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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
 

ΑΕΠ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

ΑΞΕ Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

ΔΝΤ Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΠΓΔΜ Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

ΣΕΕ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ADF Augmented Dickey-Fuller 

AIC Akaike 

AMECO Annual Μacro-Εconomic database 

EU13 Οι χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ από την 1η Μαΐου 2004 και 

μετά: Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Κροατία, 

Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, 

Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία 

EU15 Οι χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ πριν την 1η Μαΐου 2004: 

Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, 

Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, 

Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 

EUR (€) Ευρώ 

EXP Exports of Goods and Services 

CIPS Cross-Sectionally augmented IPS 

DF Dickey-Fuller 

DOLS Dynamic OLS 

FDI Foreign Direct Investments 

FE Fixed Effects 

FMOLS Fully Modified OLS 

GDP Gross Domestic Product 

GMM Generalized Method of Moments 

HQ Hannan-Quinn  

IMF International Monetary Fund 
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IPS Im-Pesaran-Shin  

LLC Levin-Lin-Chu 

OLS Ordinary Least Square 

RE Random Effects 

SC Schwarz 

UN Unemployment 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

US dollar ($) Δολάριο ΗΠΑ ($)  

VAR Vector Autoregression 

VECM Vector Error Correction Model 

WDI World Development Indicators 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Τελευταία, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη άποψη μεταξύ των υπευθύνων 

χάραξης πολιτικής ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) σε συνδυασμό με την 

προώθηση των εξαγωγών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αποτελούν τους 

σημαντικότερους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας χώρας και το οριστικό 

ξεπέρασμα της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Tο 2015, οι παγκόσμιες ροές άμεσων 

ξένων επενδύσεων αυξήθηκαν περίπου κατά 40% στα 1.76 τρισεκατομμύρια δολάρια 

(US $), φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης του 2007-2008 (UNCTAD 2016). 

 Οι πρόσφατες παγκόσμιες εξελίξεις έχουν εντείνει την προσοχή στην περιοχή 

της Ευρωζώνης και συνεπώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν αυξήσει τον 

ενδιαφέρον για πολιτικές που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη 

ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό θέμα τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε όλο και περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόζουν επενδυτικές πολιτικές που στοχεύουν στην 

προσέλκυση ποιοτικότερων και μεγαλύτερων ποσών ΑΞΕ προκειμένου να 

ενισχύσουν την οικονομική τους απόδοση και να τονώσουν την εγχώρια 

απασχόληση. Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη, αυξήθηκαν από 

350 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2008 σε 503 δισεκατομμύρια 

δολάρια το 2015 (UNCTAD 2016). 

Όλα τα παραπάνω, είχαν σαν αποτέλεσμα έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 

ερευνών που μελετούσαν τον αντίκτυπο των ΑΞΕ στις οικονομίες των ευρωπαϊκών 

χωρών υποδοχείς. Προηγούμενες έρευνες έχουν εστιάσει στην διερεύνηση των 

διμεταβλητών σχέσεων, είτε θεωρητικά είτε εμπειρικά, ανάμεσα στα ζεύγη που 

σχηματίζουν οι μεταβλητές της ανάπτυξης, των άμεσων ξένων επενδύσεων, των 

εξαγωγών και της ανεργίας. Αντίθετα, η έρευνα αυτή, εξετάζει τις δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών, την ανεργία και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ένα πληρεξούσιο για 

την οικονομική ανάπτυξη) για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(χωρισμένες σε δύο ομάδες χωρών). Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον τα 

αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ένα επιπλέον επιχείρημα για την προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων και άμεσων ξένων επενδύσεων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Από το καλοκαίρι του 2008 η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μια βαθιά 

κρίση. Η οικονομική αυτή κρίση, η οποία εκδηλώθηκε αρχικά στην αγορά των 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) 

εξελίχθηκε ταχύτατα σε μια μεγάλη απειλή για το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Το 

γεγονός αυτό συνέβη διότι οι επισφάλειες των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου 

αποτελέσαν αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η 

διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και η αλληλεξάρτηση των 

αγορών αγαθών και υπηρεσιών αποτέλεσαν διαύλους μετάδοσης της κρίσης στις 

χώρες της Ευρώπης. Η ανάπτυξη κοινών στρατηγικών με σκοπό την αύξηση των 

επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

ήταν ο μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

 Στην εργασία αυτή, εξετάζονται οι σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και 

της οικονομικής ανάπτυξης για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

χωρισμένες σε δύο ομάδες. Στην Α΄ ομάδα χωρών ανήκουν οι παλιές χώρες μέλη της 

ΕΕ, εκείνες δηλαδή που εντάχθηκαν στην ένωση πριν το έτος 2004. Αντίστοιχα, στην 

Β΄ ομάδα των χωρών ανήκουν οι χώρες που προσχώρησαν στην ένωση από το έτος 

2004 και μετά (νέες χώρες μέλη). Η περίοδος των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

για την Α΄ ομάδα των χωρών είναι από το 1970 μέχρι και το 2013 και από το 1995 

έως και το 2013 για τη Β΄ ομάδα των χωρών. Για την ανάλυση των δεδομένων 

εφαρμόζεται η πάνελ ανάλυση, τόσο για την συνολοκλήρωση όσο και για την 

αιτιότητα, σε δύο υπόδειγμα αυτοπαλινδρομήσεων. Πιο συγκεκριμένα, για την 

εμπειρική ανάλυση της εργασίας εφαρμόζουμε  στην αρχή τους ελέγχους μοναδιαίας 

ρίζας (πρώτης και δεύτερης γενιάς), για να εξεταστεί αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το 

φαινόμενο της διαστρωματικής εξάρτησης μεταξύ των χωρών. Στη συνέχεια 

προσδιορίζουμε το βαθμό συνολοκλήρωσης όλων των μεταβλητών, τόσο με τις 

κλασικές μεθόδους, όσο και με τον έλεγχο του Westerlund (2007) που δίνει πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα όταν υπάρχει διαστρωματική εξάρτηση μεταξύ των χωρών 

που εξετάζουμε. Η εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης των μεταβλητών, 

πραγματοποιείται τόσο με τη μέθοδο των πλήρως τροποποιημένων ελάχιστων 

τετραγώνων  (FMOLS) όσο και με τη μέθοδο των δυναμικών ελαχίστων τετραγώνων 
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(DOLS). Τέλος, για τη διερεύνηση των βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων αιτιακών 

σχέσεων χρησιμοποιείται το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών.   

 Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 

(σχέσεις συνολοκλήρωσης) μεταξύ των μεταβλητών και στις δύο ομάδες χωρών που 

εξετάζονται. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των μακροχρόνιων σχέσεων δείχνουν  

ότι η αύξηση της ανεργίας προκαλεί μεγαλύτερη πτώση στην ανάπτυξη της πρώτης 

ομάδας χωρών, από ότι στην δεύτερη ομάδα. Επίσης μια ισόποση αύξηση των 

εξαγωγών επιφέρει μεγαλύτερη αύξηση στην ανάπτυξη της πρώτης ομάδας των 

χωρών. Επιπλέον, η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων επιφέρει μεγαλύτερη 

ανάπτυξη στην ομάδα των παλιών χωρών μελών της ΕΕ. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αιτιότητας έδειξαν ότι, στην Α΄ 

ομάδα χωρών, υπάρχουν ισχυρές αμφίδρομες αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ανάμεσα στις 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και την οικονομική ανάπτυξη, σε μακροχρόνιο 

επίπεδο. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν μια ισχυρή μακροχρόνια αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση 

από τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη. Σε βραχυχρόνια 

επίπεδο, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ισχυρές μονόδρομες αιτιακές σχέσεις με 

κατεύθυνση από την οικονομική ανάπτυξη προς την ανεργία, από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις προς την ανεργία, καθώς και από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

προς την ανεργία. 

 Όσον αφορά την Β΄ ομάδα χωρών, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι σε 

μακροχρόνιο επίπεδο, υπάρχουν μονόδρομες ισχυρές αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση 

από τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη, από τις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών προς την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και από την ανεργία 

προς την οικονομική ανάπτυξη. Σε βραχυχρόνια επίπεδο, τα αποτελέσματα 

υποστηρίζουν μια ισχυρή μονόδρομη αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από την 

οικονομική ανάπτυξη προς τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μια 

ισχυρή αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ανεργία και τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών. 

 Η γνώση σχετικά με την κατεύθυνση της αιτιότητας βοηθά τους φορείς 

χάραξης πολιτικής να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σωστή οικονομική 

πολιτική. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ακόμη την ύπαρξη 
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μακροοικονομικής αλληλεξάρτησης (διασύνδεσης) μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Οι 

οικονομικές πολιτικές μιας χώρας μέλους της ΕΕ μπορούν να ζημιώσουν την 

οικονομία μιας άλλης χώρας μέλους ή να αποτελέσουν ένα χρήσιμο δυναμικό 

εργαλείο για ταχύτερη ανάπτυξη. 
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ABSTRACT 

 

 Since the summer of 2008, the global economy is facing a great financial 

crisis. This crisis, which started in the United States mortgage market evolved rapidly 

into a great threat to the global banking system. This happened largely because of the 

way mortgage-backed securities were traded by financial institutions. The 

interconnectedness of the financial markets as well as the interdependence of goods 

and services markets had as a result the transmission of the crisis to Europe. The 

establishment of common strategies in order to increase investments, promote exports 

and strengthen competitiveness has been a long term objective of the European Union 

(EU). 

 This thesis examines the relationship between foreign direct investments, 

exports of goods and services, unemployment and economic growth for the countries 

of the European Union, divided into two groups. The first group (group Α) includes 

the “old” member states of the union, i.e. those countries that joined the EU before 

2004. The second group (group B) includes those countries which joined after May 

1st, 2004 (“new” member states). The data are annual covering the period 1970-2013 

for group A and 1995-2013 for the group B. In this thesis, we apply panel 

cointegration and causality analysis in two VAR (vector autoregressive) models. In 

particular, we begin our empirical analysis by applying the first and second generation 

unit root tests, in order to examine whether or not there is cross sectional dependence 

among the countries. The next step is to define the order of cointegration of all 

variables, using the classical methods propose by Pedroni (1999), Kao (1999) and 

Johansen-Fisher (1999), as well as the Westerlund (2007) test robust to cross sectional 

dependence. Given that our variables are cointegrated, we continue with the 

estimation of the long run relationship using panel Fully Modified Ordinary Least 

Square (FMOLS) and Dynamic Ordinary Least Square (DOLS) methods. Finally, a 

dynamic panel vector error correction model (VECM) is used in order to provide us 

with the short and the long run causal relationships between the examined variables.  

 The empirical results of the study revealed that there are long run relationships 

(cointegrated relationships) between the variables, in both groups under consideration. 

The estimation results of the long run equilibrium relationship show that an increase 

in unemployment causes greater reduction of economic growth in the first group of 
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countries than in the second group. Also, an increase in exports causes greater  

increase of economic growth in group A than in group B. In addition, an increase in 

FDI causes greater economic growth in the “old” member states compared to the 

“new” member states.   

 Finally, the causality results of the study show that, in the first group of 

countries, there are strong bidirectional causal relationships between foreign direct 

investments and exports of goods and services, as well as between exports of goods 

and services and economic growth, in the long run. In addition, the findings suggest a 

strong unidirectional causal relationship between foreign direct investments and 

economic growth with direction from foreign direct investments to economic growth. 

In the short run, the results revealed unidirectional causalities running from economic 

growth to unemployment, foreign direct investments to unemployment, as well as 

from exports of goods and services to unemployment. 

 Regarding the second group of countries, the results show that in the long term 

there are unidirectional causalities running from exports of goods and services to 

economic growth, unemployment to economic growth as well as from foreign direct 

investments to economic growth. In the short run, the findings support that there is 

bidirectional causality relationship between unemployment and exports of goods and 

services and a unidirectional causality between economic growth and exports of goods 

and services with direction from economic growth to exports of goods and services. 

 The knowledge of the direction of causality helps policy makers to develop a 

proper economic policy. The results of the study confirm that there is macroeconomic 

interdependence between the countries of the European Union. This means that the 

economic policies of an EU member country can harm the economy of another EU 

member country or become a potential useful tool for faster development.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

1.1 Γενικά 

 

 Η χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008, η οποία ξέσπασε στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) μετατράπηκε γρήγορα σε κρίση του παγκόσμιου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αλληλεξάρτηση των αγορών είχε ως αποτέλεσμα 

τη ραγδαία μετάδοση της κρίσης στην πραγματική οικονομία, σχεδόν στο σύνολο, 

των ευρωπαϊκών χωρών. Μια σειρά από γεγονότα οδήγησαν σε απότομη μείωση των 

ρυθμών ανάπτυξης και σε εκτόξευση των ποσοστών ανεργίας σε αυτές τις χώρες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013, ο αριθμός των ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έφτασε τα 26 εκατομμύρια (AMECO 2016). Στις μέρες μας υπάρχει μια ευρέως 

διαδεδομένη άποψη, μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, ότι οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ) σε συνδυασμό με την προώθηση των εξαγωγών μπορούν να 

διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην γρήγορη ανάκαμψη μιας οικονομίας. Με έναυσμα 

αυτές τις απόψεις, παραθέτουμε τους λόγους ανάληψης του παρόντος ερευνητικού 

θέματος. Μέσα από μια διαδικασία σύντομων αναφορών για το παρόν θέμα 

προσδιορίζεται ο σκοπός της μελέτης καθώς και οι επιμέρους στόχοι για την επίτευξή 

του. 

 

1.2 Εισαγωγή 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ολοκληρώθηκε ως σύγχρονος θεσμός το 1993 με 

τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Η συνθήκη του Μάαστριχτ αποτελεί την τρίτη κατά 

σειρά συνθήκη για την ολοκλήρωση της ΕΕ, ύστερα από τη συνθήκη της Ρώμης 

(1957) και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΣΕΕ) υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Το 1993 η ΕΕ αριθμούσε δώδεκα κράτη μέλη. Από 

τότε, πραγματοποιήθηκαν αρκετές διευρύνσεις αυξάνοντας κατά πολύ των αριθμό 

των κρατών μελών. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πολύ φιλόδοξο 

σχέδιο, δεδομένου ότι είναι στην ουσία η επανένωση της ευρωπαϊκής ηπείρου, η 

οποία έχει χωριστεί μετά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. H διεύρυνση η οποία 

έλαβε χώρα την 1η Μαΐου 2004 ήταν η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της ΕΕ 
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και άλλαξε το πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη. Δέκα νέες 

χώρες εντάχθηκαν στην ένωση, με τις περισσότερες από αυτές να ανήκουν στην 

κεντρική και ανατολική Ευρώπη: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Κύπρος και Μάλτα. Μετέπειτα, το 2007 ακολούθησε η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία και στη συνέχεια το 2013 η Κροατία. Καθ΄ οδόν προς την 

προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία (AMECO 2016). 

 Με την προσχώρηση των δεκατριών νέων κρατών μελών, το 2013 το 

πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (πραγματικό ΑΕΠ) της ΕΕ έφτασε τα 13 

τρισεκατομμύρια ευρώ (AMECO 2016). Παρόλο που το συνολικό (πραγματικό) ΑΕΠ 

των δεκατριών νέων μελών δεν ξεπερνά το 7% του (πραγματικού) ΑΕΠ της ΕΕ 

(AMECO 2016), επηρέασε (μείωσε) σημαντικά το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ των 

παλιών κρατών μελών-EU15 (χώρες οι οποίες εντάχθηκαν στην ΕΕ πριν την 1η 

Μαΐου 2004: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο 

Βασίλειο). Ωστόσο, αυτή η μείωση γρήγορα αντισταθμίστηκε από τους κανόνες των 

οικονομιών της αγοράς οι οποίοι οδήγησαν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Ο 

αυξημένος ανταγωνισμός είχε θετικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους όσον 

αφορά τις τιμές των προϊόντων, την ποικιλία των αγαθών και των υπηρεσιών, την 

ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών και γενικότερα όσον αφορά την προστασία 

των καταναλωτών. Ένα ασφαλές νομικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει ένα 

βιώσιμο μακροοικονομικό πλαίσιο και να αποτελέσει το έναυσμα για επενδυτική 

σταθερότητα. 

 Θα ήταν λάθος αν λέγαμε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης άφησε 

ανεπηρέαστα τα παλιά κράτη μέλη (EU15). Οι δεκατρείς νέες προσχωρήσεις έχουν 

αλλάξει σημαντικά το οικονομικό πλαίσιο στην Ευρώπη δεδομένου ότι έχουν 

δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας, έχουν αυξήσει τον ανταγωνισμό και τον όγκο των 

συναλλαγών (εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών) καθώς επίσης και τις επενδυτικές ροές. 

 Η πλειοψηφία των παλιών κρατών μελών, σε αντίθεση τα νέα κράτη μέλη, 

είναι χώρες υψηλού εισοδήματος με σημαντικά υψηλότερους μισθούς. Επομένως θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι οι νέες χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να προσελκύσουν 

περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις. Σε πολλές από αυτές τις χώρες, οι εισροές 

άμεσων ξένων επενδύσεων τονώθηκαν αρκετά μόνο με την προοπτική προσχώρησης 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ των δεκατριών νέων αυτών χωρών, υπάρχουν 

χώρες με σημαντική παραγωγική βάση όπως η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και 

η Τσεχία οι οποίες ελπίζουν να προσελκύσουν άμεσες ξένες επενδύσεις από την 

ομάδα των παλιών κρατών μελών. Πολλές επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες 

στα παλιά κράτη μέλη, αποφασίζουν να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες σε 

γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες, εξ’ αιτίας της προσφοράς εργατικού δυναμικού 

χαμηλού κόστους. Η αύξηση στις επενδύσεις και στην εγχώρια παραγωγή θα 

προκαλέσει αύξηση στις ροές του ξένου εμπορίου και προώθηση των εξαγωγών. 

Αύξηση στις ροές του ξένου εμπορίου σημαίνει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, 

μείωση της ανεργίας και συνεπώς προώθηση της ανάπτυξης. Ωστόσο, αξίζει να πούμε 

ότι συνέπειες των αυξημένων επενδυτικών ροών εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της κάθε χώρας καθώς και από την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές 

συνθήκες στις χώρες υποδοχής είναι ευνοϊκές. 

 Για τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (πλειοψηφία των νέων 

κρατών μελών), η ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβολίζει τη δημοκρατία, 

τη μετατροπή των οικονομιών τους σε οικονομίες αγοράς μέσα στο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο καθώς και την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

καθιερώνει ένα ισορροπημένο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Από το τέλος του 

Β´ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, οι χώρες της 

κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης έζησαν υπό κομμουνιστικά καθεστώτα. H 

προσχώρηση στην ΕΕ, αποτελεί την ισχυρότερη εγγύηση για αυτές τις χώρες ώστε να 

πετύχουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης 

και γενικότερα μια αναπτυξιακή πορεία. Προκειμένου να φτάσουν στα υψηλά 

επίπεδα ευημερίας της δυτικής Ευρώπης, τα νέα κράτη μέλη πρέπει να προσελκύσουν 

περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις, ώστε σε συνδυασμό με την εισροή νέων 

κεφαλαίων να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. 

 Από την άλλη πλευρά, πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι οι αναπτυγμένες 

χώρες προσελκύουν περισσότερες ΑΞΕ επειδή έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς 

ανάπτυξης, είναι περισσότερο παραγωγικές και κερδοφόρες οικονομίες και επειδή 

μπορούν να απορροφήσουν ευκολότερα την εξωτερική τεχνολογία. Τα δεκατρία νέα 

κράτη μέλη της ένωσης δεν έχουν κερδίσει, μέχρι τώρα, σημαντική ποσότητα άμεσων 

ξένων επενδύσεων από τα παλιά κράτη μέλη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το 

χαμηλό κόστος παραγωγής είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση 
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ΑΞΕ, αλλά όχι ο μόνος. Το επίπεδο της φορολογίας, το μέγεθος της αγοράς της 

χώρας υποδοχής, το άνοιγμα της εγχώριας οικονομίας, το κόστος εργασίας, η 

πολιτική και η οικονομική σταθερότητα καθώς και η γεωγραφική θέση της χώρας 

είναι μερικοί από αυτούς. 

 Από το 2007, η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη 

οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση του 2007-2008 θεωρείτε από πολλούς ως η 

χειρότερη οικονομική κρίση μετά την “Μεγάλη Ύφεση” του 1930. Η κρίση ξεκίνησε 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) ως κρίση ενυπόθηκων δανείων υψηλού 

κινδύνου και γρήγορα μεταφέρθηκε στην πραγματική οικονομία της χώρας 

επηρεάζοντας τις επενδύσεις, το εμπόριο και τα ποσοστά ανεργίας. Η διασύνδεση των 

αγορών (χρηματοπιστωτικών αγορών, αγορών αγαθών και υπηρεσιών) είχε ως 

αποτέλεσμα τη μετάδοση της κρίσης στην Ευρώπη. Η μείωση της καταναλωτικής 

ζήτησης ευρωπαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ έκανε την κατάσταση ακόμα χειρότερη. 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε στις ΗΠΑ και επεκτάθηκε 

διεθνώς, επηρέασε αρνητικά και συνεχίζει να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό πολλές από 

τις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην Ευρώπη, οι 

οικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί σε αρκετές χώρες. Οι βελτιώσεις οφείλονται 

στα μαζικά μέτρα στήριξης που πάρθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(ΕΚΤ) και από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα, 

υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά διαρθρωτικά 

προβλήματα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο 

βάθος και παρατεταμένη διάρκεια σε κάποιες από αυτές. Χαμηλή παραγωγικότητα, 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας, μειωμένοι ρυθμοί ανάπτυξης και ελλείμματα στον 

προϋπολογισμό έχουν αποσυναρμολογήσει την παραγωγική τους δομή. 

 Στην Ευρώπη, η κρίση αρχικά επηρέασε τις χώρες της Ευρωζώνης και στη 

συνέχεια επεκτάθηκε στις Βαλκανικές. Η ύφεση στην πραγματική οικονομία των 

χωρών του Ευρώ κλόνισε την χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης και 

οδήγησε στην κρίση χρέους (π.χ Ελλάδα, Πορτογαλία κτλ). Η αύξηση του χρέους έχει 

αρνητικές επιρροές στις οικονομικές επιδόσεις πολλών χωρών της ΕΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η μείωση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης αποδυναμώνει την 

ικανότητα των χωρών αυτών να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Επομένως, η 

πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρώπη είναι τα δίδυμα ελλείμματα 

(δημοσιονομικό έλλειμμα και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας). Αν οι υπεύθυνοι για 
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την χάραξη της πολιτικής αφήσουν το χρέος σε υψηλά επίπεδα με τον φόβο ότι τα 

δημοσιονομικά μέτρα εξυγίανσης δεν θα είναι αρεστά στους ψηφοφόρους τους, θα 

υπονομεύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και θα τοποθετήσουν ένα πρόσθετο βάρος 

στη φορολογική βιωσιμότητα. 

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η ενίσχυση των επενδυτικών ροών υπό 

το καθεστώς προώθησης των εξαγωγών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και για την μείωση της ανεργίας σε μια 

οικονομία. Η πρόσφατη βιβλιογραφία έχει πολλές φορές επισημάνει το ρόλο των 

εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως 

υποστηρίζεται από τους Hsiao and Hsiao (2006), οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

επηρεάζουν έμμεσα αλλά και άμεσα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μέσω 

των εξαγωγών. 

 Οι εξαγωγές ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσω της 

αύξησης του ανταγωνισμού. Η προώθηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με την 

ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για νέες ιδέες, για 

μεγαλύτερα επενδυτικά κίνητρα και για περισσότερες εισροές επενδύσεων.  

 Επιπλέον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να παίξουν ζωτικό ρόλο στις 

οικονομίες των χωρών υποδοχής λόγω του γεγονότος ότι ενισχύουν την προσφορά 

κεφαλαίων για ιδιωτικές επενδύσεις, ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και μεταφέρουν γνώση και τεχνολογικές δεξιότητες στο εργατικό δυναμικό. 

Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων παγκοσμίως αυξήθηκαν από 205 

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (US $) που ήταν το 1990 σε 1.9 τρισεκατομμύρια το 

2007 (UNCTAD 2016). Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν 

αρκετές έρευνες οι οποίες μελετούσαν τον αντίκτυπο των άμεσων ξένων επενδύσεων 

στις οικονομίες των χωρών υποδοχείς. Τα αποτελέσματα των περισσότερων ερευνών 

έδειξαν ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και 

οικονομικής ανάπτυξης. 

 Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει καθολική συμφωνία όσον 

αφορά τη σχέση μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης. 

Έρευνες έδειξαν ότι η σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών δεν είναι ξεκάθαρη, 

ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την άλλη πλευρά, η θετική επίδραση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων εμφανίζεται μεγαλύτερη στις οικονομίες των 
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αναπτυγμένων χωρών, δεδομένου ότι οι χώρες αυτές προσαρμόζονται ευκολότερα 

στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού. 

 

1.3 Αιτιολόγηση του Ερευνητικού Θέματος 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση 

είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών χωρών. Λειτουργώντας ως μια ενιαία αγορά, η οποία 

βασίζεται στο ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της, αποτελεί σημαντική 

εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οικονομική πολιτική της ΕΕ στοχεύει 

στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις και την 

προώθηση των εξαγωγών με σκοπό την σταδιακή μείωση των ποσοστών ανεργίας. 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Το (ονομαστικό) 

ΑΕΠ της υπολογίζεται περίπου στα 16.3 τρισεκατομμύρια δολάρια (US $), σε 

σύγκριση με το ΑΕΠ των ΗΠΑ όπου εκτιμάται στα 18.1 τρισεκατομμύρια δολάρια 

(US $) (IMF 2016). 

 Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, είχε αρνητικές συνέπειες σε 

όλες τις χώρες της ΕΕ και συνεπώς σε όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 

διαταράσσοντας την συνοχή του. Ωστόσο, παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης 

παγκοσμίως, οι εισροές ΑΞΕ στην Ευρώπη αυξήθηκαν σημαντικά το τελευταίο 

διάστημα. Η Ευρώπη αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τους πιο 

ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται μόνο στην 

γρήγορη οικονομική ανάκαμψη των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών αλλά και στην 

αβεβαιότητα των αναδυόμενων οικονομιών να διατηρήσουν τους υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Επίσης, η αποδυνάμωση του ευρώ σε συνδυασμό με 

τις πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

συνέβαλαν στην αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη. 

 Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ένας από τους κύριους άξονες της 

ευρωπαϊκής πολικής είναι η σύνδεση του εμπορίου με την ανάπτυξη. Η  Ευρωπαϊκή 

Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Κίνα αποτελούν τις τρεις 

μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων και 

υπηρεσιών αλλά και τις μεγαλύτερες αγορές για εισαγωγές προϊόντων (EUROPA 

2016). Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

στην ΕΕ έφτασαν το 2015 σε ιστορικό θετικό επίπεδο (6.5 περίπου τρισεκατομμύρια 
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ευρώ  (EUR €), σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (έτος 

2008) (AMECO 2016). 

 Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτικές που έχουν 

ως στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση των εμπορικών 

συναλλαγών με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι πολιτικές αυτές θα βοηθήσουν στην 

ενίσχυση της απασχόλησης μακροχρόνια. Η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από την παγκόσμια οικονομική κρίση και την αναταραχή 

στη συνοχή της ευρωζώνης. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ανέργων 

στην ΕΕ έχει μειωθεί αρκετά, εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (25% 

περίπου υψηλότερα σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα (AMECO 2016).   

 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα 

βοηθήσουν στο σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών για την διατήρηση και την 

ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 

παρούσα διδακτορική διατριβή συμβάλλουμε ως ένα βαθμό στην αποσαφήνιση των 

σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές των άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών 

μελών της ΕΕ. 

 

1.4 Σκοπός και Στόχοι της Διατριβής 

 

 Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό θέμα τόσο στις αναπτυγμένες όσο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε συνδυασμό με πολιτικές 

που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας μπορούν να εξαλείψουν το πρόβλημα της 

ανεργίας μακροχρόνια. Η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει εντείνει το ευρωπαϊκό 

ενδιαφέρον για την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και πολιτικών 

αγοράς. Σήμερα, έξι χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην Ευρώπη, υπάρχουν 

χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω των υψηλών ποσοστών 

ανεργίας. 

 Η ανεργία δεν αποτελεί μόνο ένα υψηλό κοινωνικό κόστος για τους πολίτες 

αλλά συγχρόνως και ένα υψηλό κοινωνικό κόστος για την κοινωνία. Η ανεργία 

προέρχεται συνήθως από την ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην 

αγορά εργασίας. Οι οικονομολόγοι έχουν πολλές φορές προσπαθήσει να εξηγήσουν 

τα αίτια που προκαλούν ανεργία καθώς και τη σχέση της με άλλες μακροοικονομικές 

μεταβλητές. Κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, αδυναμία εγχώριων 
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αποταμιεύσεων, αλλαγές στην καταναλωτική ζήτηση, μείωση εγχώριων επενδύσεων 

και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις είναι μερικά από αυτά. 

 Σκοπός της διατριβής αυτής είναι εξετάσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της 

ανεργίας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ένα πληρεξούσιο για την 

οικονομική ανάπτυξη) σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Τα 

δεδομένα για την ανάλυση μας κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες χωρών. Στην Α΄ 

ομάδα χωρών ανήκουν οι χώρες που εντάχθηκαν στη ΕΕ πριν το έτος 2004. 

Αντίστοιχα, στη Β΄ ομάδα χωρών ανήκουν οι χώρες εκείνες οι οποίες εντάχθηκαν στη 

ΕΕ από το έτος 2004 και μετά. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα 

Κεϋνσιανής ζήτησης σε μια ανοικτή οικονομία, ώστε να ερευνηθούν οι σχέσεις 

μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών, σε ένα υπόδειγμα VAR. 

 Σύμφωνα με αυτά που αναφέραμε παραπάνω, θα μπορούσαμε να 

σημειώσουμε ότι ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να απαντήσει στα 

παρακάτω ερωτήματα: 

 

1) Υπάρχει μακροοικονομική αλληλεξάρτηση (διασύνδεση) μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ. 

2) Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων, 

των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. 

3) Υπάρχουν αιτιακές σχέσεις (βραχυχρόνιες, μακροχρόνιες, ισχυρές) μεταξύ 

των άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, 

της ανεργίας και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.   

 Πιο συγκεκριμένα: 

• Η μεταβλητή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αιτιάζει ή 

αιτιάται από την μεταβλητή των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών. 

• Η μεταβλητή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αιτιάζει ή 

αιτιάται από την μεταβλητή της ανεργίας. 

• Η μεταβλητή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αιτιάζει ή 

αιτιάται από την μεταβλητή των άμεσων ξένων επενδύσεων. 
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• Η μεταβλητή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αιτιάζει ή 

αιτιάται από την μεταβλητή της ανεργίας. 

• Η μεταβλητή των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αιτιάζει ή 

αιτιάται από την μεταβλητή των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

• Η μεταβλητή των άμεσων ξένων επενδύσεων αιτιάζει ή αιτιάται 

από την μεταβλητή της ανεργίας. 

 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: 

 

1) Πρέπει να διερευνηθεί αν οι μεταβλητές που συμμετέχουν στο υπόδειγμα 

είναι στάσιμες (δηλαδή, δεν περιέχουν μοναδιαία ρίζα). 

2) Πρέπει να διερευνηθεί εμπειρικά αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις 

(σχέσεις συνολοκλήρωσης) μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων, των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. 

3) Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των υπό 

εξέταση μεταβλητών. 

4) Πρέπει να διερευνηθεί αν είναι δυνατή η θεωρητική υποστήριξη και η 

εμπειρική υποστήριξη, τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των 

μακροχρόνιων, υποδειγμάτων που ερμηνεύουν τη διαμόρφωση του 

υποδείγματος που μελετάμε. 

 

1.5 Διάρθρωση της Διατριβής 

 

 Ο στόχος της παρούσας διατριβής επιτυγχάνεται με την ανάλυση των 

δεδομένων και των διαθέσιμων στοιχείων. Συγκεκριμένα, η διατριβή αποτελείται από 

επτά κεφάλαια. Το κάθε κεφάλαιο χωριστά ασχολείται με τα εξής: 

 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 αποτελεί μια γενική εισαγωγή στο θέμα της διατριβής. 

Δίνει έμφαση στους λόγους που οδήγησαν στη συγκεκριμένη έρευνα, στο σκοπό που 

πρόκειται να υλοποιήσει καθώς και στα ερευνητικά ερωτήματα που πρόκειται να 

διερευνηθούν. 

 Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 παρουσιάζει την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της ΕΕ καθώς και στις 
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οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει από τη δεκαετία 

του 1950 έως σήμερα. 

 Στη συνέχεια, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 αναπτύσσεται τόσο η θεωρητική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση όσο και η εμπειρική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το 

κεφάλαιο αυτό, αναφέρεται αρχικά στις θεωρίες που αναπτύχθηκαν για την σχέση 

μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Η ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας 

γίνεται με γνώμονα τη διαφορετικότητα των οικονομετρικών προσεγγίσεων που 

έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των υπό 

εξέταση μεταβλητών. 

 Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 γίνεται αναφορά στις κατηγορίες δεδομένων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν στην οικονομετρική ανάλυση. Στην παρούσα έρευνα, η 

οικονομετρική ανάλυση πάνελ δεδομένων χρησιμοποιείται για την εξέταση της 

σχέσης μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών, της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα των δεδομένων πάνελ σε σχέση με τις υπόλοιπες 

κατηγορίες στατιστικών στοιχείων. Τέλος, γίνεται η περιγραφή των δεδομένων της 

εργασίας καθώς και η παρουσίαση των περιγραφικών στατιστικών όλων των 

μεταβλητών. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 γίνεται η εξειδίκευση του υποδείγματος και αναπτύσσεται 

όλη η οικονομετρική και στατιστική μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε στα 

επόμενα κεφάλαια.  

