν ε ΠΓΓΜ θαίλεηαη λα έρεη ζρεδφλ ίδην δείθηε CPI κε ηελ Σνπξθία, ελψ νη 

ππφινηπεο ππνιείπνληαη απφ απηήλ. Σν γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη φηη ζε ρψξεο 

πνπ ε πνιηηηθή δσή ξπζκίδεηαη θαη απφ άιινπο θνξείο, φπσο είλαη νη ρψξεο πνπ 

είλαη κέιε ηεο ΔΔ, ηα επίπεδα δηαθζνξάο θαίλεηαη λα είλαη κηθξφηεξα ζε ζρέζε 

κε απηά πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Σνπξθία. Απηφ κπνξεί λα θαλεξψζεη φηη νη ειεγθηη-

θνί κεραληζκνί ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν, έηζη ψ-

ζηε λα κελ παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο. 

Ζ επίδνζε ηεο Σνπξθίαο κπνξεί λα επηβεβαηψζεη θαη ηα απνηειέζκαηα ην 

GCB, φπνπ θάλεθε φηη ππήξμε κηα αχμεζε απφ ην 2010 έσο ην 2013. Γελ ζπκ-

βαίλεη φκσο ην ίδην θαη γηα ηα έηε 2006 – 2009. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαίλεηαη λα 

ππάξρεη αχμεζε θαη ηνπ GCB θαη ηνπ δείθηε CPI απφ 2004 – 2006. Ζ ζχγθξηζε 

θαη ησλ δχν απηψλ δεηθηψλ απφ 2004 – 2013 δείρλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

δελ ζπκβαδίδνπλ γηα φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε 

ζηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ θνηλνχ είηε ζην φηη κεηξνχλ ηελ δηαθζνξά κε δηα-

θνξεηηθφ ηξφπν. 
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Πίλαθαο 3-4 Γείθηεο CPI BS-10 
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A
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 (
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1995         40       41   40.5      

1996         50     26 35   37.0      

1997         54   34 23 32   35.8      

1998     29   49   30 22 34 28 32.0      

1999 25 17 33   49 26 33 22 36 26 29.7      

2000 25 15 35   49 26 29 21 38 15 28.1      

2001   20 39   42 31 28 23 36 21 30.0  31 29.1  

2002   20 40 24 42 21 26 27 32 24 28.4  31 28.0  

2003 30 18 39 18 43 24 28 27 31 23 28.1  31 27.8  

2004 31 19 41 20 43 23 29 28 32 22 28.8  32 28.4  

2005 29 22 40 23 43 29 30 24 35 26 30.1  35 29.6  

2006 29 24 40 28 44 32 31 25 38 28 31.9  38 31.2  

2007 30 21 41 34 46 28 37 23 41 27 32.8  41 31.9  

2008 29 19 36 39 47 29 38 21 46 25 32.9  46 31.4  

2009 27 23 38 41 38 33 38 22 44 22 32.6  44 31.3  

2010 26 24 36 38 35 29 37 21 44 24 31.4  44 30.0  

2011 26 24 33 41 34 29 36 24 42 23 31.2  42 30.0  

2012 34 27 41 52 36 36 44 28 49 26 37.3  49 36.0  

2013 36 28 41 49 40 35 43 28 50 25 37.5  50 36.1  

2014 37 29 43 52 43 35 43 27 45 26 38.0  45 37.2  

2015 35 29 41 52 46 33 46 29 42 27 38.0  42 37.6  

ηελ ηειεπηαία ζηήιε θαη γξακκή θαίλεηαη ν κέζνο φξνο γηα ην ζπγθεθξη-

κέλν έηνο θαη ηελ ρψξα αληίζηνηρα θαη ζηελ ζηήιε AV(-TU) παξνπζηάδεηαη ν κέ-

ζν φισλ ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο (BS-10) πιελ ηεο 

Σνπξθίαο. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε Σνπξθία θαίλεηαη φηη απφ ην 

2001 κέρξη ζήκεξα λα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν ησλ ρσξψλ 

BS-10 (πιελ Σνπξθίαο). ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε αληίζεζε κε ηηο ρψξεο 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ BAL-13, ππάξρνπλ ρψξεο φπνπ θπβεξλψληαη εδψ θαη πνιιά 

έηε απφ ηηο ίδηεο θπβεξλήζεηο (πρ Αδεξκπατηδάλ, Ρσζία), θαη νη νπνίεο φπσο 

θαίλεηαη παξνπζηάδνπλ ρακειή επίδνζε ζηνλ δείθηε CPI.  

Γεληθά φκσο ζε απηφλ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε Σνπξθία θαηέρεη ηελ θαιχ-

ηεξε ζέζε (πιελ Γεσξγίαο) απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο BS-10, εθηφο απφ ην 2015. 

Έηζη θαίλεηαη φηη θαηά ηελ δηεηία 2014 – 2015 ε απφδνζε ηεο Σνπξθίαο πάλσ 

ζηελ δηαθζνξά ειαηηψζεθε ζεκαληηθά (κείσζε πεξίπνπ 20%). Γηα απηφ ελψ ην 
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2013 βξηζθφηαλ ζηελ θαιχηεξε ζέζε απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο BS-10, πιένλ ηξεηο 

απφ απηέο έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε απφ ηελ Σνπξθία 

 O δείθηεο CPI κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην πψο επεξεάδεη ε δηαθζνξά (εηδηθά απηή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα) ηελ αχμεζε ηνπ 

ΑΔΠ. 

 
Γηάγξακκα  3-1 Γείθηεο Αληίιεςεο Γηαθζνξάο (CPI) 

Όπσο βιέπνπκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα ν δείθηεο CPI έρεη κεησζεί 

απφ ην 1995 έσο ην 2002, κε απνηέιεζκα ην έηνο 2003 λα παξνπζηάδεη ην ειάρη-

ζηφ ηνπ. Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν αλέιαβε ηελ εμνπζία ζηελ Σνπξθία 

ην ΑΚΡ θαη ζηελ ζπλέρεηα θαη κέρξη ην 2008 αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. ηελ ζπ-

λέρεηα απφ ην 2008 έσο ην 2011 ν CPI ππνρσξεί γηα λα απμεζεί ηα δχν επφκελα 

ρξφληα θαη λα ειαηησζεί πάιη ην 2014 θαη ην 2015 ζεκαληηθά. Παξφιε ηελ κείσζε 

ηνπ δείθηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παξά ηελ καθξνρξφληα παξακνλή ηνπ ΑΚΡ 

ζηελ εμνπζία θαίλεηαη φηη ε Σνπξθία έρεη θάλεη βήκαηα εκπξφο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθζνξάο. 

Δπηπιένλ, επεηδή ν δείθηεο CPI κεηξάεη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ απηνί 

πνπ δηαβηνχλ ζε κηα ρψξα γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη αιιάδεη πην 

αξγά, ζην απιφ γξακκηθφ ππφδεηγκα ζα είλαη κε κηα ρξνληθή πζηέξεζε. Ζ Σνπξ-

θία είλαη κηα ρψξα φπνπ δελ αιιάδνπλ εχθνια νη αληηιήςεηο πνπ έρεη ν πιεζπ-

ζκφο φζνλ αθνξά ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δεκφζηαο δσήο. Έηζη ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα ησλ Sozen θαη Shaw (2002), φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν 
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θεθάιαην, είλαη δχζθνιν λα επέξρνληαη εχθνια αιιαγέο, ιφγσ θπξίσο ηνπ πνιη-

ηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο. ε ρψξεο φκσο ηεο ΔΔ απηφ δελ ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Piplica θαη Čovo (2011), δηφηη θπξίσο ππάξρεη δηαθνξεηηθφο πνιηηη-

ζκφο ζε ζρέζε κε ηελ Σνπξθία. 

 
Γηάγξακκα  3-2 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά Γείθηε Αληίιεςεο Γηαθζνξάο (CPI) 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, δηαθξίλνπκε ηα πεξη-

γξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ CPI γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995 – 2015. Σν δείγκα α-

πνηειείηαη απφ 21 παξαηεξήζεηο. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη 39.18 θαη δηάκεζνο 

38.00 πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηή ηνπ δείθηε CPI είλαη ηζφξξνπε. Ζ κέγηζηε 

ηηκή είλαη 50, ε ειάρηζηε ηηκή 31 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 5.78. Ο ζπ-

ληειεζηή αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο (Skewness) ν νπνίνο είλαη 0.26 (θνληά ζην 

κεδέλ θαη ζεηηθφο) θάηη πνπ δείρλεη φηη ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη κηθξή ζεηηθή 

ζπκκεηξία. Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο θχξησζεο (Kurtosis) είλαη 1.94<3 πνπ ζε-

καίλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο 

βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. Σέινο, ε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα αθνινπ-

ζεί θαλνληθή θαηαλνκή φπσο δείρλεη ν ζπληειεζηήο ηνπ ειέγρνπ Jarque-Bera ν 

νπνίνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (0.54> 0.05). 

 3.2  Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο είλαη νη Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο (Foreign direct 

investment, net inflows). Σα ζηνηρεία είλαη εθθξαζκέλα ζε δνιάξηα ΖΠΑ (current 

US$). Απηή ε κεηαβιεηή δείρλεη θαηά πφζν κηα ρψξα πξνζειθχεη θεθάιαηα απφ 
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ηηο δηεζλείο αγνξέο, έηζη ψζηε ε νηθνλνκία ηεο ππφςε ρψξαο ρξεζηκνπνηψληαο 

απηά, λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη ηειηθά 

λα κπνξέζεη λα απμήζεη ην ΑΔΠ ηεο. 

 
Γηάγξακκα  3-3 Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο (FDIIN) 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη ΞΑΔ ήηαλ πνιχ κηθξέο 

κέρξη ην 2002, φηαλ αλέιαβε ηελ εμνπζία ην ΑΚΡ. Απφ ηελ ζηηγκή εθείλε έρνπκε 

κηα αχμεζε ησλ ΞΑΔ, κε δηάθνξεο απμνκεηψζεηο. Γεγνλφο είλαη φηη παξά ηηο απ-

μνκεηψζεηο νη ΞΑΔ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά. Ζ αχμεζε ησλ ΞΑΔ θαλεξψλεη φηη 

νη μέλνη επελδπηέο δείρλνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, γηαηί αθφκε 

θαη ε θξίζε ηνπ 2009, φπσο θαίλεηαη, απνηέιεζε έλα παξνδηθφ θαηλφκελν γηα ηελ 

Σνπξθία. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα έρεη εμνκαιπλζεί ελψ ηαπ-

ηφρξνλα ππάξρεη κηα αλνδηθή ηάζε. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε 

άλνδνο ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ηα πξψηα ρξφληα δηαθπ-

βέξλεζεο ηεο ρψξαο ελζάξξπλαλ ηνπο μέλνπο επελδπηέο λα επελδχζνπλ ζηελ 

Σνπξθία. 
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Γηάγξακκα  3-4 Πεξηγξαθηθά ηνηρεία Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδύζεσλ 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, δηαθξίλνπκε ηα πεξη-

γξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ δείθηε FDIIN γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995 – 2015. Σν 

δείγκα απνηειείηαη απφ 21 παξαηεξήζεηο. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη 8.33e+09 

θαη δηάκεζνο 8.59e+09 πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηή ηνπ δείθηε FDIIN είλαη η-

ζφξξνπε. Ζ κέγηζηε ηηκή είλαη 2.2e+10, ε ειάρηζηε ηηκή 7.22e+08 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη ίζε κε 7.57e+09. Ο ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο είλαη 

0.43 (θνληά ζην κεδέλ θαη ζεηηθφο) θάηη πνπ δείρλεη φηη ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη 

κηθξή ζεηηθή ζπκκεηξία. Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο θχξησζεο είλαη 1.72<3 πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξή-

ζεηο βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. Σέινο, ε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα α-

θνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή φπσο δείρλεη ν ζπληειεζηήο ηνπ ειέγρνπ Jarque-

Bera ν νπνίνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (0.35> 0.05). 

 3.3  Ακπληηθέο Γαπάλεο 

Έλαο άιινο παξάγνληαο είλαη νη Ακπληηθέο Γαπάλεο (Military 

Expenditure). Σα ζηνηρεία είλαη εθθξαζκέλα ζε δνιάξηα ΖΠΑ (current US$). Απηή 

ε κεηαβιεηή δείρλεη ηα πνζά πνπ δαπαλά γηα ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο (ΔΓ) απηήο. 

Ζ Σνπξθία είλαη κηα ρψξα πνπ δηαζέηεη ηζρπξέο ΔΓ, νη νπνίεο, απφ ηελ ίδξπζε 

ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, είλαη νη ζεκαηνθχιαθεο ηνπ πνιηηεχκαηνο. ηελ η-
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ζηνξία ηεο Σνπξθίαο έρνπλ ππάξμεη θαηά πεξηφδνπο δηάθνξα πξαμηθνπήκαηα 

θαηά ηα νπνία νη ηνπξθηθέο ΔΓ θαηέιαβαλ ηελ εμνπζία ζηελ ππφςε ρψξα. Δπί-

ζεο, γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ΔΓ ζε έλα πνιχ θαιφ επίπεδν ε Σνπξθία δαπαλά 

αξθεηά ρξήκαηα. 

 
Γηάγξακκα  3-5 Ακπληηθέο Γαπάλεο (ΜΔ) 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη Ακπληηθέο Γαπάλεο ηεο 

Σνπξθίαο παξνπζίαζαλ κηα κεγάιε αχμεζε απφ ην 1995 έσο ην 2000. ηελ 

ζπλερεηα θαη ιφγσ ηνπ ειέγρνπ ηεο ρψξαο απφ ην ΓΝΣ ππήξμε θάκςε απηψλ ην 

2001. Αιιά απφ ην 2002 θαη έπεηηα έρνπκε κηα κεγάιε αχμεζε απηψλ. Σα 

ηειεπηαία 2 ρξφληα θαίλεηαη φκσο φηη νη Ακπληηθέο Γαπάλεο ηεο Σνπξθίαο 

ππνρσξνχλ αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 2013. Σέινο, φπσο θαίλεηαη 

απφ ην παξαπάλσ δηαγξακκα ηα πνζά πνπ δαπαλά ε Σνπξθία ζηνλ ηνκέα ηεο 

Άκπλαο έρνπλ ζρεδφλ ηξηπιαζηεί ηα ηειεπηαία 20 ρξνληα, γεγνλφο πνπ 

θαλεξψλεη φηη απηφο ν ηνκέαο απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ππφςε 

ρψξαο. Όπσο θάλεθε θαη απφ ηνλ ηνλ GCB ν ζηξαηφο είλαη έλαο ηνκέαο ηεο 

δεκφζηαο δσήο ηεο Σνπξθία πνπ ζσξείηαη αξθεηα δηεθζαξκέλνο ζε ζρέζε κε 

άιινπο ηνκεηο γηα ην 2013. Έηζη απηφ ην γεγνλφο ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ κεγάιε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηνπξθηθψλ ΔΓ ηα πξνεγνχκελα έηε δχλαηαη λα ζπλέηεηλαλ 

ζηελ κείσζε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ ηα έηε 2014 – 2015. 
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Γηάγξακκα  3-6 Πεξηγξαθηθά ηνηρεία Ακπληηθώλ Γαπαλώλ (ΜΔ) 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, δηαθξίλνπκε ηα πεξη-

γξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ δείθηε ΜΔ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995 – 2015. Σν 

δείγκα απνηειείηαη απφ 21 παξαηεξήζεηο. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη 1.27e+10 

θαη δηάκεζνο 1.21e+10 πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηή ηνπ δείθηε ΜΔ είλαη ηζφξ-

ξνπε. Ζ κέγηζηε ηηκή είλαη 1.86+09, ε ειάρηζηε ηηκή 6.61e+09 θαη ε ηππηθή απφ-

θιηζε είλαη ίζε κε 4.21e+09. Ο ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο είλαη 0.03 

(ζρεδφλ κεδέλ) θάηη πνπ δείρλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ζπκκεηξηθή. Δπηπιένλ, ν 

ζπληειεζηήο θχξησζεο είλαη 1.43<3 πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξ-

ηε, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αξηζκεηηθφ 

κέζν. Σέινο, ε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή φπσο δεί-

ρλεη ν ζπληειεζηήο ηνπ ειέγρνπ Jarque-Bera ν νπνίνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληη-

θφο (0.34> 0.05). 

 3.4  Γεκόζηεο Γαπάλεο (πιελ Ακπληηθέο Γαπάλεο) 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη νη Γεκφζηεο Γαπάλεο (πιελ 

ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ) (General government final consumption expenditure). 

Σα ζηνηρεία είλαη εθθξαζκέλα ζε δνιάξηα ΖΠΑ (current US$). ε απηήλ ηελ κε-

ηαβιεηή παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ησλ πνζψλ πνπ δαπαλά ε Σνπξθία 

ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία δηαθφξσλ παξνρψλ ηεο πξνο ηνπο πνιίηεο 

ηεο (φπσο πρ εθπαίδεπζε, πγεία, δεκφζηα δηνίθεζε, δεκφζηα έξγα θα). Ζ ππφςε 
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κεηαβιεηή ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηα έζνδα απφ θάζε ινγήο θφξνπο πνπ 

εηζπξάηηεη ην θξάηνο θαζψο θαη ζε δαλεηζκφ απηνχ θαη έρεη ζθνπφ λα απνηειέζεη 

έλα πνιιαπιαζηαζηηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζηνηρεί-

σλ απηήο ηεο κεηαβιεηήο απφ ηηο Γεκφζηεο Γαπάλεο (General government final 

consumption expenditure) αθαηξέζεθαλ νη Ακπληηθέο Γαπάλεο (Military 

Expenditure) ηεο Σνπξθίαο.  

 
Γηάγξακκα  3-7 Γεκόζηεο Γαπάλεο (πιελ Ακπληηθέο Γαπάλεο) (GGFCEN) 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη Γεκφζηεο Γαπάλεο 

(πιελ ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ) απμάλνπλ κε πνιχ αξγφ ξπζκφ απφ ην 1995 

έσο ην 2000. Σν 2001 παξαηεξείηαη κηα θάκςε απηψλ ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ηελ ππφςε πεξίνδν. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κηα 

πνιχ απμεηηθή πνξεία κε εμαίξεζε ην 2009, φπνπ ππήξμε ε παγθφζκηα θξίζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην 2015. Απφ απηά ην δηάγξακκα θαηαια-

βαίλνπκε φηη κε ηελ άλνδν ηνπ ην ΑΚΡ ζηελ εμνπζία έδσζε κηα πνιχ κεγάιε ψ-

ζεζε ζηηο Γεκφζηεο Γαπάλεο κε απνηέιεζκα απηέο ζρεδφλ λα 6πιαζηζηνχλ θαηά 

ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζήο ηνπ. 
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Γηάγξακκα  3-8 Πεξηγξαθηθά ηαηηζηηθά Γεκνζίσλ Γαπαλώλ (πιελ Ακπ-
ληηθώλ Γαπαλώλ) (GGFCEN) 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, δηαθξίλνπκε ηα πεξη-

γξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ δείθηε GGFCEN γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995 – 2015. 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 21 παξαηεξήζεηο. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη 

5.24e+10 θαη δηάκεζνο 4.49e+10 πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηή ηνπ δείθηε 

GGFCEN είλαη ηζφξξνπε. Ζ κέγηζηε ηηκή είλαη 1.06e+11, ε ειάρηζηε ηηκή 

1.17e+10 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη ίζε κε 3.51e+10. Ο ζπληειεζηή αζπκκε-

ηξίαο ηεο θαηαλνκήο είλαη 0.27 (θνληά ζην κεδέλ θαη ζεηηθφο) θάηη πνπ δείρλεη φηη 

ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη κηθξή ζεηηθή ζπκκεηξία. Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο θχξ-

ησζεο είλαη 1.45<3 πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε, δειαδή νη 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο βξίζθνληαη θνληά ζηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. Σέινο, ε 

κεηαβιεηή θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή φπσο δείρλεη ν ζπληειεζηήο 

ηνπ ειέγρνπ Jarque-Bera ν νπνίνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (0.30> 0.05). 

