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II 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ 

των εξαγωγών, των εισαγωγών, των εσόδων των συνολικών φόρων και της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-2015. Για τη 

διερεύνηση της σχέσης αυτής θα χρησιμοποιήσουμε ελέγχους μοναδιαίας 

ρίζας όλων των χρονολογικών σειρών τόσο με τον επαυξημένο Dickey-Fuller 

(1979), όσο και με τον έλεγχο των Philips-Perron (1988). Στην συνέχεια, θα 

εξετάσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας χρησιμοποιώντας την 

προσέγγιση του Johansen (1988, 1991) στηριζόμενοι στα υποδείγματα VAR. 

Για τη βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας των χρονολογικών σειρών θα 

εφαρμόσουμε το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Τέλος, για την 

κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές θα χρησιμοποιηθεί 

αιτιότητα του Granger (1969), η οποία θα μας δώσει και την κατεύθυνση 

της οικονομικής πολιτικής που θα πρέπει η κυβέρνηση να ακολουθήσει. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ενώ 

διαπιστώθηκαν βραχυχρόνιες αιτιώδεις επιδράσεις από τα φορολογικά 

έσοδα προς τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Εισαγωγές, εξαγωγές, οικονομική ανάπτυξη, φορολογικά 

έσοδα 

  



III 

Abstract 

The objective of this study is to investigate the relationship among exports, imports, 

revenues of total taxes and economic growth in Greece during the period 1980-

2015. In order to investigate this relationship, we will test stationarity for all relevant 

time series included by means of the Augmented Dickey-Fuller (1979) as well as the 

Phillips Perron (1988). Next, we will examine the long term equilibrium relationship 

using the Johansen approach (1988, 1991) relying on VAR models. As far as it 

concerns the short run equilibrium relationship of the time we will apply the error 

correction model (ECM). Finally, as for the direction of causality among these 

variables Granger causality test (1969) is used that will clarify the direction of the 

economic policy. The results showed that there is a long-term equilibrium 

relationship while there were also short-term causal effects of tax revenues to 

imports and exports. 

 

Key-words: Imports, exports, economic growth, tax revenues 
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XII 

Πρόλογος 

Το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή η πορεία των εισαγωγών και των εξαγωγών, σε 

συνδυασμό με τα φορολογικά έσοδα αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν κάθε 

οικονομία που δρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει μελετήσει διεξοδικά τη σχέση των παραγόντων 

αυτών με την οικονομική ανάπτυξη και έχει δώσει ανάμεικτα αποτελέσματα. 

Αναφορικά με την Ελλάδα, η έρευνα είναι σχετικά περιορισμένη προς αυτή την 

κατεύθυνση ενώ δεν έχει εντοπιστεί κάποια μελέτη που να εξετάζει όλες τις 

παραμέτρους αυτές συνδυαστικά. Η παρούσα ανάλυση επιχειρεί να διερευνήσει 

την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα έσοδα από φόρους 

και την οικονομική ανάπτυξη και να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με τη 

συσχέτιση αυτών σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.1 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος 

Οι εισαγωγές και οι εξαγωγές κάθε οικονομίας αποτελούν δύο βασικές 

παραμέτρους της οικονομίας που προσδιορίζουν και καθιστούν απρόσβλητες της 

πολιτικές ανταγωνιστικότητας κάθε οικονομίας. Στόχος κάθε οικονομίας είναι να 

διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της και να τη βελτιώνει με τον αντίστοιχο θετικό 

αντίκτυπο που επέρχεται στο σύνολο της εκάστοτε οικονομίας. Με βάση την 

οικονομική θεωρία, οι εξαγωγές οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής και της 

αποδοτικότητας μιας οικονομίας και η αύξηση τους συμβάλλει σημαντικά στην 

οικονομική ανάπτυξη καθώς και στην ταχύτερη ενσωμάτωση τεχνολογικών 

καινοτομιών στην οικονομία. Η συνήθης τακτική των οικονομιών είναι η τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας, η οποία επιτυγχάνεται με αύξηση των εξαγωγών και μείωση 

των εισαγωγών. Επομένως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των  

εξαγωγών και εισαγωγών με την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η παγκοσμιοποίηση 

σε συνδυασμό με το πλέον δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται 

να λειτουργούν οι οικονομίες της ΕΕ αλλά και εκτός ΕΕ θεμελιώνουν ένα νέο πιο 

απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, η ελευθερία στη διακίνηση αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίου έχει θεμελιώσει ένα νέο ρυθμιστικό ρόλο στις αγορές. Η 

κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με το ρόλο της αγοράς δημιούργησε σημαντικές 

διαταραχές στο εμπορικό, και όχι μόνο, ισοζύγιο και ήταν απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί κάποια προσαρμογή από τους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να 

εξομαλυνθούν. Οι προσπάθειες εξομάλυνσης της παγκόσμιας ανισορροπίας που 

επέφερε η χρηματοπιστωτική κρίση ενίσχυσε το ενδιαφέρον για μελέτη της 

επίδρασης των εισαγωγών και των εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη. 

Η  Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, μιας ένωσης όπου δεν υπάρχουν εμπόδια στη 

διακίνηση των αγαθών και των κεφαλαίων και οι οικονομίες αναπτύσσουν σχέσεις 

εξάρτησης και αλληλεπίδρασης, εξάπτει το ενδιαφέρον για μελέτη και ερμηνεία της 

σχέσης των εισαγωγών και εξαγωγών με το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. 

Άλλωστε, οι δύο αυτές παράμετροι συνθέτουν το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο 

συνιστά σημαντική παράμετρο της οικονομίας, καθώς η βελτίωσή του συμβάλλει 
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θετικά στην ανάπτυξη της εκάστοτε οικονομίας. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, η 

οποία αποτελεί και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη μελέτη, το 

εμπορικό ισοζύγιο πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να έχει μία πιθανότητα να βελτιωθεί 

η κατάσταση της χώρας στην περίοδο συνεχόμενης κρίσης που αντιμετωπίζει. Παρ’ 

όλα αυτά, οι εξελίξεις είναι μάλλον δυσοίωνες καθώς, με βάση τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,1% και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,8% , 

αυξάνοντας το εμπορικό έλλειμμα κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά1. 

Η αβεβαιότητα του ευρωπαϊκού στερεώματος λόγω της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης σε συνδυασμό με την αναταραχή που προκάλεσε η απόφαση του 

βρετανικού δημοψηφίσματος περί εξόδου από την ΕΕ της Μεγάλης Βρετανίας, 

αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν το εμπορικό ισοζύγιο κάθε κράτους-

μέλους και κατ’ επέκταση και της Ελλάδας αλλά και συνολικά το παγκόσμιο 

οικονομικό στερέωμα. Οι εκτιμήσεις της Προέδρου του ΠΣΕ, με βάση τις τελευταίες 

εξελίξεις περί εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ είναι πως:  

«στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε από πρώτο χέρι στην 

πραγματική οικονομία τις συνέπειες της αβεβαιότητας επί των μακροοικονομικών 

προοπτικών της οικονομίας. Καθίσταται σαφές ότι η αστάθεια αυτή μεταφέρεται 

πλέον πολλαπλάσια και στην οικονομία της Ευρώπης, όπως μαρτυρούν και οι 

πρώτες αντιδράσεις των κεφαλαιαγορών… Σε μία περίοδο αστάθειας της ευρω-

οικονομίας, η υπόθεση του Brexit προσθέτει νέα βαρίδια και απειλεί τους ρυθμούς 

ανάπτυξης των χωρών-μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (δεδομένου 

ότι και το 65% των ελληνικών εξαγωγών απευθύνεται στην ευρωπαϊκή αγορά)…».  

Παράλληλα με το εμπορικό ισοζύγιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σχέση φορολογικών εσόδων και ανάπτυξης, ιδίως για την Ελλάδα. Η 

χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση έπληξε σημαντικά τη δημοσιονομική 

κατάσταση των χωρών με το δημόσιο χρέος να αυξάνεται σημαντικά και να πλήττει, 

ιδίως τις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες. Η παγκόσμια κρίση οδήγησε τις χώρες σε 

                                                      

1
 http://www.newsbomb.gr/oikonomia/news/story/702938/ayxisi-21-sto-elleimma-toy-emporikoy-isozygioy#ixzz4JY3Nqksn,  
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μέτρα περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία δεν περιελάμβαναν μόνο 

τον περιορισμό των δαπανών αλλά και μέτρα ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων.  

Αντιμετωπίζοντας την κλιμάκωση του κόστους δανεισμού στα τέλη της 

δεκαετίας του 2009 και στις αρχές του 2010,  η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε ένα 

πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέος 

και να δημιουργηθεί το πλαίσιο για τη βελτίωση της σταθερότητας και την 

οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Το Ελληνικό Πρόγραμμα 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 

είχε ως κύρια στοιχεία του από την πλευρά των εσόδων μέτρα για τη μείωση της 

φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων, για τη μείωση της 

εισφοροδιαφυγής, ειδική εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, επιτάχυνση των 

εισπράξεων της ΕΕ στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και αύξηση σε 

διάφορους τύπους έμμεσων φόρων (Kouretas & Vlamis, 2010). 

Η θετική επίδραση των φορολογικών εσόδων στην οικονομική πορεία της 

Ελλάδας είναι ένα ζήτημα υπό διερεύνηση, αν και το πρόγραμμα που πρότειναν οι 

Ευρωπαϊκοί εταίροι έδειχνε να συνδέει την αύξηση των φορολογικών εσόδων με 

την ανάπτυξη της χώρας, καθώς δε βασίστηκε αποκλειστικά στη σημαντική μείωση 

των κρατικών δαπανών. Ενδεικτικά, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα 

φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα σημείωσαν σημαντική μείωση, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χριστοδούλου (2016): 

«…παρά την καταιγίδα των φόρων που πλήττει τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

οι εισπράξεις παρέμειναν σε χαμηλές πτήσεις τον Αύγουστο του 2016, μειωμένες 

κατά 80 εκατ. ευρώ με 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, γεγονός το οποίο 

συνέβαλε στο να διευρυνθεί σε πάνω από 670 εκατ. ευρώ η «τρύπα» των εσόδων 

του προϋπολογισμού στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016…». 

Επιπλέον, ο Τσίρος (2016) επισήμανε για το Σεπτέμβριο 2016: 
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«…Ο κρισιμότερος μήνας για την εκτέλεση του φετινού κρατικού προϋπολογισμού, 

δεδομένου ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν έσοδα της τάξεως των 4,3-4,5 δισ. 

ευρώ αποκλειστικά από φόρους, μόλις ξεκίνησε…» 

Επίσης, προσδιόρισε τις αποκλίσεις ανάμεσα στα εισπραχθέντα έσοδα και στους 

στόχους που είχαν τεθεί για τη χώρα από την εφαρμογή των μέτρων. Διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν αποκλίσεις: 

«… Τα στοιχεία του Ιουλίου ήταν απογοητευτικά όσον αφορά την εισπραξιμότητα 

του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων: είχαν προϋπολογιστεί να 

εισπραχθούν 1,44 δισ. ευρώ και τελικώς συγκεντρώθηκαν μόλις 1,168 δισ. ευρώ. 

Με την τελική εκκαθάριση βεβαιώθηκαν 3,179 δισ. ευρώ. Για να εισπραχθούν θα 

πρέπει ο συντελεστής εισπραξιμότητας του φόρου να ξεπεράσει το 83,35%, 

ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της Ελλάδας και μάλιστα εν μέσω 

κρίσης…». 

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν το ενδιαφέρον για έρευνα της συμβολής 

των εισαγωγών, των εξαγωγών και των φορολογικών εσόδων στην οικονομική 

ανάπτυξη αυξάνεται συνεχώς.  

1.2 Σκοπός μελέτης 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της εμπειρικής σχέσης 

ανάμεσα στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα φορολογικά έσοδα και την οικονομική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία έχει πληγεί σημαντικά από την παγκόσμια κρίση 

καθώς και από την αναταραχή του Brexit. Η περίοδος ανάλυσης καλύπτει το 

διάστημα 1980-2014. Επιδιώκεται να προσδιοριστούν οι μακροχρόνιες και 

βραχυχρόνιες επιδράσεις ανάμεσα στους παράγοντες που προαναφέρθηκαν καθώς 

και οι πιθανές σχέσεις αιτιώδους επίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητικοί 

στόχοι είναι: 

- Η ανάλυση με τη χρήση της ακαδημαϊκής εμπειρικής βιβλιογραφίας των 

σχέσεων ανάμεσα στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα φορολογικά έσοδα και 

την οικονομική ανάπτυξη 
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- Ο εντοπισμός σχετικών ερευνών που έχουν γίνει για την Ελλάδα 

- Η διερεύνηση ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας των μεταβλητών 

- Η διερεύνηση ύπαρξης βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών με τη 

χρήση του ECM 

- Η διερεύνηση πιθανών αιτιωδών επιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών  

1.3 Διάρθρωση έρευνας 

Η εργασία αποτελείται από οκτώ κεφάλαια. Η δομή της είναι η ακόλουθη: 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θέμα 

που έχει επιλεγεί, το σκοπό και τους ερευνητικούς στόχους της εργασίας. Το 

κεφάλαιο κλείνει με την αναφορά στη δομή που ακολουθείται.  

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η 

οποία συνιστά και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε η επιλογή των 

μεταβλητών και η εξειδίκευση του υποδείγματος και εξηγούνται οι μεταξύ τους 

σχέσεις με βάση σχετικές μελέτες της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας.   

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις μεταβλητές, την εξειδίκευση του 

υποδείγματος και τη μεθοδολογία της έρευνας. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την εκτίμηση του υποδείγματος με τη 

μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με χρήση όλων των απαραίτητων οικονομικών και 

οικονομετρικών κριτηρίων.  

Το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στη στασιμότητα των υπό διερεύνηση 

μεταβλητών. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι έλεγχοι στασιμότητας. 

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στους ελέγχους και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου συνολοκλήρωσης. Επιπλέον, περιλαμβάνει το υπόδειγμα διόρθωσης 

σφάλματος και αναλύονται τα αποτελέσματα. 

Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και 

αναλύονται τα αποτελέσματα. 
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Το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα της 

ανάλυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα όλων των εποχών, καθώς προκάλεσε, μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές 

στις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που προκάλεσε το ερευνητικό ενδιαφέρον της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Το διεθνές εμπόριο αναπτύχθηκε ραγδαία με δεδομένο 

ότι μειώθηκαν σημαντικά όλα τα έξοδα μεταφοράς και αυξήθηκε σημαντικά ο 

ανταγωνισμός. Άλλωστε, η διεθνής ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών συνεπάγεται 

τη βελτίωση της ευημερίας μιας οικονομίας, ακόμη και αν ζημιώνονται κάποιες 

άλλες οικονομίες. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα το διεθνές εμπόριο να οδηγήσει 

μια οικονομία σε λήψη μέτρων οικονομικής πολιτικής με σκοπό να προστατεύσει 

την ευημερία της, ακόμη και αν με τα μέτρα αυτά πλήττονται τα συμφέροντα και η 

ευημερία άλλων οικονομιών. Η θεωρητική στήριξη των ελεύθερων εμπορικών 

συναλλαγών εντοπίζεται στις θεωρίες ενδογενούς μεγέθυνσης, οι οποίες και 

υπογραμμίζουν τη θετική σχέση μεταξύ εμπορίου και ανάπτυξης.  

Η λειτουργία, όμως, της οικονομίας δεν εξαρτάται μόνο από τις αγορές αλλά 

και από τις πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη που εντάσσονται σε αυτό το 

παγκοσμιοποιημένο σύστημα. Όσον αφορά στη φορολογία, ως εργαλείο άσκησης 

δημοσιονομικής πολιτικής, ενέχει την έννοια της ανθεκτικότητας που συνδέεται με 

την παραγωγή εσόδων, τη διανομή, τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων και το 

εκάστοτε φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα επηρεάζει τα 

εισπραχθέντα έσοδα και τη σταθερότητα είσπραξής τους, καθώς ανάλογα με το αν 

είναι ανθεκτικό ή όχι μπορεί μια εξωτερική διαταραχή, όπως είναι η παγκόσμια 

οικονομική κρίση να επηρεάσει το μέγεθος των εσόδων που θα εισπραχθεί. 

Όλα τα ανωτέρω συμβάλλουν ή όχι στην οικονομική μεγέθυνση μιας 

οικονομίας, δηλαδή στην αύξηση του ΑΕΠ και κατ’ επέκταση στην αύξηση του 

πραγματικού κεφαλαίου της οικονομίας και συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο 

διερεύνησης πολλών ερευνητών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η πλειοψηφία των 

μελετών έχει ασχοληθεί με τις σχέσεις ανάμεσα στις εισαγωγές και την ανάπτυξη, 
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τις εξαγωγές και την ανάπτυξη καθώς και τα φορολογικά έσοδα και την ανάπτυξη. 

Παρακάτω αναλύθηκε η φύση και η κατεύθυνση των σχέσεων αυτών με βάση την 

πλειοψηφία της ερευνητικής δραστηριότητας. 

2.1.1 Εισαγωγές και ανάπτυξη 

Ο ρόλος των εισαγωγών στην οικονομική μεγέθυνση και κατ’ επέκταση στην 

οικονομική ανάπτυξη, αν και σημαντικός δεν έχει διερευνηθεί ιδιαιτέρως, μολονότι 

το περιβάλλον των εισαγωγών είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό. Η μελέτη της 

αιτιώδους επίδρασης των εισαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και η 

κατεύθυνση της συγκεκριμένης σχέσης έχει αρχίσει να διερευνάται τα τελευταία 

χρόνια. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εμπειρικών μελετών που αναλύουν τη σχέση 

των εισαγωγών με την οικονομική μεγέθυνση εντοπίστηκε κυρίως την τελευταία 

δεκαετία και είναι σχετικά περιορισμένη. Κατά τους Thangavelu και Rajaguru (2004) 

και τον Awokuse (2008), οι περισσότερες μελέτες σχετικά με την επίδραση της 

απελευθέρωσης του εμπορίου στην ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί στο ρόλο των 

εξαγωγών χωρίς να δίνεται η δέουσα προσοχή στο ρόλο των εισαγωγών σε αυτή τη 

διαδικασία. Ο ίδιος ενίσχυσε τον ισχυρισμό του επισημαίνοντας πως πρόσφατες 

μελέτες έχουν δείξει ότι χωρίς τον έλεγχο των εισαγωγών και της συμβολής τους 

στην ανάπτυξη, κάθε διερεύνηση της σχέσης και της αιτιώδους επίδρασης ανάμεσα 

σε εξαγωγές και οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να είναι πλασματική ή ελλιπής. 