Στη συνέχεια, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα 

της έρευνας. Στην αρχή γίνεται ο έλεγχος στασιμότητας όλων των μεταβλητών του 

υποδείγματος χρησιμοποιώντας τους ελέγχους που προτάθηκαν από τους Breitung 

(2000), Levin, Lin and Chu (2002) (LLC), Im, Perasan and Shin (2003) W-test (IPS), 

ADF Fisher Chi-square test (ADF-Fisher), PP Fisher Chi-Square test (PP-Fisher), 

Maddala and Wu (1999) και Hadri (2000), καθώς ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας 

δεύτερης γενιάς που προτάθηκε από τον Pesaran (2007) και διατυπώνονται τα 

ανάλογα συμπεράσματα. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ 

των εξεταζόμενων μεταβλητών εφαρμόζοντας τους ελέγχους των Pedroni (1999, 

2004), Κao (1999), Johansen-Fisher (1999) και Westerlund (2007) και διατυπώνονται 

τα ανάλογα συμπεράσματα. Ακολουθεί, η εκτίμηση της μακροχρόνιας συνάρτησης με 

την μέθοδο των πλήρως τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (Fully Modified 
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OLS (FMOLS)) και την δυναμική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Dynamic OLS 

(DOLS)). Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αιτιότητας 

κατά Granger (1969). Κατά πόσο δηλαδή μια μεταβλητή του υποδείγματος αιτιάζει 

μιαν άλλη ή αιτιάται από αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουμε την 

κατεύθυνση των σχέσεων των μεταβλητών μας καθώς και ποια προκαλεί την άλλη. 

Στην παρούσα εργασία η γενικευμένη μέθοδος των ροπών (Generalized Method of 

Moments (GMM)) εφαρμόζεται για την εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος 

διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction (VECM)). 

Στο τελευταίο κεφάλαιο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7) ανακεφαλαιώνουμε τη διδακτορική 

διατριβή και διατυπώνουμε τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας. Ακολουθεί η 

τεκμηρίωση των στόχων της εργασίας που προσδιορίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Το 

κεφάλαιο αυτό έχει αφιερωθεί στην εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων όπως αυτά 

προκύπτουν από την εμπειρική μας διερεύνηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δημιουργήθηκε για να θέσει τέλος στις αιματηρές 

συγκρούσεις ανάμεσα στις γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κορυφώθηκαν 

κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε την 

Ευρώπη διαιρεμένη ανάμεσα στα δημοκρατικά δυτικά έθνη και το ανατολικό μέτωπο 

με την Σοβιετική Ένωση. Η δύναμη της Γερμανίας και η εικόνα της ως εχθρική χώρα 

δημιουργήσετε πολλά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που θα έπρεπε να 

ανασυγκροτηθεί μεταπολεμικά η χώρα. Ακόμη, η ενίσχυση της Σοβιετικής Ένωσης 

δημιούργησε την ανάγκη για προστασία της Δυτικής Ευρώπης από την 

κομμουνιστική απειλή. Έτσι, υπό τον φόβο διάδοσης του κομμουνισμού, οι ΗΠΑ 

αποφάσισαν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης. Τα ευρωπαϊκά κράτη 

συνειδητοποίησαν ότι μόνο μέσα από βαθιά συνεργασία θα μπορούσαν να αφήσουν 

πίσω τους τις μαζικές καταστροφές του πολέμου. Βασικός στόχος της συνεργασίας 

αυτής, ήταν να συνδέσει τις χώρες μεταξύ τους, αναγκάζοντάς τες σε στενότερες 

βιομηχανικές και οικονομικές σχέσεις. Βέβαια, από τότε οι αρμοδιότητες της ΕΕ 

έχουν αυξηθεί κατά πολύ προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις και 

στον μεγαλύτερο αριθμό των χωρών μελών. 

 
2.2 Ιστορική Αναδρομή στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1945), η Ευρώπη ήταν μια 

κατεστραμμένη και εξαντλημένη ήπειρος. Την επαύριο της λήξης του πολέμου τα 

κράτη της Ευρώπης βρέθηκαν αντιμέτωπα με ασύλληπτα προβλήματα, όπως μεγάλες 

απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, απώλειες στην εθνική τους κυριαρχία καθώς και 

πολλές οικονομικές δυσκολίες. Η καταστροφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είκοσι 

χρόνια μετά από τον επίσης καταστροφικό Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απέδειξε ότι 

εθνικιστικές συγκρούσεις μόνο προβλήματα μπορούν να προκαλέσουν. 

 Υπό τον φόβο εξάπλωσης ακραίων εθνικιστικών τάσεων του παρελθόντος, οι 

χώρες της Δυτικής Ευρώπης αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να επικρατήσουν 

συνθήκες ελευθερίας και ασφάλειας ανάμεσα τους. Πρωταρχικός σκοπός τους ήταν η 

σύνδεση των χωρών μεταξύ τους, για τη δημιουργία βιομηχανικής και οικονομικής 
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συνεργασίας. Συνεπώς, οι πρώτες προτάσεις για αυτόνομη πολιτική και οικονομική 

πορεία καταθέτονται. 

 Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ήταν από τους πρώτους που οραματίστηκαν την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση. Στο λόγο που εκφώνησε στο πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, το 

1946: «Υπάρχει ένα φάρμακο που θα μπορούσε μέσα σε λίγα χρόνια να κάνει όλη την 

Ευρώπη ελεύθερη και ευτυχισμένη. Το φάρμακο αυτό είναι να δημιουργήσουμε ξανά 

την ευρωπαϊκή οικογένεια, στον βαθμό που μπορούμε, και να της δώσουμε μια δομή 

ικανή να της εξασφαλίσει την ειρήνη, την ασφάλεια και την ελευθερία. Πρέπει να 

δημιουργήσουμε ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης.», υποστήριξε πως μόνο 

μια μόνο μια ενωμένη Ευρώπη θα μπορούσε να εγγυηθεί την ειρηνική ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής οικογένειας ενάντια στον εθνικισμό και στην πολεμοκαπηλία (EUROPA 

2016). 

 Στη συνέχεια, το 1950 την σκυτάλη έλαβε ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών 

Ρομπέρ Σούμαν, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Ο Ρομπέρ Σούμαν, σε συνεργασία με τον Ζαν Μονέ συνέταξαν το 

παγκοσμίως γνωστό “Σχέδιο Σούμαν”. Κύριος στόχος του σχεδίου ήταν να τεθούν 

υπό κοινό έλεγχο οι βιομηχανίες άνθρακα και χάλυβα των χωρών της Δυτικής 

Ευρώπης. Σκοπός του σχεδίου ήταν να σταματήσουν τα κράτη να ασκούν κυριαρχικά 

δικαιώματα στον έλεγχο της παραγωγής άνθρακα και χάλυβα, στις δύο δηλαδή 

βασικές πρώτες ύλες της πολεμικής βιομηχανίας. Έτσι, με την Συνθήκη των 

Παρισίων, δημιουργείται το 1952 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ). Ιδρυτικά μέλη αυτής αποτελούν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, 

το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.  

 Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) οδηγεί 

τα έξι ιδρυτικά της μέλη στη διεύρυνση της συνεργασίας και στην υπογραφή της 

Συνθήκης της Ρώμης (1957), όπου ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(ΕΟΚ) ή “Κοινή Αγορά”, καθώς και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΚΑΕ) ακολουθώντας το πρότυπο της ΕΚΑΧ. Η ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 

υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων (γνωστές και ως “τέσσερις ελευθερίες”) 

αποτελούν τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της ΕΟΚ. 

 Την 1η Ιουλίου του 1967 τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη Συγχώνευσης των τριών 

παραπάνω θεσμών (ΕΟΚ, ΕΚΑΕ, ΕΚΑΕ). Η συνθήκη αυτή υπογράφηκε στις 8 

Απριλίου του 1965, στις Βρυξέλλες με σκοπό την ίδρυση ενός ενιαίου θεσμικού 
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οργάνου, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Στη συνέχεια, στα χρόνια που πέρασαν η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα διευρύνθηκε με τη συμμετοχή και άλλων κρατών (Δανία, 

Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία). Αργότερα, το 1986, τα 

κράτη αυτά υπογράφουν την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) η οποία αποτελεί την 

πρώτη ουσιαστική τροποποίηση στη συνθήκη της Ρώμης και διευρύνει την έννοια της 

“Κοινή Αγοράς” που είχε τεθεί ως τώρα. Πρόκειται δηλαδή για την καθιέρωση των 

“τεσσάρων ελευθεριών” σε ολόκληρη την ΕΚ. 

 Η συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπογράφηκε στο Μάαστριχτ στις 

7 Φεβρουαρίου 1992, αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συνθήκη για την ολοκλήρωση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ύστερα από τη συνθήκη της Ρώμης (1957) και την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Η Συνθήκη Μάαστριχτ ή αλλιώς Συνθήκη για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Το βασικότερο 

στοιχείο της συνθήκης αυτής ήταν χάραξη πορείας για μια Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. 

 Το 2002 το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ, αντικαθιστά τα εθνικά 

νομίσματα σε δώδεκα από τις δεκαπέντε τότε χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, 

Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ιρλανδία, 

Ολλανδία, Φινλανδία). Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις χώρες της  

Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης αρχίζουν να εξαλείφονται. Την 1η Μαΐου 2004 

δέκα νέα κράτη μέλη, κυρίως της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης, (Τσεχία, 

Εσθονία, Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, 

Σλοβακία) προσχωρούν στην ΕΕ. Πρόκειται για την μεγαλύτερη διεύρυνση στην 

ιστορία της ένωσης. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πολιτική ενοποίηση και 

τη δημιουργία της Συνταγματικής Συνθήκης. Το ηχηρό όμως όχι των λαών της 

Γαλλίας και της Ολλανδίας στα δημοψηφίσματα των χωρών τους, το Μάη του 2005 

σχετικά με τη Συνταγματική Συνθήκη, οδήγησε τους ιθύνοντες νους της ένωσης σε 

στάση αναμονής. Στη συνέχεια όμως, το 2007, στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ψήφισαν υπέρ της Συνταγματικής Συνθήκης (Ευρωπαϊκό 

Σύνταγμα). Με την Συνθήκη της Λισαβόνας η ΕΕ ανέλαβε όλες τις αρμοδιότητες που 

είχε προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ωστόσο, η Συνθήκη αυτή δεν αλλάζει 

πλήρως την θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εξακολουθεί να 
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βασίζεται στο τρίπτυχο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο). 

 Σήμερα η ΕΕ αποτελείται από είκοσι οχτώ κράτη μέλη. Κάθε Ευρωπαϊκή 

χώρα μπορεί να υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην ένωση αρκεί να πληροί κάποια 

βασικά κριτήρια. Κάθε χώρα πρέπει να διαθέτει ισχυρούς θεσμούς που να είναι σε 

θέση να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εγγυηθούν τη δημοκρατία 

(πολιτικά κριτήρια). Ακόμη, η οικονομία της πρέπει να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει τις δυνάμεις ανταγωνισμού της αγοράς της ΕΕ (οικονομικά κριτήρια). 

Τέλος, κάθε χώρα πρέπει να είναι ικανή να ανταποκριθεί στην ιδιότητας του μέλους 

όσον αφορά τους στόχους σε πολιτικό επίπεδο καθώς και οικονομικό και 

νομισματικό (EUROPA 2016). Από την άλλη, με την Συνθήκη της Λισαβόνας, η 

οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2009, αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η 

δυνατότητας μιας χώρας μέλους της ΕΕ να αποχωρήσει από αυτή. 

 

Πίνακας 2.1: Ιστορία της διεύρυνσης της ΕΕ 

 

Έτος Διεύρυνση 

 

1952/1958 

Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία , Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο 

Ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ) 

 

1973 

Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο1 

Εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) 

 

1981 

Ελλάδα 

Εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) 

 

1986 

Πορτογαλία, Ισπανία 

Εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ) 

 

1995 

Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία 

Εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

 

2004 

Τσεχία, Εσθονία, Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, Ουγγαρία, Μάλτα, 

Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία 

Εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

                                                           
1
 Η Μεγάλη Βρετανία το 2016 μετά από δημοψήφισμα ψήφισε την αποχώρησή της. 
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2007 

Βουλγαρία, Ρουμανία 

Εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

 

2013 

Κροατία 

Εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

Πηγή: Συγγραφέας, χρησιμοποιώντας στοιχεία από EUROPA (2016) 

 

2.3 Συμπεράσματα 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της 

ΕΕ καθώς και στις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις που κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει από τη δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Τα τελευταία εξήντα χρόνια, οι 

διαδοχικές διευρύνσεις της ένωσης αποδείχθηκαν ένα εξαιρετικό εργαλείο για την 

ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, των οικονομικών και κοινωνικών 

μεταρρυθμίσεων, της δημοκρατίας και της ειρήνης, και γενικά της σταθερότητας 

στην Ευρώπη. Η επιτυχίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βασίζεται στις κοινές 

πολιτικές που κατευθύνουν την κοινωνική και οικονομική ζωή των λαών που 

συμμετέχουν στην ένωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 Εισαγωγή 
 

 Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται η σχετική, με το θέμα της διατριβής, 

ανασκόπηση της θεωρητικής και της εμπειρικής βιβλιογραφίας. Αρχικά, παρατίθενται 

κριτικά όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τον αντίκτυπο των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και της ανεργίας 

στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ακόμη, αναλύονται συνοπτικά οι κυριότεροι παράγοντες 

που επηρεάζουν τη σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται οι κυριότερες εμπειρικές μελέτες και τα συμπεράσματα που 

απορρέουν από αυτές. Η ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας γίνεται με 

γνώμονα τη διαφορετικότητα των οικονομετρικών προσεγγίσεων που έχουν κατά 

καιρούς χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των εξεταζόμενων 

μεταβλητών, καθώς επίσης και τη διαφορετικότητα των υπό εξέταση χωρών 

(αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, επίπεδο εγχώριας οικονομίας).  

 

3.2 Ανασκόπηση Θεωρητικής Βιβλιογραφίας 

 

 Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, η μακροχρόνια ανάπτυξη μιας χώρας 

καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των παραγωγικών συντελεστών (εργατικό 

δυναμικό και κεφάλαιο) και την παραγωγικότητα τους, τα οποία με τη σειρά τους 

αντανακλούν τη τεχνολογική πρόοδο και την αποτελεσματική κατανομή των 

συντελεστών. Τα υποδείγματα ενδογενής ανάπτυξης υποθέτουν ότι οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι πιο αποδοτικές από τις εγχώριες επενδύσεις, δεδομένου ότι 

ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 

της οικονομίας της χώρας υποδοχής (Borensztein et al. 1998). Οι ενδογενείς θεωρίες 

ανάπτυξης, που διατυπώθηκαν αρχικά από τον Romer (1986, 1990), αποδεικνύουν ότι 

παράγοντες όπως η γνώση και η καινοτομία θα επιφέρουν αυτοσυντηρούμενη 

οικονομική ανάπτυξη και στη συνέχεια θα οδηγήσουν σε αποκλίνουσες μορφές 

ανάπτυξης. Το βασικό στοιχείο των υποδειγμάτων αυτών είναι η σταθερή ή 

αυξανόμενη απόδοση του κεφαλαίου η οποία προκαλείται από τον ενδογενή 

χαρακτήρα της τεχνολογικής παραγωγής (βλ. Arvanitidis et al. 2007). 
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 Στο νεοκλασικό υπόδειγμα ανάπτυξης, η τεχνολογική πρόοδος και η εργασία 

είναι εξωγενείς παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων που απλώς αυξάνουν το 

ποσοστό των επενδύσεων και στη συνέχεια οδηγούν στην αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος, χωρίς να έχουν κάποια επίδραση στην μακροχρόνια ανάπτυξη. Οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη βραχυχρόνια, κάτω 

από τις συνθήκες όπου η μείωση στην οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου έχει 

μια προσωρινή επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη. Το νέο υπόδειγμα στην θεωρία 

της ανάπτυξης που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1980, θεωρεί την τεχνολογική 

πρόοδο ως ενδογενή παράγοντα και τις άμεσες ξένες επενδύσεις να έχουν μόνιμη 

επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας. 

Καθώς παγκοσμίως οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν τις τελευταίες 

δεκαετίες, υπάρχουν εν εξελίξει συζητήσεις σχετικές με τον αντίκτυπο των άμεσων 

ξένων επενδύσεων, στην οικονομία της χώρας υποδοχής. Οι περισσότερες από τις 

μελέτες βρήκαν θετικά αποτελέσματα των άμεσων ξένων επενδύσεων στην 

μεταβατική και στην μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη μέσω των κεφαλαίων 

συσσώρευσης και τη μεταφορά της γνώσης (Basu et al. 2003). Ο De Mello (1997) 

υποστήριξε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ενισχύουν την παραγωγική διαδικασία, 

αυξάνουν την κεφαλαιακή επάρκεια και μεταφέρουν γνώση και τεχνολογία όσον 

αφορά την κατάρτιση εργασίας και την απόκτηση δεξιοτήτων. Ο Lucas (1988) 

υποστήριξε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν θετικές 

επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία της χώρας υποδοχής. Οι κύριοι μηχανισμοί 

για αυτές τις εξωτερικότητες είναι η υιοθέτηση ξένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, 

καθώς και η δημιουργία δεσμών μεταξύ ξένων και εγχώριων επιχειρήσεων. Τα οφέλη 

αυτά, σε συνδυασμό με την άμεση χρηματοδότηση του κεφαλαίου, δείχνουν ότι οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον 

εκσυγχρονισμό της εθνικής οικονομίας και στην προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Οι Borensztein et al. (1998) έδειξαν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

προωθούν την τεχνολογία, η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ανάπτυξη μόνο όταν 

η χώρα υποδοχής έχει ένα ελάχιστο όριο αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου. Τέλος, 

οι Blomstrom et al. (1992) υποστήριξαν ότι η θετική επίδραση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων στην οικονομική απόδοση μιας χώρας φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες, δεδομένου ότι μπορούν να απορροφήσουν  πιο εύκολα τις 

νέες τεχνολογίες. 
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Εντούτοις, μερικές μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα θετικά αποτελέσματα μπορεί 

να είναι ασήμαντα ή τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ακόμη και αρνητικά που 

ενδεχομένως να οφείλονται στη συγκέντρωση των εγχώριων κεφαλαίων (Carkovic 

and Levine 2005). Επίσης, το γεγονός ότι η θετική επίδραση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων εμφανίζεται μεγαλύτερη στις αναπτυγμένες οικονομίες επικρίθηκε από 

τον Rodrik. Ο Rodrik (1999) υποστήριξε ότι οι αναπτυγμένες οικονομίες 

προσελκύουν περισσότερες ΑΞΕ επειδή έχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, 

είναι πιο παραγωγικές οικονομίες καθώς και πιο επικερδείς οικονομίες. 

Από την άλλη τα οφέλη των ΑΞΕ επενδύσεων έχουν αμφισβητηθεί, ειδικά 

στο παρελθόν (Reuber et al. 1973,  Lall 1974), εξ’ αιτίας της βραχυχρόνιας ανεργίας 

που συχνά προκαλούν αλλά και του υψηλού κόστους προσαρμογής των εγχώριων 

επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, υπάρχουν εργασίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

δεν είναι ευεργετικές για όλες τις χώρες. Οι Huang and Zhang (2007) ισχυρίστηκαν 

ότι ο αντίκτυπος των ΑΞΕ στον τομέα της απασχόλησης δεν είναι προφανής. Επίσης, 

υποστήριξαν ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν έχουν καμία επίδραση στους 

μισθούς. 

Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι η αιτιότητα των άμεσων ξένων επενδύσεων και 

της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να τρέξει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Γενικά, ο 

αντίκτυπος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην χώρα υποδοχής εξαρτάται από το 

επίπεδο της τεχνολογίας της εγχώριας οικονομίας, την οικονομική σταθερότητα, την 

κρατική επενδυτική πολιτική και το βαθμό ανοίγματος της οικονομίας. 

 Το θέμα των εξαγωγών και της ανάπτυξης έχει γίνει αντικείμενο διεξοδικών 

συζητήσεων από το 1960 σε πολλές έρευνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν 

υπάρχει καμία προφανής συμφωνία για το κατά πόσον η ανάπτυξη οδήγησε τις 

εξαγωγές ή οι εξαγωγές την ανάπτυξη. Το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

σχετίζονται θετικά (συμπληρωματικά) μεταξύ ασύμμετρων χωρών και αρνητικά 

(υποκατάστατα) μεταξύ συμμετρικών χωρών (Markusen and Venables 1998). Οι 

Helpman et al. (2004) υποστήριξαν ότι η σχέση μεταξύ των εξαγωγών και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων μπορεί να είναι συμπληρωματική ή υποκατάστατη, 

ανάλογα με το είδος των ΑΞΕ. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι ΑΞΕ: οι οριζόντιες 

(horizontal) άμεσες ξένες επενδύσεις (πολυεθνικές εταιρείες έχουν θυγατρική σε κάθε 

χώρα ενδιαφέροντος, προκειμένου να μειώσουν το κόστος μεταφοράς) και οι κάθετες 
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(vertical) άμεσες ξένες επενδύσεις (πολυεθνικές εταιρείες τοποθετούν κάθε στάδιο 

της παραγωγικής τους διαδικασίας σε διάφορες χώρες, ανάλογα με τα οφέλη από 

άποψης κόστους). Ο Markusen (1984) ισχυρίστηκε πως οι οριζόντιες άμεσες ξένες 

επενδύσεις έχουν αρνητική επίδραση στις εξαγωγές. Από την άλλη, ο Helpman 

(1984) υποστήριξε ότι οι κάθετες άμεσες ξένες επενδύσεις και το εμπόριο ενδέχεται 

να σχετίζονται θετικά. Επίσης, τόνισε ότι οι κάθετες άμεσες ξένες επενδύσεις 

συνήθως εμφανίζονται μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Έτσι, η 

σχέση μεταξύ τους μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική.  

 Από την άλλη πλευρά, όταν οι εξαγωγές αυξάνονται, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις ανοίγουν το δρόμο για νέες επενδύσεις, μειώνοντας το κόστος 

συναλλαγών των επενδυτών με τη γνώση της δομής της αγοράς στη χώρα υποδοχής. 

Συνεπώς, μια αύξηση των εξαγωγών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της 

απασχόλησης και των πραγματικών μισθών (Krueger 1985, Abdulai and Jaquet 

2002). Ο Vintila (2010) ισχυρίστηκε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω των εξαγωγών. 

Σε  μια ανοικτή οικονομία η τεχνολογία και η γνώση μπορούν να μεταφερθούν μέσω 

των εξαγωγών και των εισαγωγών, έχοντας ως αποτέλεσμα την προώθηση της 

οικονομίας (Grossman and Helpman 1997). Ωστόσο, η οικονομική θεωρία δεν 

προσδιορίζει μια σαφή σχέση μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων και του 

εμπορίου. Σύμφωνα με την νεοκλασσική θεωρία Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS), 

οι ροές των άμεσων ξένων επενδύσεων βασίζονται στις διαφορές στις τιμές και την 

επάρκεια των παραγωγικών συντελεστών. Ουσιαστικά, το υπόδειγμα HOS 

υποστηρίζει ότι μια χώρα θα εξάγει το προϊόντα που χρησιμοποιούν τους άφθονους 

και φθηνούς παραγωγικούς συντελεστές και θα εισάγει εκείνα τα προϊόντα που 

χρησιμοποιούν τους σπάνιους και ακριβούς παραγωγικούς συντελεστές. 

 

3.3 Ανασκόπηση Εμπειρικής Βιβλιογραφίας 

 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 απέδειξε την αλληλεξάρτηση που 

υπάρχει μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κάτω από αντίξοες συνθήκες οι 

ροές των κεφαλαίων και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές διασυνδέσεις μπορούν να 

προκαλέσουν αποσταθεροποίηση των πραγματικών οικονομιών (Thalassinos 2008). 
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Ωστόσο, η οικονομική κρίση δεν είχε τον ίδιο αντίκτυπο σε όλες τις χώρες. Αυτό 

εξαρτήθηκε από την υποδομή και το επίπεδο της εγχώριας οικονομίας κάθε χώρας. 

 H επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομία μιας χώρας 

υποδοχής έχει μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να 

παραμένει θέμα συζήτησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής. Στην τρέχουσα 

βιβλιογραφία, οι περισσότερες των δημοσιευμένων ερευνών εξετάζουν τις 

διμεταβλητές σχέσεις ανάμεσα στα ζεύγη των μεταβλητών της ανάπτυξης και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), των ΑΞΕ και των εξαγωγών, των ΑΞΕ και της 

ανεργίας, των εξαγωγών και της ανάπτυξης, των εξαγωγών και της ανεργίας, ή της 

ανάπτυξης και της ανεργίας. Παρά τις σχέσεις μεταξύ τους, ελάχιστες εργασίες έχουν 

εμπειρικά ασχοληθεί με τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ όλων αυτών των μεταβλητών. 

Επιπλέον, ακόμα λιγότερες είναι οι εργασίες που πραγματοποίησαν την ανάλυση τους 

χρησιμοποιώντας την πάνελ ανάλυση για αιτιότητα. 

 Υπάρχουν διάφορες εργασίες σχετικές με μια επιμέρους χώρα που εξετάζουν 

τις διμεταβλητές σχέσεις ανάμεσα στα ζεύγη που σχηματίζουν οι μεταβλητές των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και 

της οικονομικής ανάπτυξης,. Οι Ghosh and Van den Berg (2006) εξέτασαν τη σχέση 

μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και της οικονομικής ανάπτυξης για την 

οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), για την περίοδο 1970-2001. 

Χρησιμοποιώντας δεδομένα χρονολογικών σειρών σε ένα μοντέλο ταυτόχρονων 

εξισώσεων (Simultaneous Equation Model (SEM)) έδειξαν ότι υπάρχει αμφίδρομη 

σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Οι Ghosh and Van den Berg (2006) 

συμπέραναν πως τα οφέλη από τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων είναι πολύ 

σημαντικά στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Αμερικάνικης οικονομίας. Επομένως, 

οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν σε πολιτικές οι οποίες θα συνεχίσουν να κρατούν 

τη χώρα ελκυστική στους ξένους επενδυτές. 

 Παρόμοια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Dogan (2013). Ο Dogan (2013) 

μελέτησε τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και της 

οικονομικής ανάπτυξης για την Τουρκία, χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα για την 

περίοδο 1979-2011. Η μεθοδολογία του Johansen (1988) χρησιμοποιήθηκε 

προκειμένου να εξεταστεί η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τέλος, η ανάλυση αιτιότητας κατά Granger (1969) 
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έδειξε ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και της οικονομικής 

ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι μια θετική μεταβολή στο επίπεδο 

παραγωγής των αγαθών και υπηρεσιών είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο των ΑΞΕ 

στην Τουρκία. 

Οι Samsu et al. (2008) βρήκαν ότι υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή σχέση 

μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και των εξαγωγών με κατεύθυνση από 

τις ΑΞΕ προς τις εξαγωγές για την Μαλαισία, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία της 

περίοδου 1970-2003. Η μέθοδος συνολοκλήρωσης των Johansen and Juselius (1990) 

καθώς και η ανάλυση αιτιότητας κατά Granger (1969) χρησιμοποιήθηκαν για την 

διεξαγωγή της έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με εκείνα των 

Dollar (1992) και Singh and Jun (1995) που υποστήριξαν ότι οι προς τα έξω 

προσανατολισμένες (outward oriented) οικονομίες, εκείνες δηλαδή που 

εκμεταλλεύονται την εξαγωγική τους δυναμική, προσελκύουν περισσότερες άμεσες 

ξένες επενδύσεις.    
 Παρομοίως, ο Martinez-Martin (2010) μελέτησε τις δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και των εξαγωγών 

για την Ισπανία, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα για την περίοδο 1993-2008. 

Στην εργασία αυτή ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Vector Error 

Correction Model (VECM)) εκτιμήθηκε, προκειμένου να βρεθούν τόσο οι 

μακροχρόνιες όσο και οι βραχυχρόνιες αιτιακές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή σχέση με 

κατεύθυνση από τις ΑΞΕ προς τις εξαγωγές αγαθών (ισχυρότερη) και υπηρεσιών 

(ασθενέστερη). Η εμπειρική ανάλυση αποδεικνύει ότι οι ΑΞΕ και οι εξαγωγές 

ενεργούν συμπληρωματικά. Από την άλλη μεριά, μόνο οι εξαγωγές των αγαθών 

επηρεάζονται από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 

 Oι Shihab et al. (2014) ερεύνησαν την δυναμική αλληλεξάρτηση ανάμεσα 

στις εξαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη για την Ιορδανία, μελετώντας δεδομένα 

της περιόδου 2000-2012. Στην έρευνα αυτή, η μεθοδολογία του Granger (1969) 

εφαρμόστηκε προκειμένου να προσδιοριστούν οι αιτιακές σχέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών. Oι Shihab et al. (2014) βρήκαν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση 

μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των εξαγωγών, με κατεύθυνση από την 

οικονομική ανάπτυξη προς τις εξαγωγές. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
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υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί τις εξαγωγές (growth- 

led export hypothesis) στην Ιορδανία. 

 Επίσης, οι Daoud and Basha (2015) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ εξαγωγών και 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για τρεις Αραβικές χώρες (Ιορδανία, 

Κουβέιτ και Αίγυπτος) την περίοδο 1976-2013 πραγματοποιώντας ελέγχους 

συνολοκήρωσης αρχικά και στη συνέχεια εκτιμώντας ένα δυναμικό υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)). Τα συμπεράσματά τους 

ήταν πως υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των εξαγωγών και του ΑΕΠ για 

την Ιορδανία και μονόδρομες αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς 

το ΑΕΠ για το Κουβέιτ και την Αίγυπτο. Όπως και στην προηγούμενη έρευνα, τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι εξαγωγές οδηγούν την οικονομική 

ανάπτυξη (export-led growth hypothesis) στις τρεις χώρες. Επομένως, οι κυβερνήσεις 

αυτών των χωρών πρέπει να εφαρμόσουν πιο φιλελεύθερες και πιο εξωστρεφείς 

στρατηγικές αποφεύγοντας τη χρήση ρυθμιστικών και περιοριστικών μέτρων 

πολιτικής, με σκοπό την προώθηση των εξαγωγών και συνεπώς την επίτευξη 

υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. 

Οι Balcerzak and Zurek (2011) χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα  από το 

1995 έως το 2009, εξέτασαν την επιρροή των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην 

αγορά εργασίας της Πολωνίας. Βασισμένοι στην ανάλυση της συνάρτησης των 

αιφνίδιων αντιδράσεων (Impulse Response Function analysis) βρήκαν ότι οι ΑΞΕ 

μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας, βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα όμως, 

τα ποσοστά ανεργίας επιστρέφουν στο αρχικό τους επίπεδο. Είναι κοινά αποδεκτό ότι 

οι εισροές ΑΞΕ επιφέρουν σημαντικότερα οφέλη στο επίπεδο εργασίας μιας 

οικονομίας όταν το εργατικό δυναμικό της χώρας είναι εξειδικευμένο. Επομένως, οι 

φορείς χάραξης πολιτικής της Πολωνίας πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές που θα 

βελτιώσουν την ποιότητα της αγοράς εργασίας. 

Μια παρόμοια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους Strat et al. (2014). Οι Strat 

et al. (2014) μελέτησαν την σχέση μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και 

της ανεργίας στα δεκατρία νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την 

περίοδο 1991-2012. Στην έρευνα αυτή, η μεθοδολογία των Toda-Yamamoto (1995) 

χρησιμοποιείται για την εξέταση των βραχυχρόνιων σχέσεων ανάμεσα στις 

μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχει αιτιακή σχέση 

μεταξύ των ΑΞΕ και της ανεργίας σε έξι από αυτές τις χώρες. Όσον αφορά τις 
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υπόλοιπες χώρες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει αιτιακή σχέση μονής 

κατεύθυνσης μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 Ο Mosikari (2013) μελέτησα τη σχέση μεταξύ ανεργίας και ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) (Okun’s Law) για τη Νότιο Αφρική την περίοδο 1980-

2011. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο συνολοκλήρωσης του Johansen (1991) 

συμπέραναν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Στη συνέχεια, 

τα αποτελέσματα  της ανάλυσης της αιτιότητας κατά Granger (1969) έδειξαν ότι δεν 

υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία. Η 

εργασία αυτή ενθαρρύνει όλες εκείνες τις πολιτικές που μπορούν να επιφέρουν 

αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, με την ιδέα ότι η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχύσει 

την απασχόληση στην Νότια Αφρική. 

 Μια παρόμοια μελέτη (Sadiku et al. 2014) πραγματοποιήθηκε για την Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ). Οι Sadiku et al. (2014) 

βασίστηκαν  σε ετήσια δεδομένα που καλύπτουν την περίοδο 2000-2012. Στην 

μελέτη αυτή ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Dynamic Error Correction 

Model (ECM)) εκτιμάται ώστε να βρεθούν τόσο οι βραχυχρόνιες όσο και 

μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα 

αποτελέσματα της μεθοδολογίας των Engle-Granger (1987) έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

αιτιακή σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών και ότι μια μεταβολή στον 

ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ δεν επιφέρει καμιά μεταβολή στα ποσοστά ανεργίας (και το 

αντίθετο). Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν δεν ήταν 

κατάλληλες για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την μείωση της 

ανεργίας, δεδομένου ότι η κύρια πηγή απασχόλησης της χώρας είναι ο δημόσιος 

τομέας και όχι ο ιδιωτικός. 