 3.5  Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ 

Σέινο, ε αλάπηπμε κηα ρψξαο κπνξεί λα κεηξεζεί κέζσ ηνπ ΑΔΠ απηήο. 

Σα ζηνηρεία είλαη εθθξαζκέλα ζε δνιάξηα ΖΠΑ (current US$). ε απηήλ ηελ κε-

ηαβιεηή παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ησλ εηζνδεκάησλ πνπ απνθηνχλ νη 
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θάηνηθνη κηα ρψξαο θαη θαλεξψλεη αλ απηή αλαπηχζζεηαη κε έλα επηζπκεηφ ξπζ-

κφ. 

 
Γηάγξακκα  3-9 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (GDP) 

 Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο απφ 

ην 1995 έσο ην 2000 (πιελ απφ ην 1999) απμάλεηαη κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο. 

Σν 2001 ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο κεηψλεηαη. Μεηά ην 2002 ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο 

απμάλεηαη κε πνιχ γνξγνχο ξπζκνχο εθηφο απφ ην 2009 φπνπ ππνρψξεζε ιφγσ 

ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δείρλεη φηη ην ΑΔΠ 

ηεο Σνπξθίαο έρεη ζρεδφλ ηεηξαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαίαο 20 ρξφληα. 

 
Γηάγξακκα  3-10 Πεξηγξαθηθά ηνηρεία Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο 
(GDP) 
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, δηαθξίλνπκε ηα πεξη-

γξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ δείθηε GDP γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995 – 2015. Σν 

δείγκα απνηειείηαη απφ 21 παξαηεξήζεηο. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο είλαη 4.81e+11 

θαη δηάκεζνο 4.83e+10 πνπ ζεκαίλεη φηη ε κεηαβιεηή ηνπ δείθηε GDP είλαη ηζφξ-

ξνπε. Ζ κέγηζηε ηηκή είλαη 8.23e+11, ε ειάρηζηε ηηκή 1.69e+11 θαη ε ηππηθή α-

πφθιηζε είλαη ίζε κε 2.48e+11. Ο ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ηεο θαηαλνκήο είλαη 

0.07 (ζρεδφλ κεδέλ θαη ζεηηθφο) θάηη πνπ δείρλεη φηη ε θαηαλνκή παξνπζηάδεη 

ζπκκεηξία. Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο θχξησζεο είλαη 1.33<3 πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε, δειαδή νη πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο βξίζθνληαη 

θνληά ζηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. Σέινο, ε κεηαβιεηή θαίλεηαη λα αθνινπζεί θαλνληθή 

θαηαλνκή φπσο δείρλεη ν ζπληειεζηήο ηνπ ειέγρνπ Jarque-Bera ν νπνίνο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο (0.29> 0.05). 

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ κεηαβιεηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξα-
θάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 3-5 πγθεληξσηηθά ηνηρεία Μεηαβιεηώλ 

Date: 10/01/16   Time: 00:03   
Sample: 1995 2015     

      
       GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
      
       Mean  4.81E+11  39.19048  8.33E+09  1.27E+10  5.24E+10 

 Median  4.83E+11  38.00000  8.59E+09  1.21E+10  4.49E+10 
 Maximum  8.23E+11  50.00000  2.20E+10  1.86E+10  1.06E+11 
 Minimum  1.69E+11  31.00000  7.22E+08  6.61E+09  1.17E+10 
 Std. Dev.  2.48E+11  5.784627  7.57E+09  4.21E+09  3.51E+10 
 Skewness  0.073276  0.258717  0.431658  0.033462  0.279740 
 Kurtosis  1.333643  1.945440  1.729258  1.438948  1.451131 
 Jarque-Bera  2.448446  1.207355  2.065088  2.136192  2.373012 
 Probability  0.293986  0.546797  0.356100  0.343662  0.305286 
 Sum  1.01E+13  823.0000  1.75E+11  2.67E+11  1.10E+12 
 Sum Sq. Dev.  1.23E+24  669.2381  1.14E+21  3.55E+20  2.46E+22 
 Observations  21  21  21  21  21 

 3.6  πζρέηηζε 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ 

ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ ζπζρέηηζε αλάινγα κε ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη (-1 < r < 1) θα-

λεξψλεη ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο  αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο 

ηνπ ππνδείγκαηνο. 
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Πίλαθαο 3-6 Πίλαθαο πζρέηηζεο Μεηαβιεηώλ 
 

 GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
      
      GDP  1.000000  0.820363  0.830123  0.986039  0.986513 

CPI  0.820363  1.000000  0.634661  0.819953  0.838482 
FDIIN  0.830123  0.634661  1.000000  0.784342  0.774237 

ME  0.986039  0.819953  0.784342  1.000000  0.968910 
GGFCEN  0.986513  0.838482  0.774237  0.968910  1.000000 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη λα ππάξρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηηο ΑΔΠ θαη φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Ο δείθηεο CPI ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

(0.82) κε ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη φηη ππάξρεη ηζρπξή ζεηη-

θή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν κεηαβιεηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν δεί-

θηεο CPI θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο Γεκφζηεο θαη ηηο Ακπληηθέο 

Γαπάλεο (0.84 θαη 0.82 αληίζηνηρα), παξά κε ηηο ΞΑΔ (0.63). 
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 4 Δμεηδίθεπζε Τπνδείγκαηνο 

 4.1  Δθηίκεζε Τπνδείγκαηνο 

H ζπλάξηεζε πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ νηθνλνκηθά κεγέζε 

GDP : Δζληθφ Αθαζάξηζην Πξντφλ 

CPI : Γείθηεο Αληίιεςεο Γηαθζνξάο (ρξεζηκνπνηείηαη κε πζηέξεζε ελφο έηνπο) 

FDIIN : Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο 

ME : Ακπληηθέο Γαπάλεο 

GGFCEN : Γεκφζηεο Γαπάλεο (πιελ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ) θαη είλαη ηεο κνξθήο 

GDPt = ao +a1*CPI(-1)t + a2*FDIINt + a3*MEt +a4*GGFCENt + εt 

Δθαξκφδνληαο κε ην E-views 7 ηε κέζνδν ησλ Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ ή 

Δθηίκεζε OLS (Ordinary Least Squares) πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ απνηειέ-

ζκαηα: 

Πίλαθαο 4-1 Δθηίκεζε OLS ηνπ Τπνδείγκαηνο 
 

Dependent Variable: GDP   
Method: Least Squares   
Date: 09/10/16   Time: 14:12   
Sample (adjusted): 1996 2015   
Included observations: 20 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 7.35E+10 5.39E+10 1.363759 0.1928 

CPI(-1) -3.43E+09 1.24E+09 -2.753784 0.0148 
FDIIN 3.404050 0.871970 3.903862 0.0014 

ME 22.77438 4.080961 5.580641 0.0001 
GGFCEN 4.225406 0.563701 7.495832 0.0000 

     
     R-squared 0.996096     Mean dependent var 4.96E+11 

Adjusted R-squared 0.995055     S.D. dependent var 2.43E+11 
S.E. of regression 1.71E+10     Akaike info criterion 50.17612 
Sum squared resid 4.39E+21     Schwarz criterion 50.42506 
Log likelihood -496.7612     Hannan-Quinn criter. 50.22472 
F-statistic 956.8209     Durbin-Watson stat 2.594777 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Απφ ηνλ πα-
ξαπάλσ πίλαθα θαί-
λεηαη φηη ην ππφδεηγκα 
έρεη ηελ παξαθάησ 
κνξθή:  

GDP = 
73497532709.2 - 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην ππφδεηγκα έρεη ηελ παξαθάησ 
κνξθή:  

GDP = 73497532709.2 - 3428108707.39*CPI(-1) + 3.40405013546*FDIIN 
+ 22.7743793359*ME + 4.22540591515*GGFCEN 

 4.1.1 Σσολιαζμόρ ηυν πποζήμυν 

Παξαηεξψληαο ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο, δηαπηζηψλνπκε ηα παξαθάησ 

 Σν πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή ηνπ CPI(-1) είλαη αξλεηηθφ, φπσο 

αλακελφηαλ απφ ηελ ζεσξία, αθνχ ε δηαθζνξά έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

ΑΔΠ κηαο ρψξαο. 

 Σν πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή ηνπ FDIIN είλαη ζεηηθφ, φπσο 

αλακελφηαλ απφ ηελ ζεσξία, αθνχ νη ΞΑΔ έρνπλ σο άκεζν αληίθηππν ηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κηαο ρψξαο. 

 Σν πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΜΔ είλαη ζεηηθφ, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη ε αχμεζε ησλ Ακπληηθψλ Γαπαλψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ΑΔΠ, θπξίσο ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εγρψξηαο ακπληηθήο 

βηνκεραλίαο. 

 Σν πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή ηνπ GGFCEN είλαη ζεηηθφ,  φπσο 

αλακελφηαλ απφ ηελ ζεσξία,  γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε αχμεζε ησλ Γεκφζησλ 

Γαπαλψλ απμάλεη θαη ην ΑΔΠ κηα ρψξαο. 

 4.1.2 Έλεγσορ ζςνηελεζηών παλινδπόμηζηρ 

Μειεηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο, βιέπνπκε ηηο παξαθάησ 

ηηκέο:  

 Γηα ηνλ ζηαζεξφ φξν C έρνπκε t-Statistic 1.36 κε Std. Error 

5.39E+10 θαη ην Prob. είλαη ίζν κε 0.19>0.05, πνπ θαλεξψλεη φηη ν παξαπάλσ 

φξνο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 

 Γηα ηνλ CPI(-1) έρνπκε t-Statistic -2.75 κε Std. Error 1.24E+09 θαη 

ην Prob. είλαη ίζν κε 0.01<0.05, πνπ θαλεξψλεη φηη ν παξαπάλσ φξνο  είλαη ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθφο. 
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 Γηα ηνλ FDIIN έρνπκε t-Statistic 3.90 κε Std. Error 0.87 θαη ην Prob. 

είλαη ίζν κε 0.00<0.05, πνπ θαλεξψλεη φηη ν παξαπάλσ φξνο  είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. 

 Γηα ηνλ ΜΔ έρνπκε t-Statistic 5.58 κε Std. Error 4.08 θαη ην Prob. εί-

λαη ίζν κε 0.00<0.05, πνπ θαλεξψλεη φηη ν παξαπάλσ φξνο  είλαη ζηαηηζηηθά ζε-

καληηθφο. 

 Γηα ηνλ GGFCEN έρνπκε t-Statistic 7.50 κε Std. Error 0.56 θαη ην 

Prob. είλαη ίζν κε 0.00<0.05, πνπ θαλεξψλεη φηη ν παξαπάλσ φξνο  είλαη ζηαηη-

ζηηθά ζεκαληηθφο. 

Απφ ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ζπληειε-

ζηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φξνη. 

 4.1.3 Σσολιαζμόρ ηος R2 

Σν R2 είλαη πνιχ θνληά ζην 0.995. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δείθηεο CPI(-1), 

FDIIN, ME θαη GGFCEN εξκελεχνπλ θαηά  99,5% ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο. Απηφ ην 

πνζνζηφ επεηδή είλαη κεγαιχηεξν απφ 60% θαλεξψλεη φηη ε εμαξηεκέλε κεηα-

βιεηή εξκελεχεηαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιε-

ηέο. 

 4.1.4 Σσολιαζμόρ ηος F-Statistic 

Έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

Ζ0: ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

Ζa: ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

Ζ F-Statistic ηζνχηαη κε 956.82 θαη ε Prob (F-Statistic) ηζνχηαη κε 0.00 

<0.05 , γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ηζρχεη ε Ζa, νπφηε νη ζπληειεζηέο ηεο παιηλ-

δξφκεζεο, ζην ζχλνιφ ηνπο, είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. 

 4.2  Έιεγρνη ησλ Καηαινίπσλ (Residuals Tests) 

 4.2.1  Αςηοζςζσέηιζη (Serial Correlation) 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο γηα ηα γξακκηθά ππνδείγκαηα είλαη φηη δελ 

ππάξρεη απηνζπζρέηηζε (autocorrelation or serial correlation) ζηνπο δηαηαξαθηη-



 

39 

θνχο φξνπο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη ηηκέο ησλ δηαηαξαθηηθψλ φξσλ είλαη αλεμάξ-

ηεηεο κεηαμχ ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα δχν δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ δηα-

ηαξαθηηθνχ φξνπ ε ζπλδηαθχκαλζή ηνπο είλαη κεδέλ. 

 4.2.1.1   Αςηοζςζσέηιζη με Durbin-Watson 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ απηνζπζρέηηζε 1εο ηάμεο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ζπληε-

ιεζηή Durbin-Watson.  

Κάλνπκε δχν ππνζέζεηο: 

Ζ0: Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο 

Ζa: Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο 

Ο ζπληειεζηήο Durbin-Watson ηζνχηαη κε 2.59. Γηα λα κελ ππάξρεη πξφ-

βιεκα απηνζπζρέηηζεο, ζα πξέπεη λα ηζρχεη 1.5 ≤ DW ≤ 2.5,  ην νπνίν δελ ηζρχεη 

γηα ην ππφδεηγκα. Άξα ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζε 1εο ηάμεο. Έηζη γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα εθαξκφδνπκε ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηη-

ζεο κε ηε κέζνδν ησλ Breusch-Godfrey. 

 4.2.2 Αςηοζςζσέηιζη με Breusch-Godfrey. 

Έζησ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ho: δελ ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο 

Ha: ππάξρεη πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο 

 
Πίλαθαο 4-2 Έιεγρνο Breusch-Godfrey 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.626550     Prob. F(1,14) 0.1274 
Obs*R-squared 3.159465     Prob. Chi-Square(1) 0.0755 
     
     

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Breusch-Godfrey έρνπκε (F-statistic) 

Prob=0.12>0.05 θαη (Obs*R-squared) Prob=0.075 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε 

Ho θαη δελ έρνπκε πξφβιεκα απηνζπζρέηηζεο (1εο ηάμεο). Άξα ην ππφδεηγκα δελ 

παξνπζηάδεη απηνζπζρέηηζε 1εο ηάμεο, θάηη ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 
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 4.2.3 Κανονικόηηηα (Histogram Normality Test) 

Απφ ηνλ έιεγρν Jarque-Bera γηα ηελ θαλνληθφηεηα κπνξνχκε λα ζπκπε-

ξάλνπκε αλ ηα θαηάινηπα ηεο παιηλδξφκεζεο θαηαλέκνληαη θαλνληθά. 

Έζησ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ho: ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

Ha: ηα θαηάινηπα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

 
Γηάγξακκα  4-1 Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο ησλ Καηαινίπσλ 

ηνλ έιεγρν γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ θαηαινίπσλ  παξαηεξνχκε φηη ην 

Probability ηνπ δείθηε Jarque-Bera είλαη 0.41 > 0.05, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη δελ 

ππάξρεη πξφβιεκα κε θαλνληθφηεηαο. Γειαδή δερφκαζηε φηη ηζρχεη ε ππφζεζε 

Hν θαη ηα θαηάινηπα θαηαλέκνληαη θαλνληθά, ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 

 4.2.4 Δηεποζκεδαζηικόηηηα (White Eteroskedasticity Test) 

Ζ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζνπκε ηελ παξαβίαζε 

ηεο ππφζεζεο ηεο ζηαζεξήο δηαθχκαλζεο πνπ θάλνπκε γηα ηα ηπραία ζθάικαηα 

ηεο παιηλδξφκεζεο. Δθαξκφδνπκε ηνλ έιεγρν εηεξνζθεδαζηηθφηαο κε ην Test 

White. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη δηαηαξαθηηθνί φξνη  έρνπλ 

ηελ ίδηα δηαθχκαλζε,  

Έζησ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ho: δελ ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, δειαδή θαηάινηπα νκνηνζθεδαζηη-

θά 

Ha: ππάξρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα ζηα θαηάινηπα 
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Πίλαθαο 4-3 Έιεγρνο White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.484355     Prob. F(14,5) 0.8689 

Obs*R-squared 11.51174     Prob. Chi-Square(14) 0.6454 
Scaled explained SS 1.853407     Prob. Chi-Square(14) 0.9999 

     
     

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν White έρνπκε (F-statistic) Prob=0.86>0.05 θαη 

(Obs*R-squared) Prob=0.64 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε Ho θαη δελ ππάξρεη 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, δειαδή θαηάινηπα νκνηνζθεδαζηηθά,  ην νπνίν θαη είλαη 

επηζπκεηφ. 

 4.2.5  Υποδείγμαηα ARCH 

Ζ έλλνηα ηεο ππφ ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο έρεη εηζαρζεί απφ ηνλ 

Engle (1982), ν νπνίνο πξφηεηλε φηη ε κεηαβαιιφκελε δηαθχκαλζε θαηά πεξηφ-

δνπο κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ελφο απηνπαιίλδξνκνπ ζρήκαηνο, σο ζπλάξηεζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο. Δθαξκφδνπκε ηνλ έιεγρν ηνπ ππνδείγκαηνο 

ARCH (απηνπαιίλδξνκo ππν ζπλζήθε εηεξνζθεδαζηηθφ), γηα λα δηαπηζηψζνπκε 

αλ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH γηα ηελ 1ε, 2ε θαη 3ε ηάμε. 

 Έζησ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ζν : Γελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 1εο ηάμεο 

Ζa : Τπάξρεη ππφδεηγκα ARCH 1εο ηάμεο 

Πίλαθαο 4-4 Έιεγρνο Τπνδείγκαηνο ARCH, lag 1 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.029046     Prob. F(1,17) 0.8667 

Obs*R-squared 0.032408     Prob. Chi-Square(1) 0.8571 
     
     

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ππνδείγκαηνο ARCH 1εο ηάμεο έρνπκε (F-statistic) 

Prob=0.86 > 0.05 θαη (Obs*R-squared) Prob=0.86 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε 

Ho θαη δελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 1εο ηάμεο, ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 

Έζησ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ζν : Γελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 2εο ηάμεο 

Ζa : Τπάξρεη ππφδεηγκα ARCH 2εο ηάμεο 
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Πίλαθαο 4-5 Έιεγρνο Τπνδείγκαηνο ARCH, lag 2 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 1.951686     Prob. F(2,15) 0.1765 

Obs*R-squared 3.716835     Prob. Chi-Square(2) 0.1559 
     
     

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ππνδείγκαηνο ARCH 2εο ηάμεο έρνπκε (F-statistic) 

Prob=0.17 > 0.05 θαη (Obs*R-squared) Prob=0.15 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε 

Ho θαη δελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 2εο  ηάμεο, ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 

Έζησ νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

Ζν : Γελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH3εο  ηάμεο 

Ζa : Τπάξρεη ππφδεηγκα ARCH 3εο ηάμεο 

Πίλαθαο 4-6 Έιεγρνο Τπνδείγκαηνο ARCH, lag 3 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 2.457512     Prob. F(3,13) 0.1092 

Obs*R-squared 6.152063     Prob. Chi-Square(3) 0.1044 
     
      

 
    

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ππνδείγκαηνο ARCH 3εο ηάμεο έρνπκε  (F-

statistic) Prob=0.10 > 0.05 θαη (Obs*R-squared) Prob=0.10 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε 

ππφζεζε Ho θαη δελ ππάξρεη ππφδεηγκα ARCH 3εο  ηάμεο, ην νπνίν θαη είλαη επη-

ζπκεηφ. 