 Όπως έχει ήδη επισημανθεί από τη θεωρία ενδογενούς μεγέθυνσης,  οι 

εισαγωγές προωθούν την ανάπτυξη, καθώς συνιστούν ένα σημαντικό κανάλι 

μεταφοράς της τεχνολογίας και της γνώσης από τη μία οικονομία στην άλλη και 

συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας μιας χώρας (Grossman & Helpman, 

1991; Lee, 1995). Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να επισημανθεί πως ένα υψηλό ποσοστό 

εισαγωγών τελικών προϊόντων και πρώτων υλών αντανακλούν μια αδυναμία της 

χώρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής και κατ’ επέκταση 

μια αδυναμία να καλυφθούν οι ανάγκες της, ώστε οι εισαγωγές να ωθούν τη χώρα 

σε πορεία οικονομικής ανάπτυξης. 
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Η σχέση αυτή έχει μελετηθεί για τη φύση της, δηλαδή αν είναι θετική, 

αρνητική καθώς και για την κατεύθυνσή της, δηλαδή αν οι εισαγωγές προωθούν (ή 

εμποδίζουν) την ανάπτυξη ή αν ισχύει η αντίστροφη σχέση. Οι Shirazi, et al., (2004), 

οι Thangavelu και Rajaguru (2004), ο Awokuse (2008), οι Çetintaş και Barişik (2009), 

οι Çetinkaya και Erdogan (2010), οι Hye και Ben Haj Boubaker (2011), οι Iscan και 

Yildirim (2012), οι Zang και Baimbridge (2012), οι Rahman και Shahbaz (2013) 

πραγματοποίησαν αναλύσεις σε δείγματα αναπτυσσόμενων χωρών και κατέληξαν 

ότι η σχέση εισαγωγών και οικονομικής ανάπτυξης είναι θετική, δηλαδή ότι οι 

εισαγωγές συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.   

Για παράδειγμα, οι νέες τεχνολογίες  υπάρχει περίπτωση να ενσωματωθούν 

στις εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών, όπως είναι τα μηχανήματα και ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα της 

εργασίας με την πάροδο του χρόνου καθώς οι εργαζόμενοι στην εγχώρια οικονομία 

αποκτούν γνώσεις «χρήσης» της νέας ενσωματωμένης τεχνολογίας (Thangavelu* & 

Rajaguru, 2004). Αυτή η θετική σχέση περιγράφεται στη  βιβλιογραφία ως «import-

led-growth» υπόθεση (βλ. Awokuse, 2007; Mahadevan & Suardi, 2008). Οι 

αυξημένες εισαγωγές μπορούν να παίξουν ρόλο στην προώθηση της μεγέθυνσης, ο 

οποίος είναι συμπληρωματικός με αυτόν των εξαγωγών. Μ βάση την ενδογενή 

θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης, οι εισαγωγές μπορούν να τονώσουν τη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, επειδή προσφέρουν εγχώριες επιχειρήσεις 

με πρόσβαση σε απαραίτητους ενδιάμεσους παράγοντες και τη «ξένη» γνώση 

(Grossman & Helpman, 1991). 

2.1.2 Εξαγωγές και ανάπτυξη 

Η μεγαλύτερη μερίδα της βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στη μελέτη των 

εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα της «export-led-growth» ή 

της «growth-driven-exports» υπόθεσης σε μία προσπάθεια διερεύνησης της 

αιτιώδους επίδρασης  και της κατεύθυνσης αυτής ανάμεσα στις εξαγωγές και στην 

οικονομική ανάπτυξη. Κατά τον Awokuse (2008), το βασικό ζητούμενο προς 

διερεύνηση σε αυτή την υπόθεση είναι αν μια εμπορική πολιτική με 



10 

προσανατολισμό στις εξαγωγές είναι καταλληλότερη από μία πολιτική τόνωσης της 

οικονομικής ανάπτυξης.  

Η θετική σχέση των δύο μεγεθών διαπιστώθηκε από τον Kravis (1970), τον 

Voivodas (1973), τον Michaely (1977), τον Balassa (1978a, 1978b, 1985), Tyler 

(1981), Feder (1983). Βέβαια δε διερευνήθηκε μόνο η φύση της σχέσης, δηλαδή αν 

είναι θετική ή αρνητική αλλά και η κατεύθυνσή της, δηλαδή αν οι εξαγωγές 

προωθούν (ή εμποδίζουν) την ανάπτυξη ή αν ισχύει η αντίστροφη σχέση.  Είναι 

γνωστό ότι η αύξηση των εξαγωγών οδηγεί σε αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ μέσω 

του  πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος. Ενδεικτικά, ο Ram (1987), ο Krueger 

(1990), οι Khan και Saqib (1993), οι Sengupta και Espana (1994), αλλά και πιο 

πρόσφατα οι  Shirazi, et al., (2004), ο Abou-Stait (2005), ο Alhajhoj (2007), οι 

Gokmen και Temiz (2010), οι Çetinkaya και Erdogan (2010), οι Hye και Ben Haj 

Boubaker (2011), ο Saad (2012) διαπίστωσαν πως υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα 

στις εξαγωγές και την οικονομική μεγέθυνση με κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς 

την οικονομική μεγέθυνση, επιβεβαιώνοντας την «export-led-growth» υπόθεση. Οι 

Michaely (1977) και Marin (1992) επισήμαναν πως οι χώρες που εξάγουν μεγάλο 

ποσοστό της παραγωγής τους τείνουν να μεγεθύνονται πιο γρήγορα από τις 

υπόλοιπες. Η αύξηση των εξαγωγών έχει μια διεγερτική επίδραση στην οικονομία 

στο σύνολό της, για παράδειγμα με τη μορφή της τεχνολογικής διάχυσης καθώς και 

άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Κατά τους Romer (1989), Rivera-Batiz και 

Grossman και Helpman  (1993), το εκτεταμένο διεθνές εμπόριο τείνει να αυξάνει 

τον αριθμό των εξειδικευμένων εισροών και να αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξης όσο 

πιο ανοιχτές είναι οι οικονομίες προς το διεθνές εμπόριο.  

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των εξαγωγών θα μπορούσε να σημαίνει ότι η 

ζήτηση σε μια χώρα έχει αυξηθεί, γεγονός που θα προκαλέσει αύξηση της 

παραγωγής. Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση των εξαγωγών προωθεί την 

εξειδίκευση για την παραγωγή εξαγώγιμων προϊόντων, η οποία θα αυξήσει την 

παραγωγικότητα στον τομέα των εξαγωγών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

επανατοποθέτηση των πόρων από έναν σχετικά μη παραγωγικό και 

αναποτελεσματικό τομέα μη εμπορικών συναλλαγών σε έναν τομέα εξαγώγιμο 
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όπου μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα. Επιπλέον, οι εξαγωγές με βάση το 

συγκριτικό πλεονέκτημα θα επιτρέψουν την εκμετάλλευση των οικονομιών 

κλίμακας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης. Οι 

εξαγωγές στις περιπτώσεις που διενεργούνται σε διαφορετικό νόμισμα ωφελούν τη 

χώρα που εξάγει, καθώς κερδίζει ξένο συνάλλαγμα, το οποίο καθιστά ευκολότερη 

τη διαδικασίας εισαγωγής πόρων για την κάλυψη και την επέκταση της εγχώριας 

παραγωγής. 

Από την άλλη μεριά, η υπόθεση «growth-driven-exports» δε μελετήθηκε το 

ίδιο διεξοδικά όσο η «export-led-growth» υπόθεση. Ο Kaldor (1967) και οι επόμενοι 

υποστηρικτές της υπόθεσης αυτής υποστήριζαν ότι υψηλότερα ποσοστά 

οικονομικής μεγέθυνσης οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία με τη 

σειρά της προκαλεί αύξηση των εξαγωγών. Ο Marin (1992) κατέληξε πως μιας 

«εξωστρεφής» οικονομία ενισχύει την παραγωγικότητα της εργασίας, η οποία με τη 

σειρά της οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, 

η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακας 

και μείωση του κόστους με αποτέλεσμα να προωθηθούν οι εξαγωγές. Άλλοι 

ερευνητές, όπως, ενδεικτικά, οι Çetinkaya και Erdogan (2010) και οι Kristjanpoller 

και Olson (2015) επιβεβαίωσαν την ισχύ της υπόθεσης αυτής. 

Ένα ενδιαφέρον σενάριο της μελέτης της σχέσης αυτής όπως εντοπίστηκε στη 

βιβλιογραφία είναι η περίπτωση της αμφίδρομης αιτιώδους επίδρασης ανάμεσα 

στις εξαγωγές και την ανάπτυξη, η λεγόμενη «feedback» υπόθεση. Όπως ανέφερε 

και ο Bhagwati (1988), η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών δημιουργούν 

περισσότερο εισόδημα, και το περισσότερο εισόδημα δημιουργεί περισσότερες 

εμπορικές συναλλαγές. Η «feedback» υπόθεση επιβεβαιώθηκε από τον Awokuse 

(2005), τον Tsen (2007), τους Taban και Aktar (2008), τους Elbeidi, et al., (2010), τον 

Hye (2012). 

Τέλος, η μελέτη του Husein (2009) δε διαπίστωσε μόνο την ύπαρξη 

αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στις εξαγωγές και στην ανάπτυξη αλλά και το χρονικό 

ορίζοντα αυτής. Συγκεκριμένα, κατέληξε πως η αμφίδρομη σχέση επιβεβαιώνεται 
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μακροχρόνια ενώ βραχυχρόνια ισχύει μόνο η «export-led-growth» υπόθεση, 

δίνοντας μία νέα κατεύθυνση στην έρευνα. 

2.1.3 Φορολογικά έσοδα και ανάπτυξη 

Ο ρόλος της φορολογίας στην οικονομική ανάπτυξη είναι ένα ζήτημα που 

προκαλεί το ενδιαφέρον στους φορείς χάραξης οικονομικής πολιτικής, στους 

ειδικούς περί φορολογικών ενώ υπήρχε πάντα και στην κορυφή της ατζέντας της 

οικονομικής έρευνας. Κατά τη νεοκλασική θεωρία (Ramsey, 1928; Solow, 1956; 

Swan, 1956; Solow, 1970), η φορολογική πολιτική και οι μεταβολές στο φορολογικό 

σύστημα δεν έχουν καμία μακροχρόνια επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. 

Αργότερα, η άποψη των νεοκλασικών διαφοροποιήθηκε, όταν οι υποστηρικτές της 

ενδογενούς θεωρίας μεγέθυνσης, όπως ο Romer (1986) και ο Lucas (1988), 

διαπίστωσαν πως οι φόροι επηρεάζουν το σταθερό σημείο ισορροπίας των ρυθμών 

μεγέθυνσης κάθε φορά που επηρεάζουν την επένδυση σε φυσικό ή ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Επιπλέον, επισήμαναν πως οι φορολογικές αλλαγές σε συνδυασμό με το 

ύψος και τη φύση των φόρων επιδρούν μακροχρόνια στην οικονομική 

δραστηριότητα.  

Εκτός από τη θεωρητική προσέγγιση που διαφοροποιεί τις μελέτες, η έρευνα 

του ρόλου και της επίδρασης της φορολογίας στη μεγέθυνση απασχόλησε έντονα 

τους ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν κατά γενική ομολογία ότι υπάρχει 

σημαντική σχέση ανάμεσα στη φορολογία και στη μεγέθυνση (βλ.  Karran  (1985), 

Easterly & Rebelo (1993)).  Οι μελέτες που προσέγγισαν το ζήτημα της σχέσης της 

φορολογίας και της μεγέθυνσης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

α) μελέτες που μελετούν καθαρά την επίδραση της φορολογικής πολιτικής στην 

οικονομική μεγέθυνση, όπως οι μελέτες των Mendoza, et al., (1997), Lee  και 

Gordon (2005), Poulson  και  Kaplan (2008). Η πλειοψηφία των μελετών αυτών 

έδειξαν πως οι φορολογικά στρεβλώσεις τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τη 

μεγέθυνση. 
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β) μελέτες καθαρά εμπειρικές που αφορούν στη διερεύνηση της σχέσης των 

φορολογικών εσόδων και της μεγέθυνσης. Η σχέση αυτή μπορεί να είναι θετική, 

αρνητική ή ουδέτερη, καθώς εξαρτάται από τη βαρύτητα που δίνει μια οικονομία 

στα φορολογικά έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα αφορούν σε υποχρεωτικές 

μεταβιβάσεις αξιών προς το κράτος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Η σχέση 

εσόδων από φόρους και μεγέθυνσης έχει αναλυθεί διεξοδικά στην ακαδημαϊκή 

βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα των αναλύσεων έχουν δείξει πως τα 

φορολογικά έσοδα είναι το πιο σημαντικό και ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση και 

διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης σε μια χώρα. Το φορολογικό σύστημα 

μπορεί να συνιστά ένα αποτελεσματικό και ισχυρό κανάλι για την κινητοποίηση των 

εσωτερικών πόρων μιας χώρας με βασικό στόχο τον περιορισμό των εισοδηματικών 

ανισοτήτων και την αποτελεσματική τοποθέτηση των πόρων, ώστε να επιτευχθεί 

οικονομική σταθεροποίηση. 

Επιπλέον, οι συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών είναι σχετικά 

δύσκολη διότι βασίστηκαν σε διαφορετικούς τρόπους μέτρησης και χρήσης των 

φόρων αλλά και θεωρητικής προσέγγισης, νεοκλασικής ή ενδογενούς μεγέθυνσης. 

Όπως ανέφερε ο Karran (1985), η οικονομία και η φορολογία αυξάνονται 

ταυτόχρονα και για το λόγο αυτό η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να επηρεαστεί 

θετικά ή αρνητικά από τη φορολογία. 

Για παράδειγμα, ο Marsden (1983) διερεύνησε μεταξύ άλλων τη σχέση αυτή 

σε δείγμα 20 χωρών και διαπίστωσε ότι είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση του φόρου από αγαθά και υπηρεσίες. Το αποτέλεσμα 

διατηρήθηκε ακόμη και όταν διαίρεσε το δείγμα αυτό σε χώρες υψηλού και 

χαμηλού εισοδήματος. Κατέληξε πως χώρες με υψηλά ποσοστά φορολόγησης  

τείνουν να έχουν χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης. Προς την ίδια κατεύθυνση 

της αρνητικής επίδρασης της φορολογίας στη μεγέθυνση κατέληξαν οι Easterly και 

Rebelo (1993) και Mendoza, et al., (1995). Οι Martin και Fardmanesh (1990) 

διαπίστωσαν πως, για τις 76 χώρες του δείγματός τους, οι οποίες ήταν χώρες 

χαμηλών, μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων, η επίδραση των φόρων στη 

μεγέθυνση είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική αλλά αλλάζει σε θετική με την 
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ενσωμάτωση στην ανάλυση της ωφέλειας που δημιουργεί η φορολογία από τη 

μείωση του ελλείμματος. Αντίθετα, οι Chang, et.al, (1999) κατέληξαν ότι το κράτος 

συλλέγει έσοδα από φόρους εισοδήματος και τα μετατρέπει σε παραγωγική 

δημόσια δαπάνη, επηρεάζοντας θετικά τη μεγέθυνση. 

Πιο πρόσφατα, ο Reed (2008) βρήκε ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στα 

φορολογικά έσοδα και στη μεγέθυνση για τις ΗΠΑ. Οι Mashkoor, et al., (2010) 

ανέλυσαν τη σχέση ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα και στη μεγέθυνση για το 

Πακιστάν. Κατέληξαν πως τα φορολογικά έσοδα επηρεάζουν θετικά την οικονομική 

μεγέθυνση της υπό μελέτης χώρας σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι Taha, et al., (2011) 

μελέτησαν τη σχέση φορολογικών εσόδων και μεγέθυνσης για τη Μαλαισία και 

κατέληξαν πως η μεγέθυνση προκαλεί τα φορολογικά έσοδα. Επισήμαναν πως η 

οικονομική μεγέθυνση δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στη φορολογία, αλλά μία 

αύξηση στην οικονομική μεγέθυνση προωθεί τα φορολογικά έσοδα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκεκριμένα για την υπό μελέτη περίπτωση της 

Ελλάδας, τα φορολογικά έσοδα προέρχονται κατά βάση από έμμεσους φόρους και 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και λιγότερο από άμεσους φόρους, με βάση την 

έκθεση του World Economic Forum (2013). Με βάση την ίδια έκθεση, φαίνεται πως 

το φορολογικό πλαίσιο και οι φορολογικοί συντελεστές αποτελούν βασικά 

προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

2.2 Εμπειρικές μελέτες για τις υπό διερεύνηση σχέσεις 

Η μελέτη της επίδρασης των εισαγωγών, των εξαγωγών και των φορολογικών 

εσόδων, δηλαδή τριών παραγόντων ανάπτυξης συνδυαστικά δεν έχει μελετηθεί 

διεξοδικά με αυτή τη μορφή. Οι περισσότερες μελέτες που εντοπίστηκαν στη 

βιβλιογραφία αφορούν στη διερεύνηση ενός ή δύο παραγόντων με την ανάπτυξη. 

Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας έγινε σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικά δείγματα χωρών και οικονομετρικές μεθοδολογίες και τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν μικτά. 
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Οι Dua, et al., (2000) εφάρμοσαν το μακροοικονομικό υπόδειγμα των Green 

και Murinde (1993), ώστε να διερευνήσουν τη δυναμικότητα των φορολογικών και 

χρηματοοικονομικών πολιτικών για την Ινδία (διάστημα 1962-1992) και την Κορέα 

(διάστημα 1965-1992). Χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό ως φορολογικές 

μεταβλητές την πραγματική κρατική δαπάνη, το φόρο εισοδήματος και το φόρο 

εξαγωγών και ως χρηματοοικονομικές μεταβλητές το επίσημο ποσοστό απόδοσης 

των δανείων των εμπορικών τραπεζών, τα εξωτερικά αποθέματα κεφαλαίου και τις 

εισροές ξένου κεφαλαίου. Εφάρμοσαν τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και όλους 

τους κλασικούς διαγνωστικούς ελέγχους. Διαπίστωσαν, ότι ο φόρος εισοδήματος 

και οι φόροι εξαγωγών επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική μεγέθυνση και στις 

δύο χώρες.  

Οι Shirazi, et al., (2004) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές, τις 

εισαγωγές και τη μεγέθυνση στο Πακιστάν το διάστημα 1960-2003. 

Χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο VAR και εφάρμοσαν τη διαδικασία πολυμεταβλητής 

αιτιότητας κατά Granger των Toda και Yamamoto (1995). Κατέληξαν ότι υπάρχει 

ισχυρή μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στους τρεις υπό μελέτη παράγοντες. Πιο 

συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι εξαγωγές επηρεάζουν θετικά την οικονομική 

μεγέθυνση και η σχέση ανάμεσα σε εισαγωγές και μεγέθυνση είναι αμφίδρομη. 

Ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές δεν υπάρχει καμία αιτιώδης επίδραση. 

Ο Abou-Stait (2005) εξέτασε την υπόθεση export-led growth για την Αίγυπτο 

και για το διάστημα 1977-2003. Χρησιμοποίησε ελέγχους μοναδιαίας ρίζας, την 

ανάλυση συνολοκλήρωσης, τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Κατέληξε στο 

συμπέρασμα, ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στην 

οικονομική μεγέθυνση, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και πως οι εξαγωγές οδηγούν 

στην οικονομική μεγέθυνση επιβεβαιώνοντας τη σχετική υπόθεση. 

Οι Koch, et al., (2005) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στους φόρους και την 

οικονομική μεγέθυνση για χώρες της Νότιας Αφρικής και για διάστημα 1960-2002. 

Χρησιμοποίησαν τη μέθοδο DEA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδραση των 

φόρων στην οικονομική μεγέθυνση είναι διαφορετική στο δείγμα αυτό σε σχέση με 

τις ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, μία αύξηση στους έμμεσους φόρους σε σχέση με 
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τους άμεσους φόρους μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης των 

υπό μελέτη χωρών. 