 Οι Loganathan et al. (2011) εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της ανεργίας και του 

εμπορικού ισοζυγίου στη Μαλαισία, για την περίοδο 1985-2010. Τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης αιτιότητας κατά Granger (1969) έδειξαν ότι μια αύξηση στο εμπορικό 

ισοζύγιο της χώρας έχει αρνητική επίδραση στα ποσοστά ανεργίας. Οι Loganathan et 

al. (2011) κατέληξαν πως η απελευθέρωση του εμπορίου μπορεί να αυξήσει τις 

ευκαιρίες απασχόλησης τόσο για το εξειδικευμένο όσο και για το ανειδίκευτο 

εργατικό δυναμικό της Μαλαισίας. 

 Επίσης, ο Alawin (2013) μελέτησε τη σχέση μεταξύ της ανεργίας και του 

εμπορικού ισοζυγίου για την περίπτωση της Ιορδανίας, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία 
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στοιχεία της περιόδου 2000-2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας, βασισμένα στην 

εκτίμηση του υποδειγμένος διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model 

(VECM)) έδειξαν ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ της ανεργίας και του 

ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο, σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι, 

βραχυπρόθεσμα, η απελευθέρωση του εμπορίου μπορεί να αυξήσει την 

παραγωγικότητα σε ορισμένους τομείς, καθώς και να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα των οικονομικών επιδόσεων όσον αφορά τις ευκαιρίες 

απασχόλησης στην Ιορδανία. 

 Για τις εργασίες σε μια επιμέρους χώρα, που πραγματοποίησαν την ανάλυση 

τους κάτω από ένα πολυμεταβλητό πλαίσιο, περιλαμβάνονται οι εργασίες των 

Dritsaki et al. (2004). Οι Dritsaki et al. (2004) ερεύνησαν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ 

των εξαγωγών, των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και της οικονομικής 

ανάπτυξης για την Ελλάδα χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα χρονολογικών σειρών 

για την περίοδο 1960-2002. Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης του 

Johansen (1988) υποστήριξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αιτιότητας κατά 

Granger (1969), βασισμένα  στο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Vector Error 

Correction Model (VECM)), έδειξαν ότι οι ΑΞΕ επηρεάζουν την οικονομική 

ανάπτυξη άμεσα αλλά και έμμεσα μέσω των εξαγωγών. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν μια αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και το 

εμπόριο φαίνονται να αλληλοενισχύονται κάτω από την πολιτική ανοιχτών θυρών 

(open door policy).   

Ο Meerza (2012) ερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ του εμπορίου, των άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και της οικονομικής ανάπτυξης (ΑΕΠ) για το 

Μπαγκλαντές, για την περίοδο 1973-2008. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης Johansen (1988) έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

των εξεταζόμενων μεταβλητών. Επίσης, η ανάλυση της αιτιότητας κατά Granger 

(1969) έδειξε ότι υπάρχουν τρεις μονόδρομες αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση από τις 

εξαγωγές προς τις ΑΞΕ, από την ανάπτυξη προς τις εξαγωγές καθώς και από την 

ανάπτυξη προς τις ΑΞΕ. Συνεπώς, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πρέπει να στραφεί 

στην ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού. 
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Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ, το οποίο θα τονώσει τις εξαγωγές 

και θα προσελκύσει περισσότερες ΑΞΕ. 

 O Inekwe (2013) βρήκε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) στο τομέα των 

υπηρεσιών έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, σε αντίθεση με τις 

βιομηχανικές (άμεσες ξένες) επενδύσεις οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την 

οικονομική ανάπτυξη της Νιγηρίας, την περίοδο 1990-2009. Επίσης, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι βιομηχανικές ΑΞΕ σχετίζονται θετικά με το 

επίπεδο εργασίας, ενώ οι ΑΞΕ στον τομέα των υπηρεσιών έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στην αγορά εργασίας της χώρας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αιτιότητας 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική 

ανάπτυξη και τις βιομηχανικές επενδύσεις, καθώς και μια μονόδορομη αιτιακή σχέση 

με κατεύθυνση από την ανάπτυξη προς τις ΑΞΕ του τομέα των υπηρεσιών. Επιπλέον, 

τα αποτελέσματα έδειξαν μια μονόδρομη αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από τις ΑΞΕ 

(τομείς υπηρεσιών και βιομηχανίας) προς την ανεργία. Για την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων η μέθοδος συνολοκλήρωσης του Johansen (1988) και ένα δυναμικό 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)) 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 Παρόμοια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους Stamatiou and Dritsakis (2014) 

οι οποίοι έδειξαν ότι υπάρχει μια ισχυρή μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

με κατεύθυνση από το ΑΕΠ προς τις ΑΞΕ για την περίπτωση της Ελλάδας, 

χρησιμοποιώντας στοιχεία της περιόδου 1970-2012. Στην έρευνα αυτή η μέθοδος 

συνολοκλήρωσης ARDL (Autoregressive Distributed Lag (Pesaran et al. 2001)) και 

ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Error Correction Model (ECM)) εφαρμόζονται (βλ. 

επίσης Dritsakis and Stamatiou 2016a). Συμπερασματικά, η ελληνική κυβέρνηση 

πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Η προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων σε συνδυασμό με πολιτικές που σχετίζονται με την μείωση του 

χρέους θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και θα βοηθήσουν στη 

μείωση της ανεργίας.  

 Ο Chang (2005) εξέτασε τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), της οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και της 

ανεργίας για την Ταϊβάν, χρησιμοποιώντας στοιχεία χρονολογικών σειρών της 

περιόδου 1981-2003. Στόχος της ανάλυσης αυτής είναι να μελετήσει την αντίδραση 
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μιας μεταβλητής στις αλλαγές των υπόλοιπων μεταβλητών του συστήματος. Για το 

σκοπό αυτό η ανάλυση διάσπασης της διακύμανσης (Variance Decomposition 

analysis) και η ανάλυση της συνάρτησης των αιφνιδίων αντιδράσεων (Impulse 

Response Function analysis) σε ένα αυτοπαλίνδρομο (Vector Autoregression (VAR)) 

υπόδειγμα χρησιμοποιήθηκαν. Επιπλέον, οι μέθοδοι συνολοκλήρωσης του Johansen 

(1988) και των Johansen and Juselius (1990) εφαρμόζονται για την διερεύνηση της 

μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι οι εξαγωγές όχι μόνο βοηθούν στην προσέλκυση ΑΞΕ αλλά 

βοηθούν επίσης στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.  

 Παρόμοια μελέτη (Aktar and Ozturk 2009) ερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και της 

ανεργίας για την Τουρκία, χρησιμοποιώντας τριμηνιαία δεδομένα της περιόδου 2000-

2007. Όπως και η προηγούμενη έρευνα, οι μέθοδοι της ανάλυσης διάσπασης της 

διακύμανσης (Variance Decomposition analysis) καθώς και της ανάλυσης της 

συνάρτησης των αιφνιδίων αντιδράσεων (Impulse Response Function analysis) σε 

ένα αυτοπαλίνδρομο (Vector Autoregression (VAR)) υπόδειγμα χρησιμοποιούνται. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων συνολοκλήρωσης του Johansen (1988) και των 

Johansen and Juselius (1990) έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Οι Aktar and Ozturk (2009) βρήκαν ότι οι ΑΞΕ δεν 

δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Τουρκία. Ωστόσο, οι αυξημένες εξαγωγές 

προσελκύουν περισσότερες ΑΞΕ στη χώρα. Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας 

υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν βοηθάει στη μείωση της ανεργίας. 

Συνεπώς, η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές για την προσέλκυση 

περισσότερων και ποιοτικότερων ΑΞΕ με αποτέλεσμα την προώθηση της ανάπτυξης 

μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας. 

 Τέλος, ο Bayar (2014)  εξέτασε τις σχέσεις μεταξύ των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ), της οικονομικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και της ανεργίας για 

την Τουρκία, χρησιμοποιώντας στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2013. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL (Autoregressive Distributed 

Lag (Pesaran et al. 2001)) και του υποδείγματος διόρθωσης λαθών (Error Correction 

Model (ECM)) δείχνουν ότι υπάρχουν μακροχρόνιες και αιτιακές σχέσεις μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκαν αρνητικές σχέσεις ανάμεσα 

στην ανεργία και την ανάπτυξη, καθώς και ανάμεσα στην ανεργία και τις εξαγωγές. 
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Επιπλέον, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στην ανεργία και τις εισροές ΑΞΕ. Επομένως, η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει 

πολιτικές που θα στοχεύουν στην προσέλκυση νέων επενδύσεων (greenfield 

investments) ώστε να ενισχυθεί η αγορά εργασίας της. 
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Πίνακας 3.1: Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας (μελέτες που χρησιμοποιούν δεδομένα χρονολογικών σειρών) 

 

 

Συγγραφείς 

 

Περίοδος 

 

Χώρα 

 

Μεταβλητές 

 

Μέθοδος 

 

Σημαντικότερα Αποτελέσματα 

Εργασίες που χρησιμοποιούν διμεταβλητό υπόδειγμα 

 

Ghosh and Van den 

Berg (2006) 

 

1970-2001 

 

ΗΠΑ 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη 

 

Μοντέλο ταυτόχρονων 

εξισώσεων (simultaneous 

equation model) 

 

 

Αμφίδρομη σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και του 

ΑΕΠ 

 

 

Dogan (2013) 

 

1979-2011 

 

Τουρκία 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη 

 

 

Ανάλυση αιτιότητας 

κατά Granger (1969) 

 

 

Αμφίδρομη σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και του 

ΑΕΠ 

 

Samsu et al. (2008) 

 

1970-2003 

 

Μαλαισία 

 

ΑΞΕ, 

Εξαγωγές 

 

Ανάλυση αιτιότητας 

κατά Granger (1969) 

 

Μακροχρόνια αιτιακή σχέση μεταξύ των 

ΑΞΕ και των  εξαγωγών με κατεύθυνση 

από τις ΑΞΕ προς τις εξαγωγές 
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Martinez-Martin 

(2010) 

 

1993-2008 

 

Ισπανία 

 

ΑΞΕ, 

Εξαγωγές 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

Μακροχρόνια αιτιακή σχέση με 

κατεύθυνση από τις ΑΞΕ προς τις εξαγωγές 

αγαθών (ισχυρότερη) και υπηρεσιών 

(ασθενέστερη) 

 

 

Shihab et al. (2014) 

 

2000-2012 

 

Ιορδανία 

 

Εξαγωγές, 

Οικονομική 

ανάπτυξη 

 

Ανάλυση αιτιότητας 

κατά Granger (1969) 

 

Μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ της 

οικονομικής ανάπτυξης και των εξαγωγών 

με κατεύθυνση από την οικονομική 

ανάπτυξη προς τις εξαγωγές 

 

 

Daoud and Basha 

(2015) 

 

1976-2013 

 

Τρεις Αραβικές 

χώρες 

(Ιορδανία, 

Κουβέιτ, 

Αίγυπτος) 

 

Εξαγωγές, 

ΑΕΠ 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των 

εξαγωγών και του ΑΕΠ για την Ιορδανία 

και μονόδρομες αιτιακές σχέσεις με 

κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς το ΑΕΠ 

για το Κουβέιτ και την Αίγυπτο 
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Balcerzak and 

Zurek (2011) 

 

1995-2009 

 

Πολωνία 

 

ΑΞΕ, 

Ανεργία 

 

Ανάλυση της 

συνάρτησης των 

αιφνίδιων αντιδράσεων 

(impulse response 

function analysis) 

 

 

Οι ΑΞΕ μπορούν να μειώσουν τα ποσοστά 

ανεργίας, βραχυπρόθεσμα. 

 

Strat et al. (2014). 

 

1991-2012 

 

Δεκατρία νέα 

κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) 

 

ΑΞΕ, 

Ανεργία 

 

Μεθοδολογία των Toda-

Yamamoto (1995) 

 

Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των 

ΑΞΕ και της ανεργίας σε έξι από αυτές τις 

χώρες. Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες 

υπάρχει αιτιακή σχέση μονής κατεύθυνσης 

μεταξύ των μεταβλητών 

 

 

Mosikari (2013) 

 

1980-2011 

 

Νότιο Αφρική 

 

Ανεργία, 

ΑΕΠ 

 

Ανάλυση αιτιότητας 

κατά Granger (1969) 

 

Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στο 

ΑΕΠ και την ανεργία 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των 

χωρών της ΕΕ 

 

60  Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου 

 

 

Sadiku et al. (2014) 

 

2000-2012 

 

Πρώην 

Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της 

Μακεδονίας 

(ΠΓΔΜ) 

 

Ανεργία, 

Οικονομική 

ανάπτυξη 

 

Δυναμικό υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών 

(dynamic error correction 

model) 

 

 

Δεν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 

Loganathan et al. 

(2011) 

 

1985-2010 

 

Μαλαισία 

 

Ανεργία, 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

 

Ανάλυση αιτιότητας 

κατά Granger (1969) 

 

Μια αύξηση στο εμπορικό ισοζύγιο της 

χώρας έχει αρνητική επίδραση στα ποσοστά 

ανεργίας 

 

 

Alawin (2013) 

 

2000-2012 

 

Ιορδανία 

 

Ανεργία, 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ της 

ανεργίας και του ελλείμματος στο εμπορικό 

ισοζύγιο, σε βραχυχρόνιο επίπεδο 

Εργασίες που χρησιμοποιούν πολυεταβλητό υπόδειγμα 

 

Dritsaki et al. 

(2004) 

 

1960-2002 

 

Ελλάδα 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

 

Οι ΑΞΕ επηρεάζουν την οικονομική 

ανάπτυξη άμεσα αλλά και έμμεσα μέσω 
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ανάπτυξη, 

εξαγωγές 

correction model) 

 

των εξαγωγών. 

 

Meerza (2012) 

 

1973-2008 

 

Μπαγκλαντές 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη, 

εξαγωγές 

 

Ανάλυση αιτιότητας 

κατά Granger (1969) 

 

Μονόδρομες αιτιακές σχέσεις με 

κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς τις 

ΑΞΕ, από την ανάπτυξη προς τις εξαγωγές 

και από την ανάπτυξη προς τις ΑΞΕ 

 

 

Inekwe (2013) 

 

1990-2009 

 

Νιγηρία 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη, 

ανεργία 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην 

οικονομική ανάπτυξη και τις βιομηχανικές 

επενδύσεις καθώς και μια μονόδορομη 

αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από την 

ανάπτυξη προς τις ΑΞΕ του τομέα των 

υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχει μονόδρομη 

αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από τις ΑΞΕ 

προς την ανεργία 
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Stamatiou and 

Dritsakis (2014) 

 

1970-2012 

 

Ελλάδα 

 

ΑΞΕ, ΑΕΠ, 

ανεργία 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (error correction 

model & autoregressive 

distributed lag) 

 

 

Υπάρχει μια ισχυρή μονόδρομη αιτιακή 

σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και του ΑΕΠ με 

κατεύθυνση από το ΑΕΠ προς τις ΑΞΕ 

 

Chang (2005) 

 

1981-2003 

 

Ταϊβάν 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη, 

εξαγωγές, 

ανεργία 

 

Ανάλυση διάσπασης της 

διακύμανσης (variance 

decomposition analysis) 

και ανάλυση της 

συνάρτησης των 

αιφνιδίων αντιδράσεων 

(impulse response 

function analysis) 

 

 

Οι εξαγωγές όχι μόνο βοηθούν στην 

προσέλκυση ΑΞΕ αλλά βοηθούν επίσης 

στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

 

Aktar and Ozturk 

(2009) 

 

2000-2007 

 

Τουρκία 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

 

Ανάλυση διάσπασης της 

διακύμανσης (variance 

 

ΑΞΕ δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας στην 

Τουρκία. Ωστόσο, οι αυξημένες εξαγωγές 
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ανάπτυξη, 

εξαγωγές, 

ανεργία 

decomposition analysis) 

και η ανάλυση της 

συνάρτησης των 

αιφνιδίων αντιδράσεων 

(impulse response 

function analysis) 

 

προσελκύουν περισσότερες ΑΞΕ στη χώρα. 

Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη δεν 

βοηθάει στη μείωση της ανεργίας 

 

 

Bayar (2014) 

 

2000-2013 

 

Τουρκία 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη, 

εξαγωγές, 

ανεργία 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (error correction 

model & autoregressive 

distributed lag) 

 

Βρέθηκαν αρνητικές σχέσεις ανάμεσα στην 

ανεργία και την ανάπτυξη καθώς επίσης και 

ανάμεσα στην ανεργία και τις εξαγωγές. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

ανεργία και τις εισροές ΑΞΕ 
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 Για μια ομάδα χωρών, χρησιμοποιώντας την πάνελ ανάλυση των δεδομένων, 

περιλαμβάνονται οι εργασίες του Agrawal (2015) που χρησιμοποιεί δεδομένα πέντε 

χωρών (Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS)) από το 1980-2012 

και βρήκε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) και της οικονομικής ανάπτυξης. Στην εργασία αυτή η μέθοδος 

συνολοκλήρωσης του Pedroni (1999, 2004) χρησιμοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της αιτιότητας κατά Granger (1969), βασισμένα στο υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)), έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια 

αιτιακή σχέση ανάμεσα στις ΑΞΕ και την οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση από 

τις ΑΞΕ προς την οικονομική ανάπτυξη. Ο Agrawal (2015) υποστηρίζει πως οι 

φορείς χάραξης πολιτικής των υπό διερεύνηση χωρών, είναι απαραίτητο να στραφούν 

προς άλλες πιθανές πηγές ανάπτυξης οι οποίες με τη σειρά τους θα ενισχύσουν τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις. 

Οι Abdullahi et al. (2012) έδειξε ότι υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) 

με κατεύθυνση από τις ΑΞΕ προς το ΑΕΠ, για τριάντα επιλεγμένες χώρες της 

Αφρικής και της Ασίας, για την περίοδο 1990-2009. Ωστόσο, όταν το δείγμα 

χωρίστηκε (15 χώρες της Αφρικής, 15 χώρες της Ασίας), τα αποτελέσματα 

παρέμειναν ίδια για τις χώρες της Αφρικής (ως ομάδα). Για την περίπτωση των 

χωρών της Ασίας (ως ομάδα) όμως, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία 

αιτιακή σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Οι Abdullahi et al. (2012) καταλήγουν πως οι 

ΑΞΕ μπορούν να επιφέρουν γρήγορη ανάπτυξη στις χώρες αυτές, αν οι κυβερνήσεις 

στραφούν στην προσέλκυση επενδύσεων που αφορούν βασικά έργα υποδομής και αν 

επίσης λάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στην 

εργασία αυτή ο έλεγχος του Hausman (1978) εφαρμόζεται για την επιλογή μεταξύ 

του υποδείγματος των σταθερών (Fixed Effects model) και των τυχαίων επιδράσεων 

(Random Effects model), πριν τον έλεγχο των συντελεστών της παλινδρόμησης για 

την εύρεση της κατεύθυνσης της αιτιότητας του Granger (1969). 

 Ο Chiappini (2011) ερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ των εκροών άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) και των εξαγωγών σε έντεκα Ευρωπαϊκές χώρες, για την περίοδο 

1996-2008. Εφαρμόζοντας μια νέα προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τους Hurlin και 

Venet (2001) για την αξιολόγηση της αιτιακής ομοιογένειας (ετερογένειας) των 
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στρωμάτων σε ένα πλαίσιο με δεδομένα πάνελ, διαπίστωσε µια ισχυρή ένδειξη 

ετερογένειας της αιτιακής σχέσης από τις εξαγωγές προς τις εκροές ΑΞΕ.  

Οι Dritsaki and Dritsaki (2012) μελέτησαν τις αιτιακές σχέση μεταξύ άμεσων 

ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) και των εξαγωγών για δώδεκα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) την περίοδο 1995-2010. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης Pedroni (1999, 2004) έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Στη συνέχεια, η μεθοδολογία των Engle-

Granger (1987) (two step Engle-Granger procedure) εφαρμόστηκε για την εξέταση 

τόσο των βραχυχρόνιων όσο και μακροχρόνιων σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στις 

μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν ότι υπάρχει αμφίδρομη 

αιτιακή σχέση ανάμεσα στις ΑΞΕ και τις εξαγωγές. Οι Dritsaki and Dritsaki (2012) 

καταλήγουν πως οι εξαγωγές και οι ΑΞΕ αποτελούν δύο καθοριστικούς παράγοντες 

για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Επομένως, σε αυτές τις χώρες πρέπει 

να εφαρμοστούν άμεσα πολιτικές που έχουν να κάνουν με την αύξηση των εξαγωγών 

και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 

Οι Gries and Redlin (2012) έδειξαν ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση 

μεταξύ του βαθμού ανοίγματος του εμπορίου (trade openness) και της οικονομικής 

ανάπτυξης, μελετώντας 158 χώρες για την περίοδο 1970-2009, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η απελευθέρωση του εμπορίου είναι ένας βασικός παράγοντας για 

μακροχρόνια ανάπτυξη. Στην εργασία αυτή η μέθοδος συνολοκλήρωσης του Pedroni 

(1999, 2004) καθώς και ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction 

Model (VECM)) εκτιμημένο με τη γενικευμένη μέθοδο των ροπών (Generalized 

Method of Moments (GMM)) χρησιμοποιήθηκαν. Παρόλο που οι συμφωνίες για 

ελεύθερο εμπόριο μπορούν να προκαλέσουν αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης, είναι 

επίσης γνωστό ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης μπορούν να οδηγήσουν σε καθεστώς 

ελεύθερου εμπορίου. 

Μια παρόμοια μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από τους Dritsakis and 

Stamatiou (2016c) χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ, έδειξε ότι υπάρχει μονόδρομη 

αιτιακή σχέση μεταξύ του βαθμού ανοίγματος του εμπορίου (trade openness) και της 

οικονομικής ανάπτυξης στα δεκατρία νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 

την περίοδο 1995–2013. 

Οι Mucuk and Demirsel (2013) χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ από το 

1981 έως το 2009, εξέτασαν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των άμεσων ξένων 
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επενδύσεων (ΑΞΕ) και της ανεργίας σε επτά αναπτυσσόμενες χώρες (Αργεντινή, 

Χιλή, Κολομβία, Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Τουρκία και Ουρουγουάη). Εφαρμόζοντας 

τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Pedroni (1999, 2004) συμπέραναν πως υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της αιτιότητας, βασισμένα στην εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης 

λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)) έδειξαν μια μονόδορμη αιτιακή 

σχέση μεταξύ της ανεργίας και των ΑΞΕ με κατεύθυνση από τις ΑΞΕ προς την 

ανεργία. Ως εκ τούτου, οι φορείς χάραξης πολιτικής των χωρών αυτών πρέπει 

δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην προσέλκυση νέων επενδύσεων (greenfield 

investments) με σκοπό τη μείωση της ανεργίας. 

Επίσης, οι Kurtovic et al. (2015) χρησιμοποιώντας την πάνελ ανάλυση των 

δεδομένων έδειξαν ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ) και την ανεργία για τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, την 

περίοδο 1998-2012. Τα αποτελέσματα τους βασίστηκαν στους ελέγχους 

συνολοκλήρωσης των Johansen-Fisher (1999) και Pedroni (1999, 2004) καθώς και 

στην εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model 

(VECM)). 

Τέλος, ο Dogru (2013) στη μελέτη του ερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στην 

πραγματική παραγωγή (πραγματικό ΑΕΠ) και στην ανεργία (Okun’s Law) στις χώρες 

της Ευρωζώνης, για την περίοδο 2000-2012. Χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)) βρήκε πως υπάρχει 

μακροχρόνια αιτιακή σχέση μεταξύ της ανεργίας και του ΑΕΠ με κατεύθυνση από το 

ΑΕΠ προς την ανεργία. Τα αποτελέσματα της εργασίας υποστηρίζουν την ισχύ του 

“νόμου του Οκούν” (Okun’s Law) στις υπό εξέταση χώρες. 

Για τις εργασίες σε μια ομάδα χωρών, που πραγματοποίησαν την ανάλυση 

τους κάτω από ένα πολύμεταβλητό πλαίσιο, περιλαμβάνονται οι εργασίες των Hsiao 

and Hsiao (2006). Οι Hsiao and Hsiao (2006) υποστήριξαν ότι υπάρχει τριαδική 

σχέση μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), των εξαγωγών και του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ για οκτώ 

ανατολικές και νοτιοανατολικές οικονομίες της Ασίας, για την περίοδο 1986-2004. 

Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι ΑΞΕ επηρεάζουν το ΑΕΠ, τόσο άμεσα όσο και 

έμμεσα, μέσω των εξαγωγών. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τις υποθέσεις ότι οι 

εξαγωγές και οι ΑΞΕ οδηγούν την οικονομική ανάπτυξη (export-led growth 
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hypothesis, FDI-led growth hypothesis). Στην εργασία αυτή ο έλεγχος του Hausman 

(1978) εφαρμόζεται για την επιλογή μεταξύ του υποδείγματος των σταθερών (Fixed 

Effects model) και των τυχαίων επιδράσεων (Random Effects model), πριν τον 

έλεγχο των συντελεστών της παλινδρόμησης για την εύρεση της κατεύθυνσης της 

αιτιότητας του Granger (1969). 

Μια παρόμοια μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους Dritsakis and Stamatiou 

(2014). Οι Dritsakis and Stamatiou (2014) χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ έδειξαν 

ότι υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και της 

οικονομικής ανάπτυξης για πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία και Ιρλανδία), για την περίοδο 1970-2011. Η προσέλκυση ΑΞΕ στις 

χώρες αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δημόσιο χρέος τους. Επομένως, οι 

κυβερνήσεις των κρατών αυτών πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές για την 

προσέλκυση περισσότερων ξένων κεφαλαίων. Η μείωση του χρέους θα αποτελέσει το 

έναυσμα για νέες εισροές κεφαλαίων, οι οποίες θα αυξήσουν τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις, θα τονώσουν τις εξαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη και θα 

βοηθήσουν στη μείωση της ανεργίας. 

Επίσης, οι Mehrara et al. (2014) ερεύνησαν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), των εξαγωγών και του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος (ΑΕΠ) σε πενήντα επτά αναπτυσσόμενες χώρες, χρησιμοποιώντας 

δεδομένα πάνελ για την περίοδο 1908-2008. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης Pedroni (1999, 2004) έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών. Στη συνέχεια, η εκτίμηση του υποδείγματος 

διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)) έδειξε ότι υπάρχει 

αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και του ΑΕΠ, καθώς και μια μονόδρομη 

αιτιακή με κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς το ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας υποδεικνύουν ότι οι υπό εξέταση χώρες πρέπει να υλοποιήσουν ένα 

στρατηγικό σχέδιο που έχει να κάνει με την προσέλκυση ΑΞΕ υπό το καθεστώς 

προώθησης των εξαγωγών, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. 

Τέλος, οι Ciftcioglu et al. (2007) μελέτησαν τον αντίκτυπο των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ) στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), την ανεργία και το 

βαθμό ανοίγματος του εμπορίου (trade openness) σε εννιά χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης για την περίοδο 1995-2003. Βασισμένοι στην ανάλυση της 

παλινδρόμησης δεδομένων πάνελ (panel data regression analysis) βρήκαν ότι η 
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οικονομική ανάπτυξη και τα ποσοστά ανεργίας επηρεάζονται αρνητικά από την 

αύξηση του λόγου των καθαρών ΑΞΕ προς το ΑΕΠ. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι ο βαθμός ανοίγματος του εμπορίου επηρεάζεται θετικά από την αύξηση 

του λόγου των καθαρών ΑΞΕ προς το ΑΕΠ. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι 

φορείς χάραξης πολιτικής των χωρών αυτών, πρέπει να επικεντρωθούν σε πολιτικές 

που μπορούν να αυξήσουν τις θετικές επιπτώσεις των εισροών ΑΞΕ στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη της οικονομίας. 
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Πίνακας 3.2: Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας (μελέτες που χρησιμοποιούν δεδομένα πάνελ) 

 

 

Συγγραφείς 

 

Περίοδος 

 

Ομάδα Χωρών 

 

Μεταβλητές 

 

Μέθοδος 

 

Σημαντικότερα Αποτελέσματα 

Εργασίες που χρησιμοποιούν διμεταβλητό υπόδειγμα 

 

Agrawal (2015) 

 

1980-2012 

 

(Brazil, Russia, 

India, China and 

South Africa 

(BRICS)) 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

 

Μακροχρόνια αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στις ΑΞΕ και την 

οικονομική ανάπτυξη με 

κατεύθυνση από τις ΑΞΕ προς την 

οικονομική ανάπτυξη 

 

Abdullahi et al. 

(2012) 

 

1990-2009 

 

Τριάντα επιλεγμένες 

χώρες τις Αφρικής 

και της Ασίας 

 

ΑΞΕ, ΑΕΠ 

 

Έλεγχος Hausman 

(1978) και ανάλυση 

αιτιότητας κατά 

Granger (1969) 

 

 

Αιτιακή σχέση μεταξύ των ΑΞΕ 

και του ΑΕΠ με κατεύθυνση από 

τις ΑΞΕ προς το ΑΕΠ 

 

Chiappini (2011) 

 

1996-2008 

 

Έντεκα Ευρωπαϊκές 

 

Εκροές ΑΞΕ, 

 

Hurlin και Venet 

 

Ισχυρή ένδειξη ετερογένειας της 
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χώρες εξαγωγές (2001) για την 

αξιολόγηση της 

αιτιακής ομοιογένειας 

(ετερογένειας) 

 

αιτιακής σχέσης από τις εξαγωγές 

προς τις εκροές ΑΞΕ 

 

 

Dritsaki and 

Dritsaki (2012) 

 

1995-2010 

 

Δώδεκα χώρες μέλη 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) 

 

ΑΞΕ, εξαγωγές 

 

Μεθοδολογία των 

Engle-Granger (1987) 

(two step Engle-

Granger procedure) 

 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στις ΑΞΕ και τις 

εξαγωγές 

 

Gries and Redlin 

(2012) 

 

1970-2009 

 

158 χώρες 

 

Οικονομική 

ανάπτυξη, 

βαθμός 

ανοίγματος του 

εμπορίου 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

εκτιμημένο με τη 

γενικευμένη μέθοδο 

των ροπών 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ 

του βαθμού ανοίγματος του 

εμπορίου (trade openness) και της 

οικονομικής ανάπτυξης 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των 

χωρών της ΕΕ 

 

Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου  71 

 

Dritsakis and 

Stamatiou (2016c) 

 

1995-2013 

 

Δεκατρία νέα κράτη 

μέλη της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) 

 

Οικονομική 

ανάπτυξη, 

βαθμός 

ανοίγματος του 

εμπορίου 

 

 

Μεθοδολογία των 

Engle-Granger (1987) 

(two step Engle-

Granger procedure) 

 

Μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ 

του βαθμού ανοίγματος του 

εμπορίου (trade openness) και της 

οικονομικής ανάπτυξης 

 

Mucuk and 

Demirsel (2013) 

 

1981-2009 

 

Επτά 

αναπτυσσόμενες 

χώρες (Αργεντινή, 

Χιλή, Κολομβία, 

Φιλιππίνες, 

Ταϋλάνδη, Τουρκία 

και Ουρουγουάη) 

 

ΑΞΕ, ανεργία 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

Μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ 

της ανεργίας και των ΑΞΕ με 

κατεύθυνση από τις ΑΞΕ προς την 

ανεργία 

 

Kurtovic et al. 

(2015) 

 

1998-2012 

 

Χώρες των δυτικών 

Βαλκανίων 

 

ΑΞΕ, ανεργία 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στις ΑΞΕ και την ανεργία 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των 

χωρών της ΕΕ 

 

72  Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου 

 

 

Dogru (2013) 

 

2000-2012 

 

Χώρες της 

Ευρωζώνης 

 

ΑΕΠ, ανεργία 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

 

Μακροχρόνια αιτιακή σχέση 

μεταξύ της ανεργίας και του ΑΕΠ 

με κατεύθυνση από το ΑΕΠ προς 

την ανεργία 

Εργασίες που χρησιμοποιούν πολυμεταβλητό υπόδειγμα 

 

Hsiao and Hsiao 

(2006) 

 

1986-2004 

 

Οκτώ ανατολικές 

και νοτιοανατολικές 

οικονομίες της 

Ασίας 

 

ΑΞΕ, 

εξαγωγές, ΑΕΠ 

 

Έλεγχος Hausman 

(1978) & Ανάλυση 

αιτιότητας κατά 

Granger (1969) 

 

 

Οι ΑΞΕ επηρεάζουν το ΑΕΠ, τόσο 

άμεσα όσο και έμμεσα, μέσω των 

εξαγωγών 

 

Dritsakis and 

Stamatiou (2014) 

 

1970-2011 

 

Πέντε Ευρωπαϊκές 

χώρες (Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, 

Πορτογαλία, 

Ιρλανδία) 

 

 

ΑΞΕ, ΑΕΠ, 

Εξαγωγές 

 

Έλεγχος Hausman 

(1978) & Ανάλυση 

αιτιότητας κατά 

Granger (1969) 

 

 

Αμφίδρομη σχέση μεταξύ των 

εξαγωγών και της οικονομικής 

ανάπτυξης 
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Mehrara et al. 

(2014) 

 

1998-2008 

 

Πενήντα επτά 

αναπτυσσόμενες 

χώρες 

 

ΑΞΕ, ΑΕΠ, 

εξαγωγές 

 

Υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών (vector error 

correction model) 

 

 

Αμφίδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ 

των ΑΞΕ και του ΑΕΠ καθώς και 

μια μονόδρομη αιτιακή με 

κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς 

το ΑΕΠ 

 

Ciftcioglu et al. 