 4.3  Έιεγρνη ηαζεξόηεηαο (Stability Tests) 

Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ελφο εθηηκεκέλνπ ππνδείγκαηνο είλαη κηα 

επηζπκεηή ηδηφηεηα ζηα νηθνλνκεηξηθά ππνδείγκαηα. Έηζη δελ κπνξνχκε λα έ-

ρνπκε ηθαλνπνηεηηθέο πξνβιέςεηο ζε έλα εθηηκεκέλν γξακκηθφ ππφδεηγκα ηεο 

παιηλδξφκεζεο αλ νη ζπληειεζηέο ηνπ δελ παξακέλνπλ ζηαζεξνί δηαρξνληθά. 

 4.3.1 Έλεγσορ εξειδίκεςζηρ Ramsey 

Ο έιεγρνο ηνπ Ramsey ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγ-

καηνο, δειαδή γηα ην αλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ππφδεηγκα νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεηάδνληαη. 

Οη ππνζέζεηο κνπ είλαη νη παξαθάησ : 

Ho: ζσζηή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

Ha: ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο 
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Πίλαθαο 4-7 Ramsey Reset Test 

Ramsey RESET Test   
Equation: EQ01   
Specification: GDP C CPI(-1)FDIIN ME GGFCEN  
Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.778168  14  0.4494  
F-statistic  0.605545 (1, 14)  0.4494  
Likelihood ratio  0.846879  1  0.3574  

     
     F-test summary:   
 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  1.82E+20  1  1.82E+20  
Restricted SSR  4.39E+21  15  2.93E+20  
Unrestricted SSR  4.21E+21  14  3.01E+20  
Unrestricted SSR  4.21E+21  14  3.01E+20  

     
     LR test summary:   
 Value df   

Restricted LogL -496.7612  15   
Unrestricted LogL -496.3378  14   

     
          

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: GDP   
Method: Least Squares   
Date: 10/01/16   Time: 08:05   
Sample: 1996 2015   
Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.03E+11 6.65E+10 1.549088 0.1437 

CPI(-1) -3.62E+09 1.29E+09 -2.816825 0.0137 
FDIIN 3.109735 0.961204 3.235251 0.0060 

ME 20.96629 4.743710 4.419808 0.0006 
GGFCEN 3.488919 1.105479 3.156026 0.0070 
FITTED^2 1.47E-13 1.88E-13 0.778168 0.4494 

     
     R-squared 0.996258     Mean dependent var 4.96E+11 

Adjusted R-squared 0.994921     S.D. dependent var 2.43E+11 
S.E. of regression 1.73E+10     Akaike info criterion 50.23378 
Sum squared resid 4.21E+21     Schwarz criterion 50.53250 
Log likelihood -496.3378     Hannan-Quinn criter. 50.29209 
F-statistic 745.4486     Durbin-Watson stat 2.598323 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Ramsey έρνπκε  (F-statistic) Prob=0.44 > 0.05 

θαη (t-statistic) Prob=0.44 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε Ho θαη δελ έρνπκε πξφ-

βιεκα εμεηδίθεπζεο, ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 

 4.3.2 Chow BreakPoint Test 

Γηα λα ειέγμνπκε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ, δηαρσξίδνληαο ηηο ε-

μηζψζεηο θαη δηαζπψληαο ην δείγκα ζε δχν ππνδείγκαηα, εθηεινχκε ην Chow 

BreakPoint Test κε έηνο δηαρσξηζκνχ ην 2002 (αιιαγή θπβέξλεζεο ζηελ Σνπξ-

θία).  

Έζησ νη ππνζέζεηο : 

Ho: ζηαζεξφηεηα ζπληειεζηψλ ππνδείγκαηνο 

Ha: κε ζηαζεξφηεηα ζπληειεζηψλ ππνδείγκαηνο 

Πίλαθαο 4-8 Έιεγρνο ηαζεξόηεηαο Chow BreakPoint Test 

Chow Breakpoint Test: 2002   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1996 2015  

     
     F-statistic 0.793056  Prob. F(5,10) 0.5783 

Log likelihood ratio 6.679780  Prob. Chi-Square(5) 0.2456 
Wald Statistic  3.965278  Prob. Chi-Square(5) 0.5544 

     

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Chow BreakPoint Test γηα ην έηνο 2002 έρνπκε  

(F-statistic) Prob=0.57 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε Ho θαη έρνπκε ζηαζεξφηεηα 

ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 

 4.3.3  Chow Forecast Test 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππνδείγκαηνο ρξεζηκν-

πνηνχκε ηνλ έιεγρν Chow Forecast Test κε έηνο δηαρσξηζκνχ ην 2002 (αιιαγή 

θπβέξλεζεο ζηελ Σνπξθία).  

Έζησ νη ππνζέζεηο : 

Ho: ζσζηή πξφβιεςε 

Ha: φρη ζσζηή πξφβιεςε 
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Πίλαθαο 4-9 Έιεγρνο Πξνβιεςηκόηεηαο Chow Forecast Test 

Chow Forecast Test   
Equation: EQ01   
Specification: GDP C CPI(-1)FDIIN ME GGFCEN  
Test predictions for observations from 2002 to 2015 

     
      Value df Probability  

F-statistic  0.349369 (14, 1)  0.8872  
Likelihood ratio  35.46908  14  0.0013  

     
     F-test summary:   
 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  3.65E+21  14  2.60E+20  
Restricted SSR  4.39E+21  15  2.93E+20  
Unrestricted SSR  7.45E+20  1  7.45E+20  
Unrestricted SSR  7.45E+20  1  7.45E+20  

     
     LR test summary:   
 Value df   

Restricted LogL -496.7612  15   
Unrestricted LogL -479.0267  1   

     
     

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Chow Forecast Test γηα ην έηνο 2002 έρνπκε  (F-

statistic) Prob=0.88 > 0.05. Άξα ηζρχεη ε ππφζεζε Ho θαη έρνπκε ζσζηή πξφβιε-

ςε γηα ην ππφδεηγκα, ην νπνίν θαη είλαη επηζπκεηφ. 

 4.3.4  Recursive Estimates 

 4.3.4.1   Cusum Test 

Γηα λα ειέγμνπκε ηα θαηάινηπα ρξεζηκνπνηνχκε ην 1εο ηάμεο έιεγρν ησλ 

Brown - Durbin (Cusum Test) 

 
Γηάγξακκα  4-2 Cusum Test 
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ηo παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ν έιεγρνο είλαη ζεηηθφο γηα 

φιν ην ππφδεηγκα, κηαο θαη ε κπιε γξακκή είλαη εληφο ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηε-

ηαο ζε φιν ην δείγκα, δειαδή ππάξρεη ζηαζεξφηεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δείγ-

καηνο, ην νπνίν είλαη θαη επηζπκεηφ. 

 4.3.4.2   Cusum of Square Test 

Γηα λα ειέγμνπκε ηα θαηάινηπα ρξεζηκνπνηνχκε ην 2εο ηάμεο έιεγρν ησλ 

Brown - Durbin (Cusum of SquaresTest) 

 
Γηάγξακκα  4-3 Cusum of Squares Test 

ηo παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ν έιεγρνο είλαη ζεηηθφο γηα 

φιν ην ππφδεηγκα, κηαο θαη ε κπιε γξακκή είλαη εληφο ηεο πξνβιεπηηθήο ηθαλφηε-

ηαο ζε φιν ην δείγκα, δειαδή ππάξρεη ζηαζεξφηεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δείγ-

καηνο, ην νπνίν είλαη θαη επηζπκεηφ. 
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 5 ΣΑΙΜΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

Μηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ιέγεηαη ζηάζηκε αλ νη κέζνη θαη νη δηαθπκάλζεηο εί-

λαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά θαη νη ζπλδηαθπκάλζεηο κεηαμχ δχν ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

t, t+k εμαξηψληαη κφλν απφ ην δηάζηεκα k θαη φρη απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή 

πεξίνδν t θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη νη δηαθπκάλζεηο απηέο. Άξα κηα ρξνληθή 

ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάζηκε αλ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ κεηα-

βάιινληαη κε ην ρξφλν. 

Έηζη κηα ρξνληθή ζεηξά Υt είλαη ζηάζηκε φηαλ ππάξρνπλ ηα εμήο: 

 Μέζνο: Δ(Υt) = κ 

 Γηαθχκαλζε: Var (Υt) = E (Υt-κ)2 = ζ2 

 πλδηαθχκαλζε: Cov (Xt,Xt+k) = E[(Xt - κ)(Υt+k – κ)] = γk 

Αλ κηα απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο δελ ηζρχεη ηφηε ε ρξνληθή ζεηξά (Υt) 

δελ είλαη ζηάζηκε. Οη πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο ζεηξέο δελ είλαη ζηάζηκεο, Μπνξνχλ 

λα γίλνπλ φκσο αλ πάξνπκε ηηο πξψηεο ή ηηο δεχηεξεο δηαθνξέο ηνπο. Έηζη φηαλ 

ιέκε φηη ε ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο ή δεχηεξεο δηαθνξέο, ηφηε 

ιέκε φηη είλαη νινθιεξσκέλε πξψηεο ή δεχηεξεο ηάμεο αληίζηνηρα. 

Ο έιεγρνο ηεο ζηαζηκφηεηαο κηαο ρξνληθήο ζεηξάο κπνξεί λα γίλεη κε δχν 

ηξφπνπο:  

 Έιεγρν ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο  

 Έιεγρν χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο.  
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 5.1   Έιεγρνο πληειεζηώλ Απηνζπζρέηηζεο 

 5.1.1 GDP 

Πίλαθαο 5-1 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο GDP (επίπεδα) 
Date: 10/01/16   Time: 08:09    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 21     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |******|      .  |******| 1 0.899 0.899 19.513 0.000 

     .  |******|      . *|  .   | 2 0.772 -0.186 34.675 0.000 
     .  |***** |      . *|  .   | 3 0.628 -0.153 45.248 0.000 
     .  |****  |      .  |  .   | 4 0.490 -0.035 52.059 0.000 
     .  |**.   |      . *|  .   | 5 0.346 -0.128 55.666 0.000 
     .  |* .   |      . *|  .   | 6 0.205 -0.091 57.014 0.000 
     .  |  .   |      . *|  .   | 7 0.052 -0.180 57.107 0.000 
     . *|  .   |      .**|  .   | 8 -0.118 -0.244 57.626 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 9 -0.266 -0.037 60.469 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 10 -0.367 0.067 66.384 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 11 -0.438 -0.049 75.658 0.000 
     ***|  .   |      .  |* .   | 12 -0.466 0.075 87.287 0.000 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηά-

ζηκε ζηα επίπεδα, αθνχ ηα θνξεινγξάκκαηα μεπεξλνχλ ηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ηηκέο ησλ Probabilities πνπ είλαη <5% 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. 

Πίλαθαο 5-2 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο GDP (1ε δηαθνξά) 

Date: 10/01/16   Time: 08:10    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 20     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |  .   |      .  |  .   | 1 -0.023 -0.023 0.0124 0.911 

     .  |  .   |      .  |  .   | 2 -0.001 -0.001 0.0124 0.994 
     .  |* .   |      .  |* .   | 3 0.105 0.105 0.2989 0.960 
     . *|  .   |      . *|  .   | 4 -0.161 -0.158 1.0142 0.908 
     .  |  .   |      .  |  .   | 5 -0.058 -0.066 1.1140 0.953 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.052 0.042 1.1989 0.977 
     . *|  .   |      . *|  .   | 7 -0.172 -0.143 2.2005 0.948 
     .  |  .   |      .  |  .   | 8 -0.017 -0.037 2.2112 0.974 
     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.152 -0.190 3.1305 0.959 
     .  |  .   |      .  |  .   | 10 -0.060 -0.030 3.2890 0.974 
     .**|  .   |      ***|  .   | 11 -0.273 -0.350 6.9369 0.804 
     .  |  .   |      .  |  .   | 12 0.001 -0.029 6.9370 0.862 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ επεηδή δελ μεπεξληνχληαη ηα φξηα ζηα θνξειν-

γξάκκαηα θαη ηα Probabilities έρνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 5%. 

 5.1.2 CPI 

Πίλαθαο 5-3 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο CPI (επίπεδα) 

Date: 10/01/16   Time: 08:10    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 21     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |******|      .  |******| 1 0.825 0.825 16.439 0.000 

     .  |****  |      ***|  .   | 2 0.570 -0.347 24.700 0.000 
     .  |***   |      .  |* .   | 3 0.371 0.084 28.391 0.000 
     .  |**.   |      .  |* .   | 4 0.278 0.132 30.589 0.000 
     .  |**.   |      . *|  .   | 5 0.214 -0.108 31.970 0.000 
     .  |* .   |      .**|  .   | 6 0.083 -0.253 32.194 0.000 
     .  |  .   |      .  |  .   | 7 -0.065 -0.015 32.342 0.000 
     .**|  .   |      .**|  .   | 8 -0.228 -0.242 34.280 0.000 
     ***|  .   |      . *|  .   | 9 -0.366 -0.167 39.676 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 10 -0.439 0.006 48.127 0.000 
     ***|  .   |      .  |* .   | 11 -0.417 0.116 56.531 0.000 
     .**|  .   |      .  |* .   | 12 -0.306 0.152 61.553 0.000 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηά-

ζηκε ζηα επίπεδα, αθνχ ηα θνξεινγξάκκαηα μεπεξλνχλ ηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ηηκέο ησλ Probabilities πνπ είλαη <5% 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. 

Πίλαθαο 5-4 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο CPI (1ε δηαθνξά) 
 

Date: 10/01/16   Time: 08:11    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 20     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |**.   |      .  |**.   | 1 0.249 0.249 1.4349 0.231 

     .**|  .   |      .**|  .   | 2 -0.210 -0.290 2.5169 0.284 
     .**|  .   |      .**|  .   | 3 -0.326 -0.217 5.2733 0.153 
     .  |  .   |      .  |* .   | 4 -0.015 0.094 5.2793 0.260 
     .  |* .   |      .  |  .   | 5 0.156 0.025 5.9894 0.307 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 0.070 -0.051 6.1430 0.407 
     .  |  .   |      .  |* .   | 7 0.046 0.122 6.2150 0.515 
     .  |  .   |      .  |  .   | 8 -0.007 0.009 6.2167 0.623 
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     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.167 -0.199 7.3376 0.602 
     .**|  .   |      . *|  .   | 10 -0.269 -0.188 10.527 0.396 
     .**|  .   |      .**|  .   | 11 -0.254 -0.247 13.692 0.251 
     .  |  .   |      .  |  .   | 12 0.034 -0.058 13.754 0.317 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ επεηδή δελ μεπεξληνχληαη ηα φξηα ζηα θνξειν-

γξάκκαηα θαη ηα Probabilities έρνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 5%. 

 5.1.3 FDIIN 

Πίλαθαο 5-5 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο FDIIN (επίπεδα) 

Date: 10/01/16   Time: 08:12    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 21     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |******|      .  |******| 1 0.778 0.778 14.608 0.000 

     .  |****  |      .**|  .   | 2 0.503 -0.259 21.031 0.000 
     .  |**.   |      .  |* .   | 3 0.325 0.091 23.858 0.000 
     .  |**.   |      .  |* .   | 4 0.253 0.087 25.680 0.000 
     .  |* .   |      . *|  .   | 5 0.180 -0.106 26.656 0.000 
     .  |* .   |      .  |  .   | 6 0.090 -0.040 26.919 0.000 
     .  |  .   |      .  |  .   | 7 0.041 0.057 26.977 0.000 
     . *|  .   |      ***|  .   | 8 -0.096 -0.360 27.323 0.001 
     .**|  .   |      .  |  .   | 9 -0.227 0.001 29.390 0.001 
     ***|  .   |      .**|  .   | 10 -0.358 -0.225 35.008 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 11 -0.414 -0.053 43.275 0.000 
     ***|  .   |      .  |* .   | 12 -0.349 0.201 49.822 0.000 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηά-

ζηκε ζηα επίπεδα, αθνχ ηα θνξεινγξάκκαηα μεπεξλνχλ ηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ηηκέο ησλ Probabilities πνπ είλαη <5% 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. 

Πίλαθαο 5-6 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο FDIIN (1ε δηαθνξά) 
 

Date: 10/01/16   Time: 08:12    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 20     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |**.   |      .  |**.   | 1 0.232 0.232 1.2498 0.264 

     .**|  .   |      ***|  .   | 2 -0.325 -0.400 3.8251 0.148 
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     ***|  .   |      .**|  .   | 3 -0.381 -0.230 7.5919 0.055 
     . *|  .   |      . *|  .   | 4 -0.103 -0.089 7.8864 0.096 
     .  |* .   |      .  |  .   | 5 0.191 0.040 8.9524 0.111 
     . *|  .   |      ***|  .   | 6 -0.087 -0.375 9.1898 0.163 
     . *|  .   |      .  |  .   | 7 -0.083 0.035 9.4230 0.224 
     . *|  .   |      .**|  .   | 8 -0.119 -0.291 9.9440 0.269 
     .  |  .   |      . *|  .   | 9 0.015 -0.073 9.9527 0.354 
     .  |* .   |      . *|  .   | 10 0.130 -0.142 10.693 0.382 
     .  |  .   |      . *|  .   | 11 0.017 -0.108 10.706 0.468 
     .  |  .   |      . *|  .   | 12 0.018 -0.159 10.724 0.553 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ επεηδή δελ μεπεξληνχληαη ηα φξηα ζηα θνξειν-

γξάκκαηα θαη ηα Probabilities έρνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 5%. 