Οι Lee και Gordon (2005) μελέτησαν πώς επηρεάζουν οι φορολογικές 

πολιτικές την οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας για το διάστημα 1970-1997 με 

χρήση διαστρωματικής ανάλυσης, ανάλυσης χρονολογικών σειρών και ανάλυσης 

πάνελ (μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, μέθοδος βοηθητικών μεταβλητών, 

μέθοδος σταθερών επιδράσεων). Το δείγμα ήταν 87 χώρες της Υπο-Σαχάριας 

Αφρικής, του ΟΟΣΑ, της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας. Βρήκαν ότι οι 

φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις έχουν αρνητική συσχέτιση με τις 

διαστρωματικές διαφορές στους μέσους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, υπό τον 

έλεγχο διαφόρων άλλων καθοριστικών παραγόντων της οικονομικής ανάπτυξης, και 

άλλων τυπικών φορολογικών μεταβλητών. Στις παλινδρομήσεις σταθερών 

επιδράσεων, διαπίστωσαν πως οι αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών των 

επιχειρήσεων οδηγούν σε μείωση μελλοντικών ρυθμών ανάπτυξης στο εσωτερικό 

των χωρών.  

Ο Alhajhoj (2007) μελέτησε αν οι εξαγωγές επηρεάζουν και πώς την 

οικονομική μεγέθυνση στη Σαουδική Αραβία για το διάστημα 1970-2005. 

Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση VAR, η ανάλυση IFR και ο έλεγχος αιτιότητας κατά 

Granger. Κατέληξε ότι ο εξαγωγικός τομέας της Σαουδικής Αραβίας επηρεάζει 

θετικά και σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση μακροχρόνια.  

O Arnold (2008) μελέτησε τη σχέση ανάμεσα στις φορολογικές δομές και στην 

οικονομική μεγέθυνση για 21 χώρες του ΟΟΣΑ και για το διάστημα 1971-2004, 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα ECM. Ο φόρος εισοδήματος ασκεί αρνητική 

επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση ενώ οι φόροι ακίνητης περιουσίας και ο 

φόρος κατανάλωσης ασκούν θετική επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση. 

Ο Awokuse (2008) μελέτησε τη σχέση ανάμεσα στο εμπόριο και την 

οικονομική μεγέθυνση για την Αργεντινή, την Κολομβία και το Περού με αντίστοιχα 

διαστήματα ανάλυσης 1993:1 2002:4, 1994:1 2002:4 και 1990:1 2002:4. 

Χρησιμοποιήθηκαν έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, η μέθοδος συνολοκλήρωσης του 
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Johansen (1992) και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger. Κατέληξε ότι η ανάλυση 

μόνο της σχέσης μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής μεγέθυνσης μπορεί να 

οδηγήσει σε αναξιόπιστα αποτελέσματα. Επιβεβαίωσε τις υποθέσεις export-led 

growth και import-led growth. 

Οι Brasovenu και Brasovenu (2008) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στη 

φορολογική πολιτική και την οικονομική μεγέθυνση για τη Ρουμανία και για το 

διάστημα 1990-2007, εφαρμόζοντας ανάλυση παλινδρόμησης. Διαπίστωσαν ότι τα 

φορολογικά έσοδα ασκούν αρνητική επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση.  

Οι Johanson, et al., (2008) διερεύνησαν ποια είναι η κατάλληλη επιλογή 

φόρων, οι οποίο να ασκούν θετική επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση. Για το 

σκοπό αυτό εξέτασαν 21 χώρες του ΟΟΣΑ για το διάστημα 1971- 2004. 

Χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία Bottom-up. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εμπορικοί φόροι, οι φόροι εισοδήματος και οι φόροι κατανάλωσης επηρεάζουν 

αρνητικά την οικονομική μεγέθυνση.   

Oι Cetintas and Barisik (2009) ανέλυσαν τη σχέση  ανάμεσα στις εισαγωγές, τις 

εξαγωγές και την οικονομική μεγέθυνση για 13 χώρες μετάβασης2 και για το 

διάστημα 1995:2-2006:4. Εφαρμόστηκαν έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, 

συνολοκλήρωσης και αιτιότητας κατά Granger σε πάνελ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιότητα  από την οικονομική μεγέθυνση προς τις 

εξαγωγές.  

Ο Husein (2009) διερεύνησε την υπόθεση export-led growth για την 

περίπτωση της Ιορδανίας για το διάστημα 1969-2005. Χρησιμοποίησε 

πολυμεταβλητή ανάλυση συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον  ως τρίτη μεταβλητή τους 

όρους εμπορίου. Χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία του Johansen (1992) και των 

Saikkonen και Lütkepohl (2000) καθώς και το υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων με 

σκοπό να διερευνήσει τις μακροχρόνιες και τις βραχυχρόνιες αιτιώδεις επιδράσεις 

                                                      

2
 Αρμενία, Βουλγαρία, Εσθονία, Καζακστάν, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία  
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ανάμεσα στις εξαγωγές, στους όρους εμπορίου και στην οικονομική μεγέθυνση. 

Κατέληξε ότι επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συνολοκλήρωσης ανάμεσα στους τρεις 

παράγοντες που μελέτησε και η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας για όλες τις 

περιπτώσεις είναι αμφίδρομη.  

Οι Cetinkaya and Erdogan (2010) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις 

εισαγωγές, τις εξαγωγές και την οικονομική μεγέθυνση για την περίπτωση της 

Τουρκίας και για διάστημα 2002:01 - 2010:03. Για τις ανάγκες της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση VAR. Διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει αιτιώδης αμφίδρομη 

επίδραση ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική μεγέθυνση καθώς και στις 

εισαγωγές και την οικονομική μεγέθυνσης. Επιπλέον, εφαρμόστηκε ένας έλεγχος 

διάσπασης της διακύμανσης (variance decomposition test) αποδεικνύοντας ότι οι 

σχέσεις αιτιότητας που διαπιστώθηκαν αλληλοκαλύπτονται.   

Οι Elbeydi, et al., (2010) διερεύνησαν τις σχέσεις των εξαγωγών με την 

οικονομική μεγέθυνση στη Λιβύη για το διάστημα 1980-2007. Χρησιμοποίησαν τη 

μέθοδο της συνολοκλήρωσης και τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger με σκοπό να 

διερευνήσουν την ύπαρξη μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων αιτιωδών επιδράσεων. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας 

ανάμεσα στις εξαγωγές και στη μεγέθυνση, που είναι αμφίδρομες.  

Οι Temiz and Gokmen (2010) διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές 

και την οικονομική μεγέθυνση για την περίπτωση της Τουρκίας και για το διάστημα 

1950-2006. Χρησιμοποίησαν αρχικά τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας ADF, τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης Johansen (1992), το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και τον 

έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις εξαγωγές και τη μεγέθυνση. Ο 

έλεγχος κατά Granger έδειξε ότι βραχυχρόνια υπάρχει μία μονόδρομη σχέση 

αιτιότητας από τη μεγέθυνση προς τις εξαγωγές. 

Οι Hye και Bel Haj Boubaker (2011) διερεύνησαν τις υποθέσεις export-led 

growth, import-led growth και foreign debt sustainability για την περίπτωση της 

Τυνησίας και την περίοδο 1960-2008. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησαν τη 
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μεθοδολογία ARDL και τον έλεγχο διάσπασης της διακύμανσης (variance 

decomposition test). Κατέληξαν πως υπάρχει μονόδρομη αιτιώδης επίδραση από τις 

εξαγωγές στην οικονομική μεγέθυνση και αμφιδρομη αιτιώδης επίδραση ανάμεσα 

στις εισαγωγές και την οικονομική μεγέθυνση. Επομένως, επιβεβαίωσαν τις 

υποθέσεις export-led growth και import-led growth. Επίσης, το εξωτερικό χρέος 

είναι ασθενώς βιώσιμο. 

Οι Taha, et al., (2011) ασχολήθηκαν με τη σχέση των φορολογικών εσόδων και 

της οικονομικής μεγέθυνσης για τη Μαλαισία και το διάστημα 1970-2009. 

Εφάρμοσαν τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας, τη μέθοδο συνολοκλήρωσης Johansen 

(1992), το υπόδειγμα ECM και τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν μονόδρομη σχέση με κατεύθυνση από την οικονομική 

μεγέθυνση προς τα φορολογικά έσοδα. 

Οι Yaya (2011) ανέλυσε τη σχέσηα ανάμεσα στους φόρους και την οικονομική 

μεγέθυνση ARDL. Τα αποτελέσματα έδειξαν μακροχρόνια σχέση ισορροπίας στην 

πλειοψηφία τους και θετική σχέση ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα και την 

οικονομική μεγέθυνση,    

Ο Hye (2012) διερεύνησε τις υποθέσεις export-led growth, growth-led export, 

import-led growth, growth-led import και foreign deficit sustainability για την Κίνα 

και το διαστημα 1978-2009. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεχος μοναδιαίας ρίζας των the 

Phillips Perron, η μεθοδολογία ARDL και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αμφίδρομη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στην 

οικονομική μεγέθυνση και τις εξαγωγές, την οικονομική μεγέθυνση και τις 

εισαγωγές αλλά και ανάμεσα στις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Επιβεβαιώνονται, 

λοιπόν, οι σχετικές υπό μελέτη υποθέσεις. 

Ο Saad (2012) διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στο εξωτερικό δημόσιο χρέος, 

τις εξαγωγές, τη συναλλαγματική ισοτιμία και την οικονομική μεγέθυνση για την 

περίπτωση του Λιβάνου και την περίοδο 1970-2010. Χρησιμοποίησαν τη μέθοδο 

συνολοκλήρωσης, το μοντέλο διόρθωσης σφάλματος και τον έλεγχο αιτιότητας 

κατά Granger. Τα αποτελέσματα έδειξαν αμφίδρομη σχέση αιτιότητας κατά Granger 
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ανάμεσα στο ΑΕΠ και τα εξωτερικό χρέος, μονόδρομη αιτιώδη επίδραση κατά 

Granger ανάμεσα στο εξωτερικό χρέος και τις εξαγωγές, μονόδρομη αιτιώδη 

επίδραση κατά Granger από τις εξαγωγές στην οικονομική μεγέθυνση και 

μονόδρομη αιτιώδη επίδραση από τη συναλλαγματική ισοτιμία προς την 

οικονομική μεγέθυνση. 

Οι Rahman and Shahbaz (2013) μελέτησαν την επίδραση των εισαγωγών και 

των εισροών ξένου κεφαλαίου στην οικονομική μεγέθυνση για την περίπτωση του 

Πακιστάν και για το διάστημα 1990Q1-2008Q4. Χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία 

ARDL για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις 

υπό μελέτη μεταβλητές και το πολυμεταβλητό VECM πλαίσιο ανάλυσης. 

Επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στις εισαγωγές, τις 

εισροές ξένου κεφαλαίου και την οικονομική μεγέθυνση. Συγκεκριμένα, οι 

εισαγωγές ασκούν στατιστικά σημαντική θετική επίδραση στην οικονομική 

μεγέθυνση και μάλιστα η επίδραση είναι αμφίδρομη. 

Οι Ahmad, et al., (2016) μελέτησαν τη σχέση ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα 

και την οικονομική μεγέθυνση στο Πακιστάν για το διάστημα 1974-2010. 

Εφαρμόστηκε η μεθοδολογία ARDL και διαπιστώθηκε ότι τα φορολογικά έσοδα 

επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική μεγέθυνση μακροχρόνια. Με βάση τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους, θα πρέπει να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι και να 

αυξηθούν οι άμεσοι φόροι, ώστε τα φορολογικά έσοδα να επηρεάζουν θετικά την 

οικονομική μεγέθυνση. 

2.3 Εμπειρικές μελέτες για την Ελλάδα 

Η παρούσα μελέτη θα επιχειρήσει να μελετήσει τις σχέσεις ανάμεσα σε 

εισαγωγές, εξαγωγές και φορολογικά έσοδα ταυτόχρονα, έχοντας λάβει υπόψη όλη 

την επιμέρους σχετική βιβλιογραφία. Δεν έχει εντοπιστεί κάποια παρόμοια μελέτη 

παρά μόνο κάποιες μελέτες, οι οποίες μελετούν μία από τις προαναφερθείσες 

σχέσεις για την Ελλάδα. Επιπλέον, σε κάποιες μελέτες η Ελλάδα έχει αναφερθεί στο 

συνολικό δείγμα, για παράδειγμα των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Η πλειοψηφία 

των μελετών για τις συγκεκριμένες σχέσεις εντοπίστηκαν για τις ΗΠΑ ή για τις 
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αναπτυσσόμενες χώρες. Η σχετική βιβλιογραφία για την Ελλάδα απαιτεί περαιτέρω 

διερεύνηση. Οι μελέτες που εντοπίστηκαν και αφορούν στην Ελλάδα 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Οι Panas και Vamvoukas (2002) μελέτησαν όλες τις υποθέσεις που αφορούν 

στη σχέση των εξαγωγών και της μεγέθυνσης για την Ελλάδα για το διάστημα 1948- 

1997. Χρησιμοποίησαν τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας για να ελέγξουν την 

ολοκλήρωση των χρονοσειρών, τη μέθοδο συνολοκλήρωσης Johansen (1992), το 

υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος και τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. 

Διαπίστωσαν ότι δεν ισχύει η «export-led-growth» υπόθεση αλλά μακροχρόνια 

επιβεβαίωσαν την «growth-driven-exports» υπόθεση, δηλαδή ότι στην περίπτωση 

της Ελλάδας η μεγέθυνση οδηγεί τις εξαγωγές. 

Οι Thomas και Dritsaki (2005) εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στα φορολογικά 

έσοδα και στην οικονομική μεγέθυνση για την Ελλάδα και το διάστημα 1965-2002. 

Χρησιμοποίησαν τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας για να ελέγξουν την ολοκλήρωση 

των χρονοσειρών, τη μέθοδο συνολοκλήρωσης Johansen (1992), το υπόδειγμα 

διόρθωσης σφάλματος και τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Οι ερευνητές, αν 

και αντιμετώπισαν, όπως επισήμαναν, προβλήματα από την έλλειψη στοιχείων, 

ωστόσο, διαπίστωσαν ότι υπάρχει σχέση αιτιώδους επίδρασης ανάμεσα στα 

φορολογικά έσοδα και στη μεγέθυνση.  

Ο Kónya (2006) διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη 

για το διάστημα 1960-1997 για τις χώρες του ΟΟΣΑ, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Χρησιμοποίησε μία σχετικά νέα μεθοδολογία πάνελ 

που βασίζεται στα συστήματα SUR και τους ελέγχους τύπου Wald. Για την Ελλάδα 

επιβεβαιώθηκε η «growth-driven-exports» υπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχει 

μονόδρομη αιτιώδης επίδραση από τις εξαγωγές στη μεγέθυνση. 

Οι Konstantakopoulou και Tsionas (2016) μελέτησαν τη σχέση εξαγωγών και 

ανάπτυξης με τη μεθοδολογία των Pesaran, et al. (2001) και των Toda και 

Yamamoto (1995) για τις χώρες της Ευρωζώνης του Ευρωπαϊκού Νότου και για 

διάστημα 1960-2014. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν για την περίπτωση της 
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Ελλάδας την ύπαρξη θετικής μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας και αμφίδρομη 

αιτιότητα κατά Granger. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Μεταβλητές ανάλυσης 

Με βάση όσας αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τις ανάγκες της 

παρούσας μελέτης και τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα, τις 

εξαγωγές, τις εισαγωγές και την οικονομική μεγέθυνση θα πρέπει να οριστεί κάθε 

μέγεθος, το οποίο και θα αποτελέσει τη μεταβλητή της ανάλυσης που θα 

ακολουθήσει. 

Έσοδα Συνολικών Φόρων (Total Tax Revenue - TRE): Η φορολογία είναι η επιβολή 

υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους. Τα κρατικά έσοδα μέσω των 

υποχρεωτικών φόρων των φυσικών προσώπων (πολιτών) και νομικών προσώπων 

αποτελούν στη σύγχρονη οικονομία την σημαντικότερη πηγή των δημοσίων 

εσόδων. Ο αντικειμενικός σκοπός της φορολογίας είναι τριπλός: αφενός μεν η 

χρηματοδότηση των κρατικών δαπανών, κατά την δημοσιονομική πολιτική, 

αφετέρου η ενίσχυση ή σταθεροποίηση της οικονομικής ανάπτυξης, που αφορά την 

οικονομία γενικότερα, και τέλος, η ανακατανομή του πλούτου που αφορά την 

κοινωνική οικονομία για άμβλυνση των ανισοτήτων. Η εισοδηματική πολιτική (το 

κόστος εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου) στηρίζεται ακριβώς στους πόρους που 

αποκομίζει το κράτος με τη φορολογική πολιτική που αποφασίζει να εφαρμόσει. Οι 

υποχρεωτικές εισφορές ονομάζονται συνήθως φόροι. Η φορολογία αποτελεί μια 

σημαντική δραστηριότητα των δημόσιων φορέων σε όλες τις χώρες του κόσμου, και 

ιδιαίτερα στις περισσότερο ανεπτυγμένες, αφού εξασφαλίζει συνήθως περισσότερο 

από το 90% των εσόδων τους. Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

αντικείμενο μελέτης, με το οποίο ασχολούνται τόσο η οικονομική, όσο και άλλες 

επιστήμες, όπως π.χ. η νομική επιστήμη, η πολιτική επιστήμη, η διοικητική 

επιστήμη κ.ά. 

 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ή ΑΕΠ) (Gross Domestic Product - GDP): το ΑΕΠ  είναι 

το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, 

εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των 
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τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε 

διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές 

μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού. 

Εξαγωγές (Exports-EXP): είναι τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο 

εσωτερικό και πωλούνται στο εξωτερικό και οπότε προσμετρούνται στο ΑΕΠ της 

χώρας. 

Εισαγωγές (Imports-IMP): είναι τα αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο 

εξωτερικό και πωλούνται στην εγχώρια αγορά και οπότε δεν προσμετρούνται στο 

ΑΕΠ της χώρας. 

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των εσόδων από τους συνολικούς φόρους, του ΑΕΠ, 

των εξαγωγών και των εισαγωγών, αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει μια θετική 

σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και των εξαγωγών με τα έσοδα από φόρους και μια 

αντίστοιχα αρνητική σχέση των εισαγωγών με τα συνολικά έσοδα από φόρους. 