(2007) 

 

1995-2003 

 

Εννιά χώρες της 

κεντρικής και 

ανατολικής 

Ευρώπης 

 

ΑΞΕ, 

οικονομική 

ανάπτυξη, 

ανεργία, 

βαθμός 

ανοίγματος 

εμπορίου 

 

Ανάλυση της 

παλινδρόμησης 

δεδομένων πάνελ 

(panel data regression 

analysis) 

 

Η οικονομική ανάπτυξη και τα 

ποσοστά ανεργίας επηρεάζονται 

αρνητικά από την αύξηση του 

λόγου των καθαρών ΑΞΕ προς το 

ΑΕΠ. Επιπλέον, ο βαθμός 

ανοίγματος του εμπορίου 

επηρεάζεται θετικά από την 

αύξηση του λόγου των καθαρών 

ΑΞΕ προς το ΑΕΠ 

 

 

 

 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

74  Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου 

 

3.4 Συμπεράσματα 

 

Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι σχέσεις αιτιότητας 

ποικίλλουν ανάλογα με την περίοδο που οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν και τις 

οικονομετρικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 

μονής κατεύθυνσης αιτιότητα, αμφίδρομης κατεύθυνσης ή καμίας σχέση αιτιότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, τα γενικά αποτελέσματα φαίνεται να δείχνουν μια θετική σχέση 

μεταξύ των εξαγωγών, της ανάπτυξης και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Επίσης, οι 

περισσότερες μελέτες αποκαλύπτουν μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην 

οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία, καθώς και ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και την ανεργία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

 Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων (δεδομένων) αποτελεί ένα από τα 

βασικότερα στάδια της οικονομετρικής μεθοδολογίας. Για την εκτίμηση κάθε 

οικονομετρικού υποδείγματος είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα των στατιστικών 

στοιχείων. Αδιαμφισβήτητα, η στατιστική σημαντικότητα των εκτιμημένων 

συντελεστών και η αξιοπιστία όλων των οικονομετρικών ελέγχων εξαρτώνται από 

την κατηγορία και τον τρόπο επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων. 

 

4.2 Κατηγορίες Δεδομένων 

 

Γενικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες 

δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην οικονομετρική ανάλυση: i) τα δεδομένα 

χρονολογικών σειρών (time series data), ii) τα διαστρωματικά δεδομένα (cross-

sectional data), iii) τα ομαδοποιημένα δεδομένα (pooled data) και iv) τα δεδομένα 

πάνελ (panel data).  

Μια χρονολογική σειρά είναι μια ακολουθία από παρατηρήσεις που 

συλλέγονται σε ορισμένες χρονικές στιγμές ή περιόδους που ισαπέχουν μεταξύ τους 

(συνήθως έτη, εξάμηνα, τρίμηνα, μήνες, ημέρες). Για παράδειγμα, η ανεργία, ο 

πληθωρισμός, οι εξαγωγές κλπ είναι χρονολογικές σειρές που δημοσιεύονται κάθε 

μήνα. Υπάρχουν βέβαια και στοιχεία χρονολογικών σειρών, όπως οι τιμές μετοχών, 

που μπορεί να έχουν ακόμη μεγαλύτερη συχνότητα (π.χ. ωριαία συχνότητα). Τα 

διαστρωματικά δεδομένα αναφέρονται στις τιμές μιας ή περισσοτέρων μεταβλητών, 

οι τιμές των οποίων συλλέγονται για αρκετά δείγματα μονάδων (οντοτήτων), για μια 

ορισμένη χρονική στιγμή (π.χ. η εξέταση των ποσοστών ανεργίας των χωρών της ΕΕ 

για ένα έτος). Στη συνέχεια, τα ομαδοποιημένα δεδομένα τα οποία αποτελούν 

συνδυασμό διαστρωματικών και χρονολογικών στοιχείων (π.χ. η εξέταση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και των ποσοστών ανεργίας των χωρών της ΕΕ για 

τα έτη 2010 και 2014). Τέλος, τα δεδομένα πάνελ τα οποία αποτελούν επίσης 

συνδυασμό διαστρωματικών και χρονολογικών στοιχείων. Τα δεδομένα πάνελ είναι 

μια ειδική περίπτωση των ομαδοποιημένων δεδομένων. Είναι διαστρωματικά 
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στοιχεία τα οποία απεικονίζονται διαχρονικά (π.χ., η εξέταση των ποσοστών ανεργίας 

των χωρών της ΕΕ για τη χρονική περίοδο 2000-2013). Στην εργασία αυτή 

χρησιμοποιούνται δεδομένα πάνελ. Τα δεδομένα πάνελ παρουσιάζουν αρκετά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τα διαστρωματικά και τα χρονολογικά στοιχεία. 

 

4.3 Πλεονεκτήματα Δεδομένων Πάνελ 

 

Όπως αναφέρεται παραπάνω, τα δεδομένα πάνελ παρουσιάζουν αρκετά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες στατιστικών στοιχείων, με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους ερευνητές. 

Τα δεδομένα πάνελ παρέχουν εκτιμήσεις αυξημένης ακρίβειας. Με τα 

δεδομένα πάνελ αυξάνεται ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος. Συνεπώς, 

αυξάνονται οι βαθμοί ελευθερίας καθώς και η μεταβλητότητα του δείγματος. Το 

γεγονός αυτό συντελεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οικονομετρικών 

εκτιμήσεων (Baltagi 2005). 

Επίσης, τα δεδομένα πάνελ λαμβάνουν υπόψη τους μεγαλύτερο βαθμό 

ετερογένειας καθώς μελετούν οικονομικές μονάδες (χώρες, εταιρίες, οικογένειες 

κλπ.) κατά την πάροδο του χρόνου με διαφορετικά εγγενή χαρακτηριστικά. Η χρήση 

χρονολογικών σειρών ή διαστρωματικών στοιχείων δεν μπορεί να διερευνήσει την 

ετερογένεια των μονάδων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτικές 

εκτιμήσεις  (Baltagi 2005).  

Η ανάλυση στοιχείων πάνελ έχει το πλεονέκτημα να χρησιμοποιεί 

πληροφορίες σχετικές με τις χρονολογικές σειρές και τις διαστρωματικές μονάδες με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας ανάμεσα στις 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Υποδείγματα που βασίζονται σε στοιχεία χρονολογικών 

σειρών παρουσιάζουν έντονα το φαινόμενο της πολυσυγγραμμικότητας (Baltagi 

2005). 

Ακόμη, με τα δεδομένα πάνελ μπορεί να ελεγχθούν παράγοντες που 

προκαλούν μεροληψία από παραλειπόμενες μεταβλητές, από μεταβλητές δηλαδή που 

δεν έχουν συμπεριληφθεί στο οικονομετρικό υπόδειγμα. Υποστηρίζεται συχνά ότι ο 

πραγματικός λόγος που βρίσκει κανείς (ή δε βρίσκει) ορισμένα αποτελέσματα 

οφείλεται στην άγνοια των επιδράσεων συγκεκριμένων μεταβλητών οι οποίες 

σχετίζονται με τις ερμηνευτικές μεταβλητές (Hsiao 2007). Τα δεδομένα πάνελ 
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περιέχουν πληροφορίες τόσο για τη διαχρονική δυναμική των διαστρωματικών 

μονάδων όσο και για την ατομική ετερογένεια αυτών. Μεταβλητές όπως ποσοστά 

ανεργίας, κύκλος εργασιών καθώς και άλλες παρόμοιες, μελετώνται καλύτερα με 

δεδομένα πάνελ. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας δεδομένα πάνελ ένας ερευνητής μπορεί να 

υποδειγματοποιήσει μια διαχρονική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει κάποια 

διαστρωματική μονάδα, εξάγοντας έτσι ασφαλέστερα συμπεράσματα για τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής (Hsiao 2007). 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι τα δεδομένα πάνελ μπορούν να 

βελτιώσουν την εμπειρική ανάλυση σε σχέση με τα χρονολογικά στοιχεία και τα 

διαστρωματικά δεδομένα. Από την άλλη, η συλλογή δεδομένων πάνελ αποτελεί μια 

σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. 

 

4.4 Περιγραφή Δεδομένων Εργασίας 

 

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν-ΑΕΠ2 (GDP), οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) 

και οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) σε σταθερές τιμές έτους 20053, 

εκφρασμένες σε εκατομμύρια δολάρια, καθώς και η ανεργία (UN) εκφρασμένη σε 

ποσοστά του εργατικού δυναμικού. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι ο σημαντικότερος δείκτης της 

συνολικής οικονομικής δραστηριότητας καθώς και η πιο σημαντική 

μακροοικονομική μεταβλητή. Είναι ένας στατιστικός δείκτης που επιχειρεί να 

μετρήσει τη συνολική αξία όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που 

παράγονται στο εσωτερικό μιας χώρας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης 

χρονικής περιόδου (Larrain and Sachs 2002). 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν την αξία όλων των 

αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας που παρέχονται στον υπόλοιπο κόσμο με νόμιμο 

τρόπο, συνήθως για εμπορική χρήση (WDI 2014). Οι κυβερνητικές πολιτικές και η 

συναλλαγματική ισοτιμία είναι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις εξαγωγές 

μιας χώρας και συνεπώς να  έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εμπορικό της ισοζύγιο. 

                                                           
2
 Στην εργασία αυτή, το ΑΕΠ χρησιμοποιείται σαν δείκτης μέτρησης της οικονομικής ανάπτυξης. 

3 Οι τρέχουσες τιμές των άμεσων ξένων επενδύσεων μετατράπηκαν σε σταθερές χρησιμοποιώντας τον 
αποπληθωριστή ΑΕΠ κάθε χώρας (2005=1). 
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Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(OECD 2014), άμεση ξένη επένδυση ονομάζεται η μακροπρόθεσμη επένδυση από 

επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ο οποίος είναι κάτοικος μιας χώρας, σε 

επιχείρηση ξένης χώρας. Ο επενδυτής αναφέρεται ως άμεσος επενδυτής και η 

επιχείρηση ως επιχείρηση άμεσης επένδυσης. Η επένδυση γίνεται με πρωταρχικό 

στόχο ο επενδυτής να ελέγχει τη διοίκηση της επιχείρησης. Η διακράτηση ποσοστού 

μεγαλύτερου ή ίσου με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου αποτελεί απόδειξη μιας 

τέτοιας σχέσης. Η εταιρεία που αναλαμβάνει την επένδυση ουσιαστικά αποκτά 

θυγατρική εταιρεία. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) συνεπάγονται τη μεταφορά 

κεφαλαίων, εξοπλισμού, ενδιάμεσων και πρώτων υλών καθώς και ανθρώπινου 

δυναμικού, τεχνολογίας και μάρκετινγκ. 

Τέλος, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour 

Organization (ILO) 2014), ανεργία ορίζεται η κατάσταση ενός ατόμου χωρίς εργασία, 

που είναι όμως ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί. Η ανεργία 

χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο υγείας μιας οικονομίας. Η ανεργία συνήθως 

μετριέται σε ποσοστά εργατικού δυναμικού. 

Όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή λήφθηκαν από 

τις οικονομικές βάσεις δεδομένων Annual Μacro-Εconomic database (AMECO 

2014), World Development Indicators-The World Bank (WDI 2014) και United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 2014). Το δείγμα 

αποτελείται από ετήσια στοιχεία για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ (28 κράτη μέλη). Η 

περίοδος του δείγματος είναι από το 1970 μέχρι και το 2013 για την Α΄ ομάδα χωρών 

και από το 1995 έως και το 2013 για τη Β΄ ομάδα χωρών. Στην Α΄ ομάδα ανήκουν οι 

χώρες οι οποίες εντάχθηκαν στην ΕΕ πριν το έτος 2004 [(Βέλγιο4 (BE) 1957, Δανία 

(DK) 1973, Γερμανία (DE) 1957, Ιρλανδία (IE) 1973, Ελλάδα (GR) 1981, Ισπανία 

(ES) 1986, Γαλλία (FR) 1957, Ιταλία (IT) 1957, Λουξεμβούργο (LU) 1957, Ολλανδία 

(Κάτω Χώρες) (NL) 1957, Αυστρία (AT) 1995, Πορτογαλία (PT) 1986, Φινλανδία 

(FI) 1995, Σουηδία (SE) 1995, Ηνωμένο Βασίλειο (GB) 1973)]. Αντίστοιχα, στη Β΄ 

ομάδα ανήκουν οι χώρες εκείνες οι οποίες εντάχθηκαν στην ΕΕ από το έτος 2004 και 

μετά [(Βουλγαρία (BG) 2007, Τσεχική Δημοκρατία (CZ) 2004, Εσθονία (EE) 2004, 

Κροατία (HR) 2013, Κύπρος (CY) 2004, Λετονία (LV) 2004, Λιθουανία (LT) 2004, 

                                                           
4
 Για τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), τα δεδομένα από το 1970 έως και το 2001 

αναφέρονται στο Βέλγιο-Λουξεμβούργο. Από το 2002 και μετά τα στοιχεία καλύπτουν μόνο το Βέλγιο 
(βλ. UNCTAD (2016)). 
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Ουγγαρία (HU) 2004, Μάλτα (MT) 2004, Πολωνία (PL) 2004, Ρουμανία (RO) 2007, 

Σλοβενία (SI) 2004, Σλοβακία (SK) 2004)]. Τα δεδομένα και τα γραφήματα όλων 

των χωρών βρίσκονται στο Παράρτημα Α΄ και στο Παράρτημα Β΄ αντίστοιχα. 

Τα περιγραφικά στατιστικά για όλες τις μεταβλητές και για τις δύο ομάδες 

χωρών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 4.1: Περιγραφικά στατιστικά για την Α΄ ομάδα χωρών (παλιά μέλη της ΕΕ) 

 

 GDP FDI EXP UN 

Mean  652419.0  11338.15  181852.2  6.894394 

Median  262055.5  1803.717  98859.83  6.600000 

Maximum  3261936.0  215209.4  1696527.0  27.50000 

Minimum  9232.452 -31689.30  5243.769  0.000000 

Std. Dev.  739258.3  24457.63  229800.3  4.147367 

Skewness  1.390359  4.221024  2.920590  1.227538 

Kurtosis  3.894217  26.94039  14.82533  5.680655 

Jarque-Bera  234.6305  17721.29  4783.837  363.3660 

Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

Observations  660  660  660  660 

 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.1, για τα παλιά μέλη της ΕΕ θεωρώντας 

τα ως ομάδα (Α΄ ομάδα χωρών), βλέπουμε ότι: 

 Για τη μεταβλητή GDP η μέση τιμή (mean) είναι 652419.0, η διάμεσος 

(median)  262055.5 και η τυπική απόκλιση (std. dev.) 739258.3. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (1.390359), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής κύρτωσης 

(kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (3.894217), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε λέμε ότι 

η μεταβλητή GDP δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Για τη μεταβλητή FDI η μέση τιμή (mean) είναι  11338.15, η διάμεσος 

(median)  1803.717 και η τυπική απόκλιση είναι (std. dev.) 24457.63. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (4.221024), με αποτέλεσμα η κατανομή των 
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στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής κύρτωσης 

(kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (26.94039), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε λέμε ότι 

η μεταβλητή FDI δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Όσον αφορά τη μεταβλητή EXP η μέση τιμή (mean) είναι 181852.2, η 

διάμεσος (median) 98859.83 και η τυπική απόκλιση είναι (std. dev.) 229800.3. Ο 

συντελεστής ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (2.920590), με αποτέλεσμα η 

κατανομή των στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής 

κύρτωσης (kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (14.82533), με αποτέλεσμα η 

κατανομή των στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε 

ότι η πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε 

λέμε ότι η μεταβλητή EXP δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Τέλος, για τη μεταβλητή UN η μέση τιμή (mean) είναι  6.894394, η διάμεσος 

(median) 6.600000 και η τυπική απόκλιση είναι (std. dev.)  4.147367. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (1.227538), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής κύρτωσης 

(kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (5.680655), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε λέμε ότι 

η μεταβλητή UN δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Το γεγονός ότι οι όλες οι μεταβλητές (GDP, FDI, EXP, UN) δεν ακλουθούν 

την κανονική κατανομή οφείλεται στις υψηλές τιμές του συντελεστή μεταβλητότητας 

(CV)5 (συχνό φαινόμενο στα δεδομένα πάνελ). 

 

Πίνακας 4.2: Περιγραφικά στατιστικά για την Β΄ ομάδα χωρών (νέα μέλη της ΕΕ) 

 

 GDP FDI EXP UN 

Mean 66666.89 2516.471 33099.63 9.859109 

Median 34417.28 1093.723 17352.43 8.900000 

                                                           
5
 Ο συντελεστής μεταβλητότητας (CV) ισούται με τον λόγο της τυπικής απόκλισης των στοιχείων προς 

τον αριθμητικό τους μέσο και χρησιμοποιείται για την εξέταση της ομοιογένειας του δείγματος. 
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Maximum 425426.6 31425.37 199887.4 20.60000 

Minimum 4624.287 -15440.34 3280.653 2.600000 

Std. Dev. 81537.89 4167.076 37583.26 4.193848 

Skewness 2.380297 2.700182 1.912513 0.615991 

Kurtosis 8.879405 17.76793 6.379111 2.530033 

Jarque-Bera 588.9989 2544.674 268.0899 17.89360 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000130 

Observations 247 247 247 247 

 

 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.2, για τα νέα μέλη της ΕΕ θεωρώντας τα 

ως ομάδα (Β΄ ομάδα χωρών), βλέπουμε ότι: 

 Για τη μεταβλητή GDP η μέση τιμή (mean) είναι 66666.89, η διάμεσος 

(median) 34417.28 και η τυπική απόκλιση (std. dev.) 81537.89. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (2.380297), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής κύρτωσης 

(kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (8.879405), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε λέμε ότι 

η μεταβλητή GDP δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Για τη μεταβλητή FDI η μέση τιμή (mean) είναι 2516.471, η διάμεσος 

(median) 1093.723 και η τυπική απόκλιση είναι (std. dev.) 4167.076. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (2.700182), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής κύρτωσης 

(kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (17.76793), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε λέμε ότι 

η μεταβλητή FDI δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Όσον αφορά τη μεταβλητή EXP η μέση τιμή (mean) είναι 33099.63, η 

διάμεσος (median) 17352.43 και η τυπική απόκλιση είναι (std. dev.) 35729.51. Ο 

συντελεστής ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (1.912513), με αποτέλεσμα η 
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κατανομή των στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής 

κύρτωσης (kurtosis) έχει τιμή μεγαλύτερη του τρία (6.379111), με αποτέλεσμα η 

κατανομή των στοιχείων της μεταβλητής να είναι λεπτόκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε 

ότι η πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε 

λέμε ότι η μεταβλητή EXP δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Τέλος, για τη μεταβλητή UN η μέση τιμή (mean) είναι 9.859109, η διάμεσος 

(median) 8.900000 και η τυπική απόκλιση είναι (std. dev.) 4.193848. Ο συντελεστής 

ασυμμετρίας (skewness) είναι θετικός (0.615991), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι ασύμμετρη δεξιά και ο συντελεστής κύρτωσης 

(kurtosis) έχει τιμή μικρότερη του τρία (2.530033), με αποτέλεσμα η κατανομή των 

στοιχείων της μεταβλητής να είναι πλατύκυρτη. Επίσης, παρατηρούμε ότι η 

πιθανότητα της στατιστικής των Jarque-Bera (JB)= 0.000 < 0.05 (5%), οπότε λέμε ότι 

η μεταβλητή UN δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 

 Το γεγονός ότι οι μεταβλητές (GDP, FDI, EXP, UN) δεν ακλουθούν την 

κανονική κατανομή οφείλεται στις υψηλές τιμές του συντελεστή μεταβλητότητας 

(CV) (συχνό φαινόμενο στα δεδομένα πάνελ). 

 

4.5 Συμπεράσματα 

  

 Σε κάθε εμπειρική έρευνα είναι απαραίτητη η περιγραφική παρουσίαση όλων 

εξεταζόμενων μεταβλητών, ώστε να μπορέσει ο κάθε μελετητής να ενημερωθεί 

σχετικά με αυτές. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διατριβή. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναλυτική 

περιγραφή στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου  83 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

 Η εμπειρική ανάλυση έχει αποδείξει ότι οι περισσότερες οικονομικές 

μεταβλητές δεν έχουν σταθερό μέσο, σταθερή διακύμανση και εξαρτώνται από το 

χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι λογικό να μην ισχύουν οι κλασσικοί έλεγχοι 

της t και της F κατανομής που υποθέτουν ότι οι μεταβλητές που εκτιμώνται είναι 

στάσιμες (υποθέτουν δηλαδή τη σταθερότητα των μεταβλητών). Η χρήση της μη 

στασιμότητας των μεταβλητών οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Το πρόβλημα 

αυτό είναι γνωστό ως το πρόβλημα της “κίβδηλης παλινδρόμησης” ή αλλιώς το 

πρόβλημα της “φαινομενικής παλινδρόμησης” (Granger and Newbold 1974). Για την 

λύση αυτού του προβλήματος, έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι που προσπαθούν 

να διορθώσουν τις ατελείς αυτές εκτιμήσεις, μεταξύ των οποίων είναι ο έλεγχος της 

στασιμότητας των μεταβλητών και ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης. 

 

5.2 Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή στο θεωρητικό πλαίσιο της 

έρευνας. Μετά την απόκτηση των περιγραφικών στατιστικών όλων των μεταβλητών, 

η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 

• Αρχικά εξετάζουμε τη στασιμότητα των μεταβλητών πραγματοποιώντας 

ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεδομένων πάνελ (panel unit root tests) τόσο για την 

Α΄ ομάδα (παλιά μέλη ΕΕ) όσο και για την Β΄ ομάδα χωρών (νέα μέλη της 

ΕΕ.). Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας στα δεδομένα πάνελ χωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες. Στους ελέγχους πρώτης γενιάς (1st generation panel unit root tests) 

και στους ελέγχους δεύτερης γενιάς (2nd generation panel unit root tests). Οι 

έλεγχοι της πρώτης κατηγορίας υποθέτουν ότι στα υποδείγματα πάνελ δεν 

εμφανίζεται το φαινόμενο της διαστρωματικής εξάρτησης των μονάδων. 

Αντίθετα, οι έλεγχοι δεύτερης γενιάς λαμβάνουν υπόψη τους τη διαστρωματική 

εξάρτηση των μονάδων. Σύμφωνα με τους Breusch and Pagan (1980) και 

Pesaran (2004) η ύπαρξη ή όχι διαστρωματικής εξάρτησης μεταξύ των σειρών 

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όλο το υπόδειγμα. Στην εργασία αυτή ξεκινάμε 
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με την υλοποίηση των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς. Παίρνοντας 

υπόψη ότι τα υποδείγματα των δεδομένων πάνελ είναι πιθανό να εμφανίσουν 

διαστρωματική εξάρτηση στους διαταρακτικούς όρους, είναι απαραίτητο να 

πραγματοποιήσουμε ελέγχους διαστρωματικής εξάρτησης (cross-sectional 

dependece tests) ώστε να αποφύγουμε μεροληπτικές εκτιμήσεις και ψευδή 

αποτελέσματα. Στην περίπτωση που βρεθεί ότι οι διαστρωματικές μονάδες του 

υποδείγματος πάνελ δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, συνεχίζουμε 

εφαρμόζοντας ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς (βλ. Dritsakis and 

Stamatiou 2016b). 

• Έχοντας προσδιορίσει το βαθμό ολοκλήρωσης όλων των μεταβλητών, 

συνεχίζουμε πραγματοποιώντας ελέγχους συνολοκλήρωσης (panel 

cointegration tests) για να διερευνηθεί αν υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

των εξεταζόμενων μεταβλητών. Οι κλασσικές μέθοδοι των Pedroni (1999, 

2004), Κao (1999) και Johansen-Fisher (1999) καθώς και ο έλεγχος του 

Westerlund (2007) ο οποίος δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στην περίπτωση 

που υπάρχει διαστρωματική εξάρτηση μεταξύ των μονάδων πραγματοποιούνται 

στην έρευνα αυτή. 

• Στη συνέχεια, για την εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης των μεταβλητών, οι 

μέθοδοι των πλήρως τροποποιημένων ελάχιστων τετραγώνων  (Fully Modified 

Ordinary Least Square (FMOLS)) και των δυναμικών ελαχίστων τετραγώνων 

(Dynamic Ordinary Least Square (DOLS)) χρησιμοποιούνται. 

• Τέλος, ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction 

Model (VECM)) χρησιμοποιείται για να διερευνηθούν, τόσο οι βραχυχρόνιες 

όσο και οι μακροχρόνιες, αιτιακές σχέσεις μεταξύ των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών (EXP), των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) και της ανεργίας (UN). 
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Εικόνα 5.1: Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
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5.3 Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας σε Δεδομένα Πάνελ 

 

Αρχικά, εξετάζουμε αν οι μεταβλητές που περιλαμβάνοντα στο υπόδειγμα 

(GDP, EXP, FDI, UN) είναι στάσιμες. Στην πρόσφατη οικονομετρική βιβλιογραφία 

υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας σε δεδομένα πάνελ. Οι 

έλεγχοι αυτοί μπορούν χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στους ελέγχους πρώτης γενιάς 

(first generation panel unit root tests) και στους ελέγχους δεύτερης γενιάς (second 

generation panel unit root tests). Οι έλεγχοι πρώτης γενιάς υποθέτουν ότι δεν υπάρχει 

εξάρτηση μεταξύ των διαστρωματικών μονάδων. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν οι 

έλεγχοι οι οποίοι προτάθηκαν από τους Breitung (2000), Levin, Lin and Chu (2002) 

(LLC), Im, Perasan and Shin (2003) W-test (IPS), ADF Fisher Chi-square test (ADF-

Fisher), PP Fisher Chi-Square test (PP-Fisher), Maddala and Wu (1999) και Hadri 

(2000). Σε όλες παραπάνω τις περιπτώσεις, εκτός από τον έλεγχο του Hadri, η 

μηδενική υπόθεση είναι ότι η μεταβλητή περιέχει μοναδιαία ρίζα (δηλ. δεν είναι 

στάσιμη). Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να δώσουν διαφορετικά 

αποτελέσματα, στην παρούσα εργασία εφαρμόζουμε όλους τους παραπάνω ελέγχους. 

 Σε αντίθεση με τους ελέγχους πρώτης γενιάς, οι έλεγχοι δεύτερης γενιάς 

επιτρέπουν την εξάρτηση μεταξύ των διαστρωματικών μονάδων. Ο πιο γνωστός 

έλεγχος αυτής της κατηγορίας είναι ο έλεγχος CIPS (Cross-Sectionally Augmented 

IPS) ο οποίος προτάθηκε από τον Pesaran (2007). 

 

5.3.1 Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας Πρώτης Γενιάς (Υποθέτουν Ανεξαρτησία μεταξύ των 

Διαστρωματικών Μονάδων) 

 

• Levin-Lin-Chu Test (2002) 

  

Οι Levin, Lin and Chu (2002) ισχυρίστηκαν ότι οι μεμονωμένοι έλεγχοι 

μοναδιαία ρίζας για κάθε διαστρωματική μονάδα (cross-section) έχουν περιορισμένη 

ισχύ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρά δείγματα. Έτσι πρότειναν μια διαφορετική 

προσέγγιση για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας σε δεδομένα πάνελ. Ο έλεγχος των 

Levin-Lin-Chu βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις: 

0H : Κάθε διαστρωματική μονάδα περιέχει μοναδιαία ρίζα  (δηλ. 0 : 0H ρ = ) 

1H : Κάθε διαστρωματική μονάδα είναι στάσιμη (δηλ. 0 : 0H ρ < ) 
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Τα βήματα του ελέγχου παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Αρχικά, εφαρμόζεται ο επαυξημένος έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) σε κάθε 

διαστρωματική μονάδα σύμφωνα με την εξίσωση: 
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− ∑
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1                (5.1) 

όπου i συμβολίζει τον αριθμό των διαστρωματικών μονάδων i = 1,2,…,N, t τη 

χρονική περίοδο t = 1,2 … Τ, ity  είναι η σειρά για κάθε μέλος i (χώρα) του πάνελ 

κατά την περίοδο t, pi είναι ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων στην ADF 

παλινδρόμηση και ti,ε  είναι ο διαταρακτικός όρος ο οποίος θεωρείται ανεξάρτητος 

και κανονικά κατανεμημένος 2
, ,(0, )i t i tNε σ→ .  

 Στη συνέχεια, ακολουθούν δύο βοηθητικές παλινδρομήσεις: 

1. ity∆  πάνω στο Lity −∆  και mtd  ώστε να αποκτηθούν τα κατάλοιπα iteɵ   και 

2. 1−ity  πάνω στο Lity −∆  και mtd   ώστε να αποκτηθούν τα κατάλοιπα 1ˆ −itv  

Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει την τυποποίηση των καταλοίπων εκτελώντας: 
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όπου ˆ
iε

σ είναι τα τυπικά σφάλματα από την κάθε ADF παλινδρόμηση, για i = 1,..,N.  

 Τέλος, γίνεται η ανάλυση της παλινδρόμησης:  

, 1
ˆˆ ˆˆit i t it

e vρ ε−= +
ɵɵ                        (5.4) 

Η μηδενική υπόθεση είναι 0:0 =ρH . Σύμφωνα με τους Levin, Lin and Chu 

(2002) ο στατιστικός αυτός έλεγχος έχει καλές επιδόσεις όταν το N κυμαίνεται 

μεταξύ 10 και 250 και το Τ μεταξύ 5 και 250. Στην περίπτωση που το T είναι πολύ 

μικρό ο έλεγχος έχει περιορισμένη ισχύ. Στην αντίθετη περίπτωση όπου το Τ είναι 

αρκετά μεγάλο οι Levin, Lin and Chu πρότειναν ξεχωριστούς ελέγχους μοναδιαίας 

ρίζας για κάθε διαστρωματική μονάδα. Μειονέκτημα του ελέγχου αποτελεί ότι 

βασίζεται στην υπόθεση ανεξαρτησίας των διαστρωματικών μονάδων (π.χ το ΑΕΠ 

του Λουξεμβούργου δεν εξαρτάται από τον ΑΕΠ του Βελγίου). Επίσης, η μηδενική 
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υπόθεση του ελέγχου είναι πολύ περιοριστική αφού δεν επιτρέπει την περίπτωση, 

κάποιες διαστρωματικές μονάδες να παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα και κάποιες όχι. 

 

• Im, Perasan and Shin (2003) 

 

 Ο έλεγχος των Im-Pesaran-Shin (2003) βασίζεται επίσης στον επαυξημένο 

έλεγχο των Dickey-Fuller (ADF) αλλά δεν είναι τόσο περιοριστικός όσο αυτός των 

Levin-Lin-Chu (2002) αφού επιτρέπει την ετερογένεια μεταξύ των συντελεστών. Η 

μηδενική υπόθεση είναι ότι όλες οι διαστρωματικές μονάδες περιέχουν μοναδιαία 

ρίζα (δηλ. iH ∀= 0:0 ρ ), έναντι της εναλλακτικής που επιτρέπει κάποιες (αλλά όχι 

όλες) διαστρωματικές μονάδες να παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα: 

1

1

1

0 1,...,
:

0 1,...,

i

i

i N
H

i N N

ρ για

ρ για

 < =

 = = +

                (5.5) 

Οι Im, Pesaran και Shin χρησιμοποιούν ξεχωριστούς ελέγχους μοναδιαίας 

ρίζας για την κάθε διαστρωματική μονάδα. Αν itρ  είναι η μεμονωμένη τ-στατιστική 

(t-statistic) για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 0=iρ , για κάθε i, τότε ο έλεγχος 

βασίζεται στο μέσο όρο των μεμονωμένων στατιστικών του επαυξημένου Dickey-

Fuller και ορίζεται ως εξής: 
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Αν το στατιστικό αυτό είναι σωστά τυποποιημένο, τότε ακολουθεί 

ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή. Οι προσομοιώσεις Monte Carlo έδειξαν ότι 

όταν το δείγμα είναι μικρό, ο έλεγχος των Im, Pesaran και Shin (2003) έχει καλύτερες 

επιδόσεις από αυτόν των Levin, Lin and Chu (2002). Στις περιπτώσεις όπου το Ν 

είναι μικρό ή μεγάλο συγκριτικά με το Τ, τότε και οι δύο έλεγχοι (LLC (2002) και 

IPS (2003)) παρουσιάζουν στρεβλώσεις. Επιπλέον και οι δύο έλεγχοι παρουσιάζουν 

χαμηλή ισχύ αν προσδιοριστικοί όροι προστεθούν στην ανάλυση (Kunst 2009). 

 

• Breitung (2000) 

 

Ο Breitung (2000) πρότεινε έναν τυπικό στατιστικό έλεγχο για τον έλεγχο 

μοναδιαίας ρίζας σε δεδομένα πάνελ. Το πρώτο βήμα του ελέγχου είναι παρόμοιο με 
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αυτό του ελέγχου των Levin-Lin-Chu Test (2002), εκτός από το γεγονός ότι δεν 

περιλαμβάνονται προσδιοριστικοί όροι. 

Αρχικά, εφαρμόζεται ο επαυξημένος έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) σε κάθε 

διαστρωματική μονάδα σύμφωνα με την εξίσωση: 
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∆ = + ∆ +∑                 (5.7) 

 Ακολουθούν δύο βοηθητικές παλινδρομήσεις: 

1. ity∆  πάνω στο Lity −∆  ώστε να αποκτηθούν τα κατάλοιπα iteɵ   και 

2. 1−ity  πάνω στο Lity −∆  ώστε να αποκτηθούν τα κατάλοιπα 1ˆ −itv  

Το επόμενο βήμα είναι ο μετασχηματισμός ορθογωνιοποίησης 

(orthogonalization transformation) των καταλοίπων iteɵ  ώστε να αποκτηθούν τα 

κατάλοιπα *
itε .6 

Τέλος, γίνεται ανάλυση της παλινδρόμησης: 

* * *
, 1it i t ite vρ ε−= +                   (5.8) 

η οποία είναι ασυμπτωτικά N(0,1) κατανεμημένη. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου 

είναι 0:0 =ρH . 