 5.1.4 ME 

Πίλαθαο 5-7 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο ΜΔ (επίπεδα) 

 

Date: 10/01/16   Time: 08:13    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 21     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |******|      .  |******| 1 0.885 0.885 18.921 0.000 

     .  |***** |      . *|  .   | 2 0.752 -0.145 33.300 0.000 
     .  |****  |      . *|  .   | 3 0.608 -0.120 43.232 0.000 
     .  |***   |      .  |  .   | 4 0.470 -0.060 49.499 0.000 
     .  |**.   |      .  |  .   | 5 0.339 -0.058 52.967 0.000 
     .  |* .   |      . *|  .   | 6 0.199 -0.151 54.237 0.000 
     .  |  .   |      ***|  .   | 7 0.011 -0.346 54.241 0.000 
     . *|  .   |      .  |  .   | 8 -0.135 0.057 54.917 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 9 -0.259 -0.055 57.607 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 10 -0.349 -0.036 62.942 0.000 
     ***|  .   |      . *|  .   | 11 -0.418 -0.079 71.368 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 12 -0.455 0.046 82.490 0.000 

 

           Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηά-

ζηκε ζηα επίπεδα, αθνχ ηα θνξεινγξάκκαηα μεπεξλνχλ ηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ηηκέο ησλ Probabilities πνπ είλαη <5%. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. 
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Πίλαθαο 5-8 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο ΜΔ (1ε δηαθνξά) 
 

Date: 10/01/16   Time: 08:14    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 20     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |  .   |      .  |  .   | 1 0.032 0.032 0.0234 0.878 

     .  |  .   |      .  |  .   | 2 -0.056 -0.057 0.0997 0.951 
     .  |  .   |      .  |  .   | 3 0.040 0.044 0.1413 0.986 
     .  |  .   |      .  |  .   | 4 0.063 0.057 0.2508 0.993 
     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.067 -0.067 0.3838 0.996 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 -0.041 -0.032 0.4366 0.999 
     .**|  .   |      .**|  .   | 7 -0.306 -0.320 3.6072 0.824 
     .  |  .   |      .  |  .   | 8 0.014 0.035 3.6146 0.890 
     . *|  .   |      .**|  .   | 9 -0.172 -0.226 4.7934 0.852 
     .  |  .   |      .  |* .   | 10 0.036 0.099 4.8492 0.901 
     .  |  .   |      .  |  .   | 11 -0.036 -0.060 4.9117 0.935 
     . *|  .   |      . *|  .   | 12 -0.121 -0.152 5.7140 0.930 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ επεηδή δελ μεπεξληνχληαη ηα φξηα ζηα θνξειν-

γξάκκαηα θαη ηα Probabilities έρνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 5%. 

 5.1.5 GGFCEN 

Πίλαθαο 5-9 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο GGFCEN (επίπεδα) 
 

Date: 10/01/16   Time: 08:16    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 21     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |*******      .  |******* 1 0.905 0.905 19.789 0.000 

     .  |******|      .**|  .   | 2 0.777 -0.233 35.148 0.000 
     .  |***** |      . *|  .   | 3 0.631 -0.148 45.846 0.000 
     .  |****  |      . *|  .   | 4 0.484 -0.074 52.498 0.000 
     .  |**.   |      . *|  .   | 5 0.341 -0.067 56.010 0.000 
     .  |* .   |      . *|  .   | 6 0.193 -0.152 57.205 0.000 
     .  |  .   |      . *|  .   | 7 0.047 -0.105 57.280 0.000 
     . *|  .   |      . *|  .   | 8 -0.106 -0.180 57.695 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 9 -0.239 -0.045 59.997 0.000 
     .**|  .   |      .  |  .   | 10 -0.334 0.049 64.883 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 11 -0.402 -0.056 72.706 0.000 
     ***|  .   |      .  |  .   | 12 -0.442 -0.017 83.195 0.000 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηά-

ζηκε ζηα επίπεδα, αθνχ ηα θνξεινγξάκκαηα μεπεξλνχλ ηα θαζνξηζκέλα φξηα. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ηηκέο ησλ Probabilities πνπ είλαη <5% 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ. 

Πίλαθαο 5-10 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο GGFCEN (1ε δηαθνξά) 
 

Date: 10/01/16   Time: 08:17    
Sample: 1995 2015      
Included observations: 20     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
            .  |**.   |      .  |**.   | 1 0.242 0.242 1.3583 0.244 

     .  |* .   |      .  |  .   | 2 0.101 0.045 1.6054 0.448 
     .  |* .   |      .  |* .   | 3 0.118 0.090 1.9667 0.579 
     .  |  .   |      . *|  .   | 4 -0.060 -0.119 2.0647 0.724 
     .  |  .   |      .  |  .   | 5 -0.062 -0.037 2.1775 0.824 
     .  |  .   |      .  |  .   | 6 -0.013 0.011 2.1825 0.902 
     .**|  .   |      .**|  .   | 7 -0.284 -0.281 4.9174 0.670 
     .**|  .   |      . *|  .   | 8 -0.221 -0.105 6.7068 0.569 
     .**|  .   |      . *|  .   | 9 -0.210 -0.143 8.4639 0.488 
     .**|  .   |      . *|  .   | 10 -0.206 -0.081 10.323 0.413 
     .**|  .   |      .**|  .   | 11 -0.257 -0.243 13.541 0.259 
     . *|  .   |      .  |  .   | 12 -0.090 -0.030 13.987 0.302 

       
       

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη απηή ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

ζηελ 1ε δηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ επεηδή δελ μεπεξληνχληαη ηα φξηα ζηα θνξειν-

γξάκκαηα θαη ηα Probabilities έρνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 5%. 

 5.2  Έιεγρνο ηεο Μνλαδηαίαο Ρίδαο 

Ο έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξφ-
πνπο:  

  Dickey-Fuller (DF) ή ηνλ επαπμεκέλν Dickey-Fuller (ADF),  

 κε ηνλ Phillips-Peron (PP). 

Ο έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο αθνξά ζηνλ έιεγρν κε ζηαζηκφηεηαο. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα φηη αλ έζησ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά (απφ ην ζχλνιν ησλ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ππφδεηγκα) έρεη κνλαδηαία ξί-

δα, ηφηε ε παιηλδξφκεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηλνκεληθέο ζπζρεηίζεηο, δε-

ιαδή ςεπδή ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ 

θαη έηζη λα ππάξρεη πξφβιεκα ζηελ εξκελεία ηεο εμίζσζεο.  
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 5.2.1  Έλεγσορ ADF 

Οη Dickey-Fuller (1979) βαζηδφκελνη ζε πξνζνκνηψζεηο Monte-Carlo θαη 

θάησ απφ ηε κεδεληθή ππφζεζε ηεο χπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο θαηαζθεχαζαλ 

πίλαθεο θξίζηκσλ ηηκψλ γηα ην ζηαηηζηηθφ t. O  έιεγρνο  Dickey – Fuller ππνζέηεη 

φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο δελ απηνζπζρεηίδεηαη θαη είλαη νκνζθεδαζηηθφο.  

Αλ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ν έιεγρνο D-F πξνζζέηεη ηελ εμαξηεκέλε κε-

ηαβιεηή κε ρξνληθέο πζηεξήζεηο δεκηνπξγψληαο ηνλ επαπμεκέλν D-F. Δπίζεο ν 

έιεγρνο D-F εμεηάδεη ηε ζηαζηκφηεηα ζε απηνπαιίλδξνκα ζρήκαηα νπνηαζδήπν-

ηε ηάμεο. 

Ο έιεγρνο γηα ηελ εχξεζε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηεξίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο:  

Ζν: Τπάξρεη κνλαδηαία ξίδα ή ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε  

Ζa: Γελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα ή ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηελ κέζνδν D-F κε ηηο 

κεηαβιεηέο ζηα επίπεδά ηνπο θαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαιπηηθνί πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ E-views 

γηα ηνπο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α». 

Πίλαθαο 5-11 Απνηειέζκαηα Διέγρσλ D-F 

 Level 1st Difference 

 
Intercept 

Intercept-
trend 

None Intercept 
Intercept-

trend 
None 

GDP -0.86 (0) -1.53(0) 1.22(0) -3.90(0) * -3.79(0)** -3.41(0) * 

CPI -1.25(0) -2.58(1) -0.11(0) -3.43(0) ** -3.16(0) -3.49(0) * 

FDIIN -1.23(0) -3.14(1) -0.23(0) -3.65(1) ** -3.65(1) *** -3.15(0) * 

ME -1.35(0) -1.01(0) 0.93(0) -3.40(0) ** -3.45(0) *** -3.27(0) * 

GGFCEN -0.12(0) -1.67(0) 2.49(0) -2.59(0) -2.31(0) -2.02(0)** 

Οη αξηζκνί κέζα ζηηο παξελζέζεηο γηα ηηο ζηαηηζηηθέο ADF αληηπξνζσπεχ-
νπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ζθάικαηα ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ 
Ο αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ γηα ηελ εμίζσζε ADF επηιέρηεθε 
ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην ηνπ Schwarz (SC).  
Σα θξίζηκα ζεκεία γηα ηηο εμηζψζεηο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο αλαθέξνληαη 
ζηνπο πίλαθεο ηνπ Mackinnon. 
*      γηα P<1% 
**    γηα P<5% 
** * γηα P<10% 
Αλ P>10% δε βάδσ αζηεξάθη (δελ είλαη ζηάζηκν) 
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 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγ-

καηνο είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε. 

 5.2.2  Έλεγσορ P-P 

Οη Phillips-Perron πξφηεηλαλ έλα έιεγρν ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηηο εμηζψζεηο 

Dickey-Fuller θαζψο επίζεο θαη ζε κηα κε παξακεηξηθή κέζνδν, ελψ ιακβάλεη 

ππφςε ηηο απηνζπζρεηίζεηο πςειψλ ηάμεσλ. Ο έιεγρνο P-P εθηφο απφ απηνπα-

ιίλδξνκα εμεηάδεη ζρήκαηα θηλεηνχ κέζνπ MA(q) θαη κηθηά ARMA(p,q). 

Ο έιεγρνο γηα ηελ εχξεζε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηεξίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο:  

Ζν: Τπάξρεη κνλαδηαία ξίδα ή ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε  

Ζa: Γελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα ή ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ κνλαδηαίαο ξίδαο κε ηελ κέζνδν Ρ-Ρ κε ηηο 

κεηαβιεηέο ζηα επίπεδά ηνπο θαη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Οη αλαιπηηθνί πίλαθεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ E-views 

γηα ηνπο ειέγρνπο κνλαδηαίαο ξίδαο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α». 

Πίλαθαο 5-12 Απνηειέζκαηα Διέγρσλ Ρ-Ρ 

 Level 1st Difference 

 
Intercept 

Intercept-
trend 

None Intercept 
Intercept-

trend 
None 

GDP -0.86[0] -1.63[1] 1.18[1] -3.90[0] * -3.79[0] ** -3.39[1] * 

CPI -1.25[0] -2.76[0] -0.14[1] -3.42[2] ** -3.12[2]  -3.48[2] * 

FDIIN -1.39[1] -2.25[1] -0.35[2] -2.95[5] *** -2.80[4] -2.94[4] * 

ME -1.35[0] -1.01[0] 0.93[0] -3.41[1] ** -3.45[1] *** -3.27[0] * 

GGFCEN -0.23[2] -1.77[1] 1.91[2] -2.59[0] -2.31[0] -2.02[0] ** 

Οη αξηζκνί κέζα ζηηο παξελζέζεηο γηα ηηο ζηαηηζηηθέο PP αλαθέξνληαη ζηνλ 
αξηζκφ ησλ πεξηφδσλ ηεο απηνζπζρέηηζεο βαζηζκέλν ζηνλ εθηηκεηή ησλ 
Newey - West (1994) ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ ηνπ Bartlett. 
Σα θξίζηκα ζεκεία γηα ηηο εμηζψζεηο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο αλαθέξνληαη 
ζηνπο πίλαθεο ηνπ Mackinnon. 
*      γηα P<1% 
**    γηα P<5% 
** * γηα P<10% 
Αλ P>10% δε βάδσ αζηεξάθη (δελ είλαη ζηάζηκν) 

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγ-

καηνο είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο ρσξίο ζηαζεξά θαη ηάζε. 
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 6 ΤΝΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

Ένα ζύνολο μη ζηάζιμυν σπονικών ζειπών σαπακηηπίζεηαι υρ ζςνολο-

κληπυμένο (cointegrated), αν ςπάπσει έναρ γπαμμικόρ ζςνδςαζμόρ σπονικών 

ζειπών, ο οποίορ είναι ζηάζιμορ, ππάγμα πος ζημαίνει όηι ο ζςνδςαζμόρ αςηόρ 

δεν παποςζιάζει μία ζηοσαζηική ηάζη. Ο γπαμμικόρ αςηόρ ζςνδςαζμόρ ηυν σπο-

νικών ζειπών ονομάζεηαι εξίζυζη ζςνολοκλήπυζηρ. Η εξίζυζη αςηή παπιζηά 

ηην μακποσπόνια ζσέζη ιζοπποπίαρ πος ςπάπσει μεηαξύ ηυν σπονικών αςηών 

ζειπών  (Γξηηζάθεο 2012). 

Έηζη ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ζεσξία εμεηάδεηαη ε δηαρξνληθή ζρέζε αι-

ιειεπίδξαζε θαζψο θαη αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ησλ ππν-

δεηγκάησλ θαζψο θαη ε δηαρξνληθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε απηψλ. Οη κεηαβιεηέο 

κπνξεί λα έρνπλ αλεμάξηεηε πνξεία κεηαμχ ηνπο ζε βξαρπρξφλην επίπεδν, δε-

ιαδή λα κελ είλαη ζηάζηκεο αιιά κπνξεί λα έρνπλ αθφκε θαη θνηλέο καθξνρξφληεο 

πνξείεο, νη νπνίεο ζα εμεπξεζνχλ ζε απηφ ην θεθάιαην  (Γξηηζάθεο 2012). 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζπλνινθιήξσζεο, νη κεηαβιεηέο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηάζηκέο ζην ίδην επίπεδν. Όπσο παξαηεξήζεθε ζην πξνεγνχ-

κελν θεθάιαην, θαηά ηνλ έιεγρν κνλαδηαίαο ξίδαο ησλ κεηαβιεηψλ, φιεο νη ρξν-

ληθέο ζεηξέο είλαη ζηάζηκεο I(1), νπφηε δχλαηαη λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν 

ηεο ζπλνινθιήξσζεο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηα-

βιεηψλ ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ: 

 Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο κίαο εμίζσζεο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. ε απηήλ ζπγθαηαιέγνληαη 

νη έιεγρνη ζπλνινθιήξσζεο κε δχν κεηαβιεηέο θαη νη έιεγρνη κε πεξηζζφηεξεο 

απφ δχν κεηαβιεηέο. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ειέγρνπ είλαη ν έιεγρνο Engle 

– Granger (1987).  

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ θαη βαζί-

δεηαη ζηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. ε απηήλ ζπγθαηαιέγνληαη νη έ-

ιεγρνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, φπνπ πξνζδη-

νξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο πνπ κπνξνχλ λα 
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έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο, ην φπνην δελ ζπκβαίλεη κε ηελ πξψηε 

θαηεγνξία. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο ειέγρνπ είλαη ε κέζνδνο ηνπ Johansen 

(1988). 

Σν κνληέιν πνπ ζα κειεηεζεί ζε απηήλ πεξίνδν είλαη ην παξαθάησ (ρσξίο 

ηελ ρξνληθή πζηέξεζε γηα ηνλ CPI) 

GDPt = ao +a1*CPIt + a2*FDIINt + a3*MEt +a4*GGFCENt + εt 

 6.1  Έιεγρνο Engle-Granger 

Με ηνλ έιεγρν Engle – Granger (1987) ζα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη καθξν-

ρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ κέζνδνο 

απηή είλαη γλσζηή θαη σο κέζνδνο νινθιήξσζεο βάζεη ησλ θαηαινίπσλ γηαηί 

δηεξεπλά ηε ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ 

κέζνδν OLS.  

Ζ δηαδηθαζία έρεη φπσο παξαθάησ: 

 Αξρηθά γίλεηαη εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη απνζεθεχ-

νληαη ηα θαηάινηπα  

 Μεηά εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο ησλ ADF γηα ηε ζηαζηκφηεηα ζηα επί-

πεδά ηνπο.  

 Γηα λα ππάξμεη ζπλνινθιήξσζε πξέπεη ηα θαηάινηπα λα είλαη νιν-

θιεξσκέλα ζε βαζκφ κηθξφηεξν απφ ην βαζκφ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνπκε είλαη νη εμήο: 

Ho: δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (δελ ππάξρεη ζηαζηκφ-

ηεηα ζηα θαηάινηπα) 

Ha: ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα 

θαηάινηπα) 
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Πίλαθαο 6-1 Έιεγρνο ADF ζηα Καηάινηπα ηνπ Τπνδείγκαηνο 
 

Null Hypothesis: KATALOIPAEQ3 has a unit root                   

Exogenous: Constant                    

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4)                  

                      
   t-Statistic   Prob.*                  

                      
                      

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.779367  0.0013                  

Test critical values: 1% level  -3.808546                   

 5% level  -3.020686                   

 10% level  -2.650413                   

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

                      

                      

Augmented Dickey-Fuller Test Equation                   

Dependent Variable: D(KATALOIPAEQ3)                   

Method: Least Squares                    

Date: 09/30/16   Time: 19:36                    

Sample (adjusted): 1996 2015                    

Included observations: 20 after adjustments                   

                      
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                    

                      
                      

KATALOIPAEQ3(-1) -1.115158 0.233327 -4.779367 0.0002                  

C -8.23E+08 4.09E+09 -0.201145 0.8428                  

                      
                      

R-squared 0.559281     Mean dependent var -1.79E+09                  

Adjusted R-squared 0.534797     S.D. dependent var 2.68E+10                  

S.E. of regression 1.83E+10     Akaike info criterion 50.19001                  

Sum squared resid 6.01E+21     Schwarz criterion 50.28958                  

Log likelihood -499.9001     Hannan-Quinn criter. 50.20945                  

F-statistic 22.84235     Durbin-Watson stat 2.023386                  

Prob(F-statistic) 0.000150                     

                      

Παξαηεξνχκε φηη ην Probability είλαη θνληά ζην κεδέλ (Prob. = 0.0013), 

δειαδή κηθξφηεξν απφ ην 0.01 (επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%). Άξα ιέκε φηη ηζρχ-

εη ε Ζa, δειαδή ηα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα θαη κάιηζηα ε ζηαζηκφηεηα είλαη ηζρπ-

ξή. Οπφηε, επεηδή ηα θαηάινηπα είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο ππάξρεη ζπλν-

ινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία Engel – 

Granger . 

 6.2  Έιεγρνο Johansen 

Ζ κέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάληαο ηνπ Johansen (1988) ρξεζηκνπνηείηαη 

επεηδή: 
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 Ζ κέζνδνο Engle – Granger αλαθέξεηαη ζε κεζφδνπο ηεο κίαο εμί-

ζσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη  

 ε έλα ππφδεηγκα ζπλνινθιεξσκέλσλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα π-

πάξρνπλ θαη παξαπάλσ απφ κία ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο,  

Ζ κέζνδνο Johansen βαζίδεηαη ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ φπνπ φιεο νη κε-

ηαβιεηέο ζεσξνχληαη ελδνγελείο θαη πξνζδηνξίδεη ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζρέζε-

σλ ζπλνινθιήξσζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Οη ζρέζεηο απηέο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ζπλνινθιήξσ-

ζεο. Σν ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ νλνκάδεηαη ππφδεηγκα απηνπαιίλδξνκνπ δηα-

λχζκαηνο [Vector Autogressive Model (VCM)] ή πην απιά ππνδείγκαηα VAR, 

φπνπ φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ελδνγελείο θαη θάζε κηα απφ απηέο πξνζδηνξίδεηαη 

σο ζπλάξηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ φισλ ησλ ππφινηπσλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 6.2.1  Η ηάξη ηος VAR ςποδείγμαηορ 

Γηα λα βξνχκε ηελ ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ έιεγ-

ρν ηεο πηζαλνθάλεηαο (LR) θαη ηα θξηηήξηα ησλ Akaike (AIC) θαη Schwarz (SC), ν 

έιεγρνο   ππνδείγκαηνο πξφβιεςεο ιαζψλ (FPE) θαη Hannan-Quinn (HQ),  κε 

ηνλ έιεγρν ηεο πηζαλνθάλεηαο λα έρεη ηε κεγαιχηεξε ηζρχ. 