3.2 Περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών 

Πριν να γίνει η εξειδίκευση του υποδείγματος είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί 

η περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών που θα συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα 

με σκοπό να γίνει μία πρώτη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

3.2.1 Έσοδα Συνολικών Φόρων 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία των φορολογικών εσόδων, παρακάτω 

δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα ώστε να αποτυπωθεί η πορεία της συγκεκριμένης 

μεταβλητής. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή Total tax 

revenue σε BN Euro, η οποία αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων του IMF. 
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Διάγραμμα 1. Έσοδα Συνολικών Φόρων 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, Διάγραμμα 1, τα φορολογικά 

έσοδα ακολουθούν σε γενικές γραμμές μία ανοδική πορεία. Πιο συγκεκριμένα, από 

το 1980 μέχρι 2008, η πορεία του μεγέθους είναι ανοδική με έμφαση το 1995, έτος 

μετά το οποίο σημειώθηκε μία κατακόρυφη και ραγδαία αύξηση. Η αλλαγή στην 

πορεία αυτή άρχισε να διαφαίνεται από το 2009 και έπειτα, όταν εκδηλώθηκε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση, και παρουσιάστηκε καθοδική πορεία των 

φορολογικών εσόδων περίπου μέχρι το 2014. To μέγεθος αυτό θα χρησιμοποιηθεί 

σε λογαριθμική μορφή, LTRE, και, ως εκ τούτου παρουσιάζονται τα περιγραφικά 

στοιχεία της LTRE: 
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Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία LTRE  
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Minimum  21.27485
Std. Dev.   1.287773
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Ο δείκτης Jarque-Bera είναι ίσος με 4,482 περίπου και η τιμή πιθανότητας 

Probability=0,11. Όπως φαίνεται, η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή, 

καθώς η τιμή πιθανότητας είναι μεγαλύτερη από το 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας 

ελέγχου 5%). Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 2,191, μικρότερος του 3, 

υποδεικνύοντας ότι η κατανομή είναι πλατύκυρτη. Τέλος, ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι ίσος με -0,764 < 0. Συνεπώς, η κατανομή είναι ασύμμετρη και 

μάλιστα αρνητικά ή αριστερά ασύμμετρη. 

3.2.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 

παρακάτω δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα, ώστε να αποτυπωθεί η πορεία της 

συγκεκριμένης μεταβλητής. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η 

μεταβλητή Gross domestic product, constant prices 2010 σε BN Euro, η οποία 

αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων του IMF.  
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Διάγραμμα 2. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, Διάγραμμα 2, το ΑΕΠ ακολουθεί σε 

γενικές γραμμές μία ανοδική πορεία, από το 1980 μέχρι το 2008. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται σημαντική αύξηση από το 1993 μέχρι το 2008. Από το 2008 και μέχρι 

το 2013 σημειώνεται μία καθοδική πορεία του μεγέθους. Η αλλαγή στην πορεία 

αυτή άρχισε να διαφαίνεται με το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. To 

μέγεθος αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε λογαριθμική μορφή, LGDP, και, ως εκ τούτου 

παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία της LGDP: 

Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία GDP (σε σταθερές τιμές) 
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Probability  0.245659
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Ο δείκτης Jarque-Bera είναι ίσος με 2,808 περίπου και η τιμή πιθανότητας 

Probability=0,245. Όπως φαίνεται, η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή, 

καθώς η τιμή πιθανότητας είναι μεγαλύτερη από το 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας 

ελέγχου 5%). Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 1,786, μικρότερος του 3, 

υποδεικνύοντας ότι η κατανομή είναι πλατύκυρτη. Τέλος, ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι ίσος με 0,315 > 0. Συνεπώς, η κατανομή είναι ασύμμετρη και 

μάλιστα θετικά ή δεξιά ασύμμετρη. 

3.2.3 Εξαγωγές 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία των εξαγωγών, παρακάτω δημιουργήθηκε 

ένα διάγραμμα, ώστε να αποτυπωθεί η πορεία της συγκεκριμένης μεταβλητής. Για 

τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή Exports of goods and 

services (constant 2010 US$), η οποία αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν την 

αξία όλων των αγαθών και των άλλων υπηρεσιών της αγοράς που προβλέπονται 

στον υπόλοιπο κόσμο. Περιλαμβάνουν την αξία των εμπορευμάτων, μεταφοράς, 

ασφάλισης, μεταφοράς, ταξιδιών, δικαιωμάτων, δικαιωμάτων αδείας, και άλλες 

υπηρεσίες, όπως η επικοινωνία, οι κατασκευές, οι χρηματοοικονομικές, η 

ενημέρωση, οι επιχειρήσεις, οι προσωπικές και κυβερνητικές υπηρεσίες. Από τη 

μεταβλητή αυτή αποκλείονται οι αποζημιώσεις των εργαζομένων και τα έσοδα από 

επενδύσεις, καθώς και οι μεταβιβαστικές πληρωμές. 
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Διάγραμμα 3. Εξαγωγές 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, Διάγραμμα 3, οι εξαγωγές 

παρουσιάζουν ανοδική πορεία διαφορετικής έντασης μέχρι το 2008. Από το 2008 

και έπειτα, όταν και έγιναν έκδηλα τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κρίσης στην 

Ελλάδα, παρατηρήθηκε πτώση των εξαγωγών μέχρι και το 2013. Από το 2014 

άρχισε και πάλι να παρατηρείται μία μικρή αλλαγή αυτού του κλίματος με μία μικρή 

άνοδο των εξαγωγών. To μέγεθος αυτό θα χρησιμοποιηθεί σε λογαριθμική μορφή, 

LEXP, και, ως εκ τούτου παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία της LEXP: 
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Πίνακας 3. Περιγραφικά στοιχεία LEXP 
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Ο δείκτης Jarque-Bera είναι ίσος με 3,309 περίπου και η τιμή πιθανότητας 

Probability=0,191. Συνεπώς, η μεταβλητή  ακολουθεί την κανονική κατανομή, καθώς 

η τιμή πιθανότητας είναι μεγαλύτερη από το 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας ελέγχου 

5%). Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 1,559, μικρότερος του 3, υποδεικνύοντας ότι η 

κατανομή είναι πλατύκυρτη. Τέλος, ο συντελεστής ασυμμετρίας είναι ίσος με -0,181 

< 0. Συνεπώς, η κατανομή είναι ασύμμετρη και μάλιστα αρνητικά ή αριστερά 

ασύμμετρη. 

3.2.4 Εισαγωγές 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία των εισαγωγών, παρακάτω δημιουργήθηκε 

ένα διάγραμμα, ώστε να αποτυπωθεί η πορεία της συγκεκριμένης μεταβλητής. Για 

τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή Imports of goods and 

services (% of GDP), η οποία αντλήθηκε από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν την αξία όλων 

των αγαθών και άλλων υπηρεσιών που λαμβάνει μια οικονομία από τον υπόλοιπο 

κόσμο. Περιλαμβάνουν την αξία των εμπορευμάτων, μεταφοράς, ασφάλισης, 

μεταφοράς, ταξιδιών, δικαιωμάτων, δικαιωμάτων αδείας, και άλλες υπηρεσίες, 

όπως η επικοινωνία, οι κατασκευές, οι χρηματοοικονομικές, η ενημέρωση, οι 

επιχειρήσεις, οι προσωπικές και κυβερνητικές υπηρεσίες. Από τη μεταβλητή αυτή 
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αποκλείονται οι αποζημιώσεις των εργαζομένων και τα έσοδα από επενδύσεις, 

καθώς και οι μεταβιβαστικές πληρωμές. 

Διάγραμμα 4. Εισαγωγές 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, Διάγραμμα 4, οι εισαγωγές 

κινούνται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το ΑΕΠ της Ελλάδας και συγκεκριμένα το 

διάστημα 1990-1995 παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση. Από το 1996 μέχρι το 

2000, παρουσιάζεται μία ταχύτατη ανοδική πορεία των εισαγωγών. Το 2001 κινείται 

στα επίπεδα σχεδόν του 2000, ενώ από το 2002 μέχρι το 2003 παρατηρήθηκε μία 

έντονη πτωτική πορεία των εισαγωγών. Από το 2004 και μέχρι το 2008 το κλίμα 

ανατράπηκε και οι εισαγωγές αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό. Από το 2008 και έπειτα, 

οπότε και εμφανίστηκαν οι πρώτες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης 

στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε πτώση των εισαγωγών μέχρι και το 2009. Από το 2009 

άρχισε και πάλι να παρατηρείται σημαντική άνοδος στις εισαγωγές.  
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Πίνακας 4. Περιγραφικά στοιχεία IMP 
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Ο δείκτης Jarque-Bera είναι ίσος με 3,354 περίπου και η τιμή πιθανότητας 

Probability=0,187. Όπως φαίνεται, η μεταβλητή ακολουθεί κανονική κατανομή, 

καθώς η τιμή πιθανότητας είναι μεγαλύτερη από το 0,05 (επίπεδο σημαντικότητας 

ελέγχου 5%). Ο συντελεστής κύρτωσης είναι 1,755, μικρότερος του 3, 

υποδεικνύοντας ότι η κατανομή είναι πλατύκυρτη. Τέλος, ο συντελεστής 

ασυμμετρίας είναι ίσος με 0,414 > 0. Συνεπώς, η κατανομή είναι ασύμμετρη και 

μάλιστα θετικά ή δεξιά ασύμμετρη. 

3.3 Οι συσχετίσεις των μεταβλητών 

Η συσχέτιση εκφράζει το βαθμό κατά τον οποίο δύο ποσοτικές μεταβλητές 

μεταβάλλονται με την προϋπόθεση πως η σχέση τους είναι γραμμική. Για να 

μελετηθεί η σχέση ανάμεσα σε δύο ποσοτικές μεταβλητές, είναι αναγκαίο να 

προσδιοριστεί η συναρτησιακή μορφή. Πριν αναλυθεί ένα μοντέλο, και με 

δεδομένο ότι η γραμμική σχέση είναι η συνήθης πρώτη προσέγγιση κάθε ερευνητή, 

για την παρούσα μελέτη υπολογίστηκε ο συντελεστή γραμμικής συσχέτισης 

Pearson.  Ανάλογα με το πρόσημο του συντελεστή, η συσχέτιση ορίζεται ως 

αρνητική ή θετική. Αρνητική συσχέτιση σημαίνει πως η αύξηση της μίας μεταβλητής 

συνεπάγεται τη μείωση της άλλης μεταβλητής ενώ η περίπτωση της θετικής 

συσχέτισης αναφέρεται στη μεταβολή δύο μεταβλητών προς την ίδια κατεύθυνση. 

Το εύρος τιμών του συντελεστή είναι από -1 έως 1. Όταν ο συντελεστής είναι ίσος 
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με -1 υπάρχει τέλεια αρνητική συσχέτιση ενώ όταν είναι ίσος με 1 τότε υπάρχει 

τέλεια θετική συσχέτιση. Όσο πιο κοντά στο -1 ή στο 1 είναι ο συντελεστής, 

διαπιστώνεται ισχυρή συσχέτιση αρνητική ή θετική αντίστοιχα. Η περίπτωση που ο 

συντελεστής ισούται με μηδέν αναφέρεται στη μη ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης, 

ενώ αν ο συντελεστής είναι αρνητικός ή θετικός αλλά πολύ κοντά στο 0 τότε 

υπάρχει ασθενής αρνητική ή θετική συσχέτιση αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από 

τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

Πίνακας 5. Συσχετίσεις μεταβλητών
3
 

 LGDP LTRE LEXP IMP 

LGDP 1 0,575** 0,656** 0,573** 

LTRE 0,575** 1 0,899** 0,701** 

LEXP 0,656** 0,899** 1 0,773** 

IMP 0,573** 0,701** 0,773** 1 

**. Συσχέτιση σημαντική σε επίπεδο 0.01 (δίπλευρος)  

Οι συντελεστές συσχέτισης δείχνουν ότι παρουσιάζεται ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα 

στις μεταβλητές. 

3.4 Η εξειδίκευση του υποδείγματος 

Το μοντέλο που θα εκτιμηθεί περιλαμβάνει τέσσερις μεταβλητές: τo ΑΕΠ 

(GDP), τις εξαγωγές (EXP), τις εισαγωγές (IMP) και τα φορολογικά έσοδα (TRE). Το 

υπόδειγμα έχει την παρακάτω μορφή: 

����� = � + 	
����� + 	����� + 	������ + ��  

όπου � είναι ο σταθερός όρος, 	
, 	, 	� είναι οι συντελεστές των ανεξάρτητων 

μεταβλητών και συντελεστές κλίσης του μοντέλου, �����  είναι η εξαρτημένη 

                                                      

3
 Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS και υπολογίστηκε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης Pearson. 
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μεταβλητή του υποδείγματος, �����, �����, ����� είναι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές του υποδείγματος και �� είναι ο διαταρακτικός όρος. O δείκτης t σε όλες 

τις μεταβλητές αναφέρεται στη χρονική περίοδο που έχει επιλεγεί για την ανάλυση 

και συνεπώς, συμβολίζει τα έτη του δείγματος.  

3.5 Η μεθοδολογία έρευνας 

Με βάση τη γενική μορφή του μοντέλου που προαναφέρθηκε, η παρούσα 

μελέτη ακολουθεί τα εξής βήματα: 

- Θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και θα 

εφαρμοστούν όλοι οι διαγνωστικοί έλεγχοι 

- Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι για να διαπιστωθεί η στασιμότητα ή μη των 

χρονολογικών σειρών 

- Θα εφαρμοστεί η μέθοδος συνολοκλήρωσης των Engle-Granger (1987), 

Phillips-Ouliaris (1990) και του Johansen (1988, 1991), αφού διαπιστωθεί ο 

βαθμός ολοκλήρωσης των χρονολογικών σειρών είναι ίδιας τάξης. 

- Αν οι χρονολογικές σειρές διαπιστωθεί ότι είναι συνολοκληρωμένες, τότε θα 

εκτιμηθεί το υπόδειγμα ECM και θα εφαρμοστεί και ο έλεγχος αιτιότητας 

κατά Granger για να διαπιστωθούν οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες 

αιτιώδεις επιδράσεις. 

- Αν δε διαπιστωθεί συνολοκλήρωση τότε θα εφαρμοστεί ο έλεγχος 

αιτιότητας κατά Granger (1969), ώστε να διαπιστωθούν οι βραχυχρόνιες 

αιτιώδεις επιδράσεις.  

Η έρευνα χρησιμοποιεί ετήσια στοιχεία για την Ελλάδα και για το διάστημα 

1980-2015. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 

Παγκόσμια Τράπεζα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

4.1 Οικονομικά κριτήρια 

Λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση του υποδείγματος στην παράγραφο 3.4, 

πραγματοποιήθηκε εκτίμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με χρήση του 

οικονομετρικού πακέτου E-Views 8 σε διάφορες μορφές μοντέλων έχοντας ως βάση 

τις μεταβλητές που περιγράφηκαν. Τα αποτελέσματα από το καλύτερο μοντέλο 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 6. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 

Dependent Variable: ∆LGDP   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1981 2015   
Included observations: 35 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ∆LEXP 0.409897 0.074490 5.502686 0.0000 

∆IMP -0.009040 0.002258 -4.004297 0.0004 
∆LTRE -0.095058 0.040834 -2.327898 0.0268 

DCRISIS -0.036165 0.012497 -2.893989 0.0070 
C 0.013427 0.008317 1.614433 0.1169 
     
     R-squared 0.770261     Mean dependent var 0.008104 

Adjusted R-squared 0.739629     S.D. dependent var 0.036587 
S.E. of regression 0.018669     Akaike info criterion -4.992338 
Sum squared resid 0.010456     Schwarz criterion -4.770145 
Log likelihood 92.36591     Hannan-Quinn criter. -4.915637 
F-statistic 25.14572     Durbin-Watson stat 1.721519 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Το εκτιμημένο υπόδειγμα είναι: 

������
� = �, �� + �, ����� �� − �, ���"#�� − �, ����$%�� − �, ���&%"'"'� 

t-Statistic:        (1,614)          (5,503)     (-4,004)               (-2,328)           (-2,894) 

Prob.:             [0.1169]         [0.0000]              [0.0004]   [0.0268]          [0.0070] 

Στις παρενθέσεις παρατίθενται οι στατιστικές ελέγχου t (t-Statistic) για την 

αντίστοιχη εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης του δείγματος και στις 

αγκύλες παρατίθενται οι αντίστοιχες τιμές πιθανότητας. Επίσης, οι μεταβλητές του 

παραπάνω μοντέλου είναι: ΔLGDP-= πρώτη λογαριθμική διαφορά της μεταβλητής 

LGDP, ΔLEXP-= πρώτη λογαριθμική διαφορά της μεταβλητής LEXP, ΔIMP-= πρώτη 
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λογαριθμική διαφορά της μεταβλητής LIMP και DCRISIS-= ψευδομεταβλητή με τιμή 

1 για τα έτη της οικονομικής κρίσης και 0 για τα υπόλοιπα έτη. 

4.1.1 Ερμηνεία αποτελεσμάτων 

 Αρχικά, παρατηρείται αν υπάρχει συμφωνία με την οικονομική θεωρία. 

Διαπιστώνεται ότι ο συντελεστής της μεταβλητής 5����� έχει θετικό πρόσημο και οι 

συντελεστές των μεταβλητών 5���� και 5����� έχουν αρνητικό πρόσημο. Συνεπώς, 

με βάση όσα προαναφέρθηκαν στην ενότητα 2.1., είναι συμβατά με τη θεωρία. Οι 

μεταβλητές ερμηνεύονται ως εξής (a, b1, b2, b3 είναι οι εκτιμητές του 

υποδείγματος): 

- a: 0,01: Αν οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μηδέν, τότε ο 

ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα επηρεαστεί θετικά κατά 0,01 ποσοστιαίες 

μονάδες.  

- b1: 0,41: Αν αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα ο ρυθμός μεταβολής των 

εξαγωγών τότε ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,41 

ποσοστιαίες μονάδες, ceteris paribus. 

- b2: -0,01: Αν αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα ο ρυθμός μεταβολής των 

εισαγωγών, τότε ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,01 

ποσοστιαίες μονάδες, ceteris paribus. 

- b3: -0,10: Αν αυξηθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα ο ρυθμός μεταβολής των 

φορολογικών εσόδων, τότε ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 

0,10 ποσοστιαίες μονάδες, ceteris paribus. 

Από την εκτίμηση του παραπάνω μοντέλου διαπιστώνεται ότι σε σχέση με την 

αρχική εξειδίκευση υπάρχει μια επιπλέον μεταβλητή, η �6��7�7- με συντελεστή β4. 

Η μεταβλητή αυτή είναι μία ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει την τιμή 1 για το 

διάστημα των ετών της κρίσης και την τιμή 0 για όλα τα υπόλοιπα έτη του υπό 

μελέτη διαστήματος. Η εκτίμηση του συντελεστή είναι b4 και ισούται με -0,04. Το 

αρνητικό πρόσημο αιτιολογεί την αρνητική επίδραση της κρίσης επί του ρυθμού 

μεταβολής του ΑΕΠ, που στην ουσία αντιπροσωπεύει την οικονομική μεγέθυνση. Αν 

η ψευδομεταβλητή λάβει την τιμή 1, τότε ο ρυθμός μεταβολή του ΑΕΠ θα μειωθεί 

κατά 0,04 ποσοστιαίες μονάδες. Η συγκεκριμένη μεταβολή επηρεάζει τη σταθερά 
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του μοντέλου. Ωστόσο, επειδή, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω δεν είναι 

στατιστικά σημαντική η σταθερά η επίδραση της ψευδομεταβλητής εκφράζεται με 

την παραπάνω ερμηνεία.  