 

• Fisher-type Test 

 

Ο έλεγχος τύπου Fisher (Fisher-type test) βασίζεται στις πιθανότητες (p-

values) που προκύπτουν από τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας σε κάθε διαστρωματική 

μονάδα i. Ο τύπος του ελέγχου έχει ως εξής: 

∑
=

−=
N

i

ipP
1

ln2                   (5.9) 

 Ο έλεγχος ακολουθεί ασυμπτωτικά την χ
2 κατανομή με 2N βαθμούς 

ελευθερίας. Πλεονέκτημα του ελέγχου αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

και σε μη ισορροπημένα πάνελ (unbalanced panel). Επιπλέον, οι χρονικές υστερήσεις 

στους μεμονωμένους ελέγχους ADF επιτρέπεται να διαφέρουν. Μειονέκτημα του 

ελέγχου αποτελεί το γεγονός ότι οι πιθανότητες (p-values) αποκτιούνται μέσα από 

προσομοιώσεις Monte (Kunst 2009). 

                                                           
6 Σε κάθε μια από τις πρώτες Τ-1 παρατηρήσεις, ο μέσος όρος των υπόλοιπων παρατηρήσεων του 
δείγματος αφαιρείται.   
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• Maddala and Wu (1999) 

 

 Οι Maddala και Wu (1999) πρότειναν έναν έλεγχο μοναδιαίας ρίζας σε 

δεδομένα πάνελ ο οποίος βασίζεται στην εργασία του Fisher (1932).  Ο έλεγχος αυτός 

συνδυάζει τις πιθανότητες (p-values) των στατιστικών που προκύπτουν από τον 

έλεγχο μοναδιαίας ρίζας για κάθε διαστρωματική μονάδα. Έστω iπ  είναι η 

πιθανότητα (p-value) του στατιστικού ελέγχου για την ομάδα i, τέτοια ώστε iπ  είναι 

U[0,1] και ανεξάρτητα, και ie πlog2−  ακολουθεί την χ
2 κατανομή με 2 βαθμούς 

ελευθερίας. Οπότε: 

∑
=

−=
N

i

iep
1

log2 πλ                 (5.10) 

ακολουθεί την χ
2 κατανομή με 2N βαθμούς ελευθερίας. Η μηδενική και η 

εναλλακτική υπόθεση είναι ίδιες με αυτές του ελέγχου IPS (2003). Εφαρμόζοντας τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) σε κάθε διαστρωματική μονάδα, 

υπολογίζουμε το στατιστικό του ελέγχου για κάθε σειρά (t-statistic) και βρίσκουμε 

την αντίστοιχη πιθανότητα (p-value) από την εμπειρική κατανομή του ADF 

στατιστικού (λαμβάνεται από τις προσομοιώσεις Monte-Carlo). Τέλος υπολογίζουμε 

το στατιστικό Fisher ( pλ ) και το συγκρίνουμε με τις κατάλληλες χ
2 κρίσιμες τιμές 

(Hoang and McNown 2006). 

 

• Hadri (2000) 

 

Τέλος, ο έλεγχος του Hadri (2000) βασίζεται στον πολλαπλασιαστή  Lagrange 

(Lagrange Multiplier (LM)). Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ότι οι 

χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες για κάθε i, έναντι της εναλλακτικής που 

υποστηρίζει την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στο πάνελ. Ο έλεγχος βασίζεται στα 

κατάλοιπα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων 

(Ordinary Least Square (OLS)) της σειράς ity  πάνω σε μια σταθερά (ή σταθερά και 

τάση): 

it it i ity r tβ ε= + + ,    t = 1,…T  και  i = 1,…N             (5.11) 

όπου itr  είναι τυχαίος περίπατος, iβ  ο ντετερμινιστικός όρος, ititit urr += −1 , itε  μια 

στάσιμη διαδικασία και ),0( 2
uit IIDu σ→ . 
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Η (5.11) μπορεί να γραφεί και ως: 

it it i ity r t eβ= + +                  (5.12)  

όπου: ∑
=

+=
t

j

itijit ue
1

ε  και 0][ =iteE . Πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος έχει την εξής 

μορφή: 

0:0 =λH  έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης 0:1 >λH , όπου 
2

2

εσ
σ

λ u= . Το LM 

στατιστικό είναι: 
2

1 1

2

2

ˆ

1

εσ

∑ ∑
= ==

N

i

T

t

itS
TN

I

LM               (5.13) 

όπου: ∑
=

=
t

j

ijit eS
1

ˆ  και ∑∑
= =

=
N

i

T

t

ite
NT 1 1

22 ˆ
1

ˆ εσ . 

 

5.3.2 Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας Δεύτερης Γενιάς  (Επιτρέπουν την Εξάρτηση μεταξύ 

των Διαστρωματικών Μονάδων) 

 

Όπως αναφέρουμε παραπάνω, οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς 

έχουν το μειονέκτημα να υποθέτουν ότι στα υποδείγματα πάνελ δεν εμφανίζεται το 

φαινόμενο της εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή 

δεν ευσταθεί στην εμπειρική ανάλυση. Τα υποδείγματα πάνελ είναι πολύ πιθανό να 

εμφανίσουν διαστρωματική εξάρτηση στους διαταρακτικούς όρους, γεγονός που 

μπορεί να προκύψει από διάφορους παράγοντες. Οι εξωτερικές επιδράσεις, η 

αγνόηση της συσχέτισης μεταξύ των καταλοίπων καθώς και η αγνόηση διάφορων 

μακροοικονομικών διασυνδέσεων είναι κάποιοι από αυτούς (De Hoyos and Sarafidis, 

2006). Σύμφωνα με τους  Breusch and Pagan (1980) και Pesaran (2004) η ύπαρξη ή 

όχι τέτοιου είδους εξάρτησης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όλο το υπόδειγμα. 

 

• Έλεγχοι Εξάρτησης μεταξύ των Διαστρωματικών Μονάδων 

 

 Πριν εφαρμόσουμε τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς, 

εξετάζουμε αν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των διαστρωματικών μονάδων του 
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υποδείγματος πάνελ. Για το σκοπό αυτό, στην παρούσα εργασία οι έλεγχοι των 

Breusch and Pagan (1980) και του Pesaran (2004) πραγματοποιούνται.  

 Οι Breusch and Pagan (1980) αρχικά, και στη συνέχεια ο Pesaran (2004) 

πρότειναν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για έλεγχο εξάρτησης μεταξύ των 

διαστρωματικών μονάδων στα υποδείγματα πάνελ. Έστω το παρακάτω υπόδειγμα: 

it i it ity a ΄x uβ= + +   με i = 1…N   και    t=1…T                        (5.14) 

όπου η σταθερά iα  λαμβάνει υπόψη την ετερογένεια της κάθε μεταβλητής , οι οποίες 

μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των στρωμάτων, itx  είναι ένα  διάνυσμα που 

περιλαμβάνει τις ενδογενείς μεταβλητές και ΄β  είναι ένα διάνυσμα στήλης των  

συντελεστών κλίσης. Κάτω από την μηδενική υπόθεση, ο όρος λάθους itu  είναι 

ανεξάρτητος και όμοια κατανεμημένος σε όλες τις μονάδες κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. (Εναλλακτικά, ο όρος λάθους itu  επιτρέπεται να σχετίζεται μεταξύ των 

διαστρωματικών μονάδων αλλά η υπόθεση της μη αυτοσυσχέτισης παραμένει.) 

 Οι Breusch and Pagan (1980) πρότειναν ένα στατιστικό το οποίο βασίζεται 

στον πολλαπλασιαστή Lagrange (LM Multiplier): 

�
1 2

1 1

( )
N N

ij

i j i

LM T ρ
−

= = +

= ∑∑                            (5.15) 

όπου:  � �
ɵ ɵ

ɵ ɵ

1
2 2

1/2 1/2

1 1
( ) ( )

T

it jt
t

ij ji T T

it jt
t t

u u

u u
ρ ρ =

= =

= = ∑
∑ ∑

             (5.16) 

Κάτω από την μηδενική υπόθεση της μη εξάρτησης των διαστρωματικών 

μονάδων, το LM στατιστικό ακολουθεί ασυμπτωτικά την χ
2 κατανομή με Ν(Ν-1)/2 

βαθμούς ελευθερίας. Ο έλεγχος των Breusch and Pagan (1980) δίνει πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα στις περιπτώσεις όπου ισχύει Τ (μέγεθος δείγματος) > Ν (αριθμός 

διαστρωματικών μονάδων). 

Εναλλακτικά, ο έλεγχος εξάρτησης διαστρωματικών μονάδων που προτάθηκε 

από τον Pesaran (2004) αποδίδει καλύτερα στην περίπτωση που ισχύει  Ν > Τ. Το 

στατιστικό του ελέγχου φαίνεται παρακάτω: 

�
1

1 1

2
( )

( 1)

N N

ij

i j i

T
CD

N N
ρ

−

= = +

=
− ∑∑                                                            (5.17) 

όπου � ijρ  είναι οι συντελεστές συσχέτισης που λαμβάνονται από τα κατάλοιπα του 

υποδείγματος, όπως περιγράφεται παραπάνω. 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου  93 

Και στους δύο ελέγχους, η μηδενική υπόθεση ( 0H ) είναι ότι δεν υπάρχει 

διαστρωματική εξάρτηση μεταξύ των μονάδων του υποδείγματος. 

 

• Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας Δεύτερης Γενιάς (Cross-Sectionally Augmented IPS 

(CIPS)) 

 

Δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί πως υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των χωρών του 

υποδείγματος πάνελ, συνεχίζουμε εφαρμόζοντας ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεύτερης 

γενιάς. Ο πιο γνωστός έλεγχος αυτής της κατηγορίας είναι ο έλεγχος CIPS (Cross-

Sectionally Augmented IPS) ο οποίος προτάθηκε από τον Pesaran (2007). 

Ο έλεγχος αυτός ξεκινάει εφαρμόζοντας την OLS (Ordinary Least Square) 

μέθοδο σε κάθε διαστρωματική μονάδα (χώρα) του πάνελ λαμβάνοντας υπόψη την 

ακόλουθη παλινδρόμηση (Cross-Sectional Augmented Dickey Fuller (CADF) 

regression): 

, 1 ,, 1 ,
0 0

k k

it i i i t i ij i t j iti t i t j

j j

y y y y yα ρ δ δ ε− −− −
= =

∆ = + + + ∆ + ∆ +∑ ∑                                                    (5.18) 

όπου: , 1, 1
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=
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1

1
( )

N

i tt

i

y y
N =

∆ = ∑  και ( , )it N T  είναι το τ-στατιστικό (t-

statistic) του iρ  το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των μεμονωμένων 

ADF στατιστικών. Το στατιστικό του ελέγχου CIPS  βασίζεται στο μέσο όρο των 

επιμέρους CADF στατιστικών: 

1( )

N

i

i

CADF

CIPS
N

==
∑

                                                                                               (5.19) 

 O Pesaran (2007) έχει καταγράψει τους στατιστικούς πίνακες του ελέγχου για 

διάφορα μεγέθη δειγμάτων και για τρεις διαφορετικούς τύπους υποδειγμάτων 

(υποδείγματα χωρίς σταθερά και τάση, υποδείγματα μόνο με σταθερά, υποδείγματα 

με σταθερά και τάση). Εάν η υπολογιζόμενη τιμή του στατιστικού CIPS είναι 

μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές των στατιστικών πινάκων του ελέγχου (τ-

κατανομή), τότε η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται. Οι 

προσομοιώσεις Monte Carlo έδειξαν ο έλεγχοs CIPS παρέχει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το Ν (αριθμός διαστρωματικών 

μονάδων) και το Τ (μέγεθος δείγματος) είναι μικρά (Barbieri 2009). 

 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

94  Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου 

 

5.4 Έλεγχοι Συνολοκλήρωσης Δεδομένων Πάνελ 

 

Δεδομένου ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης των μεταβλητών έχει προσδιοριστεί, 

το επόμενο βήμα είναι η εφαρμογή ελέγχων συνολοκλήρωσης (panel cointegration 

tests) προκειμένου να  εξεταστεί η μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Για τον σκοπό αυτό, οι κλασσικές μέθοδοι των Pedroni (1999, 2004), 

Καο (1999) και Johansen-Fisher (1999) καθώς και ο έλεγχος του Westerlund (2007), 

που παρέχει καλύτερα αποτελέσματα στην περίπτωση που υπάρχει διαστρωματική 

εξάρτηση μεταξύ των μονάδων, πραγματοποιούνται στην παρούσα έρευνα. 

 

5.4.1 Έλεγχος Συνολοκλήρωσης Pedroni (1999) 

 

Ο Pedroni (1999) πρότεινε επτά διαφορετικά στατιστικά για τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης σε δεδομένα πάνελ που βασίζονται στη στασιμότητα των 

καταλοίπων που διατύπωσαν για πρώτη φορά οι Engle and Granger (1987). Από τα 

επτά αυτά στατιστικά, τα τέσσερα αναφέρονται ως στατιστικά ελέγχου 

συνολοκλήρωσης πάνελ (within-dimension) (panel-v, panel rho, panel PP, panel 

ADF), ενώ τα υπόλοιπα τρία ως στατιστικά συνολοκλήρωσης πάνελ ομαδικού μέσου 

(between-dimension) (group- rho, group-PP, group-ADF). Η μηδενική υπόθεση της 

μη συνολοκλήρωσης είναι ίδια για κάθε στατιστικό, 0 : 1iH ρ =  για κάθε i . Ωστόσο, 

για τα στατιστικά ελέγχου συνολοκλήρωσης πάνελ (within-dimension) η εναλλακτική 

είναι 1 : 1iH ρ ρ= <  για κάθε i , ενώ για τα στατιστικά συνολοκλήρωσης πάνελ 

ομαδικού μέσου (between-dimension) ισχύει 1 : 1iH ρ <  για τουλάχιστον ένα i . 

Παρατηρούμε, ότι τα στατιστικά συνολοκλήρωσης πάνελ ομαδικού μέσου (between-

dimension) είναι λιγότερο περιοριστικά, αφού επιτρέπουν την ετερογένεια μεταξύ 

των μονάδων. Τα επτά στατιστικά του Pedroni φαίνονται παρακάτω7: 

 

1. Panel v-Statistic 

ɵ

1

2 3/2 2 3/2 2 2
11 , 1, ,

1 1

ˆ ˆ
N T

i i t

i t

T N Z T N L e
ν

−

−
−Ν Τ

= =

 
≡  

 
∑∑                                    (5.20) 

               

                                                           
7 Όλα τα στατιστικά έχουν ληφθεί από τον Pedroni (2004).  
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2. Panel ρ -Statistic 
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3. Panel t-Statistic (Non-Parametric) 
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4. Panel t-Statistic (Parametric) 
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5. Group ρ -Statistic 
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6. Group t-Statistic (Non-parametric) 
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7. Group t-Statistic (Parametric) 
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 Ο έλεγχος του Pedroni (1999, 2004) ξεκινάει με τον υπολογισμό των 

καταλοίπων  από την υποτιθέμενη παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης: 

, 1 1 , 2 2 , , ,...i t i i i t i i t Ki Ki t i ty a x x x eβ β β= + + + + +              (5.27) 

όπου i συμβολίζει τον αριθμό των διαστρωματικών μονάδων i = 1,2,…,N, t τη 

χρονική περίοδο t = 1,2 … Τ και K αναφέρεται στον αριθμό των ανεξάρτητων 

μεταβλητών. Οι μεταβλητές x και y θεωρούνται ότι είναι ολοκληρωμένες πρώτης 

τάξης I(1). Οι συντελεστές κλίσης 1 2, ,...,i i iβ β βΚ  και η σταθερά ia  μπορεί να 

διαφέρουν για κάθε διαστρωματική μονάδα. 

Στη συνέχεια, παίρνοντας τις πρώτες διαφορές των σειρών, υπολογίζουμε τα 

κατάλοιπα σύμφωνα με την παλινδρόμηση: 

, 1 1 , 2 2 , , ,...i t i i t i i t Ki Ki t i ty x x Xβ β β π∆ = ∆ + ∆ + + ∆ +             (5.28) 

Χρησιμοποιώντας τα κατάλοιπα από την παλινδρόμηση (5.28) και 

βασιζόμενοι στον εκτιμητή Newey-West (1987) υπολογίζουμε την μακροχρόνια 

διακύμανση (long run variance) του � ,i tπ , η οποία συμβολίζεται ως  ɵ
2

11iL . Οι Pedroni 

(2004) και Newey and West (1994) πρότειναν να χρησιμοποιηθεί η  παρακάτω 

συνάρτηση για τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων στον εκτιμητή Newey-West: 

2/94( )
100

T
. O πλησιέστερος ακέραιος θα είναι το μήκος των χρονικών υστερήσεων.  

Για τα μη παραμετρικά στατιστικά, τρέχουμε την παλινδρόμηση  

, , 1 ,i t i ti i te e uρ −= +ɵ ɵ  χρησιμοποιώντας τα κατάλοιπα ,i teɵ  από την παλινδρόμηση (5.27), 

και στη συνέχεια υπολογίζουμε την μακροχρόνια διακύμανση (long-run variance) του 

,i tu , την οποία συμβολίζουμε ως �
2

iσ .  

Για τα παραμετρικά στατιστικά, τρέχουμε την παλινδρόμηση 

*
, , 1 , 1 ,1 ,...

i
i

i t i t i t i t pi i ip i te e e eρ γ γ µ− − −= + ∆ + + ∆ +ɵ ɵ ɵ ɵ  και υπολογίζουμε την διακύμανση 

(simple variance) του *
,i tµ , την οποία συμβολίζουμε 

*2

isɵ . Ο αριθμός των χρονικών 

υστερήσεων μπορεί να προσδιοριστεί επιλέγοντας οποιοδήποτε κριτήριο καθορισμού 

χρονικών υστερήσεων.  

Ο Pedroni (2004), εφαρμόζοντας τις κατάλληλες προσαρμογές μέσου και 

διακύμανσης σε κάθε στατιστικό απέδειξε ότι οι έλεγχοι ακολουθούν ασυμπωτικά 

την κανονική κατανομή. 
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5.4.2 Έλεγχος Συνολοκλήρωσης Kao (1999) 

  

 Ο Kao (1999) προτείνει δύο διαφορετικούς ελέγχους για την ύπαρξη 

συνολοκληρωμένου διανύσματος σε δεδομένα πάνελ. Ο πρώτος βασίζεται στον 

έλεγχο Dickey-Fuller (DF) ενώ ο δεύτερος στον επαυξημένο (augmented) Dickey-

Fuller (ADF). Η μηδενική υπόθεση και στους δύο ελέγχους είναι ότι δεν υπάρχει 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα στα δεδομένα πάνελ. 

 Θεωρείστε το παρακάτω υπόδειγμα: 

it i it ity a x eβ= + +  με i=1,..N   και   t=1…T            (5.29) 

 όπου ia  επιτρέπεται να διαφέρει μεταξύ των διαστρωματικών μονάδων, β  είναι ο 

συντελεστής κλίσης, itx , ity  είναι ανεξάρτητοι τυχαίοι περίπατοι για όλα τα i 

1( it it ity y u−= +  και 1 )it it itx x ε−= +  και τα κατάλοιπα ite  είναι ολοκληρωμένα πρώτης 

τάξης Ι(1).  

Ο πρώτος έλεγχος ο οποίος βασίζεται στον έλεγχο Dickey-Fuller ξεκινάει  

χρησιμοποιώντας τα κατάλοιπα της (5.29), όπως φαίνεται παρακάτω: 

1it it ite eρ ν−= +ɵ ɵ                             (5.30) 

Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση (και στους δύο ελέγχους) μπορούν να 

γραφούν ως εξής: 

0 : 1H ρ =    έναντι της  

1 : 1H ρ <  

Η OLS (Ordinary Least Square) εκτίμηση του ρ  και το τ-στατιστικό (t-

statistic) παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

�
1

1 2
2

1
1 2

N T

it it
i t

N T

it
i t

e e

e
ρ

−
= =

−
= =

= ∑ ∑
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ɵ ɵ

ɵ
                (5.31) 
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όπου  �
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Ο Kao πρότεινε τα παρακάτω DF στατιστικά: 

 

1. 
�( 1) 3

10.2
DFρ

ρΝΤ − + Ν
=                                  (5.33) 

 

2. 1.25 1.875tDF tρ= + Ν                      (5.34) 

 

3. 

�
�

�

�

�

2

2

* 0

4

4

0

( 1) 3

36
3

5

DF

ν

ν
ρ

ν

ν

σ
ρ

σ

σ

σ

Ν
ΝΤ − +

=

+

              (5.35) 
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                      (5.36) 

όπου �
2

νσ  η εκτιμώμενη διακύμανση του 2 2 2 2
u ueν εσ σ σ σ −= −  και �

2

0νσ  είναι ένας συνεπής 

εκτιμητής της μακροχρόνιας διακύμανσης (long-run variance) 2 2 2 2
0 0 0 0u ueν εσ σ σ σ −= − . Ο 

όρος 2
0uσ  προσδιορίζει την μακροχρόνια διακύμανση του itu , ενώ ο όρος 2

ueσ  

προσδιορίζει την ταυτόχρονη διακύμανση (contemporaneous variance) μεταξύ itu  και 

itε 8. 

Τα στατιστικά DFρ  και tDF  βασίζονται στην αυστηρή εξωγένεια των 

συντελεστών της παλινδρόμησης και των τυπικών σφαλμάτων, ενώ τα στατιστικά 

*DFρ  και *
tDF  χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που υπάρχει ενδογενής σχέση 

μεταξύ των συντελεστών της παλινδρόμησης και των τυπικών σφαλμάτων. 

  Ο δεύτερος έλεγχος του Kao βασίζεται στον επαυξημένο έλεγχο Dickey-

Fuller (ADF). Ο έλεγχος αυτός ξεκινάει με την εκτίμηση της παρακάτω 

παλινδρόμησης: 

                                                           
8 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το αρχικό άρθρο του Kao (1999). 
 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου  99 

1
1

p

it it it jj itpj
e e eρ θ ν− −

=
= + ∆ +∑ɵ ɵ ɵ                (5.37) 

όπου p επιλέγεται έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα.  

Κάτω από την μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης το ADF στατιστικό είναι 

το εξής: 

�
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                                                                                          (5.38)  

όπου ADFt  είναι το τ-στατιστικό (t-statistic) του ρ  στην εξίσωση (5.37). Η 

ασυμπτωτική κατανομή των DFρ , tDF , *DFρ , *
tDF  και ADF συγκλίνει σε μια 

τυπική κατανομή N(0,1). 

    

5.4.3 Έλεγχος Συνολοκλήρωσης Johansen-Fisher (1999) 

 

Ο Johansen (1988) πρότεινε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον έλεγχο 

ύπαρξης συνολοκληρωμένου διανύσματος σε μη στάσιμες χρονολογικές σειρές: τον 

έλεγχο ίχνους (trace test) και τον έλεγχο μέγιστης ιδιοτιμής (maximum eigenvalue). Η 

μεθοδολογία του Johansen ξεκινάει έχοντας ως αρχικό σημείο ένα αυτοπαλίνδρομο   

υπόδειγμα (Vector Autoregression (VAR)) τάξης p. 

1

p

t i t i t

i

Y AY e−
=

= +∑                 (5.39) 

Το παραπάνω υπόδειγμα μπορεί να γραφεί και ως:  

1

1
1

p

t t i t i t

i

Y Y Y u
−

− −
=

∆ = Π + Γ ∆ +∑                 (5.40)  

όπου:  
1

( )
p

j

j

A
=

Π = − Ι −∑  και 
1

p

i j

j i

A
= +

Γ = −∑ ,  με 1...i p=  

Τα στατιστικά των ελέγχων ίχνους (trace test) και μέγιστης ιδιοτιμής 

(maximum eigenvalue) παρουσιάζονται παρακάτω: 

ɵ

1

( ) ln(1 )
n

itrace

i r

r Tλ λ
= +

= − −∑                                                   (5.41) 

 ɵ
1max ( , 1) ln(1 )rr r Tλ λ ++ = − −                 (5.42) 
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όπου T είναι αριθμός του δείγματος, n ο αριθμός των μεταβλητών και ɵ iλ  είναι η 

εκτιμημένη τιμή για την –ιοστή ιδιοτιμή του πίνακα Π. 

Και οι δύο έλεγχοι σχετίζονται με το βαθμό r του πίνακα Π. Για τον έλεγχο 

ίχνους, η μηδενική υπόθεση είναι ότι υπάρχουν το πολύ r συνολοκληρωμένα 

διανύσματα, έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης ότι υπάρχουν r n=  

συνολοκληρωμένα διανύσυματα (όπου n είναι ο αριθμός των μεταβλητών που 

περιλαμβάνονται στο μοντέλο). Αντίστοιχα, η μηδενική υπόθεση για τον έλεγχο 

μέγιστης ιδιοτιμής παραμένει ίδια όπως πριν, ωστόσο η εναλλακτική είναι ότι 

υπάρχουν ακριβώς 1r +  συνολοκληρωμένα διανύσματα. 

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του Johansen (1988), οι Maddala and Wu 

(1999) ακολουθώντας την πρόταση του Fisher (1932), πρότειναν μια διαφορετική 

προσέγγιση για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης σε δεδομένα πάνελ. Ο έλεγχος αυτός  

(Johansen-Fisher test) συνδυάζει τα μεμονωμένα στατιστικά από κάθε διαστρωματική 

μονάδα δίνοντας ένα στατιστικό που αφορά όλο τα πάνελ. Ας υποθέσουμε ότι pi είναι 

η πιθανότητα (p-value) που αποκτιέται από τους μεμονωμένους ελέγχους για κάθε 

μονάδα i. Τότε, κάτω από τη μηδενική υπόθεση, για όλο το πάνελ ισχύει:   

2
2

1

2 log( )
N

i N

i

p χ
=

− →∑                  (5.43) 

όπου N ο αριθμός των διαστρωματικών μονάδων (Hamori and Hamori 2010). 

 

5.4.4 Έλεγχος Συνολοκλήρωσης Westerlund (2007) 

 

 Σε αντίθεση με τους ελέγχους που προτάθηκαν από τους Pedroni (1999), Kao 

(1999) και Maddala and Wu (1999), ο έλεγχος του Westerlund (2007) λαμβάνει 

υπόψη του την εξάρτηση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των διαστρωματικών 

μονάδων του υποδείγματος πάνελ. Ο έλεγχος του Westerlund (2007) εξετάζει την 

ύπαρξη συνολοκληρωμένου διανύσματος ελέγχοντας αν ο διαταρακτικός όρος του 

υποτιθέμενου υποδείγματος διόρθωσης λαθών (conditional error correction model) 

υπάρχει ή όχι. 

 Έστω το παρακάτω υπόδειγμα διόρθωσης λαθών: 

, , 1 , 1 , , , , ,
1 1

( )
p p

i t i i i t i i t i k i t k i k i t k i t

k k

Y a Y X Y X uλ ϕ β γ− − − −
= =

∆ = + − + ∆ + ∆ +∑ ∑               (5.44) 

όπου ,i tY  είναι η ενδογενής μεταβλητή, ,i tΧ  αντιπροσωπεύει ένα σύνολο εξωγενών 
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μεταβλητών, iλ  είναι ο συντελεστής προσαρμογής και , ,j i tu  είναι τα κατάλοιπα 

λευκού θορύβου.  

 Ο Westerlund (2007) πρότεινε δύο διαφορετικούς τύπους ελέγχων για την 

εξέταση της μηδενικής υπόθεσης 0H  (της μη συνολοκλήρωσης) έναντι της 

εναλλακτικής 1H : τους ελέγχους ομαδικού μέσου (group-mean tests) και τους 

ελέγχους πάνελ (panel tests). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα στατικά tG  και aG , 

ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα στατιστικά tP  και aP . Τα στατιστικά 

ελέγχου ομαδικού μέσου βασίζονται στο σταθμισμένο άθροισμα των iλ  

υπολογιζόμενα για κάθε δισατρωματική μονάδα, ενώ τα στατιστκά ελέγχου πάνελ 

βασίζονται στον υπολογισμό του λ  ( )iλ λ=  ολόκληρου του πάνελ. Η μηδενική 

υπόθεση, της μη ύπαρξης όρου διόρθωσης λαθών, είναι ίδια για όλους τους ελέγχους 

και είναι η εξής: 0 : 0iH λ =  για όλα τα i . Όσον αφορά την εναλλακτική υπόθεση 1H , 

για τους ελέγχους πάνελ (whole panel statistics) ισχύει 1 : 0iH λ λ= <  για όλα τα i , 

ενώ για τους ελέγχους ομαδικού μέσου (group mean test statistics) ισχύει 1 : 0iH λ <  

για τουλάχιστον ένα i . Τα τέσσερα στατιστικά του ελέγχου Westerlund (2007) είναι 

τα παρακάτω: 

ɵ
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= ∑                        (5.45) 
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ɵ
aP Tλ=                          (5.48) 

όπου ɵ � �(1) /i ui yiλ ω ω=  και � uiω , � yiω  είναι οι Newey-West (1994) εκτιμητές 

μακροχρόνιας διακύμανσης (long run variance estimators). 

 Πλεονέκτημα του ελέγχου αποτελεί το γεγονός ότι παρέχει αξιόπιστα 

αποτελέσματα στην περίπτωση που υπάρχει διαστρωματική εξάρτηση μεταξύ των 

μονάδων του υποδείγματος πάνελ. (Στην περίπτωση της εξάρτησης των μονάδων ο 

έλεγχος παρέχει αξιόπιστες πιθανότητες (p-values) μέσω της bootstrap τεχνικής που 

χρησιμοποιήθηκε από τον Chang (2004)). Επιπλέον, ο έλεγχος του Westerlund 
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παρέχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους υπόλοιπους ελέγχους 

συνολοκλήρωσης (π.χ έλεγχος συνολοκλήρωσης καταλοίπων Pedroni (2004)) στην 

περίπτωση που το δείγμα είναι μικρό. 

 

5.5 Εκτίμηση Υποδειγμάτων Πάνελ 

 
5.5.1  Μορφές Υποδειγμάτων Πάνελ 

 

 Όταν εκτιμάμε υποδείγματα πάνελ, κάνουμε διάφορες υποθέσεις όσον αφορά 

τους όρους σταθερά (intercept), συντελεστή κλίσης (slope coefficients) και όρο 

σφάλματος (error term). Γενικά, υπάρχουν τρεις κατηγορίες γραμμικών 

υποδειγμάτων δεδομένων πάνελ: τα υποδείγματα κοινής σταθεράς (common 

constant), τα υποδείγματα σταθερών επιδράσεων (fixed effects) και τα υποδείγματα 

τυχαίων επιδράσεων (random effects). Η επιλογή μεταξύ του υποδείγματος σταθερών 

επιδράσεων (fixed effects) και του υποδείγματος τυχαίων επιδράσεων (random 

effects) προϋποθέτει την εφαρμογή των ελέγχων Hasuman (1978) και Breush-Pagan 

(1980) (Greene 2012). 

 

• Υπόδειγμα Κοινής Σταθεράς (Common Constant ή Pooled OLS) 

 

 Η απλούστερη μορφή γραμμικού υποδείγματος πάνελ είναι αυτή του 

υποδείγματος κοινής σταθεράς. Στα υποδείγματα κοινής σταθεράς η σταθερά 

(intercept) και ο συντελεστής κλίσης (slope coefficient) είναι κοινοί για όλες τις 

διαστρωματικές μονάδες (i) και όλες τις χρονικές περιόδους (t). Στην ουσία, αυτό 

σημαίνει ότι οι ατομικές επιδράσεις είναι ίδιες για όλες τις διαστρωματικές μονάδες 

και ότι το δείγμα μας είναι εκ των προτέρων (a priori) ομοιογενές (για παράδειγμα 

έχουμε δείγμα μόνο με χώρες μέλη της ΕΕ κτλ). Η μορφή του κλασσικού γραμμικού 

υποδείγματος δεδομένων πάνελ φαίνεται παρακάτω: 

ititit uxy ++= βα    με i = 1,…,N και t = 1,…,T                 (5.49)  

   Αν το υπόδειγμα (5.49) έχει προσδιοριστεί σωστά, τότε κάτω από την 

υπόθεση της αυστηρής εξωγένειας ( itx  δεν συσχετίζεται με τις τιμές του τυχαίου 

παράγοντα) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων ενιαίου δείγματος (pooled OLS). 
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• Υπόδειγμα Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effects (FE)) 

 

Το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων (FE) έχει το χαρακτηριστικό ότι ο 

σταθερός όρος διαφέρει μεταξύ των μονάδων (χωρών) αλλά δεν μεταβάλλεται με την 

πάροδο του χρόνου. Η μορφή του FE υποδείγματος φαίνεται στην παρακάτω 

εξίσωση: 

it i it ity x eα β= + +        με i=1,..N   και   t=1…T                  (5.50) 

όπου η σταθερά iα  ενσωματώνει όλους τους διαχρονικά αμετάβλητους και μη 

παρατηρούμενους παράγοντες που επηρεάζουν την ity  και β  είναι ένα διάνυσμα 

στήλης των συντελεστών κλίσης για την ομάδα των χωρών. Ο όρος λάθους 

ακολουθεί ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή 2(0, )it ue N σ→ . 