Πίλαθαο 6-2 Πξνζδηνξηζκόο Σάμεο Τπνδείγκαηνο VAR 
 

VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: GDP CPI FDIIN ME GGFCEN   

Exogenous variables: C      
Date: 09/30/16   Time: 19:59     
Sample: 1995 2015      
Included observations: 19     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -1877.331 NA   7.74e+79  198.1401  198.3886  198.1821 

1 -1808.215   94.57944*   8.33e+77*  193.4963   194.9875*  193.7487 
2 -1778.191  25.28306  9.96e+77   192.9675*  195.7014   193.4302* 
       
        * 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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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα 

(LR, FPE θαη SC) καο δείρλνπλ πζηέξεζε 1, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δχν θξη-

ηήξηα (AIC θαη HQ) πνπ δείρλνπλ πζηέξεζε 2, δειαδή δηαπηζηψλνπκε φηη ε θαιχ-

ηεξε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη γηα lag = 1 (κία ρξνληθή πζηέξεζε). 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο ηζνχηαη κε 1 θαη νη ζπ-

ληειεζηέο ηνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίλαθαο 6-3 Τπόδεηγκα VAR 
 

 Vector Autoregression Estimates    
 Date: 09/30/16   Time: 20:12    
 Sample (adjusted): 1996 2015    
 Included observations: 20 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
       GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
      
      GDP(-1) -0.231713  1.87E-11  0.037788 -0.003317 -0.047885 
  (0.79308)  (3.3E-11)  (0.05387)  (0.01651)  (0.07082) 
 [-0.29217] [ 0.57050] [ 0.70142] [-0.20096] [-0.67619] 
      

CPI(-1) -1.10E+10  0.370958 -5.79E+08 -1.13E+08 -7.61E+08 
  (4.7E+09)  (0.19333)  (3.2E+08)  (9.7E+07)  (4.2E+08) 
 [-2.34400] [ 1.91881] [-1.82157] [-1.15968] [-1.82137] 
      

FDIIN(-1)  7.190566  1.42E-10  0.510238  0.139241  0.600801 
  (4.63991)  (1.9E-10)  (0.31519)  (0.09658)  (0.41431) 
 [ 1.54972] [ 0.73975] [ 1.61883] [ 1.44176] [ 1.45013] 
      

ME(-1)  25.54082  4.46E-10 -1.031796  0.751098  1.718353 
  (23.7232)  (9.8E-10)  (1.61152)  (0.49379)  (2.11831) 
 [ 1.07662] [ 0.45507] [-0.64026] [ 1.52110] [ 0.81119] 
      

GGFCEN(-1)  5.678575 -1.13E-10  0.014072  0.035605  1.138144 
  (3.99105)  (1.6E-10)  (0.27111)  (0.08307)  (0.35637) 
 [ 1.42283] [-0.68542] [ 0.05191] [ 0.42860] [ 3.19370] 
      

C  3.70E+11  14.79014  2.19E+10  6.65E+09  2.31E+10 
  (2.0E+11)  (8.12417)  (1.3E+10)  (4.1E+09)  (1.8E+10) 
 [ 1.87953] [ 1.82051] [ 1.63655] [ 1.62363] [ 1.31712] 
      
       R-squared  0.954492  0.868889  0.782575  0.929787  0.982141 

 Adj. R-squared  0.938240  0.822064  0.704923  0.904711  0.975763 
 Sum sq. resids  5.12E+22  87.29340  2.36E+20  2.22E+19  4.08E+20 
 S.E. equation  6.05E+10  2.497047  4.11E+09  1.26E+09  5.40E+09 
 F-statistic  58.72805  18.55602  10.07798  37.07877  153.9860 
 Log likelihood -521.3202 -43.11420 -467.5347 -443.8781 -473.0035 
 Akaike AIC  52.73202  4.911420  47.35347  44.98781  47.90035 
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 Schwarz SC  53.03074  5.210139  47.65219  45.28653  48.19907 
 Mean dependent  4.96E+11  39.10000  8.71E+09  1.30E+10  5.45E+10 
 S.D. dependent  2.43E+11  5.919637  7.56E+09  4.08E+09  3.47E+10 

      
       Determinant resid covariance 

(dof adj.)  2.01E+77    
 Determinant resid covariance  3.38E+76    
 Log likelihood -1904.045    
 Akaike information criterion  193.4045    
 Schwarz criterion  194.8981    

      
      

 6.2.2  Μεθοδολογία Johansen 

Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ ε κε-

ζνδνινγία ηνπ Johansen θάλεη ηηο εμήο ππνζέζεηο : 

H0: δελ ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

Ha: ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο ζα ειεγρζνχλ κε ην θξηηήξην ηνπ ίρλνπο [Rank 

Test (Trace)] θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο [Rank Test (Maximum Eigenvalue)], φ-

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

Πίλαθαο 6-4 Έιεγρνο Johansen VAR Τπνδείγκαηνο 
 

Date: 09/30/16   Time: 20:15                  

Sample (adjusted): 1997 2015                  

Included observations: 19 after adjustments                 

Trend assumption: No deterministic trend                 

Series: GDP CPI FDIIN ME GGFCEN                   

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 *  0.893325  93.44781  60.06141  0.0000                

At most 1 *  0.686007  50.92640  40.17493  0.0030                

At most 2 *  0.574796  28.91708  24.27596  0.0121                

At most 3 *  0.410617  12.66853  12.32090  0.0437                

At most 4  0.128976  2.623622  4.129906  0.1244                

                    

                     Trace test indicates 4 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)                
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Hypothesized  Max-Eigen 0.05                 

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

                    

                    None *  0.893325  42.52142  30.43961  0.0010                

At most 1  0.686007  22.00932  24.15921  0.0952                

At most 2  0.574796  16.24855  17.79730  0.0842                

At most 3  0.410617  10.04490  11.22480  0.0800                

At most 4  0.128976  2.623622  4.129906  0.1244                

                    

                     Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 lev-
el                

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                 

                    

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

                    

                    GDP CPI FDIIN ME GGFCEN                

 6.91E-11  0.099409 -1.66E-10 -1.63E-09 -2.61E-10                

-2.10E-11  0.236234  2.40E-10 -7.56E-10  1.61E-10                

 7.69E-11  0.162506 -3.62E-10 -2.08E-09 -2.87E-10                

-4.87E-12  0.101050 -1.69E-10 -5.39E-10  1.26E-10                

-2.22E-11  0.054895  2.09E-11  4.02E-10  8.05E-11                

                    

                                        

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                  

                    

                    D(GDP) -2.44E+10 -1.84E+10  1.84E+10 -2.13E+10  3.76E+09               

D(CPI)  0.001814 -1.111359  0.285862 -1.069445 -0.573119               

D(FDIIN) -8.84E+08 -2.28E+09  1.48E+09  1.31E+09  2.54E+08               

D(ME) -52875793  11965409  5.57E+08 -6.34E+08 
 5112847

5               

D(GGFCEN) -1.41E+08 -1.83E+09  8.05E+08 -2.48E+09  5.46E+08               

                    

                                        

1 Cointegrating Equation(s):  
Log 

likelihood -1811.457                 

                    

                    Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                

GDP CPI FDIIN ME GGFCEN                

 1.000000  1.44E+09 -2.403713 -23.56014 -3.786274                

  (4.2E+08)  (0.39065)  (1.99651)  (0.18546)                

                    

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                 

D(GDP) -1.682591                   

  (0.93113)                   

D(CPI)  1.25E-13                   

  (5.2E-11)                   

D(FDIIN) -0.061035                   

  (0.07700)                   

D(ME) -0.003651                   

  (0.02375)                   

D(GGFCEN) -0.009750                   
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  (0.09236)                   

                    

                                        

2 Cointegrating Equation(s):  
Log 

likelihood -1800.453                 

                    

                    Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                

GDP CPI FDIIN ME GGFCEN                

 1.000000  0.000000 -3.427726 -16.79853 -4.226683                

   (0.44310)  (0.50052)  (0.12639)                

 0.000000  1.000000  7.11E-10 -4.70E-09  3.06E-10                

   (2.0E-10)  (2.2E-10)  (5.6E-11)                

                    

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                 

D(GDP) -1.295034 -6.77E+09                  

  (0.90091)  (3.2E+09)                  

D(CPI)  2.35E-11 -0.262361                  

  (4.9E-11)  (0.17469)                  

D(FDIIN) -0.013086 -6.26E+08                  

  (0.06633)  (2.4E+08)                  

D(ME) -0.003903 -2429709.                  

  (0.02483)  (8.8E+07)                  

D(GGFCEN)  0.028791 -4.47E+08                  

  (0.08933)  (3.2E+08)                  

                    

                                        

3 Cointegrating Equation(s):  
Log 

likelihood -1792.328                 

                    

                    Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                

GDP CPI FDIIN ME GGFCEN                

 1.000000  0.000000  0.000000 -16.40718 -4.035277                

    (1.52404)  (0.32743)                

 0.000000  1.000000  0.000000 -4.78E-09  2.66E-10                

    (3.2E-10)  (6.8E-11)                

 0.000000  0.000000  1.000000  0.114171  0.055840                

    (0.38713)  (0.08317)                

                    

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                 

D(GDP)  0.118177 -3.78E+09 -7.039042                 

  (1.20131)  (3.5E+09)  (5.30077)                 

D(CPI)  4.55E-11 -0.215907 -3.71E-10                 

  (7.1E-11)  (0.20545)  (3.2E-10)                 

D(FDIIN)  0.100648 -3.86E+08 -0.936517                 

  (0.08671)  (2.5E+08)  (0.38260)                 

D(ME)  0.038921  88085351 -0.190194                 

  (0.03241)  (9.3E+07)  (0.14302)                 

D(GGFCEN)  0.090719 -3.16E+08 -0.708260                 

  (0.12835)  (3.7E+08)  (0.56634)                 
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4 Cointegrating Equation(s):  

 
Log 

likelihood 
 

-1787.306                 

                    

                    Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                

GDP CPI FDIIN ME GGFCEN                

 1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -16.49804                

     (2.00367)                

 0.000000  1.000000  0.000000  0.000000 -3.36E-09                

     (6.3E-10)                

 0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.142564                

     (0.05143)                

 0.000000  0.000000  0.000000  1.000000 -0.759592                

     (0.12840)                

                    

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                 

D(GDP)  0.221747 -5.93E+09 -3.438769  26.79601                

  (1.02890)  (3.1E+09)  (4.82610)  (27.2738)                

D(CPI)  5.07E-11 -0.323974 -1.90E-10  8.19E-10                

  (6.4E-11)  (0.19464)  (3.0E-10)  (1.7E-09)                

D(FDIIN)  0.094251 -2.53E+08 -1.158874 -0.623065                

  (0.07782)  (2.4E+08)  (0.36502)  (2.06284)                

D(ME)  0.042008  24059788 -0.082902 -0.739864                

  (0.02662)  (8.1E+07)  (0.12486)  (0.70562)                

D(GGFCEN)  0.102778 -5.66E+08 -0.289094  1.272683                

  (0.10609)  (3.2E+08)  (0.49762)  (2.81222)                

                    
                    
                    

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα  παξαηεξείηαη φηη ην ζηαηηζηηθφ ηνπ 

ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο είλαη κεγαιχηεξα απφ ηελ θξηηηθή ηηκή γηα 5% κε 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ζπλνθιεξσκέλνπ δηαλχζκαηνο. Έηζη ηζρχεη ε ππφζεζε 

Ha, δειαδή ππάξρεη έλα ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σν VAR ππφδεηγκα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

GDP =  - 0.231713433855*GDP(-1) - 10973920646.6*CPI(-1) + 

7.19056565303*FDIIN(-1) + 25.5408165942*ME(-1) + 

5.6785753577*GGFCEN(-1) + 369776548432 

CPI = 1.86834746776e-11*GDP(-1) + 0.370957697576*CPI(-1) + 

1.41736638663e-10*FDIIN(-1) + 4.45804893089e-10*ME(-1) - 1.12962305994e-

10*GGFCEN(-1) + 14.7901406655 
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FDIIN = 0.0377882214109*GDP(-1) - 579309779.154*CPI(-1) + 

0.510237700802*FDIIN(-1) - 1.0317960569*ME(-1) + 

0.014072430674*GGFCEN(-1) + 21871706750.1 

ME =  - 0.00331731230853*GDP(-1) - 113007858.055*CPI(-1) + 

0.139241363394*FDIIN(-1) + 0.751097827809*ME(-1) + 

0.035604529809*GGFCEN(-1) + 6648794809.61 

GGFCEN =  - 0.0478852724812*GDP(-1) - 761410494.937*CPI(-1) + 

0.600801269382*FDIIN(-1) + 1.71835345347*ME(-1) + 

1.1381444028*GGFCEN(-1) + 23138378924.7  

Δπνκέλσο, ζην επφκελν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε αλ ππάξρεη βξαρπρξφ-

ληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κε ην ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ. 
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 7 Τπόδεηγκα Γηόξζσζεο θαικάησλ 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην κε ηηο κεζφδνπο ησλ Engle θαη Granger 

(1987) γίλεηαη έιεγρνο  ηεο χπαξμεο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ελφο ζπλφινπ 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ. Σν VECM είλαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα λα 

ειεγρζεί ε χπαξμε ή κε βξαρπρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο π-

πνδείγκαηνο. Έηζη κε ηα θαηάινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε ζπλνιν-

θιήξσζεο, γίλεηαη ζπλέλσζε ηεο καθξνρξφληα θαη ηεο βξαρπρξφληαο ζρέζεο κε-

ηαμχ ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, αλ θαη εθφζνλ απηή πθίζηαηαη. 

Γηα λα εθηηκεζεί έλα δπλακηθφ ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ, αθνινπζείηαη 

ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν OLS, ηξέρνπκε ηελ παιηλδξφκεζε 

ζηηο πξψηεο δηαθνξέο γηα κία ρξνληθή πζηέξεζε 

 Διέγρνπκε ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ αλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληη-

θφ. 

 Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο γηα ηελ βξαρπρξφληα πεξίνδν ζα 

πξέπεη λα είλαη αξλεηηθφο ζην δηάζηεκα (0,1) θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

 Ζ δπλακηθή εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο πξνηείλεη ηε δηαγξαθή 

ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ κέρξη λα επηηεπρζεί κία παιηλδξφκε-

ζε κε φινπο ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο  (Γξηηζάθεο 2012). 

Απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαηαιήμακε φηη ν αξηζκφο ησλ δηαλπζκά-

ησλ ζπλνινθιήξσζεο είλαη ή 1 ή 4. Δπνκέλσο έρνπκε ηνπο παξαθάησ δχν πί-

λαθεο: 

Πίλαθαο 7-1 Error Correction Model Number of Cointergrating : 1 
 

 Vector Error Correction Estimates    
 Date: 09/30/16   Time: 21:11    
 Sample (adjusted): 1997 2015    
 Included observations: 19 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
      Cointegrating Eq:  CointEq1     
      
      GDP(-1)  1.000000     
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CPI(-1)  1.44E+09     
  (4.2E+08)     
 [ 3.42853]     
      

FDIIN(-1) -2.403713     
  (0.39065)     
 [-6.15313]     
      

ME(-1) -23.56014     
  (1.99651)     
 [-11.8007]     
      

GGFCEN(-1) -3.786274     
  (0.18546)     
 [-20.4155]     
      
      Error Correction: D(GDP) D(CPI) D(FDIIN) D(ME) D(GGFCEN) 
      
      CointEq1 -1.682591  1.25E-13 -0.061035 -0.003651 -0.009750 
  (0.93113)  (5.2E-11)  (0.07700)  (0.02375)  (0.09236) 
 [-1.80704] [ 0.00242] [-0.79262] [-0.15371] [-0.10556] 
      

D(GDP(-1)) -0.898592 -7.22E-12  0.008326 -0.015782 -0.111454 
  (0.55843)  (3.1E-11)  (0.04618)  (0.01425)  (0.05539) 
 [-1.60913] [-0.23311] [ 0.18028] [-1.10781] [-2.01209] 
      

D(CPI(-1)) -4.48E+09  0.140205 -2.96E+08 -34613633 -3.67E+08 
  (4.7E+09)  (0.25966)  (3.9E+08)  (1.2E+08)  (4.6E+08) 
 [-0.95730] [ 0.53996] [-0.76478] [-0.28990] [-0.79156] 
      

D(FDIIN(-1))  5.453181  2.97E-10  0.238290  0.103925  0.537198 
  (3.98967)  (2.2E-10)  (0.32994)  (0.10178)  (0.39574) 
 [ 1.36683] [ 1.34369] [ 0.72222] [ 1.02107] [ 1.35744] 
      

D(ME(-1)) -10.44832  3.49E-10 -1.144422  0.070751  0.548893 
  (23.4013)  (1.3E-09)  (1.93527)  (0.59699)  (2.32123) 
 [-0.44648] [ 0.26860] [-0.59135] [ 0.11851] [ 0.23647] 
      

D(GGFCEN(-1))  18.57694  7.70E-11  0.449366  0.184786  1.493553 
  (5.49050)  (3.0E-10)  (0.45406)  (0.14007)  (0.54462) 
 [ 3.38347] [ 0.25274] [ 0.98966] [ 1.31926] [ 2.74240] 
      
       R-squared  0.434883  0.250524  0.164756  0.129593  0.267093 

 Adj. R-squared  0.217531 -0.037735 -0.156492 -0.205179 -0.014794 
 Sum sq. resids  4.49E+22  138.2191  3.07E+20  2.92E+19  4.42E+20 
 S.E. equation  5.88E+10  3.260711  4.86E+09  1.50E+09  5.83E+09 
 F-statistic  2.000819  0.869092  0.512862  0.387109  0.947518 
 Log likelihood -494.4972 -45.81164 -447.1389 -424.7930 -450.5940 
 Akaike AIC  52.68392  5.453857  47.69883  45.34663  48.06253 
 Schwarz SC  52.98216  5.752101  47.99707  45.64487  48.36077 
 Mean dependent  2.82E+10  0.368421  8.47E+08  4.10E+08  4.42E+09 
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 S.D. dependent  6.64E+10  3.200877  4.52E+09  1.37E+09  5.79E+09 
      
       Determinant resid covariance 

(dof adj.)  2.97E+77    
 Determinant resid covariance  4.45E+76    
 Log likelihood -1811.457    
 Akaike information criterion  194.3639    
 Schwarz criterion  196.1037    

      
            

Πίλαθαο 7-2 Error Correction Model Number of Cointergrating :4 
 

 Vector Error Correction Estimates    
 Date: 09/30/16   Time: 21:29    
 Sample (adjusted): 1997 2015    
 Included observations: 19 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
      Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2 CointEq3 CointEq4  
      
      GDP(-1)  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  
      

CPI(-1)  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  
      

FDIIN(-1)  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  
      

ME(-1)  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  
      

GGFCEN(-1) -16.49804 -3.36E-09  0.142564 -0.759592  
  (2.28454)  (7.2E-10)  (0.05864)  (0.14640)  
 [-7.22161] [-4.65284] [ 2.43106] [-5.18834]  
      
      

Error Correction: D(GDP) D(CPI) D(FDIIN) D(ME) 
D(GGFCEN

) 
      