4.1.2 Διαστήματα εμπιστοσύνης  

Τα διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές α, β1, β2, β3, της γραμμής 

παλινδρόμησης του πληθυσμού  δίνονται από τους παρακάτω τύπους: 

Prob(a - tv=n-(k+1),a/2 x sa <βο < a + tv=n-(k+1),a/2 x sa) =(100 – α)% 

Prob(b1 - tv=n-(k+1),a/2 x sb1 <β1 < b1 + tv=n-(k+1),a/2 x sb1) =(100 – α)% 

Prob(b2 - tv=n-(k+1),a/2 x sb2 <β2 < b2 + tv=n-(k+1),a/2 x sb2) =(100 – α)% 

Prob(b3 - tv=n-(k+1),a/2 x sb3 <β3 < b3 + tv=n-(k+1),a/2 x sb3) =(100 – α)% 

όπου a, ,b1 , b2 και b3 είναι οι εκτιμητές της παλινδρόμησης του πληθυσμού και sa, 

sb1, sb2 και sb3 είναι τα τυπικά τους σφάλματα αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό 

χρησιμοποιείται η t κατανομή με v=n-(k+1) βαθμούς ελευθερίας (n το πλήθος των 

παρατηρήσεων και k ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών, εδώ n = 35 και k =4). 

Άρα, έχουμε v=30 βαθμούς ελευθερίας και από τον πίνακα της t κατανομής για 

επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 έχουμε: tv=n-(k+1),a/2= t30, 0,025 = 1,96. Αντικαθιστώντας 

στους παραπάνω τύπους προκύπτει: 

Prob (0,013 - 1,96 x 0,008 < α < 0,013 + 1,96 x 0,008) =(100 – 0,05)% ⇔ 

-0,003 < α < 0,029 

Prob (0,41- 1,96 x 0,07 < β1 < 0,41 + 1,96 x 0,07) =(100 – 0,05)% ⇔  

0,273 < β1 < 0,547 

Prob (-0,01 - 1,96 x 0,002 < β2 < -0,25 + 1,96 x 0,002) =(100 – 0,05)% ⇔  

-0,014 < β2 < -0,006 
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Prob (-0,10 - 1,96 x 0,041< β3 < -0,10 + 1,96 x 0,041) =(100 – 0,05)% ⇔  

-0,180 < β3 < -0,020 

4.2 Έλεγχος ποιότητας των αποτελεσμάτων 

Ελέγχονται τα πρόσημα των εκτιμητών της παλινδρόμησης, τα οποία θα 

πρέπει να συμφωνούν με την οικονομική θεωρία. Στο υπόδειγμα που εκτιμήθηκε, 

το πρόσημο του εκτιμητή β1, b1, της ανεξάρτητης μεταβλητής 5�����  είναι θετικό 

και αυτό συμφωνεί με την οικονομική θεωρία, επειδή καθώς αυξάνεται ο ρυθμό 

των εξαγωγών αυξάνεται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ. Ομοίως, το πρόσημο του 

εκτιμητή β2 της ανεξάρτητης μεταβλητής 5���� είναι αρνητικό και αυτό είναι 

σύμφωνο με την οικονομική θεωρία, επειδή καθώς αυξάνει ο ρυθμός των 

εισαγωγών επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ. Τέλος, το πρόσημο 

του εκτιμητή β3 της ανεξάρτητης μεταβλητής 5����8 είναι αρνητικό και αυτό είναι 

σύμφωνο με την οικονομική θεωρία, επειδή καθώς αυξάνει ο ρυθμός μεταβολής 

των εσόδων από φόρους μειώνεται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ. Τέλος, 

αναφορικά με την ψευδομεταβλητή που εισήχθη στο μοντέλο για να 

συμπεριληφθεί η επίδραση της κρίσης παρατηρείται ότι το πρόσημο είναι αρνητικό 

προς το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, όπως αναμενόταν καθώς η οικονομική κρίση 

επηρεάζει αρνητικά το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ μιας οικονομίας. 

4.2.1 Έλεγχοι συντελεστών παλινδρόμησης 

Πραγματοποιείται έλεγχος της σημαντικότητας καθενός εκ των συντελεστών 

της παλινδρόμησης του πληθυσμού με την κατανομή t (t-Statistic) με τις παρακάτω 

υποθέσεις (5 έλεγχοι): 

Ho: α = 0, Ho: β1 = 0, Ho: β2 = 0, Ho: β3 = 0, Ho: β4 = 0 (Μη στατιστικά σημαντικός 

συντελεστής) 

H1: α # 0, Ho: β1 # 0, Ho: β2 # 0, Ho: β3 # 0, Ho: β4 # 0 (Στατιστικά σημαντικός 

συντελεστής)  
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 Με βαθμούς ελευθερίας v=n – (k+1) = 30 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, 

έχουμε tv,a/2 = t30,0,025 = 1,96. 

Διάγραμμα 5. Απόφαση ελέγχου t 

 

Οι στατιστικές t των συντελεστών είναι οι εξής: 

tα= a - α/sa = 1,614  < t30,0,025 = 1,96, δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο , οπότε 

ο συντελεστής α είναι στατιστικά ασήμαντος.   

tβ1 = b1 - β1/sb1 = 4,738 > 1,96, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο, οπότε ο 

συντελεστής β1 είναι στατιστικά σημαντικός.   

tβ2 = b2 - β2/sb2 = 5,503 < t30,0,025 = 1,96, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο, οπότε 

ο συντελεστής β2 είναι στατιστικά σημαντικός. 

tβ3 = b3 - β3/sb3 = -4,004 < -1,96, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο, οπότε ο 

συντελεστής β3 είναι στατιστικά σημαντικός.  

tβ4 = b4 – β4/sb4 = -2,894 < t30,0,025 = -1,96, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο, 

οπότε ο συντελεστής β4 είναι στατιστικά σημαντικός.  

Στα ίδια συμπεράσματα οδηγούν οι τιμές πιθανότητας (Probability) που 

υπολογίζονται ανά συντελεστή, δηλαδή α, β1, β2, β3, β4 και συγκρίνονται με το 

επίπεδο σημαντικότητας που επιλέγεται για τον έλεγχο, το οποίο είναι 5%. 
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Επιβεβαιώνεται ότι οι β1, β2, β3 και β4 είναι στατιστικά σημαντικοί καθώς έχουν 

αντίστοιχα Prob < 0,05.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος με την F κατανομή, με βάση τον 

οποίο διερευνάται αν όλοι οι συντελεστές στο σύνολό τους είναι στατιστικά 

σημαντικοί. Η F κατανομή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στατιστικής 

σημαντικότητας του πολλαπλού γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης. Ο 

έλεγχος αυτός βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις: 

Ho: β1 = 0, β2 = 0, β3 = 0, β4 = 0  (Μη στατιστικά σημαντικοί συντελεστές) 

H1: β1 # 0 ή β2 # 0 ή β3 # 0 ή β4 # 0 (Τουλάχιστον ένας από τους συντελεστές είναι 

στατιστικά σημαντικός) 

Διάγραμμα 6. Απόφαση ελέγχου F 

  

Η στατιστική F είναι ίση με 25,146. Με βαθμούς ελευθερίας v= n – (k+1) = 35 – 

(4+1) = 30 και επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05, η κριτική τιμή από τους πίνακες της 

F κατανομής είναι Fv1,v2,α = F 4,30,0,05 = 2,69. Συνεπώς, F=  25,146 >> F 4,26,0,05 = 2,69, το 

οποίο σημαίνει ότι απορρίπτεται η Ηο οπότε οι συντελεστές είναι από κοινού 

στατιστικά σημαντικοί, γεγονός που σημαίνει ότι ασκούν από κοινού στατιστικά 

σημαντική επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

4.2.2 Συντελεστής προσδιορισμού 

Στο εν λόγω υπόδειγμα, η τιμή του R-squared είναι  0,7703, η ερμηνεία του 

οποίου έχει ως εξής: 
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Το 77,03% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής ερμηνεύεται από το εν 

λόγω υπόδειγμα, δηλαδή οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν την εξαρτημένη 

κατά 77,03%. 

4.3 Οικονομετρικά κριτήρια 

4.3.1 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Durbin - Watson 

Ο διαγνωστικός έλεγχος των Durbin και Watson χρησιμοποιείται για να 

ελεγχθεί η αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης AR(1). Η στατιστική Durbin Watson  παίρνει 

τιμές από 0 ως 4. Αν η τιμή είναι ίση με 2 τότε δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. Στο 

παράδειγμα αυτό είναι ίση με 1,723 και είναι μικρότερη του 2. Η αποδοχή ή 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης εξαρτάται από τη σύγκριση της τιμής της 

στατιστικής DW με τις αντίστοιχες τιμές dL και dU των πινάκων των Durbin και 

Watson . Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

Ηο : Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

Η1 : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

Για v=30 βαθμούς ελευθερίας και k=4 ερμηνευτικές μεταβλητές, οι κριτικές τιμές 

από τον πίνακα Durbin-Watson είναι dL = 0,94 και dU = 1,51. Με βάση το παρακάτω 

σχήμα συμπεραίνεται ότι: 
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Διάγραμμα 7. Έλεγχος Durbin-Watson 

 

d= 1,723 > du = 1,51, το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης 

τάξης. 

4.3.2 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης  Breusch – Godfrey 

Από τον παραπάνω έλεγχο προκύπτει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης 

τάξης. Με τον έλεγχο Breusch – Godfrey διαπιστώνεται αν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

πρώτης τάξης αλλά και μεγαλύτερης τάξης. Αρχικά, επιλέγεται να ελεγχθεί η 

αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης (Lag specification ορίζεται το 1). Εξετάζεται δηλαδή αν 

υπάρχει αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτης τάξης: 

Πίνακας 7. Έλεγχος Breusch – Godfrey – αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.153783     Prob. F(1,29) 0.6978 

Obs*R-squared 0.184622     Prob. Chi-Square(1) 0.6674 
     
     

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

Ηο = Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 

H1 = Υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα βλέπουμε ότι: Prob. F(1,29) = 

0,6978 > 0,05 και Prob. Chi-Square(1)= 0,6674 > 0,05. Επομένως, γίνεται αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση Ηο και συνεπώς, δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. 
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Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης δεύτερης τάξης: 

Πίνακας 8. Έλεγχος Breusch – Godfrey – αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.193101     Prob. F(2,28) 0.8255 

Obs*R-squared 0.476186     Prob. Chi-Square(2) 0.7881 
     
     

Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

Ηο = Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

H1 = Υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα βλέπουμε ότι: Prob. F(2,28) = 

0,8255 > 0,05 και Prob. Chi-Square(2)= 0,7881 > 0,05. Επομένως, γίνεται αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση Ηο και συνεπώς, υπάρχει αυτοσυσχέτιση δεύτερης τάξης. 

Τέλος, εφαρμόζεται μία ακόμη φορά ο έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση τρίτης τάξης: 

Πίνακας 9. Έλεγχος Breusch – Godfrey – αυτοσυσχέτιση τρίτης τάξης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.251544     Prob. F(3,27) 0.8595 

Obs*R-squared 0.951631     Prob. Chi-Square(3) 0.8130 
     
     

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα βλέπουμε ότι: Prob. F(3,27) = 

0,8595 > 0,05 και Prob. Chi-Square(3)= 0,81305 > 0,05. Επομένως, γίνεται αποδεκτή 

η μηδενική υπόθεση Ηο και συνεπώς, δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τρίτης τάξης. 
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4.3.3 Έλεγχος κανονικότητας 

Οι Jarque-Bera πρότειναν μία μέθοδο που βασίζεται στον έλεγχο της 

κανονικότητας των καταλοίπων. Οι δύο βασικές υποθέσεις έχουν ως εξής: 

Η0:  τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά 

Η1:  τα κατάλοιπα δεν κατανέμονται κανονικά 

Για να ελεγχθεί η κανονικότητα των καταλοίπων εφαρμόστηκε ο συγκεκριμένος 

έλεγχος, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 10. Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera 

0

1

2

3

4

5

6

-0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Series: Residuals
Sample 1981 2015
Observations 35

Mean      -1.98e-18
Median   0.001395
Maximum  0.033200
Minimum -0.037703
Std. Dev.   0.017536
Skewness  -0.536263
Kurtosis   2.867707

Jarque-Bera  1.703063
Probability  0.426761

 

Παρατηρώντας το παραπάνω Πίνακα, η τιμή πιθανότητας (probability) από τη 

στατιστική των Jarque-Bera είναι [0,428] > 0,05. Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή και κατ’ επέκταση τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 

4.3.4 Έλεγχος  ετεροσκεδαστικότητας 

Για τον έλεγχο της ετεροσκεδαστικότητας χρησιμοποιείται ο έλεγχος του 

White. Ο έλεγχος του White ανήκει στην κατηγορία των ελέγχων των 

πολλαπλασιαστών του Lagrange. Οι υποθέσεις του ελέγχου είναι οι ακόλουθες: 
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Η0 :Δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Η1 :Υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα 

Πίνακας 11. Έλεγχος  ετεροσκεδαστικότητας White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.558425     Prob. F(13,21) 0.8595 

Obs*R-squared 8.991073     Prob. Chi-Square(13) 0.7736 
Scaled explained SS 6.168744     Prob. Chi-Square(13) 0.9398 

     
     

Από τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα συνάγεται ότι γίνεται αποδεκτή η 

μηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή τα κατάλοιπα είναι ομοσκεδαστικά, καθώς τόσο ο 

έλεγχος του White, ο οποίος ακολουθεί την κατανομή X2 με βαθμούς όσο και η 

στατιστική του F του Wald δίνουν υψηλές τιμές πιθανότητας και μεγαλύτερες του 

επιπέδου σημαντικότητας 5%, δηλαδή Prob. F(13,21)=0,8595 > 0,05, Prob. Chi-

Square(13)=0,7736 > 0,05 και Prob. Chi-Square(13)=0,9398 > 0,05. 

4.3.5 Έλεγχος επιδράσεων ARCH 

Συνεχίζοντας τους ελέγχους, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την ύπαρξη 

διαδικασίας ARCH(ρ), σύμφωνα με τις παρακάτω υποθέσεις: 

Ηο :  Δεν υπάρχει υπόδειγμα ARCH(ρ) 

Η1 :  Υπάρχει υπόδειγμα ARCH(ρ) 

Υπολογίζεται η στατιστική (ΕΝ) του Engle ως εξής: ΕΝ=(n-p)*R2, όπου n είναι το 

μέγεθος του δείγματος και p είναι ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων ή η τάξη της 

διαδικασίας ARCH. Η στατιστική (ΕΝ) του Engle ακολουθεί την Χ2 κατανομή με ρ  

βαθμούς ελευθερίας, όπου ρ είναι η τάξη της αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητας (τάξη της διαδικασίας ARCH). Ο παρών έλεγχος 

πραγματοποιείται και τη στατιστική F. Στην προκειμένη περίπτωση 

χρησιμοποιήθηκε  p=1: 
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Πίνακας 12. Έλεγχος επιδράσεων ARCH πρώτης τάξης 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.098066     Prob. F(1,32) 0.7562 

Obs*R-squared 0.103877     Prob. Chi-Square(1) 0.7472 
     
     

Παρατηρείται ότι Prob. F(1,32) = 0,7562 > 0,05 και Prob. Chi-Square(1)= 0,7472 > 

0,05. Επομένως, γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο. Άρα, δεν υπάρχει 

επίδραση ARCH πρώτης τάξης. 

Επιπλέον, διερευνήθηκε η πιθανότητα ύπαρξης επιδράσεων ARCH δεύτερης 

τάξης: 

Πίνακας 13. Έλεγχος επιδράσεων ARCH δεύτερης τάξης 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.254830     Prob. F(2,30) 0.7767 

Obs*R-squared 0.551261     Prob. Chi-Square(2) 0.7591 
     
     

Παρατηρείται ότι Prob. F(2,30)=0,7767 > 0,05 και Prob. Chi-Square(2)= 0,7591 > 

0,05. Επομένως, γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση Ηο. Άρα, δεν υπάρχει 

επίδραση ARCH δεύτερης τάξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

5.1 Η έννοια της στασιμότητας 

Μια στοχαστική διαδικασία είναι στάσιμη (χρονική σειρά) όταν οι τιμές της 

στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η 

τιμή της διακύμανσης μεταξύ δυο χρονικών περιόδων t και t+k (όπου k είναι μια 

τυχαία χρονική περίοδος κατά μήκος του άξονα του χρόνου) εξαρτάται μόνο από 

την υστέρηση μεταξύ των δυο χρονικών περιόδων, δηλαδή από την απόσταση στα 

δυο αυτά χρονικά διαστήματα και όχι από την πραγματική χρονική περίοδο κατά 

την οποία θεωρούνται οι διακυμάνσεις. Μια χρονική σειρά Υt είναι στάσιμη όταν 

ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: 

- Ο μέσος: Ε(Υt) = μ 

- Η διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt – μ)2 = σ2 

- Η συνδιακύμανση: Cov(Yt,Yt+k) = E[(Yt – μ)(Υt+k – μ)] = γk 

Εάν  μία από τις σχέσεις αυτές δεν ισχύει, τότε η χρονική σειρά Yt δεν είναι στάσιμη. 

Οι περισσότερες χρονολογικές σειρές δεν είναι στάσιμες αλλά μπορούν να γίνουν 

αν πάρουμε τις πρώτες τους διαφορές ή ακόμα και τις δεύτερες. Ο έλεγχος 

στασιμότητας μιας χρονολογικής σειράς γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: 

- Μελετώντας την γραφική απεικόνιση της σειράς 

- Κατασκευάζοντας και μελετώντας την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και  το 

αντίστοιχο κορρελόγραμμά της 

- Πραγματοποιώντας  έλεγχο για μοναδιαία ρίζα (Dickey-Fuller tests) 

- Πραγματοποιώντας στατιστικούς ελέγχους για τον συντελεστή      

αυτοσυσχέτισης (Q statistic) 

Μια χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη, όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή 

καθοδική), όταν μεταβάλλεται η μεταβατικότητα της σε συνάρτηση με τον χρόνο ή 

όταν παρουσιάζει εποχικότητα. Οι έλεγχοι στασιμότητας μπορούν να χωριστούν σε 

δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών 
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παραστάσεων, καθώς και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, ενώ στην δεύτερη 

κατηγορία αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών. 

5.2 Έλεγχος Στασιμότητας με τις Γραφικές Παραστάσεις 

5.2.1 Έσοδα Συνολικών Φόρων 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία και περιγραφική ανάλυση των φορολογικών 

εσόδων, παρατηρείται και πάλι το διάγραμμα της συγκεκριμένης μεταβλητής σε 

λογαριθμική μορφή, καθώς έτσι χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη 

ανάλυσης. Το διάγραμμα παρατίθεται παρακάτω: 

Διάγραμμα 8. Έσοδα Συνολικών Φόρων 
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Από το ανωτέρω διάγραμμα παρατηρείται ότι η πορεία των συνολικών 

εσόδων της Ελλάδας από τους φόρους είναι γνησίως αύξουσα μέχρι και το έτος 

2007, έτος κατά το οποίο αρχίζει να διαφαίνεται η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση. Μέχρι και το 2010, η πορεία των εσόδων από τους φόρους είναι γνησίως 

φθίνουσα. Να σημειωθεί ότι το έτος 2009, η Ελληνική οικονομία αντιμετώπισε την 

πιο σοβαρή της κρίση από το 1993, με το υψηλότερο δημόσιο έλλειμμα (αν και 

κοντά σε αυτό της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου) καθώς και το δεύτερο 

υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ. Το δημόσιο έλλειμμα του 2009 
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έφτασε στο 15,4% του ΑΕΠ. Αυτό, και τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους (στο 127,1% 

του ΑΕΠ το 2009) οδήγησαν σε υψηλό κόστος δανεισμού, που προκάλεσε μια 

σοβαρή οικονομική κρίση. Από το έτος 2010, ξαναρχίζει η ανοδική τους πορεία, 

λόγω των σκληρών και άδικων  πολιτικών που άρχισε να εφαρμόζει η Ελλάδα 

κατόπιν της υπογραφής του μνημονίου με το ΔΝΤ την ΕΕ και την ΕΚΤ ώστε να 

καλυφθεί η δανειακή ανάγκη της χώρας.  