 Σκοπός του υποδείγματος των σταθερών επιδράσεων (FE) είναι η συνεπής 

εκτίμηση του β . Ξεκινάμε υπολογίζοντας την αναμενόμενη τιμή της εξίσωσης (5.50) 

για κάθε i, που μας δίνει το μέσο: 

i i i iy x eα β= + +                                                                                          (5.51) 

όπου :
1

1 T

i it

t

y y
T =

= ∑ , 
1

1 T

i it

t

x x
T =

= ∑ , 
1

1 T

i it

t

e e
T =

= ∑  

Η παράμετρος iα  δεν μεταβάλλεται με την πάροδο το χρόνου, επομένως ο μέσος της iα  για 

ένα συγκεκριμένο i είναι η ίδια η επίδραση iα . 

 Αφαιρώντας την (5.51) από την (5.50), προκύπτει η ακόλουθη εξίσωση:  

( ) ( )it i it i it iy y x x e eβ− = − + −    με  t = 1,2,…,T                                          (5.52) 

Ο εκτιμητής του β , που υπολογίζεται εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) στο υπόδειγμα (5.52), ονομάζεται εκτιμητής σταθερών 

επιδράσεων (fixed effects estimator) ή εκτιμητής εντός (within estimator). Ο FE 

εκτιμητής παρουσιάζεται παρακάτω: 

�

1

1 1 1 1

( )( ) ( )( )
N T N T

FE it i it i it i it i

i t i t

x x x x ΄ x x y yβ
−

= = = =

 
= − − − − 

 
∑ ∑ ∑ ∑                               (5.53)                                 

όπου � FEβ  είναι αμερόληπτος όταν το Ν είναι πεπερασμένο και itx  δεν συσχετίζεται 

με την τρέχουσα, αλλά ούτε με τις προηγούμενες και μελλοντικές τιμές των τυχαίων 

σφαλμάτων ite  (υπόθεση αυστηρής εξωγένειας). Στο υπόδειγμα των σταθερών 
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επιδράσεων, δεν ισχύει κανένας περιορισμός όσον αφορά τη σχέση μεταξύ itx  και iα  

(βλ. Δημέλη 2013). 

Μια εναλλακτική προσέγγιση η οποία όμως οδηγεί στον ίδιο εκτιμητή είναι 

μέθοδος των ελάχιστων τετράγωνων με ψευδομεταβλητές. Δημιουργούμε μια 

ψευδομεταβλητή για κάθε μία από τις Ν διαστρωματικές μονάδες και στη συνέχεια 

εφαρμόζουμε την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για την παλινδρόμηση 

της εξαρτημένης μεταβλητής πάνω στις επεξηγηματικές (ερμηνευτικές) μεταβλητές 

και στις Ν ψευδομεταβλητές σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση: 

,
1

N

it j j it it it

j

y d x eα β
=

= + +∑      όπου: ,

1

0
j it

if j i
d

if j i

 = 
=  

 ≠ 

                                 (5.54) 

Ο εκτιμητής του β  συμπίπτει με τον εκτιμητή σταθερών επιδράσεων (FE) και 

επομένως είναι συνεπής κάτω από τις ίδιες υποθέσεις. Αξίζει να πούμε ότι η ταύτιση 

των δύο εκτιμητών ισχύει μόνο για τα γραμμικά στατικά υποδείγματα.  

Η συνεπής εκτίμηση των παραμέτρων β  και α  δεν είναι εγγυημένη όταν το 

μέγεθος του δείγματος (Τ) είναι μικρό. Ο εκτιμητής β  μπορεί να είναι αξιόπιστος 

ακόμα και στην περίπτωση που η παράμετρος α  δεν είναι συνεπής, εκτός αν ισχύει 

T →∞  (Cameron and Trivedi 2005). 

 

• Υπόδειγμα Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects (RE)) 

 

 Το υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων (RE) έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την 

τυχαία φύση των ατομικών επιδράσεων. Έστω ότι η σταθερά (intercept) είναι μια 

τυχαία μεταβλητή i iα α ε= + . Επομένως, έχουμε ένα υπόδειγμα με δύο συνιστώσες 

λαθών (two error component model). Τροποποιούμε το υπόδειγμα (5.50) όπως 

φαίνεται παρακάτω, ώστε να αποκτήσουμε το υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων: 

it it ity x vα β= + +      όπου: it i itv eε= +                                               (5.55) 

με τα τυχαία σφάλματα 
i

ε  και 
it

e  να κατανέμονται ανεξάρτητα, με μέσο μηδέν και 

σταθερή διακύμανση.  

 Εξ’ αιτίας της αυτοσυσχέτισης που μπορεί να υπάρχει στο σύνθετο σφάλμα 

it i itv eε= +  ( itv  και ikv  συσχετίζονται για t≠k) η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων (Generalized Least Square (GLS)) προτείνετε για την εκτίμηση του RE 
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υποδείγματος. Ο εκτιμητής τυχαίων επιδράσεων είναι ο GLS εκτιμητής όπως δίνεται 

στην παρακάτω εξίσωση: 

� � �(1 )GLS B FEβ β β= ∆ + −∆                                                              (5.56) 

όπου � �
GLS REβ β= , Δ είναι η μήτρα των σταθμίσεων και είναι ανάλογη με τον 

αντίστροφο πίνακα συνδιακύμανσης του � Bβ  (βλ. Hsiao 2003) και � Bβ  είναι ο 

“μεταξύ εκτιμητής” (between estimator), ο οποίος ισούται με τον εκτιμητή των 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS estimator) του β  στην εξίσωση (5.51):  

�

1

1 1

( )( ) ( )( )
N N

B i i i i

i i

x x x x ΄ x x y yβ
−

= =

 
= − − − − 

 
∑ ∑                                                  (5.57) 

όπου: 
1 1

1 N T

it

i t

x x
NT = =

= ∑ ∑  και  
1 1

1 N T

it

i t

y y
NT = =

= ∑ ∑  

Όταν  η παράμετρος iα  σχετίζεται με το ix , τότε ο “μεταξύ εκτιμητής” (between 

estimator) είναι ασυνεπής γι αυτό και  δεν ενδείκνυται για τον εκτιμητή σταθερών 

επιδράσεων (βλ. Δημέλη 2013). 

 

5.5.2 Επιλογή Μεταξύ Σταθερών και Τυχαίων Επιδράσεων  

 

• Έλεγχος Hausman (1978) 

 

Η επιλογή μεταξύ του υποδείγματος των σταθερών επιδράσεων (FE) και των 

τυχαίων επιδράσεων (RE) μπορεί να γίνει εφαρμόζοντας τον έλεγχου που προτάθηκε 

από τον Hausman (1978). Η επιλογή εξαρτάται από την υπόθεση περί συσχέτισης των 

ερμηνευτικών μεταβλητών (x-variables) με τις επιδράσεις iα  των διαστρωματικών 

μονάδων. Δεδομένου ότι ο FE εκτιμητής είναι συνεπής όταν οι επιδράσεις των 

διαστρωματικών μονάδων σχετίζονται με τις ερμηνευτικές μεταβλητές, αλλά ο RE 

εκτιμητής είναι ασυνεπής, μια σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο 

εκτιμητών αποτελεί ένδειξη ενάντια της επιλογής του υποδείγματος τυχαίων 

επιδράσεων (RE). 

 Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου Hausman είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ των εκτιμημένων συντελεστών των FE και RE υποδειγμάτων, έναντι της 

εναλλακτικής ότι οι δύο εκτιμητές διαφέρουν. 

0H : οι δύο εκτιμητές δεν διαφέρουν (ή ο όρος iα  δεν συσχετίζεται με το itx ) 
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1H : οι δύο εκτιμητές διαφέρουν (ή ο όρος iα  συσχετίζεται με το itx ) 

Ωστόσο, αν η ισχύει η μηδενική υπόθεση, ο εκτιμητής σταθερών επιδράσεων (FE) 

δεν είναι αποτελεσματικός κάτω από την προδιαγραφή του υποδείγματος τυχαίων 

επιδράσεων (RE) (υπόθεση αυστηρής εξωγένειας μεταξύ x-variables και iα ).    

 Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης γίνεται με το 

στατιστικό κριτήριο: 

1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )

FE RE FE RE FE RE
H ΄ Var Varβ β β β β β

−
 = − − −                                            (5.58) 

το οποίο ακολουθεί την 2χ  κατανομή με βαθμούς ελευθερίας ίσους με την τάξη της 

μήτρας ˆ ˆ( ) ( )FE REVar Varβ β−  (όπου: Var  συμβολίζει τη διακύμανση).  Μεγάλες τιμές 

του στατιστικού H  δείχνουν ότι οι διαφορές μεταξύ των εκτιμητών είναι μεγάλες. 

Για τιμές μεγαλύτερες των κριτικών τιμών της 2χ  κατανομής, σε δεδομένο επίπεδο 

σημαντικότητας, η υπόθεση ότι ο RE εκτιμητής δεν διαφέρει από τον FE εκτιμητή 

απορρίπτεται. Η απόρριψη της 0H  σημαίνει ότι η βασική υπόθεση της εξωγένειας 

δεν ισχύει. Ο έλεγχος του Hausman (1978) πιθανόν να παρουσιάζει χαμηλή ισχύ εάν 

το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας και της αυτοσυσχέτισης εμφανίζονται στο 

υπόδειγμα (Baltagi 1988). 

 

• Έλεγχος Breush-Pagan (1980) 

 

 Οι Breush Pagan (1980) πρότειναν έναν εναλλακτικό διαγνωστικό έλεγχο για 

την επιλογή μεταξύ του υποδείγματος των σταθερών (FE) και των τυχαίων 

επιδράσεων (RE). Ο έλεγχος ξεκινάει εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) στο υπό εξέταση υπόδειγμα με σκοπό να υπολογιστούν τα 

κατάλοιπα (έστω itε ). 

 Η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση του ελέγχου φαίνονται παρακάτω: 

2
0 : 0H εσ =    έναντι της   2

1 : 0H εσ ≠  

 Ο έλεγχος του Breush-Pagan βασίζεται στον πολλαπλασιαστή Lagrange 

(Lagrange multiplier (LM)). Το LM στατιστικό του ελέγχου είναι το εξής: 
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~ 2 (1)χ                                            (5.59) 

 Αν η μηδενική υπόθεση απορριφθεί, τότε το υπόδειγμα θα πρέπει να εκτιμηθεί 

με τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων (FE). Αντίθετα, στην περίπτωση που η 

μηδενική υπόθεση γίνει δεκτή, η μέθοδος των τυχαίων επιδράσεων (RE) είναι 

καταλληλότερη για την εκτίμηση του υποδείγματος (βλ. Βάμβουκας 2007). 

 

5.5.3 Άλλες Μορφές Υποδειγμάτων Πάνελ (Δυναμικά και Στατικά Υποδείγματα) 

 

 Τα υποδείγματα πάνελ μπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε στατικά (static) 

υποδείγματα και σε δυναμικά (dynamic). Ο διαχωρισμός αυτός έχει να κάνει με την 

ύπαρξη εξαρτημένων μεταβλητών με χρονικές υστερήσεις στην ομάδα των 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Στα δυναμικά υποδείγματα πάνελ (Dynamic Panel Data 

Models (DPDM)) στην ομάδα των ερμηνευτικών μεταβλητών συμπεριλαμβάνονται 

μεταβλητές με χρονικές υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής (Baltagi 2001). 

Επομένως, μπορούμε να μετατρέψουμε ένα στατικό υπόδειγμα δεδομένων πάνελ σε 

δυναμικό, αν προσθέσουμε υστερήσεις τις εξαρτημένης μεταβλητής στο δεξί μέλος 

του υποδείγματος. Στα δυναμικά υποδείγματα πάνελ (DPDM) οι μεταβλητές 

εκφράζονται στα επίπεδα ή στις πρώτες διαφορές. Οι παρακάτω εξισώσεις 

απεικονίζουν δύο μορφές δυναμικών υποδειγμάτων: 

 
1

p

it i j it j it it

j

y y x eα δ β−
=

= + + +∑                 (5.60) 

1

p

it i j it j it it

j

y y x eα δ β−
=

∆ = + ∆ + ∆ + ∆∑                            (5.61)

 Στα στατικά υποδείγματα είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ του υποδείγματος των 

τυχαίων ή των σταθερών επιδράσεων ανάλογα με το αν οι ερμηνευτικές μεταβλητές 

(x-variables) σχετίζονται με τις επιδράσεις iα  των διαστρωματικών μονάδων. Στα 

δυναμικά όμως υποδείγματα ο όρος 
it jy −  (βλ. εξίσωση 5.61) σχετίζεται με το iα  

ανεξαρτήτως της υπόθεσης περί σταθερών ή τυχαίων επιδράσεων. 

 Τα δυναμικά υποδείγματα δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης δυναμικών 

εξελίξεων στη σχέση των μεταβλητών. Η ύπαρξη τέτοιων σχέσεων έχει ως 
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αποτέλεσμα οι κλασσικές μέθοδοι εκτίμησης των ελαχίστων τετραγώνων να δίνουν 

ασυνεπείς εκτιμήσεις (Baltagi 2001). Επομένως, οι τεχνικές για τα στατικά 

υποδείγματα που αναπτύξαμε προηγουμένως είναι ασυνεπείς όταν εφαρμόζονται για 

την εκτίμηση των παραμέτρων ενός δυναμικού υποδείγματος πάνελ. Πιο 

συγκεκριμένα,  οι εκτιμητές των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) και των τυχαίων 

επιδράσεων (RE) είναι ασυνεπείς αφού οι επεξηγηματικές (ερμηνευτικές) μεταβλητές 

συσχετίζεται με τα τυχαία σφάλματα (δεν ισχύει η υπόθεση της αυστηρής 

εξωγένειας). Όσον αφορά τον εκτιμητή σταθερών επιδράσεων (FE) θα μπορούσε 

κάποιος να υποθέσει ότι δεν επηρεάζεται από τη συσχέτιση που προκύπτει μεταξύ 

των ατομικών επιδράσεων και των ερμηνευτικών μεταβλητών (βλ. ενότητα 5.5.1). 

Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται ότι ο FE εκτιμητής είναι μεροληπτικός και ασυνεπής 

όταν το μέγεθος του δείγματος (Τ) είναι μικρό (βλ. Asteriou and Hall (2011)). 

Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό η καταγραφή αμφίδρομων αιτιακών σχέσεων μεταξύ 

των ενδογενών μεταβλητών και της εξαρτημένης, με αποτέλεσμα τα στατικά 

υποδείγματα πάνελ να θεωρούνται ακατάλληλα (Nickell 1981, Baltagi 2001). 

 Έτσι για την εκτίμηση των παραμέτρων ενός δυναμικού υποδείγματος πάνελ 

(DPDM) χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές. Oι Arellano and Bond (1991) και 

Arellano and Bover (1995) (βλ. επίσης Anderson and Hsiao (1981, 1982)) πρότειναν 

τη γενικευμένη μέθοδο των ροπών (Generalized Method of Moments (GMM)) 

(Hansen 1982) για την εκτίμηση ενός δυναμικού υποδείγματος πάνελ (βλ. Asteriou 

and Hall (2011)). 

 

• Γενικευμένη μέθοδος των ροπών (Generalized Method of Moments (GMM)) 

 

 Θεωρείστε το παρακάτω κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης: 

i i iy xβ ε= +                          (5.62) 

Αν δεχτούμε ότι το παραπάνω υπόδειγμα έχει εξειδικευτεί σωστά, τότε ισχύει ότι 

( )iE ε =0 καθώς και η υπόθεση της μη συσχέτισης των ερμηνευτικών μεταβλητών και 

του διαταρακτικού όρου. Η υπόθεση αυτή μπορεί να γραφεί για τον πληθυσμό, 

έχοντας τη μορφή ροπών πληθυσμού όπως φαίνεται παρακάτω: 

( ) 0i ix εΕ =    ή   [ ( )] 0i i ix y x βΕ − =                 (5.63) 

όπου απλώς χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι i i iy xε β= − . Παρόλα αυτά, δεν 

γνωρίζουμε τι είναι το β . Η μέθοδος των ροπών (Method of Moments (MM)) 
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υποδεικνύει την αντικατάσταση της αριστερής πλευράς της (5.63) με την ανάλογη 

του δείγματος. Οπότε η παραπάνω υπόθεση, της μη συσχέτισης των ερμηνευτικών 

μεταβλητών με τον διαταρακτικό, μπορεί να γραφεί για το δείγμα, έχοντας τη μορφή 

ροπών δείγματος ως: 

 �
1 1

1 1
( )] 0

n n

i i i i ii i
x x y x

n n
ε β

= =
= − =∑ ∑                         (5.64) 

 Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιώντας τις ροπές του δείγματος στη θέση των 

ροπών του πληθυσμού προκύπτει ο εκτιμητής του β , ο οποίος δεν είναι παρά ο 

εκτιμητής των ελαχίστων τετραγώνων OLS για το β  ( � �
MM GLSβ β= ). Οι συνθήκες 

(5.63) στις οποίες βασίστηκε η μέθοδος ΜΜ για την εκτίμηση του υποδείγματος 

(5.62) ονομάζονται συνθήκες ορθογωνιότητας. Γενικά, η μέθοδος ΜΜ βασίζεται 

στην αντιστοίχηση των ροπών που ισχύουν για τους διαταρακτικούς όρους στον 

πληθυσμό (θεωρητικές ροπές) με τους εκτιμητές τους (εμπειρικές ροπές), για κάποιο 

δείγμα παρατηρήσεων (Τζαβαλής 2008). Εάν εμφανίζεται το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης στους διαταρακατικούς όρους (απορρίπτονται δηλ. οι υποθέσεις 

ορθογωνιότητας), τότε αντί για το κλασσικό υπόδειγμα παλινδρόμησης 

χρησιμοποιείται το γενικευμένο υπόδειγμα παλινδρόμησης (Generalized Least 

Squares (GLS)). Όπως και προηγουμένως, εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ροπών 

προκύπτει ότι � �
MM GLSβ β=  (Davidson and MacKinnon 2004). Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι οι μέθοδοι OLS και GLS μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικές περιπτώσεις της 

μεθόδου των ροπών. 

 Και στην περίπτωση του κλασσικού υποδείγματος παλινδρόμησης αλλά και 

σε αυτή του γενικευμένου υποδείγματος παλινδρόμησης, υπάρχουν τόσες εξισώσεις 

ροπών όσες και οι παράμετροι που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Στις περιπτώσεις όμως 

που οι εξισώσεις των ροπών είναι περισσότερες από τις παραμέτρους 

(υπερταυτοποίσηση) χρησιμοποιείται η γενικευμένη μέθοδος των ροπών (Generalized 

Method of Moments (GMM)) (Greene 2012). 

 Ο εκτιμητής του διανύσματος των συντελεστών β  (του υποδείγματος 

i i iy xβ ε= + ) που προκύπτει από την γενικευμένη μέθοδο (GMM) των ροπών είναι 

εκείνος που ελαχιστοποιεί την παρακάτω συνάρτηση (Johnston and Dinardo 1997): 

� � �
1

( ) ( )GMM GMMK m ΄W mβ β
−

=                           (5.65) 
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όπου �( )GMMm β  συμβολίζει τη συνάρτηση των εμπειρικών ροπών και W  μια θετικά 

ορισμένη μήτρα σταθμίσεων. Πιο συγκεκριμένα: � ɵ

1

1
( )

N

GMM

i

m Z΄
N

β ε
=

= ∑ , όπου Z  μια 

μήτρα διάστασης NxL  της οποίας οι στήλες περιλαμβάνουν τις τιμές των L  

βοηθητικών μεταβλητών9 και 
1

( )W Var Z΄
N

ε= ,10 για το γραμμικό υπόδειγμα. Οι 

συνθήκες ορθογωνιότητας στις οποίες βασίστηκε η μέθοδος GΜΜ για την εκτίμηση 

του υποδείγματος (5.62) είναι: [ ] 0Z΄εΕ =  (βλ. Greene 2012). 

 Τέλος, οι Arrelano and Bover (1995) πρότειναν μια εναλλακτική προσέγγιση 

για την εκτίμηση των συντελεστών β . Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τις βοηθητικές 

μεταβλητές σε συνδυασμό με μια εκτίμηση πρώτων διαφορών και αναφέρεται ως 

σύστημα GMM11. 

 

5.5.4  Εκτίμηση Μακροχρόνιας Σχέσης 

 

 Δεδομένου ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, το 

επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας. Η μέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Square (OLS)) οδηγεί σε μεροληπτικούς 

εκτιμητές όταν εφαρμόζεται σε συνολοκληρωμένα πάνελ (τα τ-στατιστικά 

υπολογιζόμενα για τα τυπικά σφάλματα δεν ακολουθούν την τ-κατανομή) (Kao and 

Chiang 2000). Οι Kao and Chiang (2000) απέδειξαν ότι ο εκτιμητής OLS εμφανίζει 

μια μη αμελητέα μεροληψία όταν το μέγεθος του δείγματος (T) είναι μικρό. Συνεπώς, 

προκειμένου να αποκτήσουμε έγκυρα τ-στατιστικά (t-statistic), εκτιμούμε τη 

μακροχρόνια συνάρτηση ισορροπίας χρησιμοποιώντας την μέθοδο των πλήρως 

τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (Fully Modified OLS (FMOLS)) που 

προτάθηκε από τον Pedroni (1999, 2001) καθώς και την δυναμική μέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων (Dynamic OLS (DOLS)) η οποία προτάθηκε από τους Kao and Chiang 

(2000) και Mark and Sul (2002). Και οι δυο αυτές μέθοδοι επιτρέπουν μεγαλύτερη 

                                                           
9  Ως βοηθητικές μεταβλητές συνήθως χρησιμοποιούνται οι iy  με χρονική υστέρηση. 
10 Στις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας ή της αυτοσυσχέτισης 
στα διαταρακτικό όρο, η μήτρα W τροποποιείται κατάλληλα ώστε να μην παραβιάζονται οι κλασσικές 
υποθέσεις (Τζαβαλής 2008, Greene 2012).  
11 Η γενικευμένη μέθοδος των ροπών (GMM) μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπείς εκτιμήσεις 
μακροχρόνιων συντελεστών, ιδιαίτερα όταν η περίοδος του δείγματος (Τ) είναι μεγάλη (Pesaran, Shin, 
and Smith (1999)). 
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ευελιξία στην περίπτωση που υπάρχει ετερογένεια στο συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

(Pedroni 1999, 2000, 2001, 2004). 

 Έστω το παρακάτω υπόδειγμα: 

it i it ity x uα β= + +      για  i = 1…N   και   t = 1…T                       (5.66) 

όπου ity  είναι μια μήτρα (1,1), το β  είναι ένα διάνυσμα στήλης των  συντελεστών 

κλίσης για την ομάδα των χωρών, η σταθερά iα  λαμβάνει υπόψη την ετερογένεια της 

κάθε μεταβλητής, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των στρωμάτων (χωρών) και 

το διάνυσμα itx  ( ,1)k  είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία πρώτης τάξης, για όλα τα 

i . Ο όρος λάθους itu  ακολουθεί ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή 

),0( 2
itit Nu σ→ . 

 Οι εκτιμητές FMOLS και DOLS προκύπτουν κάνοντας διορθώσεις στον OLS 

εκτιμητή όσον αφορά τα προβλήματα της ενδογένειας και της αυτοσυσχέτισης 

(Phillips 1995). Η παρακάτω εξίσωση παρουσιάζει τον εκτιμημένο FMOLS 

συντελεστή: 

� ɵ �

1
**

1 1 1 1

( )( ) ( )
N T N T

euFM it i it i it i it

i t i t

x x x x ΄ x x y Tβ
−

= = = =

    
= − − − + ∆   

    
∑ ∑ ∑ ∑          (5.67) 

όπου ɵ
*

it
y  είναι η μετασχηματισμένη μεταβλητή (transformed variable) ity  ώστε να 

επιτευχθεί η διόρθωση στην ετερογένεια ( ɵ � �
1*

ue eit itit
y y x

−
= −Ω Ω ∆ ) και �

*

eu∆  είναι ο όρος 

διόρθωσης της αυτοσυσχέτισης (serial correlation correction term)  

� � � � �
* 1

( )eu eu e e eu

−
∆ = ∆ −∆ Ω Ω 12. 

 Ο εκτιμητής DOLS αποτελεί μια επέκταση του εκτιμητή των Stock and 

Watson (1993). Η παρακάτω εξίσωση χρησιμοποιείται για την απόκτηση του DOLS 

εκτιμητή: 

,

j q

it i it ij i t j it

j q

y x c x vα β
=

−
=−

= + + ∆ +∑               (5.68) 

όπου 
ijc  αντιπροσωπεύει τους συντελεστές (lead or lag coefficient) των 

επεξηγηματικών μεταβλητών στις πρώτες διαφορές. Στην παρακάτω εξίσωση 

φαίνεται ο DOLS εκτιμητής:     

                                                           
12 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  Pedroni (1999, 2001), Kao and Chiang (2000), Mark and Sul 
(2002) και Asteriou and Hall (2011). 
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� ɵ

1
*

1 1 1 1

N T N T

DOLS it it it it

i t i t

z z ΄ z yβ
−

= = = =

   
=    

   
∑∑ ∑ ∑              (5.69) 

όπου: , ,[ , ,..., ]it it i i t q i t qz x x x x− += − ∆ ∆  είναι ένα 2( 1) 1q + ×  διάνυσμα. Οι Kao and 

Chiang (2000) υποστήριξαν ότι ο εκτιμητής DOLS παρέχει καλύτερα αποτελέσματα 

σε σύγκριση με τον FMOLS, όταν το δείγμα είναι μικρό13. 

 

5.6 Ανάλυση Αιτιότητας Engle-Granger (Εκτίμηση του Υποδείγματος 

Διόρθωσης Λαθών (VECM)  με τη Γενικευμένη Μέθοδο των Ροπών (GMM)) 

 

 Σύμφωνα με τους Engle and Granger (1987), η ύπαρξη συνολοκληρωμένου 

διανύσματος μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών υποδηλώνει πως υπάρχει αιτιακή 

σχέση μεταξύ αυτών, τουλάχιστον προς μία κατεύθυνση. Δεδομένου ότι οι 

μεταβλητές μας είναι συνολοκληρωμένες, συνεχίζουμε με την εκτίμηση του 

υποδείγματος διόρθωσης λαθών (Vector Error Correction Model (VECM)). Ένα 

δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να προέλθει μέσα από ένα απλό 

γραμμικό μετασχηματισμό. Το δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών ενσωματώνει 

τη βραχυχρόνια δυναμική με την μακροχρόνια ισορροπία, από το οποίο μπορούμε να 

εξετάσουμε και την αιτιότητα των μεταβλητών. 

 Η μεθοδολογία των Engle and Granger (1987) ξεκινάει με την εκτίμηση της 

μακροχρόνιας συνάρτησης ισορροπίας ώστε να αποκτηθούν τα κατάλοιπα. Στο 

δεύτερο στάδιο οι παράμετροι της βραχυπρόθεσμης συνάρτησης εκτιμώνται. Οι 

εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αιτιότητας με την μεθοδολογία 

Engle Granger (1987) είναι οι εξής: 

, 1, 1,1, , , 1,2, , , 1,3, , , 1,4, , , 1, , 1 1, ,
1 1 1 1

p p p p

i t i i k i t k i k i t k i k i t k i k i t k i i t i t

k k k k

a ECT uβ β β β λ− − − − −
= = = =

∆Ψ = + ∆Ψ + ∆Κ + ∆Ζ + ∆Μ + +∑ ∑ ∑ ∑   (5.70) 

, 2, 2,1, , , 2,2, , , 2,3, , , 2,4, , , 2, , 1 2, ,
1 1 1 1

p p p p

i t i i k i t k i k i t k i k i t k i k i t k i i t i t

k k k k

a ECT uβ β β β λ− − − − −
= = = =

∆Κ = + ∆Ψ + ∆Κ + ∆Ζ + ∆Μ + +∑ ∑ ∑ ∑
  

(5.71) 

, 3, 3,1, , , 3,2, , , 3,3, , , 3,4, , , 3, , 1 3, ,
1 1 1 1

p p p p

i t i i k i t k i k i t k i k i t k i k i t k i i t i t

k k k k

a ECT uβ β β β λ− − − − −
= = = =

∆Ζ = + ∆Ψ + ∆Κ + ∆Ζ + ∆Μ + +∑ ∑ ∑ ∑   (5.72) 

, 4, 4,1, , , 4,2, , , 4,3, , , 4,4, , , 4, , 1 4, ,
1 1 1 1

p p p p

i t i i k i t k i k i t k i k i t k i k i t k i i t i t

k k k k

a ECT uβ β β β λ− − − − −
= = = =

∆Μ = + ∆Ψ + ∆Κ + ∆Ζ + ∆Μ + +∑ ∑ ∑ ∑   (5.73) 

                                                           
13 Ο FMOLS εκτιμητής δίνει ανεπαρκή αποτελέσματα όταν ο αριθμός των χρονικών περιόδων είναι 
μικρότερος από 20 (Pedroni 2001). 
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Εναλλακτικά, οι παραπάνω εξισώσεις μπορούν γραφούν με τη μορφή μητρών ως: 

1,1, , 1,2, , 1,3, , 1,4, ,

, 1,

2,1, , 2,2, , 2,3, , 2,4, ,, 2,

, 3,
3,1, , 3,2, , 3,3, , 3,4, ,

, 4,

4,1, , 4,2, , 4,3, , 4,4, ,

i k i k i k i k

i t i

i k i k i k i ki t i

i t i
i k i k i k i k

i t i

i k i k i k i k

a

a

a

a

β β β β

β β β β

β β β β

β β β β




∆Ψ    
    ∆Κ    = +   ∆Ζ
   
∆Μ      



, 1, 1, ,

, 2, 2, ,

, 1
1 , 3, 3, ,

, 4, 4, ,

i t k i i t

p
i t k i i t

i t

k i t k i i t

i t k i i t

u

K u
ECT

Z u

M u

λ

λ

λ

λ

−

−

−
= −

−




∆Ψ     
      ∆      + +     ∆ 
      
∆            

 


∑   (5.74) 

όπου Ψ, Κ, Ζ, Μ είναι οι μεταβλητές του υπό εξέταση υποδείγματος, Δ υποδηλώνει 

τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών, k=1,…,p είναι το βέλτιστο μήκος των 

χρονικών υστερήσεων χρησιμοποιώντας τα κριτήρια Akaike (AIC), Schwarz (SC) και 

Hannan-Quinn (HQ), , 1i tECT −  είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα με χρονική υστέρηση 

τα οποία προέρχονται από την εκτίμηση της μακροχρόνιας συνάρτησης ισορροπίας, 

,j iλ  είναι ο συντελεστής προσαρμογής (j = 1, 2, 3, 4) και , ,j i tu  τα κατάλοιπα λευκού 

θορύβου. 

 Οι παραπάνω εξισώσεις (5.70), (5.71), (5.72), (5.73) αποτελούν ξεκάθαρα 

δυναμικά υποδείγματα πάνελ. Όπως αναφέρουμε στην ενότητα 5.3.3,  οι κλασσικές 

μέθοδοι εκτίμησης των υποδειγμάτων πάνελ (pooled OLS, FE εκτιμητής, RE 

εκτιμητής) δίνουν ασυνεπείς και μεροληπτικές εκτιμήσεις όταν εφαρμόζονται για την 

εκτίμηση των παραμέτρων ενός δυναμικού υποδείγματος πάνελ. Οι Arellano και 

Bond (1991) υποστήριξαν ότι τα υποδείγματα πρώτων διαφορών πρέπει να 

εκτιμώνται χρησιμοποιώντας τη γενικευμένη μέθοδο των ροπών (GMM). Επομένως 

στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τη γενικευμένη μέθοδο των ροπών για την 

εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος διόρθωσης λαθών (VECM). 

Κατά τη διαδικασία του υποδείγματος διόρθωσης λαθών, υπάρχει αιτιακή 

κατά Granger (1969) σχέση αν οι συντελεστές των χρονικών υστερήσεων των 

εξισώσεων (5.70), (5.71), (5.72), (5.73) καθώς και οι συντελεστές του όρου 

διόρθωσης σφάλματος είναι στατιστικά σημαντικοί. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει μια 

αιτιακή σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών που απορρέουν από μια 

σχέση ισορροπίας, έτσι ώστε να χαρακτηρίζει την μακροχρόνια ισορροπία που είναι 

πέρα από τη βραχυχρόνια προσαρμογή. 

Σε κάθε εξίσωση, η εξαρτημένη μεταβλητή αιτιάται όχι μόνο από τις 

υστερήσεις, αλλά και από την προηγούμενη περίοδο της ανισορροπίας ECMt-1. 

Δεδομένης αυτής της προδιαγραφής, μπορεί να ελεγχθεί η παρουσία της αιτιότητας 
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βραχυχρόνια και μακροχρόνια. Για παράδειγμα στην εξίσωση (5.70) αν ο 

συντελεστής β12 είναι στατιστικά σημαντικός, τότε η μεταβλητή Κ αιτιάται 

βραχυχρόνια τη μεταβλητή Ψ. Ο έλεγχος αυτός εξετάζεται από την κατανομή F (F-

test). Ομοίως αν οι συντελεστές β13 και β14 είναι στατιστικά σημαντικοί, τότε οι 

μεταβλητές Ζ και Μ αντίστοιχα αιτιώνται βραχυχρόνια τη μεταβλητή Ψ. Η 

μακροχρόνια αιτιότητα βρίσκεται από τη σημαντικότητα του συντελεστή 
1,iλ  με την 

κατανομή t. Τέλος, η ισχυρή κατά Granger (1969) αιτιότητα προσδιορίζεται από την 

από κοινού στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών β12 (ή  β13, β14) και 
1,iλ  μέσω 

της κατανομής F. Με τον ίδιο τρόπο εξετάζουμε και τις υπόλοιπες εξισώσεις (5.71), 

(5.72) και (5.73). 