      CointEq1  0.221747  5.07E-11  0.094251  0.042008  0.102778 
  (1.17313)  (7.3E-11)  (0.08873)  (0.03035)  (0.12096) 
 [ 0.18902] [ 0.69219] [ 1.06224] [ 1.38408] [ 0.84967] 
      

CointEq2 -5.93E+09 -0.323974 -2.53E+08  24059788 -5.66E+08 
  (3.6E+09)  (0.22193)  (2.7E+08)  (9.2E+07)  (3.7E+08) 
 [-1.66944] [-1.45981] [-0.94093] [ 0.26166] [-1.54405] 
      

CointEq3 -3.438769 -1.90E-10 -1.158874 -0.082902 -0.289094 
  (5.50260)  (3.4E-10)  (0.41618)  (0.14236)  (0.56738) 
 [-0.62494] [-0.55219] [-2.78452] [-0.58234] [-0.50953] 
      

CointEq4  26.79601  8.19E-10 -0.623065 -0.739864  1.272683 
  (31.0970)  (1.9E-09)  (2.35199)  (0.80453)  (3.20642) 
 [ 0.86169] [ 0.42176] [-0.26491] [-0.91963] [ 0.39692] 
      

D(GDP(-1)) -2.109003 -3.94E-11 -0.112943 -0.041778 -0.179213 
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  (0.75520)  (4.7E-11)  (0.05712)  (0.01954)  (0.07787) 
 [-2.79264] [-0.83517] [-1.97733] [-2.13828] [-2.30147] 
      

D(CPI(-1)) -9.13E+09  0.032798 -4.25E+08 -1.88E+08 -6.61E+08 
  (4.5E+09)  (0.28015)  (3.4E+08)  (1.2E+08)  (4.6E+08) 
 [-2.03442] [ 0.11707] [-1.25298] [-1.62335] [-1.42986] 
      

D(FDIIN(-1))  5.972599  3.01E-10  0.825029  0.049376  0.462175 
  (4.00995)  (2.5E-10)  (0.30329)  (0.10374)  (0.41347) 
 [ 1.48945] [ 1.20172] [ 2.72027] [ 0.47594] [ 1.11780] 
      

D(ME(-1)) -14.72376 -1.77E-10  0.542814 -0.072226 -0.623916 
  (21.3712)  (1.3E-09)  (1.61640)  (0.55291)  (2.20360) 
 [-0.68895] [-0.13292] [ 0.33582] [-0.13063] [-0.28314] 
      

D(GGFCEN(-1))  29.75627  3.18E-10  1.271806  0.496292  2.090289 
  (7.34416)  (4.6E-10)  (0.55547)  (0.19001)  (0.75726) 
 [ 4.05169] [ 0.69290] [ 2.28960] [ 2.61199] [ 2.76033] 
      
       R-squared  0.704802  0.504023  0.635058  0.532385  0.586311 

 Adj. R-squared  0.468643  0.107241  0.343104  0.158293  0.255360 
 Sum sq. resids  2.35E+22  91.46869  1.34E+20  1.57E+19  2.49E+20 
 S.E. equation  4.84E+10  3.024379  3.66E+09  1.25E+09  4.99E+09 
 F-statistic  2.984443  1.270276  2.175202  1.423141  1.771594 
 Log likelihood -488.3281 -41.88963 -439.2730 -418.8905 -445.1609 
 Akaike AIC  52.35032  5.356803  47.18663  45.04110  47.80642 
 Schwarz SC  52.79769  5.804169  47.63400  45.48847  48.25378 
 Mean dependent  2.82E+10  0.368421  8.47E+08  4.10E+08  4.42E+09 
 S.D. dependent  6.64E+10  3.200877  4.52E+09  1.37E+09  5.79E+09 

      
       Determinant resid covariance 

(dof adj.)  8.68E+76    
 Determinant resid covariance  3.50E+75    
 Log likelihood -1787.306    
 Akaike information criterion  194.9796    
 Schwarz criterion  198.2105    

      
      

      

ηνλ πίλαθα 7-1 θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο γηαηί φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο ησλ θαηαινίπσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκα-

ληηθφο, δειαδή είλαη 0.09>0.05. 

Πίλαθαο 7-3 Δθηίκεζε OLS ECM Number of Cointegrating :1 
 

Dependent Variable: D(GDP)   
Method: Least Squares   
Date: 09/30/16   Time: 21:34   
Sample (adjusted): 1997 2015   
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Included observations: 19 after adjustments  
D(GDP) = C(1)*( GDP(-1) + 1439557952.95*CPI(-1) - 
2.40371297074*FDIIN(-1) - 23.5601361289*ME(-1) - 
3.78627405455*GGFCEN(-1) ) + C(2)*D(GDP(-1)) + C(3)*D(CPI(-1)) + 
C(4)*D(FDIIN(-1)) + C(5)*D(ME(-1)) + C(6)*D(GGFCEN(-1)) 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) -1.682591 0.931133 -1.807037 0.0939 

C(2) -0.898592 0.558432 -1.609132 0.1316 
C(3) -4.48E+09 4.68E+09 -0.957296 0.3559 
C(4) 5.453181 3.989667 1.366826 0.1949 
C(5) -10.44832 23.40134 -0.446484 0.6626 
C(6) 18.57694 5.490498 3.383472 0.0049 

     
     R-squared 0.434883     Mean dependent var 2.82E+10 

Adjusted R-squared 0.217531     S.D. dependent var 6.64E+10 
S.E. of regression 5.88E+10     Akaike info criterion 52.68392 
Sum squared resid 4.49E+22     Schwarz criterion 52.98216 
Log likelihood -494.4972     Hannan-Quinn criter. 52.73439 
Durbin-Watson stat 1.575848    

     
     

     

ηνλ πίλαθα 7-4 θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο γηαηί φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα νη βξαρπρξφληνη ζπληειεζηέο ησλ θαηαινίπσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκα-

ληηθνη, δειαδή είλαη 0.85>0.05, 0.12>0.05, 0.54>0.05 θαη 0.40>0.05. 

Πίλαθαο 7-4 Δθηίκεζε OLS ECM Number of Cointergrating : 4 
 

Dependent Variable: D(GDP)   
Method: Least Squares   
Date: 09/30/16   Time: 21:43   
Sample (adjusted): 1997 2015   
Included observations: 19 after adjustments  
D(GDP) = C(1)*( GDP(-1) - 16.4980404674*GGFCEN(-1) ) + C(2)*( 
CPI(-1) -3.36328438721E-09*GGFCEN(-1) ) + C(3)*( FDIIN(-1) +        
0.142563953014*GGFCEN(-1) ) + C(4)*( ME(-1) -
0.759592046736*GGFCEN(-1) ) + C(5)*D(GDP(-1)) + C(6)*D(CPI(-1)) 
+ C(7)*D(FDIIN(-1)) + C(8)*D(ME(-1)) + C(9)*D(GGFCEN(-1)) 

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 0.221747 1.173126 0.189023 0.8539 

C(2) -5.93E+09 3.55E+09 -1.669441 0.1260 
C(3) -3.438769 5.502598 -0.624936 0.5460 
C(4) 26.79601 31.09695 0.861692 0.4090 
C(5) -2.109003 0.755200 -2.792641 0.0190 
C(6) -9.13E+09 4.49E+09 -2.034419 0.0693 
C(7) 5.972599 4.009946 1.489446 0.1672 
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C(8) -14.72376 21.37121 -0.688953 0.5065 
C(9) 29.75627 7.344164 4.051690 0.0023 

     
     R-squared 0.704802     Mean dependent var 2.82E+10 

Adjusted R-squared 0.468643     S.D. dependent var 6.64E+10 
S.E. of regression 4.84E+10     Akaike info criterion 52.35032 
Sum squared resid 2.35E+22     Schwarz criterion 52.79769 
Log likelihood -488.3281     Hannan-Quinn criter. 52.42604 
Durbin-Watson stat 2.126784    

          

ηελ ζπλέρεηα θάλνπκε ηνλ έιεγρν γηα ηηο ξίδεο ηνπ πνιπσλχκνπ γηα 1 θαη 

4 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο.  

Πίλαθαο 7-5 Ρίδεο Πνιπσλύκνπ Number of Cointegrating:1 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: GDP CPI FDIIN 
ME GGFCEN  
Exogenous variables:  
Lag specification: 1 1 
Date: 10/02/16   Time: 13:13 

  
       Root Modulus 
  
   1.000000  1.000000 

 1.000000  1.000000 
 1.000000  1.000000 
 1.000000  1.000000 
 0.877485  0.877485 
-0.289172 - 0.632178i  0.695176 
-0.289172 + 0.632178i  0.695176 
 0.223681 - 0.265008i  0.346788 
 0.223681 + 0.265008i  0.346788 
-0.115054  0.115054 

  
   VEC specification imposes 4 unit root(s). 
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Γηάγξακκα  7-1 Κύθινο Ρηδώλ Πνιπσλύκνπ Number of Cointegrating:1 

 Απφ ηνλ πίλαθα 7-5 θαη ην δηάγξακκα 7-1 κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη 

νη ξίδεο ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχ πνιπσλχκνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ κνλαδηαίνπ θχ-

θινπ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα είλαη ζηάζηκν. Έηζη ην ζπγθε-

θξηκέλν ππφδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εχξεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ην απνηεινχλ. 

 

Πίλαθαο 7-6 Ρίδεο Πνιπσλύκνπ Number of Cointegrating:4 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: GDP CPI FDIIN 
ME GGFCEN  
Exogenous variables:  
Lag specification: 1 1 
Date: 10/02/16   Time: 13:14 

  
       Root Modulus 
  
   1.056460 - 0.164966i  1.069262 

 1.056460 + 0.164966i  1.069262 
 1.000000  1.000000 
 0.412573 - 0.730890i  0.839296 
 0.412573 + 0.730890i  0.839296 
-0.361186 - 0.612774i  0.711300 
-0.361186 + 0.612774i  0.711300 
-0.148914 - 0.399733i  0.426570 
-0.148914 + 0.399733i  0.426570 
 0.047565  0.047565 

  
   VEC specification imposes 1 unit root(s). 
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Γηάγξακκα  7-2 Κύθινο Ρηδώλ Πνιπσλύκνπ Number of Cointegrating:4 
 

 Απφ ηνλ πίλαθα 7-6 θαη ην δηάγξακκα 7-2 κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη 2 

ξίδεο ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχ πνιπσλχκνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ κνλαδηαίνπ θχ-

θινπ θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα δελ είλαη ζηάζηκν. Έηζη ην ζπ-

γθεθξηκέλν ππφδεηγκα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εχξεζε ησλ ζρέζε-

σλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ην απνηεινχλ. 
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 8 ΥΔΔΙ ΑΙΣΙΟΣΗΣΑ 

Όηαλ κία κεηαβιεηή Υ αηηηάηαη κηα κεηαβιεηή Τ, νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

ηεο Υ επεξεάδεη θαη κεηαβάιεη ηε Τ. Γχν ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά λα κελ ππάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. ε 

έλα ππφδεηγκα νη κεηαβιεηέο κπνξεί λα έρνπλ είηε ακθίδξνκε είηε κνλφδξνκε 

ζρέζε, θαζψο θαη λα είλαη αλεμάξηεηεο θαη παξφιν πνπ ζρεηίδνληαη λα κελ αιιε-

ινεπεξεάδνληαη. Έηζη πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλε κία 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο γηα λα εθαξκνζζνχλ νη νηθνλνκε-

ηξηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο ελφο ππνδείγκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα φηη έρνπκε δχν κεηαβιεηέο ηελ Υ θαη ηελ Y θαη ε Υ πξνζ-

δηνξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Τ. Τπάξρεη ην εξψηεκα αλ απηή ε ζρέζε είλαη φ-

λησο ππαξθηή. Γηα λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα θάλνπκε παιηλδξφκεζε 

ηεο κεηαβιεηήο Τ πάλσ ζηε Υ θαη ειέγρνπκε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζπληειεζηή Υ. Ζ 

χπαξμε πςειήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ δελ απνηειεί θαη απφδεημε 

φηη ππάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  

Ο Granger (1969) αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηεο αηηηφηεηαο γλσζηήο σο «αηηηφ-

ηεηα θαηά Granger» (Granger Causality), ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Μηα κεηαβιεηή 

Υ αηηηάδεη κηα άιιε, αλ φιε ε πξφζθαηε θαη πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε γχξσ 

απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ηη-

κψλ ηεο Τ». Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Granger, ε κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη 

ηελ Τ αλ ε πξφβιεςε ηεο Τ γηα κηα πεξίνδν ζην κέιινλ, πνπ πξνέθπςε κε βάζε 

φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε έρεη κηθξφηεξν κέζα ζθάικα ηεηξαγψλνπ 

απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Τ πνπ γίλεηαη κε βάζε φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφ-

ξεζε πιελ εθείλεο πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή Υ  (Γεκέιε, χγρξνλεο κέζνδνη 

αλάιπζεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ 2003). 

 8.1  Έιεγρνο Αηηηόηεηαο θαηά Granger ζην Απιό Τπόδεηγκα 

Απφ ηνλ έιεγρν ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε 

ηελ αθξηβή ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αξρηθνχ ππνδείγκαηνο. Ο παξαπάλσ έ-

ιεγρνο γίλεηαη κε lag=1. 

Γηα θάζε δεχγνο κεηαβιεηψλ έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

Ho: ε κεηαβιεηή Υ δελ αηηηάηαη ηε κεηαβιεηή Τ 

Ha: ε κεηαβιεηή Υ αηηηάηαη ηε κεηαβιεηή Τ 
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Πίλαθαο 8-1 Έιεγρνο Αηηηόηεηαο θαηά Granger Απιό Τπόδεηγκα 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 09/30/16   Time: 22:10 
Sample: 1995 2015  
Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     CPI1 does not Granger Cause GDP  19  1.48271 0.2410 

 GDP does not Granger Cause CPI1  19.5717 0.0004 
    
     FDIIN does not Granger Cause GDP  20  0.55246 0.4675 

 GDP does not Granger Cause FDIIN  1.40649 0.2520 
    
     ME does not Granger Cause GDP  20  0.17354 0.6822 

 GDP does not Granger Cause ME  1.09756 0.3095 
    
     GGFCEN does not Granger Cause GDP  20  0.08264 0.7772 

 GDP does not Granger Cause GGFCEN  2.17228 0.1588 
    
     FDIIN does not Granger Cause CPI1  19  10.1069 0.0058 

 CPI1 does not Granger Cause FDIIN  0.11944 0.7341 
    
     ME does not Granger Cause CPI1  19  22.2123 0.0002 

 CPI1 does not Granger Cause ME  2.12396 0.1644 
    
     GGFCEN does not Granger Cause CPI1  19  17.6087 0.0007 

 CPI1 does not Granger Cause GGFCEN  3.73025 0.0713 
    
     ME does not Granger Cause FDIIN  20  0.98887 0.3340 

 FDIIN does not Granger Cause ME  4.42432 0.0506 
    
     GGFCEN does not Granger Cause FDIIN  20  1.05684 0.3183 

 FDIIN does not Granger Cause GGFCEN  2.88864 0.1074 
    
     GGFCEN does not Granger Cause ME  20  0.02716 0.8710 

 ME does not Granger Cause GGFCEN  1.30808 0.2686 
    
        

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ηειηθά ν δείθηεο CPI κε 

ρξνληθή  πζηέξεζε 1 έρεη ζρέζε κφλν απφ ην GDP, ην FDIIN, ην ME θαη ην 

GGFCEN πξνο ην CPI(-1) θαη φρη αληίζηξνθα θαζψο ηα Probability είλαη κηθξφηε-

ξα θαη κεγαιχηεξα ηνπ 5% αληίζηνηρα. 
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 8.2   Έιεγρνο αηηηόηεηαο θαηά Granger ζην ECM 

Απφ ηνλ έιεγρν ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε 

ηελ αθξηβή ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αξρηθνχ ππνδείγκαηνο. Ο παξαπάλσ έ-

ιεγρνο γίλεηαη κε lag=1. 

Γηα θάζε δεχγνο κεηαβιεηψλ έρνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο: 

Ho: ε κεηαβιεηή Υ δελ αηηηάηαη ηε κεηαβιεηή Τ 

Ha: ε κεηαβιεηή Υ αηηηάηαη ηε κεηαβιεηή Τ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν αηηηφ-

ηεηαο γηα 1 δηάλπζκα ζπλνινθιήξσζεο 

Πίλαθαο 8-2 Έιεγρνο Αηηηόηεηαο θαηα Granger  
 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 09/30/16   Time: 22:28  
Sample: 1995 2015   
Included observations: 19  

    
        

Dependent variable: D(GDP)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(CPI)  0.916416 1  0.3384 

D(FDIIN)  1.868214 1  0.1717 
D(ME)  0.199348 1  0.6552 

D(GGFCEN)  11.44788 1  0.0007 
    
    All  13.34897 4  0.0097 
    
        

Dependent variable: D(CPI)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(GDP)  0.054340 1  0.8157 

D(FDIIN)  1.805516 1  0.1790 
D(ME)  0.072143 1  0.7882 

D(GGFCEN)  0.063876 1  0.8005 
    
    All  2.347458 4  0.6721 
    
        

Dependent variable: D(FDIIN)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(GDP)  0.032502 1  0.8569 
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D(CPI)  0.584882 1  0.4444 
D(ME)  0.349694 1  0.5543 

D(GGFCEN)  0.979432 1  0.3223 
    
    All  2.068861 4  0.7231 
    
        

Dependent variable: D(ME)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(GDP)  1.227247 1  0.2679 

D(CPI)  0.084039 1  0.7719 
D(FDIIN)  1.042580 1  0.3072 

D(GGFCEN)  1.740443 1  0.1871 
    
    All  2.521557 4  0.6408 
    
        

Dependent variable: D(GGFCEN)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(GDP)  4.048507 1  0.0442 

D(CPI)  0.626564 1  0.4286 
D(FDIIN)  1.842639 1  0.1746 

D(ME)  0.055916 1  0.8131 
    
    All  5.654198 4  0.2265 
        

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε GGFCEN θαη ε GDP έ-

ρνπλ ακθίδξνκε ζρέζε, ελψ νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο δελ έρνπλ θάπνηα αηηηαηή 

ζρέζε ζχκθσλα κε ηνλ Granger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηάγξακκα  8-1 Αηηηαηέο ρέζεηο Μεηαβιεηώλ  
 

 

GDP 

CPI 

FDIIN 

ME 

GGFCEN 
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 9 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 

 9.1  Πξνβιέςεηο ζην Απιό Τπόδεηγκα 

Γηα ην αξρηθφ ππφδεηγκα θαη γηα ηελ ζπλάξηεζε  

GDP = 73497532709.2 - 3428108707.39*CPI(-1) + 3.40405013546*FDIIN 

+ 22.7743793359*ME + 4.22540591515*GGFCEN 

εθαξκφδνπκε ηελ πξφβιεςε γηα ην ππφςε ππφδεηγκα θαη έρνπκε ηα πα-

ξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 
Γηάγξακκα  9-1 Πξόβιεςε γηα ην Απιό Τπόδεηγκα 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη πξνβιέςεηο κε ηελ ζπλάξηεζε 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ GDP, βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ θαη ην κέζν απφιπ-

ην ιάζνο αληηζηνηρεί ζε 1.34Δ+10 θαη είλαη πεξίπνπ ζην 3.63% ηνπ πξαγκαηηθνχ 

GDP. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ζπληειεζηήο Theil είλαη πνιχ κηθξφο (0.013) θαη ην 

Bias proportion είλαη ζρεδφλ αλχπαξθην (0.000). Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαί-

λνπκε φηη ην ππφδεηγκα κπνξεί λα δψζεη θαιέο πξνβιέςεηο εθφζνλ γλσξίδνπκε 

εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο ηηκέο θάπνησλ ζπληειεζηψλ απηνχ (φπσο πρ νη ME θαη νη 

GGFCEN), νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο (Σνπξθία) 

γηα ην επφκελν έηνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ δείθηε CPI κε 

ρξνληθή πζηέξεζε 1 θαη έηζη γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηηκή απηνχ. Ο κν-
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λαδηθφο αζηάζκεηνο παξάγνληαο είλαη νη FDIIN, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνβιεθ-

ζνχλ κε δηάθνξνπο άιινπο ηξφπνπο. 