5.2.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και 

την περιγραφική ανάλυση του μεγέθους, παρατηρείται και πάλι το διάγραμμα της 

συγκεκριμένης μεταβλητής σε λογαριθμική μορφή, καθώς έτσι χρησιμοποιήθηκε 

και στην προηγούμενη ανάλυσης. Το διάγραμμα παρατίθεται παρακάτω: 

Διάγραμμα 9. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της 

Ελλάδας μέχρι το 2007 έβαινε συνεχώς αυξανόμενο. Κατόπιν, άρχισε η καθοδική 

του πορεία ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της 

εφαρμογής του μνημονίου που υπέγραψε η Ελληνική κυβέρνηση τον Μάιο του 

2010 με το ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ, ώστε να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. 
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Από το 2012, αρχίζει να σταθεροποιείται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στα 

χαμηλότερα επίπεδα του έτους 2012. 

5.2.3 Εξαγωγές 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία των εξαγωγών και την περιγραφική ανάλυση 

του μεγέθους, παρατηρείται και πάλι το διάγραμμα της συγκεκριμένης μεταβλητής 

σε λογαριθμική μορφή, καθώς έτσι χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη 

ανάλυση. Το διάγραμμα παρατίθεται παρακάτω: 

Διάγραμμα 10. Εξαγωγές 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, οι εξαγωγές παρουσιάζουν 

ανοδική πορεία διαφορετικής έντασης μέχρι το 2008. Από το 2008 και έπειτα, όταν 

και έγιναν έκδηλα τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κρίσης στην Ελλάδα, 

παρατηρήθηκε πτώση των εξαγωγών μέχρι και το 2013. Από το 2014 άρχισε και 

πάλι να παρατηρείται μία μικρή αλλαγή αυτού του κλίματος με μία μικρή άνοδο 

των εξαγωγών.  
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5.2.4 Εισαγωγές 

Έχοντας ήδη δώσει την ερμηνεία των εξαγωγών και την περιγραφική ανάλυση 

του μεγέθους, παρατηρείται και πάλι το διάγραμμα της συγκεκριμένης μεταβλητής. 

Το διάγραμμα παρατίθεται παρακάτω: 

Διάγραμμα 11.Εισαγωγές 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, οι εισαγωγές κινούνται σε χαμηλά 

επίπεδα σε σχέση με το ΑΕΠ της Ελλάδας και συγκεκριμένα το διάστημα 1990-1995 

παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση. Από το 1996 μέχρι το 2000, παρουσιάζεται 

μία ταχύτατη ανοδική πορεία των εισαγωγών. Το 2001 κινείται στα επίπεδα σχεδόν 

του 2000, ενώ από το 2002 μέχρι το 2003 παρατηρήθηκε μία έντονη πτωτική πορεία 

των εισαγωγών. Από το 2004 και μέχρι το 2008 το κλίμα ανατράπηκε και οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό. Από το 2008 και έπειτα, οπότε και 

εμφανίστηκαν οι πρώτες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στην 

Ελλάδα, παρατηρήθηκε πτώση των εισαγωγών μέχρι και το 2009. Από το 2009 

άρχισε και πάλι να παρατηρείται σημαντική άνοδος στις εισαγωγές.  
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5.3 Έλεγχος Στασιμότητας με τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης εκφράζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης του δείγματος και του χρονικού διαστήματος t, ενώ η 

συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης εκφράζει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

συντελεστή μερικής αυτοσυσχέτισης του δείγματος και του χρονικού διαστήματος t. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην περίπτωση αυτή είναι : 

Ηο: η χρονική σειρά είναι στάσιμη, (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

Η1: η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη, (υπάρχει μοναδιαία ρίζα) 

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν κορελογράμματα ανά μεταβλητή, τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω στα επίπεδα των μεταβλητών: 

Διάγραμμα 12. Κορελόγραμμα Συνολικών Εσόδων από Φόρους (LTRE) 

Sample: 1980 2015      
Included observations: 36     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.917 0.917 32.847 0.000 

      . |******|       .*| .    | 2 0.829 -0.074 60.469 0.000 
      . |***** |       . | .    | 3 0.745 -0.021 83.454 0.000 
      . |***** |       . | .    | 4 0.661 -0.049 102.12 0.000 
      . |****  |       . | .    | 5 0.578 -0.042 116.87 0.000 
      . |****  |       . | .    | 6 0.495 -0.054 128.06 0.000 
      . |***   |       . | .    | 7 0.414 -0.043 136.15 0.000 
      . |**    |       .*| .    | 8 0.331 -0.069 141.52 0.000 
      . |**    |       .*| .    | 9 0.248 -0.068 144.63 0.000 
      . |*.    |       .*| .    | 10 0.163 -0.069 146.03 0.000 
      . |*.    |       . | .    | 11 0.088 -0.016 146.45 0.000 
      . | .    |       . | .    | 12 0.018 -0.040 146.47 0.000 
      . | .    |       . | .    | 13 -0.049 -0.044 146.61 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 14 -0.112 -0.054 147.39 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 15 -0.170 -0.038 149.28 0.000 
      **| .    |       . | .    | 16 -0.213 0.022 152.39 0.000 
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Διάγραμμα 13. Κορελόγραμμα Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (LGDP) 

Sample: 1980 2015      
Included observations: 36     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.964 0.964 36.322 0.000 

      . |******|      ***| .    | 2 0.901 -0.400 68.986 0.000 
      . |******|       .*| .    | 3 0.820 -0.182 96.830 0.000 
      . |***** |       .*| .    | 4 0.722 -0.169 119.12 0.000 
      . |****  |       . | .    | 5 0.619 -0.012 136.01 0.000 
      . |****  |       . | .    | 6 0.514 -0.018 148.06 0.000 
      . |***   |       .*| .    | 7 0.406 -0.115 155.84 0.000 
      . |**    |       .*| .    | 8 0.294 -0.143 160.07 0.000 
      . |*.    |       . |*.    | 9 0.192 0.123 161.92 0.000 
      . |*.    |       . | .    | 10 0.099 0.023 162.44 0.000 
      . | .    |       .*| .    | 11 0.013 -0.103 162.45 0.000 
      . | .    |       . | .    | 12 -0.065 -0.053 162.69 0.000 
      .*| .    |       .*| .    | 13 -0.138 -0.094 163.82 0.000 
      **| .    |       . | .    | 14 -0.207 -0.049 166.48 0.000 
      **| .    |       . | .    | 15 -0.266 0.033 171.08 0.000 
      **| .    |       .*| .    | 16 -0.318 -0.097 177.99 0.000 

       
       

Διάγραμμα 14. Κορελόγραμμα Εξαγωγών (LEXP) 

Sample: 1980 2015      
Included observations: 36     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |*******       . |******* 1 0.945 0.945 34.888 0.000 

      . |******|       .*| .    | 2 0.881 -0.106 66.129 0.000 
      . |******|       .*| .    | 3 0.811 -0.092 93.382 0.000 
      . |***** |       .*| .    | 4 0.735 -0.086 116.45 0.000 
      . |***** |       .*| .    | 5 0.648 -0.135 134.98 0.000 
      . |****  |       . | .    | 6 0.559 -0.056 149.25 0.000 
      . |***   |       . | .    | 7 0.477 0.010 159.97 0.000 
      . |***   |       **| .    | 8 0.378 -0.216 166.93 0.000 
      . |**    |       .*| .    | 9 0.275 -0.084 170.78 0.000 
      . |*.    |       . | .    | 10 0.182 0.014 172.52 0.000 
      . |*.    |       . | .    | 11 0.094 -0.027 173.01 0.000 
      . | .    |       . | .    | 12 0.011 -0.033 173.01 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 13 -0.071 -0.063 173.31 0.000 
      .*| .    |       .*| .    | 14 -0.147 -0.079 174.66 0.000 
      **| .    |       .*| .    | 15 -0.224 -0.094 177.93 0.000 
      **| .    |       . | .    | 16 -0.296 -0.031 183.91 0.000 
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Διάγραμμα 15. Κορελόγραμμα Εισαγωγών (IMP) 

Sample: 1980 2015      
Included observations: 36     

       
       Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
             . |******|       . |******| 1 0.854 0.854 28.511 0.000 

      . |***** |       .*| .    | 2 0.682 -0.175 47.235 0.000 
      . |****  |       . |*.    | 3 0.567 0.123 60.581 0.000 
      . |****  |       . | .    | 4 0.494 0.041 71.000 0.000 
      . |***   |       . | .    | 5 0.448 0.066 79.870 0.000 
      . |***   |       . |*.    | 6 0.449 0.162 89.048 0.000 
      . |***   |       .*| .    | 7 0.425 -0.088 97.561 0.000 
      . |**    |       **| .    | 8 0.298 -0.325 101.89 0.000 
      . |*.    |       .*| .    | 9 0.152 -0.082 103.07 0.000 
      . |*.    |       . |*.    | 10 0.100 0.206 103.60 0.000 
      . | .    |       .*| .    | 11 0.058 -0.144 103.78 0.000 
      . | .    |       .*| .    | 12 0.006 -0.094 103.78 0.000 
      . | .    |       .*| .    | 13 -0.058 -0.175 103.98 0.000 
      .*| .    |       . | .    | 14 -0.123 -0.017 104.92 0.000 
      **| .    |       .*| .    | 15 -0.231 -0.089 108.41 0.000 
      **| .    |       .*| .    | 16 -0.332 -0.086 115.95 0.000 

       
       

Παρατηρώντας τα ανωτέρω διαγράμματα, συνάγεται ότι απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση και επομένως, οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες στα επίπεδα 

τους, αρά παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα. 

Στο παραπάνω συμπέρασμα μπορούμε να καταλήξουμε εναλλακτικά με τρεις 

τρόπους ελέγχου: 

- Επειδή τα ιστογράμματα των συντελεστών της αυτοσυσχέτισης φθίνουν αργά 

προς το μηδέν οι μεταβλητές μου δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους. 

- Σύμφωνα με το τεστ του Bartlett, επειδή κάποια ιστογράμματα φεύγουν έξω 

από τις διακεκομμένες γραμμές, οι μεταβλητές μου δεν είναι στάσιμες στα 

επίπεδά τους. 

- Επειδή τα probabilities του Q-Statistics για όλους τους συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης είναι μικρότερα του 5%, οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες 

στα επίπεδά τους. 
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5.4 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας 

Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση των 

χρονικών σειρών είναι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας (unit root tests).  Με τον όρο 

μοναδιαία ρίζα στις μακροοικονομικές σειρές εννοούμε ότι κάποια ρίζα του 

πολυωνύμου f(x) = 1 - ρ1x1 - ρ2x2 - ρ3x3 - ...- ρnxn = 0 ισούται με τη μονάδα, βρίσκεται 

δηλαδή πάνω στο μοναδιαίο κύκλο. Στην περίπτωση που ο συντελεστής 

αυτοπαλινδρόμησης είναι μικρότερος της μονάδος /ρ/ < 1 το υπόδειγμα είναι μια 

διαδικασία στάσιμη. Με βάση τα παραπάνω, οι υποθέσεις των ελέγχων αυτών 

είναι: 

Η0: ρ = 1,  η διαδικασία Yt είναι μη στάσιμη (υπάρχει μοναδιαία ρίζα).  

Η1: /ρ/<1, η διαδικασία Yt είναι στάσιμη (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα). 

Οι πιο συνηθισμένοι έλεγχοι για την εξέταση της μοναδιαίας ρίζας είναι ο έλεγχος 

τωv DF και PP. 

Ο έλεγχος των DF εξετάζει: 

- τη συνθήκη κατά την οποία μια διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα, 

- κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση της ρίζας αυτής. 

Ο έλεγχος υποθέτει ότι οι διαταρακτικοί όροι δεν αυτοσυσχετίζονται και έχουν 

σταθερή διακύμανση. Οι κριτικές τιμές του ελέγχου αυτού αντλούνται από τους 

πίνακες του MacKinnon. Με βάση τις τιμές πιθανότητας, ελέγχονται τρία επίπεδα: 

από 0 - 1% έχουμε ισχυρή στάσιμη χρονοσειρά, από 1 - 5% έχουμε μέτρια στάσιμη 

χρονοσειρά και από 5 - 10% έχουμε χαλαρή στάσιμη χρονοσειρά.  

Yt=δ2 Yt-1+et   (1) Αυτοπαλίνδρομο σχήμα χωρίς σταθερά και χρονική τάση  

Yt=δο+δ2Yt-1+et  (2) Αυτοπαλίνδρομο σχήμα με σταθερά  

Yt=δο+δ1t+δ2Yt-1+et (3) Αυτοπαλίνδρομο σχήμα με σταθερά και χρονική τάση 
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Αν ο όρος et δεν είναι ανεξάρτητος, λόγω πιθανών συσχετίσεων στη χρονική σειρά, 

τότε χρησιμοποιείται ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller, έλεγχος ADF, ο 

οποίος είναι ένας τροποποιημένος έλεγχος των DF. Η τροποποίηση αυτή 

περιλαμβάνει την εισαγωγή χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής στα 

υποδείγματα που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των DF.  

5.4.1 Έλεγχος επαυξημένου Dickey- Fuller (ADF)   

Για τον έλεγχο ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας και κατά συνέπεια, την ύπαρξη 

στασιμότητας στις χρονικές σειρές τόσα στα επίπεδα τους όσο και στις πρώτες 

διαφορές, διενεργείται ο επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller, ADF. Με τον 

επαυξημένο Dicky-Fuller προστίθεται στα μοντέλα (1), (2), (3), το άθροισμα των 

χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής. Οι τρεις εξισώσεις που 

χρησιμοποιούνται στον ADF έχουν τη μορφή: 

ΔΥt = δ2Υt-1 + ΣβiΔΥt-i + et (4) χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

ΔΥt = δ0 + δ2Υt-1 + ΣβiΔΥt-i + et  (5) με σταθερά και χωρίς χρονική τάση 

ΔΥt = δ0 + δ1t + δ2Υt-1 + ΣβiΔΥt-i + et (6) σταθερά και χρονική τάση 

Πίνακας 14. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

Μεταβλητές 

(ADF) 

Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

Χωρίς Σταθερά 

και Τάση 
Σταθερά 

Σταθερά και 

Τάση 

Χωρίς Σταθερά και 

Τάση 
Σταθερά 

Σταθερά και 

Τάση 

LGDP 0,593(1) -1,769(1) -1,767(1) -2,264(0)** -2,321(0) -2,495(0) 

LEXP 1,333(1) -1,30(1) -1,106(1) -3,207(1)*** -3,522(0)*** -3,561(0)** 

IMP 0,275(0) -1,432(0) -3,128(1) -5,377(0)*** -5,321(0)*** -5,229(0)*** 

LTRE 0,677(2) -2,448(2) 0,356(0) -1,870(1)* -2,439(0) -5,765(0)*** 

Σημειώσεις: 1. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις, αντιπροσωπεύουν τον  άριστο αριθμό χρονικών υστερήσεων 

της εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού θορύβου(διόρθωση της 

αυτοσυσχέτισης). 2. ***, **, *:  επίπεδο σημαντικότητας(α) για 1%, 5% και 10% αντίστοιχα. 3. Ο άριστος 

αριθμός των χρονικών υστερήσεων επιλέχθηκε από το κριτήριο του Akaike. 4. Για την απόρριψη της υπόθεσης 

της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιούνται οι πίνακες του MacKinnon (1996). 

Είναι φανερό πως οι σειρές είναι μη στάσιμες στα επίπεδά τους και  γίνονται 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Συγκεκριμένα, η χρονοσειρά του ΑΕΠ είναι στάσιμη 

στις πρώτες διαφορές στο μοντέλο χωρίς σταθερά και τάση ενώ οι άλλες δύο 

μεταβλητές γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές με σταθερά και τάση. 
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5.4.2 Έλεγχος Phillips-Perron (PP)   

Ο έλεγχος PP ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική κατανομή με τη στατιστική των 

DF και αναπτύσσονται στατιστικοί έλεγχοι με διαφοροποιημένες στατιστικές t και F, 

διατηρώντας όμως τις ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές των DF. Οι διαφορές ανάμεσα 

στον έλεγχο DF και στον έλεγχο PP είναι ότι ο έλεγχος των DF ελέγχει τη 

στασιμότητα και την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων ενώ ο έλεγχος των PP ελέγχει 

εκτός από τα προηγούμενα και την ετεροσκεδαστικότητα. Επίσης, οι Dickey και 

Fuller αναφέρονται σε αριθμό όρων της διαφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής ενώ 

οι Phillips και Perron για τις υστερήσεις αναφέρονται σε έναν αριθμό περιόδων της 

διόρθωσης των Newey – West (1994). 

Πίνακας 15. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου PP 

Μεταβλητές 

(PP) 

Επίπεδα Πρώτες Διαφορές 

Χωρίς Σταθερά 

και Τάση 
Σταθερά 

Σταθερά και 

Τάση 

Χωρίς Σταθερά και 

Τάση 
Σταθερά 

Σταθερά και 

Τάση 

LGDP 0,741[4] -1,237[4] -0,924[4] -2,330[3]** -2,396[3] -2,481[2] 

LEXP 1,916[3] -1,369[3] -0,599[2] -3,173[2]*** -3,548[1]*** -3,651[0]** 

IMP 0,667[11] -1,325[4] -2,517[5] -5,534[10]*** -5,688[12]*** -5,573[12]*** 

LTRE 3,145[4] --5,202[3]** 0,422[5] -1,587[11]* -2,241[1] -5,764[4]*** 

Σημειώσεις (Notes): 1. Οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης 

βασισμένο στον εκτιμητή των Newey-West (1994) χρησιμοποιώντας το στατιστικό του Bartlett (διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας και της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων). 2. ***, **, *:  επίπεδο σημαντικότητας(α) για 

1%, 5% και 10% αντίστοιχα. 3. Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιούμε τους 

πίνακες του MacΚinnon (1996). 

Είναι φανερό πως οι σειρές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα και γίνονται 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές και στον έλεγχο αυτό. Συγκεκριμένα, η χρονοσειρά 

του ΑΕΠ γίνεται στάσιμη στις πρώτες διαφορές στο μοντέλο χωρίς σταθερό όρο και 

τάση ενώ οι άλλες τρεις μεταβλητές γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές στα 

μοντέλα με σταθερά και τάση.  