  

5.7 Συμπεράσματα 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό διαμορφώσαμε όλες τις βασικές υποθέσεις στις οποίες 

πρόκειται να κινηθεί η παρούσα διατριβή. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης με όλες τις απαντήσεις που προκύπτουν από 

τις βασικές υποθέσεις. Οι απαντήσεις αυτές θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή 

σημαντικών συμπερασμάτων που σχετίζονται με τον σκοπό της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στην εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιούμε δύο πολυμεταβλητά υποδείγματα 

πάνελ, τόσο για τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) όσο και για τα νέα μέλη της 

ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών), τα οποία αποτελούνται από ετήσια στοιχεία που αφορούν τις 

μεταβλητές ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP), εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

(EXP), εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) και ανεργία (UN). Στην αρχή, 

πραγματοποιούμε ελέγχους στασιμότητας όλων των μεταβλητών. 

 

6.2 Αποτελέσματα Ελέγχων Μοναδιαίας Ρίζας Πρώτης Γενιάς 

 

Το πρώτο βήμα για την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των υπό εξέταση 

μεταβλητών (GDP, EXP, FDI και UN) είναι ο έλεγχος του βαθμού ολοκλήρωσής 

τους. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς που 

προτάθηκαν από τους LLC (2002), Breitung (2000), IPS (2003), ADF-Fisher, PP-

Fisher, Maddala and Wu (1999) και Hadri (2000) παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι 

πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ελέγχων για 

τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) και τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) 

αντίστοιχα. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές 

των μεταβλητών, συμπεριλαμβάνοντας τόσο σταθερά όσο και σταθερά και τάση. 

 

Πίνακας 6.1: Αποτελέσματα ελέγχων μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς για τα παλιά 
μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) 

 

Level Unit Root Test Results 

 

 

 

 

 

 

  GDP FDI EXP UN 

 

 

LLC 

Individual 

intercept 

-1.368 

(0.085) 

4.441 

(1.000) 

6.765 

(1.000) 

-1.226 

(0.110) 

Individual 

intercept 

and trend 

-0.178 

(0.429) 

9.389 

(1.000) 

-2.210 

(0.013)** 

-0.440 

(0.329) 
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Panel 

Level 

Series 

 

 

Breitung 

Individual 

intercept 

    

Individual 

intercept 

and trend 

5.052 

(1.000) 

5.818 

(1.000) 

2.962 

(0.998) 

-2.395 

(0.008)*** 

 

 

IPS 

Individual 

intercept 

3.895 

(1.000) 

-1.825 

(0.034)** 

11.110 

(1.000) 

-1.093 

(0.137) 

Individual 

intercept 

and trend 

0.226 

(0.589) 

-5.217 

(0.000)*** 

2.273 

(0.988) 

-0.596 

(0.275) 

 

 

 

ADF 

Individual 

intercept 

10.761 

(0.999) 

85.090 

(0.000)*** 

0.697 

(1.000) 

38.717 

(0.137) 

Individual 

intercept 

and trend 

31.088 

(0.411) 

121.520 

(0.000)*** 

11.865 

(0.998) 

29.731 

(0.479) 

 

 

PP 

Individual 

intercept 

9.261 

(0.999) 

153.539 

(0.000)*** 

0.549 

(1.000) 

26.032 

(0.673) 

Individual 

intercept 

and trend 

12.714 

(0.997) 

212.586 

(0.000)*** 

11.233 

(0.999) 

14.105 

(0.993) 

 

 

Hadri 

Individual 

intercept 

16.715 

(0.000)*** 

12.612 

(0.000)*** 

15.747 

(0.000)*** 

6.516 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

8.843 

(0.000)*** 

3.718 

(0.000)*** 

12.975 

(0.000)*** 

7.110 

(0.000)*** 

First Differences Unit Root Test Results 

 

 

 

 

 

 

  GDP FDI EXP UN 

 

 

LLC 

Individual 

intercept 

-12.965 

(0.000)*** 

17.464 

(1.000) 

-19.414 

(0.000)*** 

-10.029 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

-12853 

(0.000)*** 

26.780 

(1.000) 

-18.383 

(0.000)*** 

-9.410 

(0.000)*** 
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Panel 

1st Dif 

Series 

 

 

Breitung 

Individual 

intercept 

    

Individual 

intercept 

and trend 

-6.139 

(0.000)*** 

3.113 

(0.999) 

-9.410 

(0.000)*** 

-3.156 

(0.000)*** 

 

 

IPS 

Individual 

intercept 

-12.433 

(0.000)*** 

-13.609 

(0.000)*** 

-16.333 

(0.000)*** 

-10.064 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

-10.703 

(0.000)*** 

-11.335 

(0.000)*** 

-14.987 

(0.000)*** 

-8.124 

(0.000)*** 

 

 

ADF 

Individual 

intercept 

206.651 

(0.000)*** 

254.005 

(0.000)*** 

289.716 

(0.000)*** 

172.728 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

164.479 

(0.000)*** 

212.842 

(0.000)*** 

245.095 

(0.000)*** 

131.655 

(0.000)*** 

 

 

PP 

Individual 

intercept 

217.081 

(0.000)*** 

400.149 

(0.000)*** 

337.706 

(0.000)*** 

144.442 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

184.347 

(0.000)*** 

2790.42 

(0.000)*** 

630.303 

(0.000)*** 

106.344 

(0.000)*** 

 

 

Hadri 

Individual 

intercept 

1.580 

(0.057) 

-0.839 

(0.799) 

11.440 

(0.000)*** 

0.312 

(0.377) 

Individual 

intercept 

and trend 

4.618 

(0.000)*** 

3.848 

(0.000)*** 

10.373 

(0.000)*** 

4.169 

(0.000)*** 

Σημειώσεις: 
1. Τα δεδομένα πάνελ περιλαμβάνουν όλες τις χώρες.  
2. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνουν τα p-values.  
3. ***, ** συμβολίζουν την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% 

αντίστοιχα.  
4. Σε όλους τους ελέγχους, εκτός του έλεγχο του Hadri, η μηδενική υπόθεση είναι ότι η υπάρχει 

μοναδιαία ρίζα (υπόθεση μη στασιμότητας).  
5. Το κριτήριο Schwarz χρησιμοποιείται για την επιλογή του βέλτιστου μήκος των χρονικών 

υστερήσεων.  

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.1, τα αποτελέσματα (έλεγχοι μοναδιαίας 

ρίζας πρώτης γενιάς) για την Α΄ ομάδα χωρών, δείχνουν ότι οι μεταβλητές GDP, EXP 
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και UN περιέχουν μοναδιαία ρίζα (δεν είναι στάσιμες) στα επίπεδα τους, ενώ τα 

αποτελέσματα για την μεταβλητή FDI είναι ασαφή (τρεις στους έξι ελέγχους 

απέτυχαν να απορρίψουν την μηδενική υπόθεση). Επιπλέον, από τον πίνακα 6.1 

βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όλες  οι μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες 

διαφορές τους (δηλ. I(1)). 

 

Πίνακας 6.2: Αποτελέσματα ελέγχων μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς για τα νέα 
μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) 

 

Level Unit Root Test Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 

Level 

Series 

  GDP FDI EXP UN 

 

 

LLC 

Individual 

intercept 

-1.026 

(0.152) 

-3.198 

(0.000)*** 

0.682 

(0.752) 

-3.370 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

1.822 

(0.965) 

-2.197 

(0.014)** 

-2.824 

(0.002)*** 

-1.853 

(0.031)** 

 

 

Breitung 

Individual 

intercept 

    

Individual 

intercept 

and trend 

2.583 

(0.995) 

0.179 

(0.571) 

1.370 

(0.914) 

0.106 

(0.542) 

 

 

IPS 

Individual 

intercept 

2.348 

(0.990) 

-2.966 

(0.001)*** 

4.744 

(1.000) 

-3.268 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

-1.040 

(0.149) 

-3.558 

(0.000)*** 

-1.200 

(0.115) 

-0.870 

(0.192) 

 

 

ADF 

Individual 

intercept 

10.607 

(0.996) 

49.116 

(0.004)*** 

6.838 

(0.999) 

62.882 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

32.095 

(0.190) 

53.561 

(0.001)*** 

36.442 

(0.083) 

35.811 

(0.095) 

 Individual 10.817 31.697 7.064 26.271 
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PP 

intercept (0.996) (0.134) (0.999) (0.448) 

Individual 

intercept 

and trend 

8.696 

(0.999) 

29.058 

(0.219) 

28.136 

(0.351) 

12.178 

(0.990) 

 

 

Hadri 

Individual 

intercept 

9.315 

(0.000)*** 

5.461 

(0.000)*** 

9.484 

(0.000)*** 

9.260 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

5.396 

(0.000)*** 

2.918 

(0.001)*** 

4.502 

(0.001)*** 

4.024 

(0.000)*** 

First Differences Unit Root Test Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel 

1st Dif 

Series 

  GDP FDI EXP UN 

 

 

LLC 

Individual 

intercept 

-7.894 

(0.000)*** 

-17.253 

(0.000)*** 

-12.211 

(0.000)*** 

-7.728 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

-8.054 

(0.000)*** 

-15.396 

(0.000)*** 

-9.122 

(0.000)*** 

-5.506 

(0.000)*** 

 

 

Breitung 

Individual 

intercept 

    

Individual 

intercept 

and trend 

-4.019 

(0.000)*** 

-5.788 

(0.000)*** 

-8.160 

(0.000)*** 

-3.956 

(0.000)*** 

 

 

IPS 

Individual 

intercept 

-5.309 

(0.000)*** 

-14.433 

(0.000)*** 

-10.030 

(0.000)*** 

-6.700 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

-3.317 

(0.000)*** 

-12.241 

(0.000)*** 

-7.459 

(0.000)*** 

-4.609 

(0.000)*** 

 

 

ADF 

Individual 

intercept 

73.255 

(0.000)*** 

231.387 

(0.000)*** 

134.000 

(0.000)*** 

94.531 

(0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

50.178 

(0.003)*** 

138.528 

(0.000)*** 

94.360 

(0.000)*** 

66.527 

(0.000)*** 

 Individual 63.153 364.790 165.535 78.659 
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PP 

intercept (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** 

Individual 

intercept 

and trend 

41.802 

(0.025)** 

162.002 

(0.000)*** 

143.806 

(0.000)*** 

59.531 

(0.000)*** 

 

 

Hadri 

Individual 

intercept 

0.305 

(0.380) 

1.332 

(0.091) 

1.008 

(0.156) 

-0.430 

(0.666) 

Individual 

intercept 

and trend 

5.209 

(0.000)*** 

6.318 

(0.000)*** 

10.089 

(0.000)*** 

3.885 

(0.000)*** 

Σημειώσεις: 
1. Τα δεδομένα πάνελ περιλαμβάνουν όλες τις χώρες.  
2. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνουν τα p-values.  
3. ***, ** συμβολίζουν την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% 

αντίστοιχα.  
4. Σε όλους τους ελέγχους, εκτός του έλεγχο του Hadri, η μηδενική υπόθεση είναι ότι η υπάρχει 

μοναδιαία ρίζα (υπόθεση μη στασιμότητας).  
5. Το κριτήριο Schwarz χρησιμοποιείται για την επιλογή του βέλτιστου μήκος των χρονικών 

υστερήσεων.  

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.2, τα αποτελέσματα (έλεγχοι μοναδιαίας 

ρίζας πρώτης γενιάς) για την Β΄ ομάδα χωρών, δείχνουν οι μεταβλητές GDP και EXP 

περιέχουν μοναδιαία ρίζα (δεν είναι στάσιμες) στα επίπεδα τους, ενώ τα 

αποτελέσματα για τις υπόλοιπες δυο μεταβλητές είναι ασαφή. Στις περιπτώσεις των 

μεταβλητών FDI και UN τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα (τρεις στους έξι 

ελέγχους απέτυχαν να απορρίψουν την μηδενική υπόθεση). Επιπλέον, ο πίνακας 6.2 

δείχνει ότι όλες οι μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους (δηλ. I(1)). 

 

6.3 Αποτελέσματα Ελέγχων Εξάρτησης των Διαστρωματικών Μονάδων 

 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι στασιμότητας που πραγματοποιήθηκαν (έλεγχοι 

στασιμότητας πρώτης γενιάς) έχουν το μειονέκτημα να υποθέτουν ότι οι 

διαστρωματικές μονάδες του υποδείγματος πάνελ είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Το 

γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, για την μεταβλητή FDI 

όσον αφορά την Α΄ ομάδα χωρών (βλ. πίνακα 6.1) καθώς και για τις μεταβλητές FDI 

και UN όσον αφορά την Β΄ ομάδα χωρών (βλ. πίνακα 6.2) είναι ασαφή, μπορεί να 

οφείλεται στην παραπάνω υπόθεση (Breusch and Pagan 1980, Pesaran 2004; 2007). 

Οπότε στην παρούσα έρευνα, συνεχίζουμε πραγματοποιώντας τους ελέγχους 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου  121 

εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων (cross-sectional dependence tests) που 

προτάθηκαν από τους Breusch and Pagan (1980) και τον Pesaran (2004) (βλ. 

Dritsakis and Stamatiou 2016b). 

 

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα ελέγχων εξάρτησης διαστρωματικών μονάδων για τα 
παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) 

 

Cross-sectional Dependence Tests 

Tests Statistic Probability 

Breusch-Pagan 1311.3 0.000*** 

Pesaran 4.6316 0.000*** 

Σημείσωη: 
 *** υποδηλώνει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, της μη-εξάρτησης των διαστρωματικών 
μονάδων, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. 

 

 Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 6.3, η μηδενική υπόθεση της μη-

εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων (no cross-sectional dependence) 

απορρίπτεται και με τους δύο ελέγχους  (Breusch-Pagan (1980) και Pesaran (2004)) 

σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. 

 Στη  συνέχεια, ο πίνακας 6.4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων 

εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων σχετικά με τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα 

χωρών). 

 

Πίνακας 6.4: Αποτελέσματα ελέγχων εξάρτησης διαστρωματικών μονάδων για τα 
νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) 

 

Cross-sectional Dependence Tests 

Tests Statistic Probability 

Breusch-Pagan 365.4 0.000*** 

Pesaran 3.576 0.000*** 

Σημείσωη: 
 *** υποδηλώνει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης, της μη-εξάρτησης των διαστρωματικών 
μονάδων, σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. 

 

 Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 6.4,  τα αποτελέσματα των ελέγχων 

Breusch-Pagan (1980) και Pesaran (2004) απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση της μη-
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εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων (no cross-sectional dependence) σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%.  

 Από τα αποτελέσματα των πινάκων 6.3 και 6.4 συμπεραίνουμε ότι, τόσο στην 

Α΄ όσο και στην Β΄ ομάδα χωρών, μια αιφνίδια διαταραχή που συμβαίνει σε μια από 

τις χώρες, επηρεάζει και τις υπόλοιπες. Η εξάρτηση των διαστρωματικών μονάδων 

και στα δύο στα υπό εξέταση υποδείγματα πάνελ μπορεί να οφείλετε σε παρόμοιους 

κανόνες που ισχύουν μεταξύ των κρατών αυτών σε τομείς όπως η οικονομία, το 

εμπόριο, ο τουρισμός, η δημόσια διοίκηση, η χρηματοδότηση, τα τελωνεία, η 

νομοθεσία, οι οποίοι σε συνδυασμό με το αυξανόμενο επίπεδο χρηματοπιστωτικής 

ολοκλήρωσης έχουν σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης μεταξύ των 

κρατών.   

 

6.4 Αποτελέσματα Ελέγχου Μοναδιαίας Ρίζας Δεύτερης Γενιάς – (Cross-

Sectionally Augmented IPS (CIPS)) 

 

 Έχοντας διαπιστώσει ότι υπάρχει ισχυρή διαστρωματική εξάρτηση μεταξύ 

των μονάδων (χωρών) και στα δύο υπό εξέταση υποδείγματα πάνελ (Α΄ και Β΄ ομάδα 

χωρών), συνεχίζουμε πραγματοποιώντας ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς. 

Στην παρούσα έρευνα ο έλεγχος CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS) ο οποίος 

προτάθηκε από τον Pesaran (2007) πραγματοποιείται. 

Οι πίνακες 6.5 και 6.6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου CIPS και 

για τις δύο ομάδες των χωρών (παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) και νέα μέλη 

της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) αντίστοιχα). Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα επίπεδα 

και στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών, συμπεριλαμβάνοντας τόσο σταθερά όσο 

και σταθερά και τάση. 

 

Πίνακας 6.5: Αποτελέσματα ελέγχου CIPS για τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα 

χωρών) 

 

CIPS Test 

Level 

 GDP FDI EXP UN 

Statistic Intercept -1.694 -2.089 -1.335 -1.373 
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Intercept and trend -1.849 -2.614 -1.770 -1.703 

First Differences 

 GDP FDI EXP UN 

Statistic Intercept -3.854*** -6.076*** -4.285*** -3.621*** 

Intercept and trend -4.282*** -6.283*** -4.470*** -3.753*** 

Σημειώσεις: 
1. ***, ** υποδηλώνει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% 

αντίστοιχα. 
2. Η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται στην περίπτωση που υπολογιζόμενη τιμή 

CIPS-statistic είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές των στατιστικών πινάκων του ελέγχου (τ-
κατανομή). 

3. Οι κρίσιμες τιμές του ελέγχου CIPS (πίνακες Pesaran (2007)) στην περίπτωση που 
συμπεριλαμβάνεται μόνο σταθερά (intercept) είναι -2.26 και -2.11 σε επίπεδο σημαντικότητας 1% 
και 5% αντίστοιχα. Στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται σταθεράς και τάση (intercept and 
trend) οι τιμές είναι -2.81 and -2.64  σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα. 

  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6.5, τα αποτελέσματα (έλεγχοι μοναδιαίας 

ρίζας δεύτερης γενιάς) για την Α΄ ομάδα χωρών, υποστηρίζουν ότι όλες οι 

μεταβλητές (GDP, FDI, EXP και UN) δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους, αλλά στις 

πρώτες διαφορές τους. Λαμβάνοντας υπόψη τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας πρώτης 

γενιάς (βλ. πίνακα 6.1) τους ελέγχους εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων (βλ. 

πίνακα 6.3) καθώς και τα αποτελέσματα του έλεγχου μοναδιαίας ρίζας δεύτερης 

γενιάς (βλ. πίνακα 6.5) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές  GDP, FDI, 

EXP και UN είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης (δηλ. I(1)) (βλ. Dritsakis and 

Stamatiou 2016b). 

 Στη  συνέχεια, ο πίνακας 6.6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου CIPS 

για νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών). 

 

Πίνακας 6.6: Αποτελέσματα ελέγχου CIPS για τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα 
χωρών) 

 

CIPS Test 

Level 

 GDP FDI EXP UN 

Statistic Intercept -1.978 -2.193 -1.647 -1.701 

Intercept and trend -1.350 -2.689 -1.794 -2.001 

First Differences 
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 GDP FDI EXP UN 

Statistic Intercept -2.238** -5.219*** -3.656*** -2.970*** 

Intercept and trend -2.873** -5.203*** -4.067*** -3.623*** 

Σημειώσεις: 
1. **, ** υποδηλώνει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% 

αντίστοιχα. 
2. Η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας απορρίπτεται στην περίπτωση που υπολογιζόμενη τιμή 

CIPS-statistic είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές των στατιστικών πινάκων του ελέγχου (τ-
κατανομή). 

3. Οι κρίσιμες τιμές του ελέγχου CIPS (πίνακες Pesaran (2007)) στην περίπτωση που 
συμπεριλαμβάνεται μόνο σταθερά (intercept) είναι -2.45 και -2.22 σε επίπεδο σημαντικότητας 1% 
και 5% αντίστοιχα. Στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται σταθεράς και τάση (intercept and 
trend) οι τιμές είναι -3.00 και -2.77 σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα. 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 6.6 (έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς 

για την Β΄ ομάδα χωρών) φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τα αυτά του πίνακα 6.5 

(έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς για την Α΄ ομάδα χωρών). Όπως φαίνεται 

παραπάνω, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι και οι τέσσερις υπό εξέταση 

μεταβλητές (GDP, FDI, EXP και UN) δεν είναι στάσιμες στα επίπεδά τους αλλά στις 

πρώτες διαφορές τους. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας 

πρώτης γενιάς (βλ. πίνακα 6.2) τους ελέγχους εξάρτησης των διαστρωματικών 

μονάδων (βλ. πίνακα 6.4) καθώς και τα αποτελέσματα του έλεγχου μοναδιαίας ρίζας 

δεύτερης γενιάς (βλ. πίνακα 6.6) καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές  

GDP, FDI, EXP και UN είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης (δηλ. I(1)) (βλ. Dritsakis 

and Stamatiou 2016b). 

 Επομένως, προχωράμε στο δεύτερο στόχο της διατριβής μας για την 

μακροχρόνια σχέση των μεταβλητών, αφού ο πρώτος στόχος (διερεύνηση 

στασιμότητας των μεταβλητών) επιτεύχθηκε. 

 

6.5 Αποτελέσματα Ελέγχων Συνολοκλήρωσης σε Δεδομένα Πάνελ 

 

Έχοντας προσδιορίσει την τάξη ολοκλήρωσης όλων των μεταβλητών,  

συνεχίζουμε εφαρμόζοντας ελέγχους συνολοκλήρωσης δεδομένων πάνελ με σκοπό 

να διερευνηθεί η ύπαρξη συνολοκληρωμένου διανύσματος (μακροχρόνιας σχέσης) 

μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. 

Ακόμα και στην περίπτωση που δεν είχαμε εφαρμόσει τους ελέγχους 

μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενεάς (επιτρέπουν την εξάρτηση μεταξύ των μονάδων) 
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και βασιζόμασταν μόνο στα αποτελέσματα ελέγχων μοναδιαία ρίζας πρώτης γενεάς 

(υποθέτουν ότι δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μονάδων) θα μπορούσαμε να 

συνεχίσουμε στη διερεύνηση της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος. Είναι κοινά αποδεκτό, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ότι 

δυο σειρές με διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης δεν μπορούν να σχηματίσουν ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Ωστόσο, είναι λιγότερο γνωστό το γεγονός ότι 

περισσότερες από δύο σειρές, με διαφορετικό βαθμό ολοκλήρωσης, είναι πιθανό να 

σχηματίσουν ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα μικρότερης τάξης ολοκλήρωσης. Για 

παράδειγμα, υποθέστε τις σειρές tx  και ty  όπου ~ (0)tx I  και ~ (1)ty I . Σε αυτήν 

την περίπτωση, λέμε ότι οι tx  και ty  δεν συνολοκληρώνονται. Στην περίπτωση όμως 

που έχουμε περισσότερες από δύο μεταβλητές, υποθέστε tx , ty , tz  όπου ~ (1)tx I , 

~ (2)ty I  και ~ (2)tz I , τότε ty  και tz  μπορούν να σχηματίσουν ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα πρώτης τάξης (1)I , το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

συνολοκληρωθεί με τη σειρά tx  και να δώσει συνολοκληρωμένο διάνυσμα μηδενικής 

τάξης (0)I  (Pagan and Wickens 1989) (βλ. επίσης Ramirez and Sharma 2008, 

Alexiou, Tsaliki, Tsoulfidis 2014, Stamatiou and Dritsakis 2015). Σύμφωνα με τον 

Harris (1995), έχοντας n μεταβλητές μπορούν να προκύψουν το πολύ n-1 γραμμικές 

ανεξάρτητες συνολοκληρωμένες σχέσεις. 

Εφαρμόζοντας τους ελέγχους που προτάθηκαν από τους Pedroni (1999, 2004), 

Kao (1999), Maddala and Wu (1999) και Westerlund (2007) παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 6.7: Αποτελέσματα ελέγχων συνολοκλήρωσης για τα παλιά μέλη της ΕΕ 
(Α΄ομάδα χωρών) 

 

Pedroni residual cointegration test (GDP as dependent variable) 

 Test statistic Probability 

Within Dimension 

Panel v 4.887 0.000*** 

Panel rho -7.603 0.000*** 

Panel PP -10.209 0.000*** 
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Panel ADF -10.075 0.000*** 

Between Dimension 

Group rho -8.786 0.000*** 

Group PP -24.399 0.000*** 

Group ADF -11.406 0.000*** 

Kao residuals cointegration test (GDP as dependent variable) 

 t-statistic Probability 

ADF 2.040 0.020** 

Johansen-Fisher Panel Cointegration Test 

 Fisher Stat. 

(trace test) 

Probability Fisher Stat. 

(max eigen test) 

Probability 

None 150.9 0.000*** 104.9 0.000*** 

At most 1 72.21 0.000*** 44.67 0.041** 

At most 2 45.26 0.036** 43.91 0.048** 

At most 3 26.46 0.651 26.46 0.651 

Westerlund (GDP as dependent variable) 

Statistic Value Z-Value P-value 

Gt -2.197 -1.846 0.033** 

Ga -7.205 0.375 0.646 

Pt -9.425 -3.300 0.001*** 

Pa -6.975 -1.659 0.049** 

Σημειώσεις: 
1. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωμένες. 
2. Κάτω από την μηδενική υπόθεση οι μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή, N(0,1). 
3.  *** και ** υποδηλώνουν το επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% αντίστοιχα. 
4. Ο έλεγχος Fisher (1932) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την εξαρτημένη μεταβλητή.  
5. Οι πιθανότητες  p-values (asymptotic p-values) υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την χ2 κατανομή.  
6. Στους ελέγχους Pedroni, Kao και Fisher το κριτήριο Schwarz χρησιμοποιείται για την επιλογή του 

βέλτιστου μήκους των χρονικών υστερήσεων. 
7. Στον έλεγχο του Westerlund το κριτήριο Akaike χρησιμοποιείται για την επιλογή του μήκους των 

χρονικών υστερήσεων/προηγήσεων (lag/lead) καθώς και ο τύπος 
2/94( /100)T  για τον προσδιορισμό 

του Bartlett kernel window. 
 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.7 συμπεραίνουμε ότι υπάρχει  

συνολοκληρωμένο διάνυσμα (μακροχρόνια σχέσης ισορροπίας) μεταξύ των 

εξεταζόμενων μεταβλητών, όσον αφορά την Α΄ ομάδα χωρών (παλιά μέλη της ΕΕ). Η 
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μηδενική υπόθεση της μη συνολοκλήρωσης απορρίπτεται και με τις τέσσερις 

μεθόδους συνολοκλήρωσης δεδομένων πάνελ που εφαρμόστηκαν, σε επίπεδο 

σημαντικότητας τουλάχιστον 5%. Στους ελέγχους Pedroni, Kao και Westerlund η 

μεταβλητή GDP χρησιμοποιείται σαν εξαρτημένη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα 

αποτελέσματα των ελέγχων δεν είναι στατιστικά σημαντικά. 

 Στη  συνέχεια, ο πίνακας 6.8 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ελέγχων 

συνολοκλήρωσης για τα νέα μέλη της ΕΕ. 

 

Πίνακας 6.8: Αποτελέσματα ελέγχων συνολοκλήρωσης για τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ 
ομάδα χωρών) 

 

Pedroni residual cointegration test (GDP as dependent variable) 

 Test statistic Probability 

Within Dimension 

Panel v 5.131 0.000*** 

Panel rho 1.516 0.935 

Panel PP -3.047 0.001*** 

Panel ADF -3.925 0.000*** 

Between Dimension 

Group rho 3.009 0.998 

Group PP -2.113 0.017** 

Group ADF -4.064 0.000*** 

Kao residuals cointegration test (GDP as dependent variable) 

 t-statistic Probability 

ADF -5.552 0.000*** 

Johansen-Fisher Panel Cointegration Test 

 Fisher Stat. 

(trace test) 

Probability Fisher Stat. 

(max eigen test) 

Probability 

None 352.0 0.000*** 259.6 0.000*** 

At most 1 154.7 0.000*** 115.4 0.000*** 

At most 2 68.35 0.000*** 50.01 0.003*** 

At most 3 28.88 0.688 26.88 0.688 
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Westerlund (GDP as dependent variable) 

Statistic Value Z-Value P-value 

Gt -2.913 -2.791 0.003*** 

Ga -9.897 1.690 0.955 

Pt -9.342 -1.801 0.036** 

Pa -8.997 -1.475 0.070* 

Σημειώσεις: 
1. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωμένες. 
2. Κάτω από την μηδενική υπόθεση οι μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή, N(0,1). 
3.  ***, ** και * υποδηλώνουν το επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10% αντίστοιχα. 
4. Ο έλεγχος Fisher (1932) εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την εξαρτημένη μεταβλητή.  
5. Οι πιθανότητες  p-values (asymptotic p-values) υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την χ2 κατανομή.  
6. Στους ελέγχους Pedroni, Kao και Fisher το κριτήριο Schwarz χρησιμοποιείται για την επιλογή του 

βέλτιστου μήκους των χρονικών υστερήσεων. 
7. Στον έλεγχο του Westerlund το κριτήριο Akaike χρησιμοποιείται για την επιλογή του μήκους των 

χρονικών υστερήσεων/προηγήσεων (lag/lead) καθώς και ο τύπος 
2/94( /100)T  για τον προσδιορισμό 

του Bartlett kernel window. 

 

Τα αποτελέσματα του πίνακα 6.8 δείχνουν ότι υπάρχει συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα (μακροχρόνια σχέσης ισορροπίας) μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών, 

όσον αφορά την Β΄ ομάδα χωρών (παλιά μέλη της ΕΕ). Όλες οι μέθοδοι 

συνολοκλήρωσης δεδομένων πάνελ που εφαρμόστηκαν υποστηρίζουν την απόρριψη 

της μηδενικής υπόθεσης της μη συνολοκλήρωσης, σε επίπεδο σημαντικότητας 

τουλάχιστον 5%. Όπως και στην περίπτωση της Α΄ ομάδας χωρών, στους ελέγχους 

Pedroni, Kao και Westerlund η μεταβλητή GDP χρησιμοποιείται σαν εξαρτημένη. 

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά. Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα των πινάκων 6.7 και 6.8 υποστηρίζουν 

την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών που 

συμπεριλαμβάνονται στο υπόδειγμα και για τις δύο ομάδες των χωρών. 

 

6.6 Εκτίμηση Μακροχρόνιας Σχέσης 

   

Δεδομένου ότι οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, συνεχίζουμε με την 

εκτίμηση της μακροχρόνιας συνάρτησης χρησιμοποιώντας την μέθοδο των πλήρως 

τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (Fully Modified OLS (FMOLS)) και την 

δυναμική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Dynamic OLS (DOLS)). Τα αποτελέσματα 

των εκτιμήσεων για τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) και για τα νέα μέλη της 

ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) παρουσιάζονται στους πίνακες 6.9 και 6.10 αντίστοιχα. 
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Ο πίνακας 6.9 παρουσιάζει τις εκτιμημένες παραμέτρους της μακροχρόνιας 

συνάρτησης για την Α΄ ομάδα χωρών, στην περίπτωση όπου η μεταβλητή GDP 

χρησιμοποιείτε σαν εξαρτημένη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα πρόσημα δεν 

συμφωνούν με την οικονομική θεωρία και οι εκτιμημένοι συντελεστές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί. 

 

Πίνακας 6.9: Αποτελέσματα FMOLS και DOLS εκτιμήσεων για τα παλιά μέλη της 
ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) 

 

 FMOLS DOLS 

Independent Variables Independent Variables 

EXP FDI UN EXP FDI UN 

Coef. 1.222 

(19.31)*** 

1.920 

(6.81)*** 

-0.905 

(3.64)*** 

1.289 

(14.55)*** 

1.555 

(5.72)*** 

-0.923 

(3.41)*** 

R2 0.979 0.989 

Adj. R2 0.978 0.955 

Σημειώσεις: 
1. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνου τα τ-στατιστικά (t-statistic). 
2. Τα τα-στατιστικά ακολουθούν την κανονική κατανομή καθώς τα T και N τείνουν στο άπειρο. 
3. *** υποδηλώνει επίπεδο σημαντικότητας 1%.  
4. Στην DOLS εκτίμηση, το κριτήριο Akaike χρησιμοποιείται για την επιλογή του μήκους των 

χρονικών υστερήσεων/προηγήσεων (lag/lead). 
5. GDP σαν εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

 Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα δείχνουν ότι οι εξαγωγές (EXP) και 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη 

σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Επίσης, η ανεργία (UN) έχει αρνητική επίδραση 

στην οικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Τα αποτελέσματα της 

συνολοκληρωμένης συνάρτησης δείχνουν ότι μια αύξηση 1% της ανεργίας θα 

προκαλέσει μείωση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 0.90% ή κατά 0.92% 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο FMOLS ή DOLS αντίστοιχα. Μια αύξηση 1% των 

άμεσων ξένων επενδύσεων θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη 

περίπου κατά 1.90% ή κατά 1.55% χρησιμοποιώντας την μέθοδο FMOLS ή  DOLS 

αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρούμε ότι μια αύξηση 1% των εξαγωγών θα προκαλέσει 

αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 1.22% ή κατά 1.28% 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο FMOLS ή  DOLS αντίστοιχα.   



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την 

ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των χωρών της ΕΕ 

 

130  Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου 

 

Στη  συνέχεια, ο πίνακας 6.10 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των FMOLS και 

DOLS εκτιμήσεων για τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών). Ο παρακάνω πίνακας 

παρουσιάζει τις εκτιμημένες παραμέτρους της μακροχρόνιας συνάρτησης για την Β΄ 

ομάδα χωρών, στην περίπτωση όπου η μεταβλητή GDP χρησιμοποιείτε σαν 

εξαρτημένη. Όπως και προηγουμένως, στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόσημα δεν 

συμφωνούν με την οικονομική θεωρία και οι εκτιμημένοι συντελεστές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί. 