 Πίλαθαο 9-1 Πξόβιεςε γηα ην Απιό Τπόδεηγκα 

obs GDP GDPF GDP_ERROR 
GDP_ERROR_ 

PERCENT 

          
1995 1.69E+11 NA NA NA 

1996 1.81E+11 1.63E+11 -1.80E+10 -9.91 

1997 1.90E+11 1.99E+11 9.13E+09 4.81 

1998 2.69E+11 2.46E+11 -2.28E+10 -8.46 

1999 2.50E+11 2.73E+11 2.33E+10 9.32 

2000 2.67E+11 2.71E+11 4.36E+09 1.64 

2001 1.96E+11 1.91E+11 -4.91E+09 -2.50 

2002 2.33E+11 2.47E+11 1.41E+10 6.06 

2003 3.03E+11 3.16E+11 1.33E+10 4.40 

2004 3.92E+11 3.77E+11 -1.52E+10 -3.88 

2005 4.83E+11 4.62E+11 -2.05E+10 -4.24 

2006 5.31E+11 5.47E+11 1.61E+10 3.04 

2007 6.47E+11 6.52E+11 5.28E+09 0.82 

2008 7.30E+11 7.14E+11 -1.64E+10 -2.25 

2009 6.15E+11 6.30E+11 1.54E+10 2.51 

2010 7.31E+11 7.29E+11 -2.38E+09 -0.33 

2011 7.75E+11 7.54E+11 -2.07E+10 -2.67 

2012 7.89E+11 8.03E+11 1.43E+10 1.81 

2013 8.23E+11 8.18E+11 -5.36E+09 -0.65 

2014 7.99E+11 7.91E+11 -7.40E+09 -0.93 

2015 7.18E+11 7.37E+11 1.83E+10 2.55 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλνληαη θαηά ζεηξά θαη γηα ηα έηε 1996 – 2015, 

ην ππάξρνλ GDP, ην ππνινγηδφκελν GDP, ε δηαθνξά απηψλ θαη, ηέινο, ην πν-

ζνζηφ ιάζνπο γηα θάζε έηνο. Απφ απηφλ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα ηειεπ-

ηαία έηε (κεηά ην 2006) , νη πξνβιέςεηο ηνπ ππνδείγκαηνο δελ παξνπζηάδνπλ ιά-

ζνο κεγαιχηεξν απφ 3%, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ιάζνο είλαη κηθξφηεξν 

ηνπ 1%. 

 Έηζη αθνχ ήδε γλσξίδνπκε ηνλ δείθηε CPI ηνπ 2015, θαζψο θαη ηα πξνυ-

πνινγηδφκελα πνζά γηα ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη ηηο ινηπέο Γεκφζηεο Γαπάλεο 

γηα ην έηνο 2016  θαη δηαηεξψληαο ηηο ΞΑΔ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2015, κπνξεί 

λα πξνβιεθζεί ε ηηκή ηνπ GDP γηα ην έηνο 2016, κε απφθιηζε, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα, κηθξφηεξε ηνπ 3%. Άξα, ε δηαθζνξά αλάινγα κε ηελ 

ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη νδεγεί ζε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο θαη θαίλεηαη 

φηη έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε απηφ. 
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 9.2   Πξνβιέςεηο ζην Τπόδεηγκα ECM 

 9.2.1 Σςναπηήζειρ Αιθνίδιυν Αλλαγών 

Έλα VAR ππφδεηγκα έρεη δπλακηθή κνξθή (ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ρξνλη-

θψλ πζηεξήζεσλ). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κηα κεηαβνιή ζηα θαηάινηπα ηνπ 

ππφςε ππνδείγκαηνο λα κεηαδνζεί (θαηά θχξην ιφγν έκκεζα) ζε φιεο ηηο ελδνγε-

λείο κεηαβιεηέο απηνχ. Οη ζπλαξηήζεηο αηθλίδησλ αληηδξάζεσλ [Impulse 

Response Functions (IRF)] παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο εηζαγσγήο κίαο 

αηθλίδηαο δηαηαξαρήο (shock) ζε κία εμίζσζε ελφο ππνδείγκαηνο VAR, λα γίλεη 

κειέηε ηεο επίδξαζεο κηαο ελδνγελνχο κεηαβιεηήο πάλσ ζηηο ππφινηπεο κεηα-

βιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο θαη λα ππάξμεη πξφβιεςε γηα ηηο κειινληηθέο ηηκέο ησλ 

ππφςε κεηαβιεηψλ.  

Με απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο θαλεξψλεηαη αλ ην ζχζηεκα είλαη ζηαζεξφ ζε 

θάπνηα δηαηαξαρή κηαο κεηαβιεηήο. Έηζη αλ ην ζχζηεκα είλαη ζηαζεξφ, ηφηε ε 

επίδξαζε ηεο αηθλίδηαο αχμεζεο κηαο κεηαβιεηήο ζα έρεη ζρεδφλ άκεζα απνηε-

ιέζκαηα ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηά πξέ-

πεη λα κεησζνχλ θαη λα βξίζθνληαη θνληά ζην κεδέλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ην 

ζχζηεκα είλαη αζηαζέο ηφηε ε αηθλίδηα αχμεζε κηαο κεηαβιεηήο ζα έρεη θαη ζπλε-

ρφκελα απμεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

πξνζπαζνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα βξαρπρξφληα απφ ηα καθξνρξφληα απνηειέ-

ζκαηα απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα θαηα-

ιάβνπκε αλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αχμεζε ζα έρνπλ κφλν βξαρπρξφλην απν-

ηέιεζκα ή ζα νδεγήζνπλ θαη ζε άιιεο, απξφβιεπηεο πνιιέο θνξέο, θαηαζηάζεηο.  

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζα θαίλεηαη ε απφθξηζε θάζε κηαο κεηαβιε-

ηήο μερσξηζηά ζηελ αηθλίδηα κεηαβνιή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο θαηά ηελ ηππηθή 

απφθιηζε ηεο δεχηεξεο. Έηζη ζα κπνξνχλ λα  θαλνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

έρεη απηή ε αηθλίδηα κεηαβνιή ζε έλαλ νξίδνληα 10 εηψλ θαη έηζη ζα κπνξεί λα 

κειεηεζεί αλ ην ζχζηεκα είλαη ζηαζεξφ ή αζηαζέο ζε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηά-

ζηεκα. 
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Γηάγξακκα  9-2 Αηθλίδηα Αληαπόθξηζε GDP  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κηα αηθλίδηα αχμεζε ησλ κεηα-

βιεηψλ ζην GDP ζα έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 Αξρηθά δελ ζα ππάξμεη θαλέλα απνηέιεζκα  ζην GDP ηνλ 1ν ρξφλν 

εθαξκνγήο κηαο αηθλίδηαο κεηαβνιήο ζηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο. 

 Γηα ηνλ δείθηε CPI, ην GDP ζα κεησζεί θαη απηή ε κείσζε, κεηά ηνλ 

2ν ρξφλν, ζα κείλεη ζρεδφλ ζηαζεξή γηα ηελ ππφινηπε 8εηία. 

 Γηα ηελ FDIIN, ην GDP ζα απμεζεί απφ ηνλ 2ν ρξφλν αιιά απηή ε 

αχμεζε δελ ζα είλαη κεγάιε. 

 Γηα ηελ ΜΔ, ην GDP ζα κεησζεί αξρηθά ιίγν κέρξη ην 3ν έηνο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ε κείσζε ηνπ ζα είλαη πξννδεπηηθή. 

 Γηα ηελ GGFCEN, ην GDP κέρξη ηνλ 5ν ρξφλν ζα απμνκεηψλεηαη, 

αιιά κεηά ζα απμάλεηαη πξννδεπηηθά. 
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Γηάγξακκα  9-3 Αηθλίδηα Αληαπόθξηζε CPI  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κηα αηθλίδηα αχμεζε ησλ κεηα-

βιεηψλ ζην CPI ζα έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 Αξρηθά δελ ζα ππάξμεη θαλέλα απνηέιεζκα  ζην CPI ηνλ 1ν ρξφλν 

εθαξκνγήο κηαο αηθλίδηαο κεηαβνιήο ζηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηνπ GDP, πνπ ζα θέξεη κηα αχμεζε ζην CPI. 

 Γηα ηελ GDP, ην CPI ζα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν αιιά κεηά ην 

3ν ρξφλν ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε πςειά επίπεδα. 

 Γηα ηελ FDIIN, ην CPI ζα απμεζεί ηνλ 2ν ρξφλν αιιά κεηά ην 3ν 

ρξφλν ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε πςειά επίπεδα. 

 Γηα ηελ ΜΔ, ην CPI ζα απμεζεί ιίγν ηνλ 2ν ρξφλν, αιιά κεηά ηνλ 3ν 

ρξφλν ζα ππνρσξήζεη πξννδεπηηθά. 

 Γηα ηελ GGFCEN, ην CPI ζα απμεζεί ηνλ 2ν ρξφλν αιιά κεηά ην 3ν 

ρξφλν ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε πςειά επίπεδα. 
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Γηάγξακκα  9-4 Αηθλίδηα Αληαπόθξηζε FDIIN 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κηα αηθλίδηα αχμεζε ησλ κεηα-

βιεηψλ ζην FDIIN ζα έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 Αξρηθά δελ ζα ππάξμεη θαλέλα απνηέιεζκα  ζην FDIIN ηνλ 1ν ρξφ-

λν εθαξκνγήο κηαο αηθλίδηαο κεηαβνιήο ζηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο (ME θαη 

GGFCEN). ηελ πεξίπησζε ηνπ GDP, πνπ ζα θέξεη κηα αχμεζε ζην FDIIN, αιιά 

φζνλ αθνξά ην CPI απηφ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην FDIIN, γεγνλφο πνπ 

καξηπξά φηη νη ΞΑΔ ζέινπλ λα εηζέξρνληαη ζε ρψξεο φπνπ δελ επέξρνληαη αηθλί-

δηεο αιιαγέο. 

 Γηα ηελ GDP, ην FDIIN ζα απμνκεησζεί αιιά κεηά ην 5ν ρξφλν ζα 

ζηαζεξνπνηεζεί ζε πςειά επίπεδα. 

 Γηα ηελ CPI, ην FDIIN ζα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κέρξη ην 3ν 

ρξφλν θαη κεηά ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε ρακειά επίπεδα. 

 Γηα ηελ ΜΔ, ην FDIIN ζα κεηψλεηαη πξννδεπηηθά απφ ηνλ 2ν ρξφλν 

θαη κεηά. 

 Γηα ηελ GGFCEN, ην FDIIN ζα απμνκεησζεί αιιά κεηά ην 5ν ρξφλν 

ζα ζηαζεξνπνηεζεί ζε πςειά επίπεδα. 
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Γηάγξακκα  9-5 Αηθλίδηα Αληαπόθξηζε ME  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κηα αηθλίδηα αχμεζε ησλ κεηα-

βιεηψλ ζην FDIIN ζα έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 Αξρηθά δελ ζα ππάξμεη θαλέλα απνηέιεζκα  ζην ΜΔ ηνλ 1ν ρξφλν 

εθαξκνγήο κηαο αηθλίδηαο κεηαβνιήο ζηηο ελδνγελείο κεηαβιεηέο (CPI θαη 

GGFCEN). ηελ πεξίπησζε ηνπ GDP, πνπ ζα θέξεη κηα αχμεζε ζην ME, αιιά 

φζνλ αθνξά ην FDDIIN απηφ ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ME. 

 Γηα ηελ GDP, ην ME ζα απμάλεηαη κε κηθξφ ξπζκφ, αιιά πξννδεπηη-

θά, γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

 Γηα ηελ CPI, ην ME ζα κεηψλεηαη κε κηθξφ ξπζκφ, αιιά πξννδεπηη-

θά, γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

 Γηα ηελ FDIIN, ην ME ζα απμεζεί ζηαδηαθά θαη ζρεδφλ ζα κεδεληζηεί 

ηα επφκελα ρξφληα. 

 Γηα ηελ GGFCEN, ην ME ζα κεησζεί ιίγν ηνλ 3ν ρξφλν, αιιά κεηά 

ζα απμάλεηαη κε κηθξφ ξπζκφ, αιιά πξννδεπηηθά. 
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Γηάγξακκα  9-6 Αηθλίδηα Αληαπόθξηζε GGFCEN  

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη κηα αηθλίδηα αχμεζε ησλ κεηα-

βιεηψλ ζην GGFCEN ζα έρεη ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 Αξρηθά δελ ζα ππάξμεη θαλέλα απνηέιεζκα ζην GGFCEN ηνλ 1ν 

ρξφλν εθαξκνγήο κηαο αηθλίδηαο κεηαβνιήο ζηo CPI, ελψ ζα είλαη ζρεδφλ κεδε-

ληθή (πνιχ ιίγν αξλεηηθή) θαη ε επίδξαζε απφ ηηο ME θαη FDDIN. ηελ πεξίπησ-

ζε ηνπ GDP, πνπ ζα θέξεη κηα αχμεζε ζην GGFCEN. 

 Γηα ηελ GDP, ην GGFCEN ζα απμάλεηαη κε κηθξφ ξπζκφ, αιιά 

πξννδεπηηθά, γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

 Γηα ηελ CPI, ην GGFCEN ζα κεηψλεηαη κε κηθξφ ξπζκφ, αιιά πξν-

νδεπηηθά, γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

 Γηα ηελ FDIIN, ην GGFCEN α απμεζεί ζηαδηαθά θαη ζρεδφλ ζα κε-

δεληζηεί ηα επφκελα ρξφληα. 

 Γηα ηελ ME, ην GGFCEN ζα κεηψλεηαη κε κεγάιν ξπζκφ, αιιά 

πξννδεπηηθά, γηα ηα επφκελα ρξφληα. 
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 9.2.2 Γιάζπαζη ηηρ Γιακύμανζηρ  

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, κε ηηο ζπλαξηήζεηο αηθλίδηαο αληίδξαζεο 

βξέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα κίαο δηαηαξαρήο ζε κηα ελδνγελή κεηαβιεηή πάλσ 

ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο. Ζ δηάζπαζε ηεο δηαθχκαλ-

ζεο (Variance Decomposition) δηαρσξίδεη ηελ δηαθχκαλζε πνπ έρνπλ φιεο νη π-

πφινηπεο κεηαβιεηέο ζε κηα ελδνγελή κεηαβιεηή. Ζ δηάζπαζε ηεο δηαθχκαλζεο 

κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζεκαζία θάζε αηθλίδηαο κεηαβνιήο κηαο 

κεηαβιεηήο ζηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. Με απηή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί πφζν 

ηειηθά επεξεάδνπλ νη κεηαβνιέο ζε κηα κεηαβιεηή ηελ κεηαβιεηή, ε νπνία επε-

μεξγάδεηαη, δειαδή απηή ε κέζνδνο δχλαηαη λα επηζεκαίλεη ην πφζν απφ ηελ αι-

ιαγή κηαο κεηαβιεηήο, νθείιεηαη απφ ηελ αηθλίδηα κεηαβνιή ηεο ίδηαο θαη πφζν 

νθείιεηαη απφ ηηο αηθλίδηεο κεηαβνιέο ζηηο άιιεο κεηαβιεηέο.  

Έηζη πνιιέο θνξέο ην κέγεζνο ηεο δηάζπαζεο κπνξεί είηε λα νθείιεηαη ζε 

δηαηαξαρέο ηεο ίδηαο ηεο κεηαβιεηήο είηε ζηελ επίδξαζε ησλ άιισλ κεηαβιεηψλ 

κεηά απφ θάπνηα ρξνληθή πζηέξεζε. 

Πίλαθαο 9-2 Γηάζπαζε ηεο Γηαθύκαλζεο  
       
        Variance Decomposition of GDP: 

 Period S.E. GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
       

        1  5.88E+10  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 2  1.08E+11  83.18788  5.511099  0.041711  1.017440  10.24187 
 3  1.36E+11  82.33186  6.681910  0.496634  1.025852  9.463749 
 4  1.66E+11  81.85136  6.226316  0.862408  2.407920  8.651994 
 5  2.00E+11  79.38317  6.444557  0.821585  3.753690  9.596999 
 6  2.31E+11  78.06421  6.597691  0.872332  4.583551  9.882211 
 7  2.61E+11  77.12214  6.460851  0.948906  5.574686  9.893419 
 8  2.92E+11  75.96158  6.415482  0.959608  6.485245  10.17809 
 9  3.22E+11  75.03303  6.404067  0.978457  7.201936  10.38251 

 10  3.51E+11  74.28877  6.340685  1.005767  7.879052  10.48573 
       
        Variance Decomposition of CPI: 

 Period S.E. GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
       
        1  3.260711  35.03596  64.96404  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  5.321453  45.37627  50.24750  4.294990  0.041271  0.039966 
 3  6.981423  51.30743  40.30664  7.962375  0.048847  0.374701 
 4  8.363474  54.86474  34.30861  9.919911  0.136509  0.770235 
 5  9.592759  57.11888  30.58142  10.97997  0.288750  1.030984 
 6  10.74792  58.88847  27.81377  11.49928  0.510555  1.287923 
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 7  11.84327  60.33243  25.60985  11.75899  0.751432  1.547302 
 8  12.88854  61.47696  23.84702  11.91329  0.996309  1.766422 
 9  13.89732  62.42610  22.36764  11.98736  1.249763  1.969143 

 10  14.87185  63.23088  21.09839  12.00882  1.498880  2.163026 
       
        Variance Decomposition of FDIIN: 

 Period S.E. GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
       
        1  4.86E+09  6.660211  4.145745  89.19404  0.000000  0.000000 

 2  8.02E+09  8.604185  9.854853  79.63378  0.515837  1.391341 
 3  1.04E+10  8.369974  13.73150  74.88487  0.635291  2.378370 
 4  1.22E+10  7.979743  14.91427  74.00498  0.756099  2.344911 
 5  1.39E+10  8.254712  15.50724  72.67619  1.045841  2.516009 
 6  1.54E+10  8.622203  16.07859  71.23496  1.268051  2.796194 
 7  1.68E+10  8.894328  16.37492  70.36433  1.447689  2.918740 
 8  1.81E+10  9.241855  16.54718  69.50438  1.656979  3.049599 
 9  1.93E+10  9.596921  16.72016  68.62484  1.849292  3.208786 

 10  2.05E+10  9.905254  16.83918  67.90799  2.019417  3.328157 
       
        Variance Decomposition of ME: 

 Period S.E. GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
       
        1  1.50E+09  74.21035  0.008664  12.18919  13.59180  0.000000 

 2  2.21E+09  80.18175  0.928319  7.399917  9.929566  1.560448 
 3  2.76E+09  84.43490  1.150735  5.068794  7.868190  1.477386 
 4  3.33E+09  87.30416  1.449673  3.643943  5.558992  2.043236 
 5  3.89E+09  88.33064  1.911726  2.785729  4.065941  2.905965 
 6  4.42E+09  89.11884  2.152052  2.217090  3.160646  3.351373 
 7  4.95E+09  89.48154  2.315960  1.799048  2.601554  3.801895 
 8  5.48E+09  89.44071  2.498129  1.490508  2.274845  4.295811 
 9  6.00E+09  89.33198  2.634345  1.258083  2.105352  4.670239 

 10  6.51E+09  89.13404  2.736798  1.076387  2.055915  4.996857 
       
        Variance Decomposition of GGFCEN: 

 Period S.E. GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
       
        1  5.83E+09  87.59700  0.029601  3.220858  3.464313  5.688228 

 2  1.06E+10  78.70449  1.547669  1.181274  5.822149  12.74442 
 3  1.45E+10  77.33468  1.739375  0.682351  8.150324  12.09327 
 4  1.91E+10  74.35347  1.850920  0.485729  11.27070  12.03918 
 5  2.39E+10  71.43644  2.229211  0.373864  13.21762  12.74287 
 6  2.85E+10  69.65054  2.416601  0.357082  14.69847  12.87730 
 7  3.32E+10  68.17632  2.506893  0.362687  16.03093  12.92317 
 8  3.80E+10  66.88404  2.623468  0.365414  17.04403  13.08304 
 9  4.26E+10  65.88465  2.711999  0.379076  17.85905  13.16522 

 10  4.71E+10  65.05953  2.770712  0.395790  18.56635  13.20762 
       
        Cholesky Ordering: GDP CPI FDIIN ME GGFCEN 
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Γηάγξακκα  9-7 Γηάζπαζε Γηαθύκαλζεο GDP  

 
Γηάγξακκα  9-8 Γηάζπαζε Γηαθύκαλζεο CPI 

 
Γηάγξακκα  9-9 Γηάζπαζε Γηαθύκαλζεο FDIIN  
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Γηάγξακκα  9-10 Γηάζπαζε Γηαθύκαλζεο ME  

 
Γηάγξακκα  9-11 Γηάζπαζε Γηαθύκαλζεο GGFCEN  

 Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα δηαγξάκκαηα έρνπκε ηα παξαθάησ α-

πνηειέζκαηα: 

 Ζ κεηαβιεηή GDP, επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ 

ίδηα, ελψ ε CPI κεηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ηελ επεξεάδεη ζε έλα πνζνζηφ θνληά 

ζην 6% (ην ππφινηπν 20% πξνέξρεηαη απφ ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο). 