  



58 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών σειρών λέμε ότι είναι συνολοκληρωμένο 

(cointegrated), όταν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών αυτών 

σειρών, ο οποίος είναι στάσιμος, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτός δεν 

παρουσιάζει μια στοχαστική τάση. Ο γραμμικός αυτός συνδυασμός των χρονικών 

σειρών που δεν παρουσιάζει μια στοχαστική τάση και ονομάζεται εξίσωση 

συνολοκλήρωσης. Η εξίσωση αυτή αναπαριστά την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

που υπάρχει μεταξύ των χρονικών αυτών σειρών. Η οικονομική θεωρία ασχολείται 

με την εξέταση της αλληλεπίδρασης και των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ αυτών των 

οικονομικών μεταβλητών, καθώς και με την εξέταση της διαχρονικής συγκριτικής 

εξέλιξής τους. Οι οικονομικές μεταβλητές μπορεί να έχουν μια ανεξάρτητη πορεία 

μεταξύ τους σε βραχυχρόνιο επίπεδο (να είναι μη στάσιμες), μπορεί όμως, να 

υπάρχουν και κοινές μακροχρόνιες πορείες (αν είναι συνολοκληρωμένες) που αυτές 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέσω της εξειδίκευσης της διόρθωσης σφάλματος. 

Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών 

υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Η πρώτη αναφέρεται στις μεθόδους 

της μιας εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων και η 

δεύτερη σε σύστημα εξισώσεων, η οποία βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης με 

δύο μεταβλητές και τους ελέγχους με περισσότερες από δύο μεταβλητές. Στη 

δεύτερη κατηγορία έχουμε τους ελέγχους που στηρίζοντας τη μεθοδολογία των VAR 

υποδειγμάτων, όπου μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγιστο αριθμό των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του υποδείγματος που 

εξετάζουμε, πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε με την πρώτη κατηγορία της 

μιας εξίσωσης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος από την κατηγορία αυτή είναι η 

μέθοδος του Johansen (1988, 1991, 1992). 
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6.1 Έλεγχος Engle-Granger  

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης είναι των 

Engle-Granger (1987). Ισχύουν οι εξής υποθέσεις: 

Η0: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών (δεν υπάρχει δηλαδή 

στασιμότητα στα κατάλοιπα). 

Η1: Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών (δηλαδή υπάρχει στασιμότητα 

στα κατάλοιπα). 

Η μέθοδος Engle-Granger αφορά την συνολοκλήρωση βάσει των καταλοίπων. Έχει 

δύο στάδια: 

α) Τρέχουμε την παλινδρόμηση.  

β) Εξετάζουμε αν τα κατάλοιπα είναι στάσιμα. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 16. Αποτελέσματα FMOLS 

Dependent Variable: LGDP   
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)  
Sample (adjusted): 1981 2015   
Included observations: 35 after adjustments  
Cointegrating equation deterministics: C  
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth 
        = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LEXP 0.779734 0.063654 12.24960 0.0000 

IMP -0.015618 0.003304 -4.727749 0.0000 
LTRE -0.147673 0.022437 -6.581680 0.0000 

C 10.64118 1.004470 10.59383 0.0000 
     
     R-squared 0.974768     Mean dependent var 25.89666 

Adjusted R-squared 0.972326     S.D. dependent var 0.201681 
S.E. of regression 0.033551     Sum squared resid 0.034895 
Durbin-Watson stat 0.566821     Long-run variance 0.001565 
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Με βάση τον παραπάνω Πίνακα, οι τιμές πιθανότητες όλων των μεταβλητών 

είναι μικρότερες του 5%. Επομένως, οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί για 

όλες τις μεταβλητές. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των καταλοίπων με τη μέθοδο των 

Engle-Granger. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα: 

Πίνακας 17. Αποτελέσματα Engle-Granger 

Cointegration Test - Engle-Granger  
Equation: UNTITLED   
Specification: LGDP  LEXP IMP  LTRE C 

Cointegrating equation deterministics: C  
Null hypothesis: Series are not cointegrated  
Automatic lag specification (lag=1 based on Schwarz Info Criterion, 
        maxlag=7)   

     
       Value Prob.*  

Engle-Granger tau-statistic -2.903344  0.4958  
Engle-Granger z-statistic -20.51246  0.1435  

     
     *MacKinnon (1996) p-values.   
     

Intermediate Results:   
Rho – 1 -0.369734   
Rho S.E.  0.127348   
Residual variance  0.000422   
Long-run residual variance  0.001124   
Number of lags  1   
Number of observations  34   
Number of stochastic trends**  4   

     
     **Number of stochastic trends in asymptotic distribution. 
     

Engle-Granger Test Equation:   
Dependent Variable: D(RESID)   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1982 2015   
Included observations: 34 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID(-1) -0.369734 0.127348 -2.903344 0.0066 

D(RESID(-1)) 0.387155 0.170923 2.265079 0.0304 
     
     R-squared 0.238335     Mean dependent var -0.000569 

Adjusted R-squared 0.214533     S.D. dependent var 0.023183 
S.E. of regression 0.020547     Akaike info criterion -4.875230 
Sum squared resid 0.013509     Schwarz criterion -4.785444 
Log likelihood 84.87891     Hannan-Quinn criter. -4.844610 
Durbin-Watson stat 1.724404    
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Με βάση τον παραπάνω Πίνακα, διαπιστώνεται από τις τιμές πιθανότητες των 

tau και z statistic ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση. Από τους ελέγχους προκύπτει ότι 

οι τιμές πιθανότητας είναι μεγαλύτερες του 5%, άρα δεχόμαστε ότι ισχύει η H0 και 

έτσι διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 

μεταβλητών. 

6.2 Έλεγχος Phillips-Ouliaris 

Ακολουθώντας το πρώτο στάδιο που περιγράφηκε στην ενότητα 6.1., θα 

εφαρμοστεί ο έλεγχος καταλοίπων των Phillips-Ouliaris (1990). Η διαφορά ανάμεσα 

στον έλεγχο αυτό και τον έλεγχο της ενότητας 6.1. είναι πως ο έλεγχος των Engle-

Granger εξετάζει τα κατάλοιπα με τον ADF και ο έλεγχος των Phillips-Ouliaris με τον 

PP. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Πίνακας 18. Αποτελέσματα Phillips-Ouliaris 

Cointegration Test - Phillips-Ouliaris  
Equation: UNTITLED   
Specification: LGDP  LEXP IMP LTRE C 
Cointegrating equation deterministics: C  
Null hypothesis: Series are not cointegrated  
Long-run variance estimate (Prewhitening with lags = 1 from SIC maxlags = 
        3, Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 4.0000) 
No d.f. adjustment for variances  

     
       Value Prob.*  

Phillips-Ouliaris tau-statistic -2.949432  0.4729  
Phillips-Ouliaris z-statistic -18.18990  0.2372  

     
     *MacKinnon (1996) p-values.   
     

Intermediate Results:   
Rho – 1 -0.258290   
Bias corrected Rho - 1 (Rho* - 1) -0.519711   
Rho*  S.E.  0.176207   
Residual variance  0.000488   
Long-run residual variance  0.000941   
Long-run residual autocovariance  0.000226   
Number of observations  35   
Number of stochastic trends**  4   

     
     **Number of stochastic trends in asymptotic distribution. 
     

Phillips-Ouliaris Test Equation:  
Dependent Variable: D(RESID)   
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1981 2015   
Included observations: 35 after adjustments 
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     RESID(-1) -0.258290 0.128781 -2.005658 0.0529 
     
     R-squared 0.101553     Mean dependent var -0.001606 

Adjusted R-squared 0.101553     S.D. dependent var 0.023649 
S.E. of regression 0.022416     Akaike info criterion -4.729901 
Sum squared resid 0.017085     Schwarz criterion -4.685463 
Log likelihood 83.77327     Hannan-Quinn criter. -4.714561 
Durbin-Watson stat 1.286717    

     
     

Από τον παραπάνω Πίνακα, είναι φανερό ότι οι τιμές πιθανότητας των tau και 

z statistic είναι μεγαλύτερες του 5%, άρα δεχόμαστε ότι ισχύει η H0 και λέμε ότι δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση, δηλαδή δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

μεταξύ των μεταβλητών. 

Ο έλεγχος των Engle-Granger και ο έλεγχος των Phillips-Ouliaris δίνουν τα ίδια 

αποτελέσματα. Συνεπώς, δεν υπάρχει συνολοκλήρωση. 

6.3 Συνολοκλήρωση και διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα (VAR) 

υποδείγματα 

Το VAR υπόδειγμα είναι ένα σύστημα εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι 

ενδογενείς  και κάθε μεταβλητή της κάθε εξίσωσης εξαρτάται από τις δικές της 

υστερήσεις και τις υστερήσεις των άλλων μεταβλητών του υποδείγματος. Τα 

υποδείγματα VAR μεταβάλλουν τα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (AR), 

επιτρέποντας για περισσότερες από μία ενδογενείς μεταβλητές, όταν δεν 

γνωρίζουμε a priori ποιες μεταβλητές είναι ενδογενείς και ποιες εξωγενείς. Όλες οι 

μεταβλητές σε ένα VAR υπόδειγμα αντιμετωπίζονται συμμετρικά ενώ οι 

εκτιμημένοι συντελεστές της δεν θα είναι όλοι ίδιοι. Κάθε μεταβλητή έχει μια 

εξίσωση που εξηγεί την εξέλιξή της με βάση τις δικές της υστερήσεις και τις 

υστερήσεις των άλλων μεταβλητών του υποδείγματος. 

Ένα υπόδειγμα VAR μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

Yt = δ + Α1Υt-1+Α2Yt-2+et 

όπου: 
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Υt: το διάνυσμα των ενδογενών μεταβλητών 

δ: το διάνυσμα των σταθερών όρων 

Α1, Α2: οι μήτρες των συντελεστών των ενδογενών μεταβλητών με χρονικές 

υστερήσεις 

et: το διάνυσμα των καταλοίπων. 

Στα υποδείγματα VAR, τα τυχαία σφάλματα του λευκού θορύβου e ονομάζονται 

καινοτομικές διαταραχές (innovations or impulses). 

Τα πλεονεκτήματα των υποδειγμάτων VAR είναι τα εξής: 

- Δεν χρειάζεται να ξεχωρίσουμε τις μεταβλητές σε ενδογενείς και εξωγενείς, 

γιατί όλες οι μεταβλητές θεωρούνται ως ενδογενείς. 

- Κάθε εξίσωση του υποδείγματος VAR εκτιμάται με τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων και χρησιμοποιείται για βραχυχρόνιες προβλέψεις και ελέγχους 

αιτιότητας. 

- Οι προβλέψεις με τα υποδείγματα VAR είναι αποτελεσματικότερες και 

καλύτερες από άλλα υποδείγματα. 

- Τα υποδείγματα VAR είναι δυναμικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε 

να υπολογίσουμε τις συναρτήσεις απόκρισης (impulse functions) από μια 

αιφνίδια μεταβολή σε μια μεταβλητή της εξίσωσης του συστήματος πάνω 

στην ίδια την ενδογενή μεταβλητή της εξίσωσης, καθώς και στις υπόλοιπες 

ενδογενείς μεταβλητές του συστήματος. 

- Τέλος, με τη μέθοδο της ανάλυσης της διακύμανσης (decomposition 

variance) μπορούμε να διαχωρίσουμε τη μεταβλητότητα μιας ενδογενούς 

μεταβλητής που οφείλεται στην ίδια τη μεταβλητή, αλλά και στις υπόλοιπες 

του συστήματος. 

Στα μειονεκτήματα των υποδειγμάτων VAR μπορούμε να αναφέρουμε τα 

παρακάτω: 



64 

- Οι εξισώσεις του υποδείγματος VAR δεν βασίζονται σε κάποια οικονομική 

θεωρία. 

- Δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε σε μικρά δείγματα. 

- Όλες οι μεταβλητές του υποδείγματος VAR θα πρέπει να είναι στάσιμες 

ίδιας τάξης (ίδιο βαθμό ολοκλήρωσης). 

Προσοχή: αν όλες οι μεταβλητές ενός υποδείγματος VAR δεν είναι στάσιμες τότε το 

υπόδειγμα VAR μπορεί να γραφεί στις πρώτες διαφορές μόνο στην περίπτωση που 

οι μεταβλητές του υποδείγματος VAR δε συνολοκληρώνονται. Σε διαφορετική 

περίπτωση πρέπει να γραφτεί το υπόδειγμα VAR ως υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

(ECM). 

Η τάξη του VAR υποδείγματος προσδιορίζεται από τις χρονικές υστερήσεις. Οι 

χρονικές υστερήσεις βγαίνουν από τα εξής 5 κριτήρια: 

α) Ο λόγος της πιθανοφάνειας (LR), 

β) Το τελικό σφάλμα της πρόβλεψης (FPE), 

γ) Το κριτήριο του Akaike (AIC), 

δ) Το κριτήριο του Schwartz (SC), 

ε) Το κριτήριο των Hannan-Quinn (HQ). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 19. Έλεγχος των χρονικών υστερήσεων του υποδείγματος VAR 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LGDP LEXP IMP LTRE    
Exogenous variables: C      
Sample: 1980 2015      
Included observations: 34     

       
        Lag LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 NA   0.000143  2.498897  2.678469  2.560137 

1  285.1371  1.98e-08 -6.392240  -5.494381* -6.086044 
2   33.60866*   1.38e-08*  -6.795410* -5.179264  -6.244258* 

       
        * 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    

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξήχθησαν από το οικονομετρικό πρόγραμμα 

E-Views, τα οποία παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι υπάρχει 

αστερίσκος (*) στην δεύτερη χρονική υστέρηση στα τέσσερα από τα πέντε κριτήρια. 

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια το υπόδειγμα είναι δεύτερης τάξης, 

VAR(2), δηλαδή έχουμε δύο χρονικές υστερήσεις στο σύστημα εξισώσεων. 

Επαναλαμβάνω τα παραπάνω κριτήρια βάζοντας όμως στο E-Views ως χρονικές 

υστερήσεις στις ενδογενείς μεταβλητές τον αριθμό 2 και προκύπτουν τα παρακάτω 

αποτελέσματα. 
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Πίνακας 20. Αποτελέσματα Vector Autoregression Estimates 

 Vector Autoregression Estimates   
 Sample (adjusted): 1982 2015   
 Included observations: 34 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
      LGDP LEXP IMP LTRE 
     
     LGDP(-1)  1.429269  1.093584  6.686728  0.104445 
  (0.28782)  (0.73207)  (24.6034)  (0.68475) 
 [ 4.96592] [ 1.49383] [ 0.27178] [ 0.15253] 
     

LGDP(-2) -0.739775 -0.884086 -1.120921 -0.532350 
  (0.26109)  (0.66409)  (22.3187)  (0.62116) 
 [-2.83342] [-1.33128] [-0.05022] [-0.85702] 
     

LEXP(-1)  0.111234  0.948713 -3.056262  0.200756 
  (0.18568)  (0.47228)  (15.8723)  (0.44175) 
 [ 0.59907] [ 2.00881] [-0.19255] [ 0.45446] 
     

LEXP(-2)  0.034227 -0.244260  3.717879  0.224573 
  (0.18693)  (0.47547)  (15.9797)  (0.44474) 
 [ 0.18309] [-0.51372] [ 0.23266] [ 0.50495] 
     

IMP (-1) -0.003373 -0.004434  0.862080 -0.012113 
  (0.00490)  (0.01247)  (0.41909)  (0.01166) 
 [-0.68803] [-0.35555] [ 2.05705] [-1.03850] 
     

IMP(-2)  0.001516  0.000296 -0.424857 -0.008331 
  (0.00539)  (0.01371)  (0.46080)  (0.01282) 
 [ 0.28114] [ 0.02161] [-0.92199] [-0.64962] 
     

LTRE(-1)  0.011565 -0.095271 -6.411492  0.852038 
  (0.07750)  (0.19712)  (6.62473)  (0.18438) 
 [ 0.14923] [-0.48332] [-0.96781] [ 4.62120] 
     

LTRE(-2) -0.024492  0.184490  6.347665  0.006377 
  (0.07346)  (0.18685)  (6.27956)  (0.17477) 
 [-0.33340] [ 0.98738] [ 1.01085] [ 0.03649] 
     

C  4.815360 -0.124056 -142.3738  4.674141 
  (2.11479)  (5.37905)  (180.779)  (5.03135) 
 [ 2.27699] [-0.02306] [-0.78756] [ 0.92900] 
     
      R-squared  0.987647  0.988861  0.814564  0.997845 

 Adj. R-squared  0.983694  0.985296  0.755225  0.997155 
 Sum sq. resids  0.016277  0.105305  118.9424  0.092132 
 S.E. equation  0.025516  0.064902  2.181214  0.060706 
 F-statistic  249.8448  277.4197  13.72720  1446.834 
 Log likelihood  81.71024  49.96940 -69.53265  52.24135 
 Akaike AIC -4.277073 -2.409964  4.619568 -2.543609 
 Schwarz SC -3.873036 -2.005928  5.023604 -2.139572 
 Mean dependent  25.90407  24.71384  27.95784  24.18610 
 S.D. dependent  0.199820  0.535234  4.408743  1.138152 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  5.41E-09   

 Determinant resid covariance  1.58E-09   
 Log likelihood  151.5220   
 Akaike information criterion -6.795410   
 Schwarz criterion -5.179264   
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Στη συνέχεια, παρατίθεται το παρακάτω διάγραμμα και παρατηρείται αν όλες 

οι ρίζες είναι μέσα ή έξω από τον μοναδιαίο κύκλο. Αν είναι μέσα όλες, το 

υπόδειγμα είναι στάσιμο, αν είναι έστω και μία έξω ή πάνω στον μοναδιαίο κύκλο, 

τότε το υπόδειγμα δεν είναι στάσιμο.  

Διάγραμμα 16. Διάγραμμα των μοναδιαίων ριζών του συστήματος στον μοναδιαίο κύκλο 

-1.5
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Παρατηρείται ότι όλες οι μοναδιαίες ρίζες είναι μέσα στον μοναδιαίο κύκλο, 

επομένως, το υπόδειγμα είναι στάσιμο και οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στις 

προβλέψεις μας. 

6.3.1 Έλεγχος καταλοίπων (καινοτομικών διαταραχών) ως προς την 

κανονικότητα την αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα 

6.3.1.1 Έλεγχος κανονικότητας 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος κανονικότητας, τα αποτελέσματα του οποίου 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 21. Έλεγχος κανονικότητας 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: residuals are multivariate normal  
Sample: 1980 2015    
Included observations: 34   

     
          

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
     
     1  0.715170  2.898318 1  0.0887 

2 -0.160309  0.145628 1  0.7027 
3  0.405643  0.932430 1  0.3342 
4  1.441323  11.77200 1  0.0006 
     
     Joint   15.74838 4  0.0034 
     
          

Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 
     
     1  4.192110  2.013262 1  0.1559 

2  4.170507  1.940955 1  0.1636 
3  2.317817  0.659280 1  0.4168 
4  7.965139  34.92452 1  0.0000 
     
     Joint   39.53802 4  0.0000 
     
          

Component Jarque-Bera df Prob.  
     
     1  4.911581 2  0.0858  

2  2.086583 2  0.3523  
3  1.591710 2  0.4512  
4  46.69652 2  0.0000  

     
     Joint  55.28639 8  0.0000  
     
     

Από τα αποτελέσματα, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα κατάλοιπα 

κατανέμονται κανονικά αφού η τιμή Joint (0,000) είναι μικρότερη του 5%. 

6.3.1.2 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αυτοσυσχέτισης, τα αποτελέσματα του οποίου 

παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Πίνακας 22. Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 
Sample: 1980 2015  
Included observations: 34 

   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  16.93437  0.3899 

2  15.23322  0.5076 
3  14.77251  0.5414 
4  19.80356  0.2292 
5  17.43213  0.3582 
6  21.91257  0.1460 
7  10.94979  0.8126 
8  12.47287  0.7108 
9  16.75186  0.4018 
10  8.957193  0.9152 
11  16.44369  0.4224 
12  10.81795  0.8206 
   
   

Probs from chi-square with 16 df. 

Παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, καθώς 

οι τιμές πιθανότητας είναι όλες μεγαλύτερες του 5%. 

6.3.1.3 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας, τα αποτελέσματα του 

οποίου παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Πίνακας 23. Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) 
Sample: 1980 2015     
Included observations: 34    

      
            

   Joint test:     
      
      Chi-sq df Prob.    
      
       168.3144 160  0.3106    
      
            
   Individual components:    

      
      Dependent R-squared F(16,17) Prob. Chi-sq(16) Prob. 
      
      res1*res1  0.322376  0.505478  0.9102  10.96077  0.8119 

res2*res2  0.287807  0.429371  0.9510  9.785447  0.8776 
res3*res3  0.373300  0.632889  0.8169  12.69220  0.6951 
res4*res4  0.454666  0.885848  0.5937  15.45865  0.4913 
res2*res1  0.336931  0.539896  0.8877  11.45564  0.7805 
res3*res1  0.398115  0.702788  0.7572  13.53591  0.6332 
res3*res2  0.337087  0.540275  0.8874  11.46097  0.7802 
res4*res1  0.477121  0.969519  0.5227  16.22212  0.4376 
res4*res2  0.633909  1.839782  0.1115  21.55290  0.1582 
res4*res3  0.658404  2.047900  0.0766  22.38574  0.1312 

      
      
      

Παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα, ότι η τιμή πιθανότητας είναι 

μεγαλύτερη του 5% (prob=0,3106). Συνεπώς, δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα. 

6.3.2 Μεθοδολογία συνολοκλήρωσης Johansen 

Υποθέσεις 

Ηο: ρ = 0: Κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

Η1: ρ = 1: Ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

 

Η0: ρ = 1: Ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

Η1: ρ = 2: Δύο συνολοκληρωμένα διανύσματα 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Πίνακας 24. Αποτελέσματα Johansen 

Sample (adjusted): 1983 2015    
Included observations: 33 after adjustments   
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)  
Series: LGDP  IMP  LTRE LEXP    
Lags interval (in first differences): 1 to 2   

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.684583  89.24435  63.87610  0.0001  

At most 1 *  0.641433  51.16697  42.91525  0.0061  
At most 2  0.311046  17.32085  25.87211  0.3914  
At most 3  0.141264  5.025678  12.51798  0.5927  

      
       Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.684583  38.07738  32.11832  0.0083  

At most 1 *  0.641433  33.84612  25.82321  0.0035  
At most 2  0.311046  12.29517  19.38704  0.3882  
At most 3  0.141264  5.025678  12.51798  0.5927  

      
       Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους 

ελέγχους ίχνους (Trace test) και μέγιστης ιδιοτιμής (Max Eigen value). Ο έλεγχος 

σταματάει όταν γίνει αποδεκτή η μηδενική υπόθεση δηλαδή αν η statistic < critical 

value ή η τιμή πιθανότητας είναι μεγαλύτερη του 5%. Ο βαθμός συνολοκλήρωσης 

αντιστοιχεί στην τιμή της μηδενικής υπόθεσης. Επομένως ο έλεγχος του ίχνους 

αποδέχεται τη μηδενική υπόθεση στον τρίτο έλεγχο που η μηδενική υπόθεση είναι 

H0: r ≤ 2, καθώς σε αυτόν τον έλεγχο η στατιστική ελέγχου είναι μικρότερη της 

κριτικής τιμής ή η τιμή πιθανότητας είναι μεγαλύτερη του 5% (για επίπεδο 

σημαντικότητας 5%). Επίσης, ο έλεγχος της μέγιστης ιδιοτιμής αποδέχεται τη 

μηδενική υπόθεση στον τρίτο έλεγχο, H0: r ≤ 2, καθώς και σε αυτόν τον έλεγχο η 

στατιστική ελέγχου είναι μικρότερη της κριτικής για επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Επομένως, οι δύο έλεγχοι επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συνολοκλήρωσης και 

συγκεκριμένα καταλήγουν ότι υπάρχουν δύο διανύσματα συνολοκλήρωσης. 
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6.3.3 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών δημιουργείται από τις πρώτες διαφορές των 

μεταβλητών και από τα κατάλοιπα από τη συνολοκληρωμένη εξίσωση με μία 

χρονική υστέρηση. Για να δημιουργήσουμε το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

χρησιμοποιούμε τις εξισώσεις: 

ΔΥ- 	= 	lagged(ΔΥ-, ΔΧ-) 	+ 	λ
u-E
F 	+	e
- 

ΔΧ- 	= 	lagged(ΔΥ-, ΔΧ-) 	+ 	λu-E
F 	+	e- 

όπου e
-, e- είναι λευκοί θόρυβοι, u-E
F 	είναι το σφάλμα της παλινδρόμησης της 

συνολοκλήρωσης, δηλαδή το λάθος ισορροπίας και βέβαια το σφάλμα είναι 

ολοκληρωμένο μηδενικό τάξης Ι(0). Το σφάλμα της ισορροπίας βοηθά να 

προβλέψουμε τις μεταβολές των μεταβλητών ΔΥt και ΔΧt. Ο όρος σφάλματος πρέπει 

να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός ώστε να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

μακροχρόνιας αιτιώδους επίδρασης και η επαναφορά στο μακροχρόνιο επίπεδο 

ισορροπίας. 

Οι σχέσεις του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε είναι: 

Δ����- 	= a

 +	β

Δ����-E
 + β
Δ����-E + γ

ΔIJ�-E
 + γ
ΔIJ�-E + δ

Δ����-E


+ L
Δ����-E + ζ

Δ�NO�-E
 + ζ
Δ�NO�-E +	λ
u-E
F 	+	e
- 

ΔIJ�- 	= a
 +	β
Δ����-E
 + βΔ����-E + γ
ΔIJ�-E
 + γΔIJ�-E + δ
Δ����-E


+ LΔ����-E + ζ
Δ�NO�-E
 + ζΔ�NO�-E +	λu-E
F 	+	e- 

Δ����- 	= a�
 +	β�
Δ����-E
 + β�Δ����-E + γ�
ΔIJ�-E
 + γ�ΔIJ�-E
+ δ�
Δ����-E
 + L�Δ����-E + ζ�
Δ�NO�-E
 + ζ�Δ�NO�-E +	λ�u-E
F 	

+	e�- 

Δ���- 	= aP
 +	βP
Δ����-E
 + βPΔ����-E + γP
ΔIJ�-E
 + γΔIJ�-E + δP
Δ����-E


+ LPΔ����-E + ζP
Δ�NO�-E
 + ζPΔ�NO�-E +	λPu-E
F 	+	eP- 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 25. Αποτελέσματα ECM 

 Vector Error Correction Estimates   
 Sample (adjusted): 1983 2015   
 Included observations: 33 after adjustments  
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2   
     
     LGDP(-1)  1.000000  0.000000   
     

IMP(-1)  0.000000  1.000000   
     

LTRE(-1)  0.128953  4.273186   
  (0.03625)  (0.82186)   
 [ 3.55782] [ 5.19941]   
     

LEXP(-1) -1.065844 -4.560928   
  (0.08647)  (1.96078)   
 [-12.3257] [-2.32607]   
     

@TREND(80)  0.015829 -0.377000   
  (0.00622)  (0.14099)   
 [ 2.54575] [-2.67396]   
     

C -2.990130 -11.24031   
     
     Error Correction: D(LGDP) D(IMP) D(LTRE) D(LEXP) 
     
     CointEq1  0.008460 -16.90481 -0.263272  0.159081 
  (0.13905)  (9.18965)  (0.30460)  (0.28261) 
 [ 0.06084] [-1.83955] [-0.86433] [ 0.56289] 
     

CointEq2 -0.000721 -1.593126 -0.035236 -0.026381 
  (0.00652)  (0.43105)  (0.01429)  (0.01326) 
 [-0.11049] [-3.69594] [-2.46623] [-1.99012] 
     

D(LGDP_CON(-1))  0.631741  21.55426  0.921935  1.313209 
  (0.32501)  (21.4794)  (0.71195)  (0.66057) 
 [ 1.94378] [ 1.00349] [ 1.29495] [ 1.98801] 
     

D(LGDP_CON(-2)) -0.129838  11.21303  0.321780  0.482340 
  (0.32408)  (21.4182)  (0.70992)  (0.65868) 
 [-0.40063] [ 0.52353] [ 0.45326] [ 0.73228] 
     

D(IMP_PERCENT_GDP(-1)) -0.003180  0.739817  0.015584  0.008648 
  (0.00677)  (0.44760)  (0.01484)  (0.01377) 
 [-0.46953] [ 1.65284] [ 1.05044] [ 0.62825] 
     

D(IMP_PERCENT_GDP(-2))  0.003017  0.931128  0.019754  0.022706 
  (0.00704)  (0.46521)  (0.01542)  (0.01431) 
 [ 0.42865] [ 2.00154] [ 1.28113] [ 1.58711] 
     

D(LTRE(-1))  0.008754 -6.374783  0.214521 -0.171645 
  (0.07851)  (5.18880)  (0.17199)  (0.15957) 
 [ 0.11150] [-1.22857] [ 1.24731] [-1.07565] 
     

D(LTRE(-2))  0.006575 -12.77210  0.082054 -0.417331 
  (0.08172)  (5.40066)  (0.17901)  (0.16609) 
 [ 0.08046] [-2.36491] [ 0.45838] [-2.51269] 
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D(LEXP(-1))  0.114932 -4.812248 -0.273123  0.269250 
  (0.21325)  (14.0933)  (0.46713)  (0.43342) 
 [ 0.53896] [-0.34146] [-0.58468] [ 0.62122] 
     

D(LEXP(-2))  0.007390 -24.41036 -0.505671 -0.409968 
  (0.22799)  (15.0677)  (0.49943)  (0.46338) 
 [ 0.03241] [-1.62005] [-1.01250] [-0.88473] 
     

C -0.001426  2.811051  0.078437  0.088213 
  (0.01238)  (0.81833)  (0.02712)  (0.02517) 
 [-0.11515] [ 3.43511] [ 2.89178] [ 3.50519] 
     
      R-squared  0.571670  0.496459  0.715112  0.646481 

 Adj. R-squared  0.376975  0.267576  0.585618  0.485790 
 Sum sq. resids  0.019065  83.27245  0.091486  0.078757 
 S.E. equation  0.029438  1.945536  0.064486  0.059832 
 F-statistic  2.936232  2.169055  5.522345  4.023137 
 Log likelihood  76.20548 -62.09754  50.32823  52.80025 
 Akaike AIC -3.951847  4.430154 -2.383529 -2.533348 
 Schwarz SC -3.453011  4.928990 -1.884693 -2.034512 
 Mean dependent  0.009415  0.216025  0.103776  0.038181 
 S.D. dependent  0.037296  2.273307  0.100177  0.083438 

     
      Determinant resid covariance (dof adj.)  3.69E-09   

 Determinant resid covariance  7.29E-10   
 Log likelihood  159.8413   
 Akaike information criterion -6.414625   
 Schwarz criterion -3.965795   

     
     

Οι μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας, με βάση τον παραπάνω Πίνακα, είναι οι εξής:  

LGDP= 2,99 - 0,13LTRE +1,07LEXP-0,02t 

IMP= 11,24- 4,27LTRE +4,56LEXP+0,37t 

Σχολιάζοντας την παραπάνω εξίσωση βλέπουμε ότι τα πρόσημα των 

συντελεστών είναι σύμφωνα με την οικονομική θεωρία.  

  



75 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

Ο πιο γνωστός έλεγχος αιτιότητας είναι ο έλεγχος του Granger (1969) και 

χρησιμοποιεί την έννοια των υποδειγμάτων VAR. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο 

συλλογισμό ότι το μέλλον δεν μπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. 

Πίνακας 26. Πίνακας των μοναδιαίων ριζών του συστήματος 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: LGDP  IMP  LEXP LTRE  
Exogenous variables:  
Lag specification: 1 2 

  
       Root Modulus 
  
   1.000000  1.000000 

 1.000000  1.000000 
 0.888535  0.888535 
 0.441908 - 0.664290i  0.797850 
 0.441908 + 0.664290i  0.797850 
 0.692214 - 0.349281i  0.775343 
 0.692214 + 0.349281i  0.775343 
 0.076272 - 0.624896i  0.629533 
 0.076272 + 0.624896i  0.629533 
-0.524966  0.524966 
-0.373722 - 0.329404i  0.498172 
-0.373722 + 0.329404i  0.498172 

  
  

Διάγραμμα 17. Διάγραμμα των μοναδιαίων ριζών του συστήματος στον μοναδιαίο κύκλο  
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Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι όλες οι ρίζες (πλην μίας) 

βρίσκονται εντός του μοναδιαίου κύκλου, οπότε δεχόμαστε ότι το VAR υπόδειγμα 

(σύστημα εξισώσεων) έχει σταθερούς συντελεστές και το υπόδειγμα είναι στάσιμο. 

Συνεπώς, μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο αιτιότητας. Επειδή μια ρίζα 

είναι εκτός κύκλου, συμπεραίνουμε ότι δεν θα έχουμε απόλυτα σωστές  και 

ασφαλείς προβλέψεις. 

Οι υποθέσεις που ελέγχουμε είναι οι εξής: 

Η0: Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Υ (probability > 

5%). 

Η1: Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Υ (probability < 5%). 

Και στην περίπτωση της αμφίδρομης σχέσης: 

Η0: Η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Χ (probability > 

5%). 

Η1: Η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Χ (probability < 5%). 

Εφαρμόστηκε ο έλεγχος και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

Πίνακας 27. Αποτελέσματα αιτιότητας 

VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Sample: 1980 2015   
Included observations: 33  

    
        

Dependent variable: D(LGDP)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(IMP)  0.543937 2  0.7619 

D(LEXP)  0.295445 2  0.8627 
D(LTRE)  0.023041 2  0.9885 

    
    All  2.312527 6  0.8888 
    
        

Dependent variable: D(IMP) 
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LGDP)  1.458980 2  0.4822 

D(LEXP)  2.832996 2  0.2426 
D(LTRE)  8.476523 2  0.0144 

    
    All  15.80362 6  0.0148 
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Dependent variable: D(LEXP)  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LGDP)  5.000579 2  0.0821 

D(IMP)  2.570543 2  0.2766 
D(LTRE)  8.780064 2  0.0124 

    
    All  16.20935 6  0.0127 
    
        

Dependent variable: D(LTRE)  
    
    Excluded Chi-sq df Prob. 
    
    D(LGDP)  2.090319 2  0.3516 

D(IMP)  2.197281 2  0.3333 
D(LEXP)  1.457502 2  0.4825 

    
    All  4.015261 6  0.6746 
    
    
    

Από τον παραπάνω Πίνακα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν βραχυχρόνιες 

αιτιώδεις επιδράσεις με κατεύθυνση από τα φορολογικά έσοδα προς τις εισαγωγές 

και προς τις εξαγωγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της εμπειρικής σχέσης 

ανάμεσα στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα φορολογικά έσοδα και την οικονομική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα, η οποία έχει πληγεί σημαντικά από την παγκόσμια κρίση 

καθώς και από την αναταραχή του Brexit. Η περίοδος ανάλυσης καλύπτει το 

διάστημα 1980-2015. Από την ανάλυση της σχετικής ακαδημαϊκής εμπειρικής 

βιβλιογραφίας των σχέσεων ανάμεσα στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα φορολογικά 

έσοδα και την οικονομική ανάπτυξη, διαπιστώθηκε ότι οι εξαγωγές συμβάλλουν 

θετικά στην ανάπτυξη, οι εισαγωγές αρνητικά ενώ για τα φορολογικά έσοδα η 

επίδραση μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Η πλειοψηφία των μελετών για 

τις συγκεκριμένες σχέσεις εντοπίστηκαν για τις ΗΠΑ ή για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες. Ωστόσο, εντοπίστηκαν κάποιες μελέτες για την Ελλάδα, οι οποίες μελετούν 

μία από τις προαναφερθείσες σχέσεις. Επιπλέον, σε κάποιες μελέτες, η Ελλάδα έχει 

αναφερθεί στο συνολικό δείγμα, για παράδειγμα των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Η 

σχετική βιβλιογραφία για την Ελλάδα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, καθώς τα 

αποτελέσματα είναι μικτά και περιορισμένα. Οι Panas και Vamvoukas (2002) 

μακροχρόνια επιβεβαίωσαν την «growth-driven-exports» υπόθεση, δηλαδή ότι η 

μεγέθυνση οδηγεί τις εξαγωγές. Οι Thomas και Dritsaki (2005) διαπίστωσαν ότι 

υπάρχει σχέση αιτιώδους επίδρασης ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα και στη 

μεγέθυνση. Ο Kónya (2006) επιβεβαίωσε την «growth-driven-exports» υπόθεση, 

δηλαδή ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιώδης επίδραση από τις εξαγωγές στη 

μεγέθυνση. Οι Konstantakopoulou και Tsionas (2016) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη 

θετικής μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας και αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger. 

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν με τη βοήθεια του οικονομετρικού 

πακέτου E-views 8  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

- Στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας, έγινε αρχικά η όλη προσέγγιση με τη 

χρήση της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Διαπιστώθηκε ότι το μοντέλο 

ερμήνευε πάνω από 70% τη συμπεριφορά της εξαρτημένης, δηλαδή του 

ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ. Από την εκτίμηση με τη μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων και την εφαρμογή όλων των διαγνωστικών ελέγχων, δόθηκε μία 
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πρώτη εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα στις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τα 

φορολογικά έσοδα και την οικονομική ανάπτυξη. Διαπιστώθηκε ότι, καθώς 

αυξάνεται ο ρυθμός των εξαγωγών αυξάνεται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, 

ενώ καθώς αυξάνει ο ρυθμός των εισαγωγών επηρεάζεται αρνητικά ο 

ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ. Επιπλέον, καθώς αυξάνει ο ρυθμός μεταβολής 

των εσόδων από φόρους μειώνεται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ. Το 

υπόδειγμα χρησιμοποίησε τις πρώτες διαφορές στις αρχικά επιλεγόμενες 

μεταβλητές γιατί, προχωρώντας την ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι οι σειρές 

που χρησιμοποιήθηκαν στα επίπεδά τους ήταν μη στάσιμες ενώ στις πρώτες 

διαφορές ήταν στάσιμες. 

- Οι μεταβλητές που έχουν επιλεγεί γίνονται στάσιμες στις πρώτες διαφορές 

μετά από τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας τόσο με τον επαυξημένο Dickey-Fuller 

(ADF) όσο και με τον έλεγχο Phillips Perron (PP). 

- Από τους ελέγχους συνολοκλήρωσης τόσο με τον έλεγχο των Engle – Granger 

όσο και με τον αντίστοιχο των Phillips – Ouliaris διαπιστώθηκε, ότι δεν 

υπάρχει κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα και οπότε δεν υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 

- Η ανάλυση της συνολοκλήρωσης Johansen επιβεβαίωσε την ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης.  

- Τέλος, από τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

βραχυχρόνιες αιτιώδεις επιδράσεις με κατεύθυνση από τα φορολογικά 

έσοδα προς τις εισαγωγές και προς τις εξαγωγές. 
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