 Ζ κεηαβιεηή CPI, επεξεάδεηαη αξρηθά θαηά ηα 2/3 απφ ηελ ίδηα θαη 

θαηά 1/3 απφ ην GDP. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο επεξεάδεηαη θαηά 63% 

απφ ηελ GDP, 22% απφ ηελ ίδηα θαη 15% απφ ηηο άιιεο κεηαβιεηέο. Σν γεγνλφο 

απηφ δείρλεη φηη εμαξηάηαη πάξα πνιχ απφ ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 
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 Ζ κεηαβιεηή FDIIN επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ 

ίδηα, ελψ ε CPI κεηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ηελ επεξεάδεη ζε έλα πνζνζηφ θνληά 

ζην 16%, πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ GDP (10%). 

 Ζ κεηαβιεηή ME επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ 

GDP(89%), απφ ηελ αξρή ελψ ε επίδξαζε ηεο CPI είλαη ζρεδφλ κεδακηλή 

(2,7%). 

 Ζ κεηαβιεηή GGFCEN ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ GDP (ην 

νπνίν ζηαδηαθά εμαζζελεί), ελψ ε επίδξαζε ηεο CPI είλαη ζρεδφλ κεδακηλή 

(2,7%). Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηήλ παίδεη θαη ε ΜΔ (18%). 
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 10 Δπίινγνο 

 10.1  ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε θαη πξνζδηνξίζηεθε κε εκπεηξηθφ ηξφ-

πν ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (ΑΔΠ) θαη ηελ δηαθζνξά (δείθηεο 

CPI) γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1995 – 2015. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλδπα-

ζκφ κε ηελ κειέηε θαη δηάθνξσλ άιισλ κεηαβιεηψλ (ΞΑΔ, Ακπληηθέο Γαπάλεο, 

Γεκφζηεο Γαπάλεο) πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή λα επεξεαζηνχλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο δχν κεηαβιεηέο.  

Αξρηθά ε κειέηε ηνπ δείθηε GCB έδεημε φηη παξφιν πνπ αξρηθά κε ηελ έ-

ιεπζε ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία ππήξμε κηα πεξίνδνο φπνπ βειηηψζεθε ν ππφςε 

δείθηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα (δειαδή ην 2013) έρεη θηάζεη ζε πνιχ ρακειά επί-

πεδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν δείθηε CPI ελψ πξηλ ην 2002 ήηαλ ζε ρακειά επί-

πεδα κεηά ην ππφςε έηνο παξνπζίαζε εκθαλή βειηίσζε εθηφο απφ ην 2014 θαη 

ην 2015 πνπ παξνπζίαζε κεγάιε θάκςε. Απφ ηελ κειέηε απηψλ ησλ δχν δεηθηψλ 

θαίλεηαη φηη ε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπ ΑΚΡ ζηελ εμνπζία έρεη πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ δηαθζνξά, θάηη ην νπνίν θαη δηαηζζάλεηαη θαη ην θνηλφ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη. Ζ ζπλερήο έθζεζε ηνπ πνιηηηθνχ θφ-

ζκνπ ζε ζθάλδαια δηαθζνξά έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα πεξηξξέ-

νπζα αηκφζθαηξα πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο Σνπξθίαο είλαη εκθαλήο εηδηθά κεηά ην 2002 θαη αληηθαηνπηξίδεηαη 

θπξίσο ζηελ κεγάιε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ απηήο. πγρξφλσο έρνπλ απμεζεί νη ΞΑΔ 

πξνο ηελ Σνπξθία γεγνλφο πνπ βνεζά ηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, ελψ νη Γεκφζηεο 

θαη Ακπληηθέο Γαπάλεο έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ζ Σνπξθία βξίζθεηαη ζε πάξα πνιχ θαιή ζέζε φζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο 

BS-10, φζνλ αθνξά ηνλ δείθηε CPI. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φζνλ αθνξά ηηο ρψξεο 

ηεο BAL-13 θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε θαιφ επίπεδν αθνχ ε επίδνζε ηεο είλαη θα-

ιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ, φκσο ππνιείπεηαη θπξίσο ζε 

ζρέζε κε ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ΔΔ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ην απιφ ππφδεηγκα κε ηελ ρξνληθή πζηέξεζε ζηνλ 

δείθηε CPI είλαη ηα παξαθάησ: 
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 Όινη νη ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί 

ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη ζην ζχλνιφ ηνπο θαη νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο εξκε-

λεχνπλ ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (GDP). 

 Οη έιεγρνη ζηα θαηάινηπα ηνπ ππνδείγκαηνο δείρλνπλ φηη ην ππφ-

δεηγκα δελ έρεη πξφβιεκα ζηελ απηνζπζρέηηζε, ζηελ θαλνληθφηεηα θαη ηελ εηε-

ξνζθεδαζηηθφηεηα, ελψ δελ ππάξρνπλ θαη ππνδείγκαηα ARCH. 

 Ο έιεγρνο εμεηδίθεπζεο δείρλεη φηη ππάξρεη ζσζηή εμεηδίθεπζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο θαη επηπιένλ ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ππν-

δείγκαηνο θαη κπνξεί λα γίλεη ζσζηή πξφβιεςε κε απηφ. Δπίζεο κε ηνπο ειέγ-

ρνπο Cusum Test θαη Cusum of SquaresTest ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πξνβιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ζε φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν είλαη ζηαζεξή. 

 Γελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αηηηφηεηα θαηά Granger αλάκεζα ζηηο 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο. 

 Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο κε ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα ελψ ηα 

πξψηα έηε ην ζθάικα ηνπ είλαη θάπνηεο θνξέο κεγαιχηεξν ηνπ 3%, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα απηφ είλαη ζηαζεξά θάησ απφ ην 3% θαη κπνξεί λα δψζεη πνιχ θαιέο 

πξνβιέςεηο γηα ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο. Έηζη γλσξίδνληαο ηνλ δείθηε CPI ηνπ πξν-

εγνχκελνπ έηνπο θαη ηα πξνυπνινγηδφκελα πνζά γηα ηηο Ακπληηθέο Γαπάλεο θαη 

ηηο ινηπέο Γεκφζηεο Γαπάλεο γηα ην επφκελν έηνο θαη δηαηεξψληαο ηηο ΞΑΔ ζηα 

ίδηα επίπεδα κε ην πξνεγνχκελν έηνο, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ ηηκή ηνπ 

GDP γηα ην επφκελν έηνο κε κηθξή απφθιηζε. 

Σα ζπκπεξάζκαηα γηα ην VAR ππφδεηγκα είλαη ηα παξαθάησ: 

 Ο έιεγρνο ησλ ζπληειεζηψλ απηνζπζρέηηζεο θαη ν έιεγρνο κνλα-

δηαίαο ξίδαο δείρλνπλ φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζηάζηκεο 

ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο απνδείρηεθε ηφζν κε ηελ κε ηε κεζνδνινγία ησλ Engle-Granger, 

φζν θαη κε ηε κέζνδν Johansen φηη ππάξρεη ζπλνινθιεξσκέλν δηάλπζκα. ηελ 

ζπλέρεηα κε ηελ κεζνδνινγία VECM ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ππφ-

δεηγκα είλαη ζηάζηκν φηαλ ππάξρεη κφλν έλα δηάλπζκα ζπλνινθιήξσζεο. 
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 Όζνλ αθνξά ηελ αηηηφηεηα ππάξρεη καθξνρξφληα αηηηφηεηα κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο, ελψ βξαρπρξφληα ππάξρεη ακθίδξνκε αηηηφ-

ηεηα κφλν αλάκεζα ζην ΑΔΠ θαη ηηο Γεκφζηεο Γαπάλεο (πιελ ησλ Ακπληηθψλ 

Γαπαλψλ). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα θαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

επεξεάδεηαη καθξνπξφζεζκα απφ ηελ δηαθζνξά, αιιά δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη 

βξαρπρξφληα. 

 Όζνλ αθνξά ηηο αηθλίδηεο αιιαγέο κεηαβιεηψλ ην ΑΔΠ δελ ζα κεη-

σζεί ηνλ 1ν ρξφλν, ελψ ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά αλ δελ 

ππάξρεη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δείθηε CPI. Απφ ηελ άιιε πιεπξά αλ απμεζεί ην 

ΑΔΠ απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ν δείθηεο CPI αξρηθά ηνλ 1ν ρξφλν 

αξθεηά, ελψ ηα ππφινηπα έηε ε αχμεζε ζα είλαη πξννδεπηηθφ. Απηφ δείρλεη φηη κε 

ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζα κεησζεί θαη ε δηαθζνξά πνπ επηθξαηεί ζηελ Σνπξθία. 

 Όζνλ αθνξά ηελ δηάζπαζε ηεο δηαθχκαλζεο θαίλεηαη φηη ε νηθνλν-

κηθή αλάπηπμε επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ίδηα θαη ζε πνιχ κηθξφ πνζν-

ζηφ απφ ηνλ δείθηε CPI. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαίλεηαη φηη ν δείθηεο CPI επε-

ξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο, δειαδή φζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ηφζν πεξηζζφηεξν αλακέλεηαη λα απμάλεηαη ν ζπγθεθξη-

κέλνο δείθηεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα ππνρσξεί ε αίζζεζε πνπ έρνπλ νη ηνχξ-

θνη πνιίηεο γηα ηελ δηαθζνξά. 

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε πνιιέο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ θαη αθνξνχλ ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ δηαθζνξά πνπ επηθξαηεί ζε δηάθνξεο 

ρψξεο θαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηελ Σνπξθία. Δπηπιένλ θαηαιαβαί-

λνπκε φηη ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ππάξ-

μνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ θαλε-

ξψλεη θαη ην γεγνλφο φηη ζην αξρηθφ απιφ ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο 

CPI κε ρξνληθή πζηέξεζε ελφο έηνπο θαη ζην ππφδεηγκα VAR ππάξρεη καθξν-

ρξφληα ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηαθζνξά αιιά φρη βξαρπ-

ρξφληα ζρέζε. 
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 10.2  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Ζ ππφςε δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα επεθηαζεί κε δηάθνξπο ηξφπνπο 

έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα δψζεη θαιχηεξα ζπκπεξάζκαηα. Αξρηθά ζα κπνξνχζε 

λα δηεξεπλεζεί ε αμία ηνπ δείθηε IEF (Index of Economic Freedom – Γείθηεο Οη-

θνλνκηθήο Διεπζεξίαο) θαη ε ζρέζε ηνπ ηφζν κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν 

θαη κε ηελ δηαθζνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη δπλαηφλ λα δηεξεπλεζνχλ κε κηα 

αλάιπζε κε δεδνκέλα ηχπνπ πάλει νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηηο ρψξεο ηφζν ηεο BS-10 φζν θαη 

ησλ BAL-13. 
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Παξάξηεκα A - ADF – P-P Tests 

Augmented Dickey Fuller 
 
GDP 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.865777  0.7775 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: GDP 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 -1.539416  0.7803 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Level – None 
 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.223521  0.9375 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.908399  0.0085 

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 
 

 
1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(GDP) 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 -3.795117  0.0401 

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 
 

 
1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.414004  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 
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CPI 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.257029  0.6280 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

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

 

Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.585235  0.2895 

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 
 

 

Level – None 
 

Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.115793  0.6314 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.431117  0.0227 

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 
 

 

1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(CPI) 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 -3.163734  0.1209 

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 
 

 

 

1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.490488  0.0015 

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 
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FDDIN 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: FDIIN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.236611  0.6371 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

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

 

Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: FDIIN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.141233  0.1255 

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 
 

 

Level – None 
 

Null Hypothesis: FDIIN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.230329  0.5906 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(FDIIN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.659639  0.0149 

Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  

 10% level  -2.660551  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 
 

 

1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(FDIIN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.527594  0.0665 

Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  

 10% level  -3.286909  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

        and may not be accurate for a sample size of 18 
 

 

 

1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(FDIIN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.153737  0.0034 

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 
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ME 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: ME has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.356298  0.5822 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

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

 
Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: ME 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 -1.011301  0.9194 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     

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

 
Level – None 
 

Null Hypothesis: ME has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.936193  0.9003 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

108 

1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(ME) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.407908  0.0238 

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 
 

 
1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(ME) 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 -3.458266  0.0733 

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 
 

 
1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(ME) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.273394  0.0025 

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 
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GGFCEN 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: GGFCEN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.129830  0.9331 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     

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

 
Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: GGFCEN 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 -1.675259  0.7242 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     

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

 
Level – None 
 

Null Hypothesis: GGFCEN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.494332  0.9950 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(GGFCEN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.590073  0.1121 

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 
 

 
1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(GGFCEN) 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 -2.318888  0.4052 

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 
 

 
1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(GGFCEN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=4) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.021122  0.0441 

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 
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Philips – Perron  
GDP 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.865777  0.7775 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  3.83E+21 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.83E+21 
     
     

 

Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.633538  0.7422 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  3.46E+21 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.75E+21 
     
     

 
Level – None 
Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.186955  0.9335 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  4.39E+21 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.58E+21 
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.908399  0.0085 

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 
     
     Residual variance (no correction)  4.18E+21 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.18E+21 
     
     

 
1st Difference – Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.795117  0.0401 

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 
     
     Residual variance (no correction)  4.10E+21 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.10E+21 
     
     

 

1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.397301  0.0019 

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 
     
     Residual variance (no correction)  4.83E+21 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.67E+21 
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CPI 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.257029  0.6280 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  10.24789 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  10.24789 
     
     

 

Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.765643  0.2241 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  7.566332 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.566332 
     
     

 

Level – None 
 

Null Hypothesis: CPI has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.146515  0.6206 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  11.14214 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  13.99432 
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1st Difference – Intercept 
Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.414752  0.0235 

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 
     
     Residual variance (no correction)  8.972268 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.260995 
     
     

 

1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.123983  0.1291 

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 
     
     Residual variance (no correction)  8.871293 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.956142 
     
     

 

1st Difference – None 
 

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.481743  0.0015 

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 
     
     Residual variance (no correction)  9.070831 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.664128 
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FDDIN 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: FDIIN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.398222  0.5623 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.70E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.15E+19 
     
     

 

Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: FDIIN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.251660  0.4386 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.49E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.97E+19 
     
     

 

Level – None 
 

Null Hypothesis: FDIIN has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.354665  0.5441 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.90E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.22E+19 
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(FDIIN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.958937  0.0572 

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 
     
     Residual variance (no correction)  1.83E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7.99E+18 
     
     

 

1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(FDIIN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.806024  0.2119 

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 
     
     Residual variance (no correction)  1.83E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.60E+18 
     
     

 

1st Difference – None 
Null Hypothesis: D(FDIIN) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.941451  0.0056 

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 
     
     Residual variance (no correction)  1.87E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.02E+19 
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ME 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: ME has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.356298  0.5822 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.53E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.53E+18 
     
     

 
Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: ME has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.011301  0.9194 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.50E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.50E+18 
     
     

 
Level – None 
 

Null Hypothesis: ME has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  0.936193  0.9003 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  1.80E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.80E+18 
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1st Difference – Intercept 
 

Null Hypothesis: D(ME) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.411583  0.0236 

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 
     
     Residual variance (no correction)  1.76E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.77E+18 
     
     

 
1st Difference – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: D(ME) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.458021  0.0734 

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 
     
     Residual variance (no correction)  1.67E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.67E+18 
     
     

 
1st Difference – None 
Null Hypothesis: D(ME) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.273394  0.0025 

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 
     
     Residual variance (no correction)  1.88E+18 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.88E+18 
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GGFCEN 
Level – Intercept 
 

Null Hypothesis: GGFCEN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.235194  0.9188 

Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  

 10% level  -2.650413  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  3.04E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.28E+19 
 

 
Level – Intercept and Trend 
 

Null Hypothesis: GGFCEN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.777294  0.6773 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  2.60E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.18E+19 
     
     

 

 
Level – None 
 

Null Hypothesis: GGFCEN has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.913554  0.9829 

Test critical values: 1% level  -2.685718  

 5% level  -1.959071  

 10% level  -1.607456  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     Residual variance (no correction)  3.68E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5.66E+19 
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1st Difference – Intercept 
Null Hypothesis: D(GGFCEN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.590073  0.1121 

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 
     
     Residual variance (no correction)  2.93E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.93E+19 
     
      

1st Difference – Intercept and Trend 
Null Hypothesis: D(GGFCEN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.318888  0.4052 

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 
     
     Residual variance (no correction)  2.92E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.92E+19 
     
     

 

1st Difference – None 
Null Hypothesis: D(GGFCEN) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.021122  0.0441 

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 
     
     Residual variance (no correction)  3.35E+19 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.35E+19 
     
     

 