 

Πίνακας 6.10: Αποτελέσματα FMOLS και DOLS εκτιμήσεων για τα νέα μέλη της 
ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) 

  

 FMOLS DOLS 

Independent Variables Independent Variables 

EXP FDI UN EXP FDI UN 

Coef. 1.083 

(43.44)*** 

0.570 

(4.63)*** 

-0.751 

(-8.73)*** 

1.041 

(28.62)*** 

0.836 

(4.33)*** 

-0.857 

(-8.21)*** 

R2 0.900 0.988 

Adj. R2 0.892 0.865 

Σημειώσεις: 
1. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις υποδηλώνου τα τ-στατιστικά (t-statistic). 
2. Τα τα-στατιστικά ακολουθούν την κανονική κατανομή καθώς τα T και N τείνουν στο άπειρο. 
3. *** υποδηλώνει επίπεδο σημαντικότητας 1%.  
4. Στην DOLS εκτίμηση, το κριτήριο Akaike χρησιμοποιείται για την επιλογή του μήκους των 

χρονικών υστερήσεων/προηγήσεων (lag/lead). 
5. GDP σαν εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.10 βλέπουμε ότι οι εξαγωγές (EXP) και οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1%. Επίσης, παρατηρούμε ότι η ανεργία (UN) έχει αρνητική 

επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Τα 

αποτελέσματα της συνολοκληρωμένης συνάρτησης δείχνουν ότι μια αύξηση 1% της 

ανεργίας θα προκαλέσει μείωση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 0.75% ή 

κατά 0.85% χρησιμοποιώντας την μέθοδο FMOLS ή DOLS αντίστοιχα. Μια αύξηση 

1% των άμεσων ξένων επενδύσεων θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική 

ανάπτυξη περίπου κατά 0.57% ή κατά 0.83% χρησιμοποιώντας την μέθοδο FMOLS ή  

DOLS αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρούμε ότι μια αύξηση 1% των εξαγωγών θα 
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προκαλέσει αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 1.08% ή κατά 1.04% 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο FMOLS ή  DOLS αντίστοιχα.   

 Τα αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας έδειξαν ότι υπάρχουν 

μακροχρόνιες σχέσεις (σχέσεις συνολοκλήρωσης) μεταξύ των άμεσων ξένων 

επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και της οικονομικής 

ανάπτυξης και στις δύο ομάδες χωρών που εξετάζονται. Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάσαμε τις εκτιμημένες παραμέτρους των μακροχρόνιων αυτών συναρτήσεων. 

Επομένως, προχωράμε στον τρίτο στόχο της διατριβής μας για την ανάλυση της 

σχέσης αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών από τη στιγμή που ο δεύτερος στόχος μας 

επιτεύχθηκε.  

 

6.7 Αποτελέσματα Ανάλυσης Αιτιότητας 

 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αν οι σειρές των τριών μεταβλητών δεν 

είναι στάσιμες και υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός που είναι στάσιμος τότε 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για τον έλεγχο της 

αιτιότητας του Granger (1969). Επομένως, έχοντας εκτιμήσει την μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας, το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών 

(Vector Error Correction Model (VECM)) προκειμένου να προσδιοριστούν τόσο οι 

βραχυχρόνιες όσο και μακροχρόνιες αιτιακές σχέσεις μεταξύ των εξαγωγών αγαθών 

και υπηρεσιών (EXP), εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), ανεργίας (UN) και 

οικονομικής ανάπτυξης (GDP). Η πρώτη διαφορά κάθε ενδογενούς μεταβλητής με 

χρονικές υστερήσεις ενσωματώνεται στις εξισώσεις των ενδογενών μεταβλητών του 

συστήματος στην εξίσωση (5.74). Τα μήκη των χρονικών υστερήσεων επιλέχθηκαν 

από τα κριτήρια των Akaike, Schwarz και Hannan-Quinn. Τα αποτελέσματα των 

ελέγχων για την αιτιότητα παρουσιάζονται παρακάτω. 

Οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της αιτιότητας είναι οι 

εξής: 
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όπου Δ υποδηλώνει τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών, k=1,…,p είναι το βέλτιστο 

μήκος των χρονικών υστερήσεων χρησιμοποιώντας τα κριτήρια Akaike, Schwarz και 

Hannan-Quinn, , 1i tECT −  είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα με χρονική υστέρηση τα 

οποία προέρχονται από την εκτίμηση της μακροχρόνιας συνάρτησης ισορροπίας, ,j iλ  

είναι ο συντελεστής προσαρμογής (j = 1, 2, 3, 4) και , ,j i tu  τα κατάλοιπα λευκού 

θορύβου. 

 Οι εξισώσεις (6.1), (6.2), (6.3) και (6.4) αποτελούν ξεκάθαρα δυναμικά 

υποδείγματα δεδομένων πάνελ. Επομένως για την εκτίμηση των παραμέτρων του 

υποδείγματος διόρθωσης λαθών (VECM) χρησιμοποιείται η γενικευμένη μέθοδος 

των ροπών (Generalized Method of Moments (GMM)). Τα αποτελέσματα της 

αιτιότητας για τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των υπό εξέταση 

μεταβλητών, τόσο για τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) όσο και για τα νέα 

μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών), παρέχονται στους παρακάτω πίνακες (πίνακες 6.11 

και 6.12 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 6.11: Αποτελέσματα ανάλυσης αιτιότητας για τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) 

 
 Short-run  Long-

run 

Joint (short-long-run) 

 F-values  t-values F-values 

 ΔGDP ΔFDI ΔEXP ΔUN ECMt-1 ΔGDP, ECMt-1 ΔFDI ECMt-1 ΔEXP, ECMt-1 ΔUN, ECMt-1 

ΔGDP  9.182 

*** 

5.692 

*** 

1.324 -3.444 

** 

 9.038 

*** 

8.043 

*** 

1.510 

ΔFDI 1.755  9.121 

*** 

0.572 -7.988 

*** 

 

1.510  47.207 

*** 

0.796 

ΔEXP 6.056 

*** 

18.644 

*** 

 0.198 -2.000 

*** 

5.313 

*** 

14.427 

*** 

 1.196 

ΔUN 4.320 

*** 

2.342 

* 

2.785 

** 

 1.040 3.628 

*** 

1.960 

* 

2.486 

** 

 

Σημειώσεις: 
1. Δ υποδηλώνει τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών. 
2. ***, ** και * υποδηλώνει επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα. 
3. Η βραχυχρόνια αιτιότητα καθορίζεται από την στατιστική σημαντικότητα των επιμέρους F-στατιστικών που σχετίζονται με τις μεταβλητές στη δεξιά πλευρά. 
4. Η μακροχρόνια αιτιότητα καθορίζεται από τη στατιστική σημαντικότητα του αντίστοιχου όρου διόρθωσης λαθών (error correction term) χρησιμοποιώντας το τ-

στατιστικό (t-test). 
5. Η ισχυρή αιτιότητα καθορίζεται από την από κοινού στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών των επιμέρους F-στατιστικών που σχετίζονται με τις μεταβλητές στη 

δεξιά πλευρά και του αντίστοιχου όρου διόρθωσης λαθών (error correction term) μέσω τη κατανομής F. 
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Τα αποτελέσματα του πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.1) δείχνουν ότι υπάρχει 

μονόδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη (GDP) 

και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) με κατεύθυνση από τις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών προς την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και μονόδρομη 

βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) και την 

οικονομική ανάπτυξη (GDP) με κατεύθυνση από τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς 

την οικονομική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών καθώς και οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν δυνάμεις ζωτικής 

σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Επίσης, από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.2) 

παρατηρούμε ότι υπάρχει μονόδορμη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στις 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) με 

κατεύθυνση από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι η αύξηση των εξαγωγών,  για την 

ομάδα των δεκαπέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU15), είναι ένας βασικός 

παράγοντας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Όσον αφορά τον πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.3), τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι υπάρχει μονόδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (FDI) και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) με κατεύθυνση από 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και 

μονόδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη (GDP) 

και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) με κατεύθυνση από την οικονομική 

ανάπτυξη προς τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι σχέσεις αυτές αποδεικνύουν 

ότι η αύξηση στην εγχώρια παραγωγή των δεκαπέντε (EU15) εξεταζόμενων χωρών 

(ως ομάδα), αποτελεί μια δυναμική στην προώθηση των εξαγωγών. Επίσης, 

συμπεραίνουμε ότι οι ξένοι επενδυτές επιδεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον  για άμεσες 

επενδύσεις σε αυτήν την ομάδα χωρών, θεωρώντας ότι η θέση τους (των 

περισσοτέρων τουλάχιστον χωρών) στην περιοχή αναβαθμίζεται ταχύτατα. 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.4) παρατηρούμε ότι 

υπάρχουν βραχυχρόνιες αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση από την οικονομική 

ανάπτυξη (GDP) προς την ανεργία (UN), από τις άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) προς 

την ανεργία (UN), καθώς και από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) προς 

την ανεργία (UN). Η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και η προώθηση 
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των εξαγωγών μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα αλλά και άμεσα τα ποσοστά ανεργίας 

μέσω του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

Τα αποτελέσματα του πίνακα (6.11) δείχνουν επίσης ότι οι βραχυχρόνιες 

αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές των εξισώσεων (6.1), (6.2), (6.3) και (6.4) 

είναι ισχυρές. Ακόμη, ο πίνακας δείχνει ότι στο δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών των εξισώσεων (6.1), (6.2) και (6.3) το πρόσημο του συντελεστή διόρθωσης 

σφάλματος είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει 

σύγκλιση της δυναμικής ισορροπίας σε μακροχρόνια περίοδο. Ο συντελεστής του 

ECM δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην μακροχρόνια 

συνάρτηση ισορροπίας. Η τιμή του συντελεστή της διόρθωσης του σφάλματος δείχνει 

την ταχύτητα προσαρμογής (σύγκλισης). Το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή της 

διόρθωσης του σφάλματος επιβεβαιώνει την αναμενόμενη σύγκλιση της διαδικασίας 

σε μακροχρόνια βάση της οικονομικής ανάπτυξης, των άμεσων ξένων επενδύσεων, 

των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και της ανεργίας. 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, σε μακροχρόνιο επίπεδο, υπάρχουν 

αμφίδρομες ισχυρές αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ανάμεσα στις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών και την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, τα αποτελέσματα του πίνακα 

δείχνουν μια ισχυρή μακροχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στις ανάμεσα στις άμεσες 

ξένες επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη. Σε βραχυχρόνια επίπεδο, τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ισχυρές μονόδρομες αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση 

από την οικονομική ανάπτυξη προς την ανεργία, από τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

προς την ανεργία, καθώς και από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την 

ανεργία (βλ. Εικόνα 6.1). 
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Εικόνα 6.1: Ανάλυση αιτιότητας για τα παλιά μέλη της ΕΕ (Α΄ ομάδα χωρών) 

 

 

Στη  συνέχεια, ο πίνακας 6.12 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

της αιτιότητας για τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών). 
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Πίνακας 6.12: Αποτελέσματα ανάλυσης αιτιότητας για τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) 

 
 Short-run  Long-

run 

Joint (short-long-run) 

 F-values  t-values F-values 

 ΔGDP ΔFDI ΔEXP ΔUN ECMt-1 ΔGDP, ECMt-1 ΔFDI ECMt-1 ΔEXP, ECMt-1 ΔUN, ECMt-1 

ΔGDP  2.918 

** 

5.970 

*** 

2.571 

* 

-2.481 

** 

 2.325 

** 

6.544 

*** 

3.743 

*** 

ΔFDI 1.564  0.554 1.089 1.630 

 

1.072  0.906 1.734 

ΔEXP 3.411 

** 

1.734  3.300 

** 

-0.958 2.578 

** 

1.510  2.766 

** 

ΔUN 1.598 0.657 13.848 

*** 

 0.778 1.353 0.598 10.662 

*** 

 

Σημειώσεις: 
1. Δ υποδηλώνει τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών. 
2. ***, ** και * υποδηλώνει επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα. 
3. Η βραχυχρόνια αιτιότητα καθορίζεται από την στατιστική σημαντικότητα των επιμέρους F-στατιστικών που σχετίζονται με τις μεταβλητές στη δεξιά πλευρά. 
4. Η μακροχρόνια αιτιότητα καθορίζεται από τη στατιστική σημαντικότητα του αντίστοιχου όρου διόρθωσης λαθών (error correction term) χρησιμοποιώντας το τ-

στατιστικό (t-test). 
5. Η ισχυρή αιτιότητα καθορίζεται από την από κοινού στατιστική σημαντικότητα των συντελεστών των επιμέρους F-στατιστικών που σχετίζονται με τις μεταβλητές στη 

δεξιά πλευρά και του αντίστοιχου όρου διόρθωσης λαθών (error correction term) μέσω τη κατανομής F. 
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Τα αποτελέσματα του πίνακα 6.12 στην εξίσωση (6.1) δείχνουν ότι υπάρχουν 

μονόδρομες βραχυχρόνιες αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση από τις εξαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών (EXP) προς την οικονομική ανάπτυξη (GDP), από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (FDI) προς την οικονομική ανάπτυξη (GDP), καθώς και από την ανεργία 

(UN) προς την οικονομική ανάπτυξη (GDP). Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν 

κλειδί για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, για την ομάδα των δεκατριών 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU13). Επίσης, τα αποτελέσματα φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν τον κανόνα που συνδέει την αύξηση της ανεργίας με την οικονομική 

ύφεση. 

Επίσης, από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.2) 

παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αιτιακή σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές της 

οικονομικής ανάπτυξης (GDP), των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών (EXP) και της ανεργίας (UN), τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και 

σε μακροχρόνιο επίπεδο. Προφανώς, φαίνεται ότι η αύξηση των εξαγωγών, για την 

ομάδα των δεκατριών χωρών (EU13), δεν είναι ο μόνος παράγοντας για την 

προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράγοντες,  όπως οι χαμηλοί μισθοί,  οι 

φορολογικές ελαφρύνσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο, η γραφειοκρατία, η δημόσια 

διοίκηση κλπ είναι μερικοί από αυτούς που μπορούν να προσελκύσουν ξένες 

επενδύσεις. 

 Όσον αφορά τον πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.3), τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι υπάρχει μονόδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική 

ανάπτυξη (GDP) και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (EXP) με κατεύθυνση από 

την οικονομική ανάπτυξη προς τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 

μονόδρομη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ανεργία (UN) και τις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών (EXP) με κατεύθυνση από την ανεργία προς τις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών. Οι σχέσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η αύξηση στην εγχώρια 

παραγωγή των δεκατριών (EU13) εξεταζόμενων χωρών (ως ομάδα), μπορεί να 

προκαλέσει μια δυναμική στην προώθηση των εξαγωγών. Επίσης, τα αποτελέσματα 

δείχνουν την αρνητική επίδραση της ανεργίας στην αύξηση των εξαγωγών. 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα 6.11 στην εξίσωση (6.4) παρατηρούμε ότι 

υπάρχει μονόδορμη βραχυχρόνια αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από τις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών (EXP) προς την ανεργία (UN). Η προώθηση των εξαγωγών 
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μπορεί να επηρεάσει έμμεσα αλλά και άμεσα τα ποσοστά ανεργίας μέσω του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

Τέλος, τα αποτελέσματα του πίνακα (6.12) δείχνουν επίσης ότι οι 

βραχυχρόνιες αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές των εξισώσεων (6.1), (6.3) 

και (6.4) είναι ισχυρές. Επιπλέον, ο πίνακας δείχνει ότι στο δυναμικό υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών της εξίσωσης (6.1) το πρόσημο του συντελεστή διόρθωσης 

σφάλματος είναι αρνητικό και στατιστικά σημαντικό, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει 

σύγκλιση της δυναμικής ισορροπίας σε μακροχρόνια περίοδο. Ο συντελεστής του 

ECM δείχνει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 

μακροχρόνια συνάρτηση ισορροπίας. Η τιμή του συντελεστή της διόρθωσης του 

σφάλματος δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής (σύγκλισης). Το αρνητικό πρόσημο 

του συντελεστή της διόρθωσης του σφάλματος επιβεβαιώνει την αναμενόμενη 

σύγκλιση της διαδικασίας σε μακροχρόνια βάση της οικονομικής ανάπτυξης, των 

άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και της ανεργίας. 

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, σε μακροχρόνιο επίπεδο, υπάρχουν 

μονόδρομες ισχυρές αιτιακές σχέσεις με κατεύθυνση από τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

προς την οικονομική ανάπτυξη, από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την 

οικονομική ανάπτυξη, καθώς και από την ανεργία προς την οικονομική ανάπτυξη. Σε 

βραχυχρόνια επίπεδο, τα αποτελέσματα του πίνακα δείχνουν μια ισχυρή μονόδρομη 

αιτιακή σχέση με κατεύθυνση από την οικονομική ανάπτυξη προς τις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μια ισχυρή αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα 

στην ανεργία και τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (βλ. Εικόνα 6.2). 
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Εικόνα 6.2: Ανάλυση αιτιότητας για τα νέα μέλη της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών) 

 

 

 

 Ένα από τα βασικά ερωτήματα που σχετίστηκε με τον σκοπό της παρούσας 

διατριβής και έπρεπε να απαντηθεί είχε να κάνει με την ύπαρξη αιτιακών σχέσεων 

(βραχυχρόνιων, μακροχρόνιων, ισχυρών) ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, την ανεργία και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

Κατά πόσο δηλαδή μια από τις εξεταζόμενες μεταβλητές αιτιάζει μια άλλη, αιτιάται 

από αυτή ή είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες. 

 Στην ενότητα αυτή, χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία των Engle and Granger 

(1987) για την ανάλυση της αιτιότητας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

της αιτιότητας των δύο ομάδων, βλέπουμε ότι στην Α΄ ομάδα χωρών υπάρχουν 

αιτιακές ανάμεσα σε όλες τις εξεταζόμενες μεταβλητές, είτε σε βραχυχρόνιο είτε σε 

μακροχρόνιο επίπεδο. Όσον αφορά όμως τα εκτιμημένα αποτελέσματα του 

υποδείγματος διόρθωσης λαθών σχετικά με την Β΄ ομάδα χωρών, βλέπουμε πως δεν 

υπάρχει καμιά σχέση αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και ανάμεσα στις 

μεταβλητές των άμεσων ξένων επενδύσεων και της ανεργίας. Η γνώση σχετικά με 

την κατεύθυνση της αιτιότητας βοηθά τους φορείς χάραξης πολιτικής να αναπτύξουν 

και να εφαρμόσουν μια σωστή οικονομική πολιτική. 
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6.8 Συμπεράσματα 

 
 Στο κεφάλαια αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε όλα τα βασικά 

ερωτήματα που σχετίζονται με τον σκοπό της παρούσας έρευνας. Χρησιμοποιώντας 

τους ελέγχους μοναδιαίας και τους ελέγχους συνολοκλήρωσης δεδομένων πάνελ 

καθώς και ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών συμπεράναμε πως υπάρχουν 

μακροχρόνιες αλλά και αιταικές σχέσεις μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων, των 

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος, και στα δύο εξεταζόμενα υποδείγματα. 

  Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές και οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη και στις δύο ομάδες των χωρών που 

εξετάζουμε. Αντίθετα, η αύξηση της ανεργίας επηρεάζει αρνητικά την οικονομική 

ανάπτυξη. Όσον αφορά την ανάλυση της αιτιότητας παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

αμφίδρομες αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη και τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών όπως και μονόδρομες αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και την ανάπτυξη και στις δύο ομάδες των χωρών. Αντίθετα, υπάρχει 

διαφοροποίηση στην αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ανεργία και την ανάπτυξη στις δύο 

ομάδες των χωρών, με διαφορετικές κατευθύνσεις. Μια επίσης διαφοροποίηση στην 

ανάλυση της αιτιότητας μεταξύ των ομάδων των χωρών, είναι ανάμεσα στις εξαγωγές 

και τις επενδύσεις. Στην πρώτη ομάδα των χωρών οι εξαγωγές επηρεάζουν τις 

επενδύσεις και αντίστροφα, ενώ στην δεύτερη ομάδα των χωρών οι εξαγωγές και οι 

επενδύσεις δεν έχουν καμία αιτιακή σχέση. 

 Η πλειοψηφία των περισσότερων νέων μελών, σε αντίθεση με τα παλιά μέλη, 

είναι χώρες χαμηλού εισοδήματος και λιγότερο αναπτυγμένες. Το χαμηλότερο κόστος 

παραγωγής αποτελεί έναν αλλά όχι τον μοναδικό παράγοντα για την προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων. Επομένως, είναι απαραίτητο για την ομάδα των 

δεκατριών μελών της ΕΕ (EU13), η υλοποίηση μακροπρόθεσμων πολιτικών που θα 

στοχεύουν στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων οι οποίες δεν θα 

υποκινούνται αποκλειστικά και μόνο από το χαμηλό κόστος παραγωγής, ειδικά 

σήμερα που το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα παλιά και στα νέα μέλη της ΕΕ 

αρχίζει να κλείνει. Η προσέλκυση ποιοτικότερων επενδύσεων, επενδύσεων δηλαδή 

σε βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, ιδίως στους τομείς των εξαγωγών, πρέπει να 

αποτελέσει βασική προτεραιότητα αυτών των χωρών. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με παράγοντες που σχετίζονται με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος 
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για άμεσες ξένες επενδύσεις, την πάταξη της γραφειοκρατίας, την αλλαγή της 

νοοτροπίας των πολιτικών καθώς και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού 

μπορεί να δώσει μια σημαντική ώθηση στις οικονομίες αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

7.1 Εισαγωγή 
 

 Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερες χώρες 

εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη 

στην ένωση συμβολίζει την επιστροφή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τους 

παρέχει κοινωνικά οφέλη τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση των δημοκρατικών 

τους θεσμών, καθώς και με τον μετασχηματισμό των οικονομιών τους σε οικονομίες 

αγοράς. Η ταχεία αύξηση των εμπορικών ροών και των συναλλαγών μεταξύ των 

χωρών μελών της ΕΕ μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα τους μέσω του 

μεγαλύτερου ανταγωνισμό και συνεπώς να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας. Η 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004, όταν 

προσχώρησαν σε αυτήν δέκα νέα κράτη μέλη, ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της 

ένωσης. Στη συνέχεια, δύο μικρότερες διευρύνσεις ακολούθησαν. Είναι κοινά 

αποδεκτό ότι οι διευρύνσεις αυτές επηρέασαν και άλλαξαν σημαντικά τις λειτουργίες 

στην Ευρώπη.  

 Η κρίση χρέους της ζώνης του ευρώ έχει επηρεάσει αρνητικά σε πολλά  

επίπεδα τη διάσταση της ΕΕ. Τα σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών σε συνδυασμό με τα προβλήματα της ασφάλειας και του 

προσφυγικού-μεταναστευτικού, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών 

συζητήσεων και ερωτημάτων σχετικά με την ανακατασκευή ή ακόμα και τη διάλυση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την αύξηση 

των επενδυτικών ροών, την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της 

απασχόλησης, με την υλοποίηση βέβαια διαφορετικών πολιτικών οι οποίες θα 

προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε χώρας, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί 

τον κοινό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Σε γενικές γραμμές, η διατριβή αυτή προτείνει μια νέα προσέγγιση για την 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργίας και της οικονομικής ανάπτυξης για όλες τις 

χώρες της ΕΕ, σε δύο αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα  (δύο ομάδες χωρών, παλιά και 

νέα μέλη της ΕΕ). Έχοντας προσδιορίσει τον βαθμό ολοκλήρωσης των μεταβλητών 

(εφαρμόζοντας τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεδομένων πάνελ πρώτης αλλά και 
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δεύτερης γενιάς), εξετάστηκε η ύπαρξη συνολοκλήρωσης στα υποδείγματα αυτά, 

καθώς και οι αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε στις υπό διερεύνηση μεταβλητές. Και στα 

δύο προτεινόμενα υποδείγματα που εξετάστηκαν, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

μακροχρόνιων και αιτιακών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές καθώς και η ύπαρξη 

μακροοικονομικής διασύνδεσης μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της 

μακροχρόνιας συνάρτησης έδειξαν ότι, και στις δύο ομάδες των χωρών, οι εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών και οι άμεσες ξένες επενδύσεις επηρεάζουν θετικά την 

οικονομική ανάπτυξη, σε αντίθεση με την ανεργία η οποία φαίνεται να έχει αρνητική 

επίδραση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αιτιότητας υποστηρίζουν την ύπαρξη 

αμφίδρομων αιτιακών σχέσεων μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξη και των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μονόδρομων αιτιακών σχέσεων με κατεύθυνση 

από τις άμεσες ξένες επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη, και στις δύο ομάδες 

των χωρών. Όσον αφορά τη σχέση των εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων 

τα αποτελέσματα διαφέρουν αρκετά. Στην Α΄ ομάδα χωρών υπάρχει αμφίδρομη 

αιτιακή σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, σε αντίθεση 

με την Β΄ ομάδα των χωρών όπου εξαγωγές και οι επενδύσεις δεν έχουν καμία 

αιτιακή σχέση. Τέλος, τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν μια αιτιακή σχέση 

ανάμεσα στην ανεργία και την οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση από την 

οικονομική ανάπτυξη προς την ανεργία για την ομάδα των παλιών χωρών μελών της 

ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, η αιτιακή σχέση ανάμεσα στην ανεργία και την 

οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να έχει διαφορετική κατεύθυνση στην ομάδα των 

νέων χωρών μελών της ΕΕ. 

 Μια συνοπτική περιγραφή των συμπερασμάτων του κάθε κεφαλαίου 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 
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Πίνακας 7.1: Συνοπτική επισκόπηση της διατριβής 

 

Κεφάλαιο-Ενότητα Υποθέσεις Έρευνας Έλεγχοι-Μέθοδοι Στατιστικά & Οικονομετρικά Αποτελέσματα 

 

 

Κεφάλαιο 4 

Ενότητα 4.4 

 

 

Παρουσίαση των 

μεταβλητών που 

συμμετέχουν στην έρευνα 

 

 

Στατιστικά της 

περιγραφικής 

στατιστικής 

 

Η μεταβλητότητα των μεταβλητών κυμαίνεται στα ίδια 

επίπεδα. Το γεγονός ότι οι μεταβλητές δεν ακλουθούν την 

κανονική κατανομή οφείλεται στις υψηλές τιμές του 

συντελεστή μεταβλητότητας (CV), συχνό φαινόμενο στα 

δεδομένα πάνελ. 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 6 

Ενότητα 6.2 

 

 

 

Έλεγχοι στασιμότητας 

πρώτης γενιάς 

 

 

 

Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας 

πρώτης γενιάς: LLC 

(2002), Breitung (2000), 

IPS (2003), ADF-Fisher 

(1999), PP-Fisher (1999) 

και Hadri (2000) 

 

Α΄ ομάδα χωρών: Οι μεταβλητές GDP, EXP και UN 

περιέχουν μοναδιαία ρίζα στα επίπεδα τους, ενώ τα 

αποτελέσματα για την μεταβλητή FDI είναι ασαφή.  

Όλες  οι μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές 

τους (δηλ. I(1)). 

 

Β΄ ομάδα χωρών: Οι μεταβλητές GDP και EXP περιέχουν 

μοναδιαία ρίζα στα επίπεδα τους, ενώ τα αποτελέσματα για 



Άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, ανεργία και οικονομική ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης και αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ των 

χωρών της ΕΕ 

 

146  Διδακτορική Διατριβή: Παύλος Σταματίου 

 

τις μεταβλητές FDI και UN είναι ασαφή. 

Όλες οι μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές 

τους (δηλ. I(1)). 

 

 

Κεφάλαιο 6 

Ενότητα 6.3 

 

 

Έλεγχοι εξάρτησης των 

διαστρωματικών μονάδων 

 

Έλεγχοι Breusch and 

Pagan (1980) και Pesaran 

(2004) 

 

 

Υπάρχει διαστρωματική εξάρτηση μεταξύ των χωρών και 

στις δύο εξεταζόμενες ομάδες. 

 

Κεφάλαιο 6 

Ενότητα 6.4 

 

 

Έλεγχοι στασιμότητας 

δεύτερης γενιάς 

 

 

Έλεγχος μοναδιαίας 

ρίζας δεύτερης γενιάς: 

CIPS-Pesaran (2007) 

 

 

Οι μεταβλητές  GDP, FDI, EXP και UN είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης (δηλ. I(1)) και στις δύο 

ομάδες χωρών. 

 

 

 

Κεφάλαιο 6 

Ενότητα 6.5 

 

 

 

Έλεγχοι υπάρξεων 

μακροχρόνιων σχέσεων 

 

Οι κλασσικές μέθοδοι 

των Pedroni (1999, 

2004), Kao (1999), 

Maddala and Wu (1999) 

 

Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις συνολοκλήρωσης μεταξύ 

των εξεταζόμενων μεταβλητών οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για προβλέψεις, τόσο στην Α΄ όσο και 

στην Β΄ ομάδα των χωρών. 
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καθώς και ο έλεγχος του 

Westerlund (2007) 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 6 

Ενότητα 6.7 

 

 

Έλεγχοι υπάρξεων αιτιακών 

σχέσεων 

 

 

Πολυμεταβλητά 

υποδείγματα διόρθωσης 

λαθών (VECM) 

 

Μακροχρόνιο επίπεδο 

Α΄ ομάδα χωρών: GDP ↔ EXP, FDI ↔ EXP, FDI→GDP 

Β΄ ομάδα χωρών: EXP→GDP, FDI→GDP, UN→GDP 

 

Βραχυχρόνιο επίπεδο 

Α΄ ομάδα χωρών: GDP→UN, FDI→UN, EXP→UN 

Β΄ ομάδα χωρών: GDP→EXP, UN ↔ EXP 
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7.2 Περιορισμοί της Έρευνας 

 

 Ο σημαντικότερος περιορισμός στον οποίο υπόκεινται τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της έρευνας είναι η έλλειψη επαρκών στοιχείων για τις όλες τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές της Β΄ ομάδας χωρών (νέα μέλη της ΕΕ). Η περίοδος του 

δείγματος είναι από το 1970 μέχρι και το 2013 για την Α΄ ομάδα χωρών, ενώ από το 

1995 έως και το 2013 για τη Β΄ ομάδα των χωρών. Όσο μεγαλύτερος είναι αριθμός 

των παρατηρήσεων, τόσο αυξάνεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων με 

αποτέλεσμα την ασφαλέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Ένας περαιτέρω περιορισμός σχετίζεται με την συχνότητα των 

παρατηρήσεων. Στην παρούσα διατριβή, το δείγμα αποτελείται από ετήσια στοιχεία 

για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ. Είναι πιθανόν να διαφοροποιηθούν τα αποτελέσματα 

και οι εκτιμήσεις της έρευνας αν οι παρατηρήσεις έχουν μικρότερη συχνότητα (π.χ 

εξαμηνιαία, τριμηνιαία, μηνιαία). 

 Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται η πάνελ ανάλυση των δεδομένων σε δύο 

υποδείγματα αυτοπαλινδρομήσεων (VAR). Η πάνελ ανάλυση των δεδομένων δεν 

λαμβάνει υπόψη τα επιμέρους χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Επομένως, αξίζει να 

πούμε ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν για κάθε ομάδα χωρών, δεν μπορούν να 

απομονωθούν για κάθε μια από τις χώρες που ανήκουν στις ομάδες αυτές. 

 Τέλος, ένας ακόμη περιορισμός της έρευνας έχει να κάνει με την παράλειψη 

μεταβλητών. Ορισμένες μεταβλητές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

καλύτερη εξήγηση των φαινομένων που εξετάζονται, δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

ανάλυση. Η παράλειψη τους οφείλεται στη δυσκολία εύρεσης παρατηρήσεων.  

 

7.3 Συμπεράσματα και Πολιτικές Επιπτώσεις 

 
 Ο αρχικός σκοπός της διατριβής αυτής είναι να εξετάσει τις σχέσεις ανάμεσα 

στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, την ανεργία και 

την οικονομική ανάπτυξη για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης, δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ αυτών των 

μεταβλητών, τόσο στις οικονομίες των παλιών χωρών μελών της ΕΕ (Α΄ ομάδα 

χωρών) όσο και στις οικονομίες των νέων χωρών μελών της ΕΕ (Β΄ ομάδα χωρών). 

Ακόμη, τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι οι οικονομίες των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αμοιβαία εξαρτώμενες. 
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 Η παρούσα έρευνα εξετάζει όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορούν να 

τονώσουν την αγορά εργασίας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα μιας 

οικονομίας, μέσω της προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση των επενδυτικών 

ροών. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ 

αυξήθηκε δραματικά (αύξηση περίπου 57%), έχοντας ως αποτέλεσμα αρνητικές 

επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική επίδοση της ένωσης. Από 16.7 εκατομμύρια που 

ήταν το 2008, έφτασε το 2013 στον αρνητικά ιστορικό αριθμό των 26.3 

εκατομμύριων ανθρώπων (AMECO 2016). 

 Για την εμπειρική ανάλυση της εργασίας σε δεδομένα πάνελ, 

χρησιμοποιήσαμε τους ελέγχους μοναδιαίας, τους ελέγχους συνολοκλήρωσης καθώς 

και ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Πιο συγκεκριμένα, και στα δύο υπό 

εξέταση υποδείγματα ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα: 

 Αρχικά πραγματοποιήσαμε ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεδομένων πάνελ στα 

επίπεδα και στις πρώτες διαφορές όλων των μεταβλητών. Παίρνοντας υπόψη ότι τα 

υποδείγματα στα δεδομένα που χρησιμοποιούμε εμφανίζουν συχνά το φαινόμενο της 

διαστρωματικής εξάρτησης των μονάδων (Breusch and Pagan 1980, Pesaran 2004), 

εφαρμόζουμε τόσο τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας πρώτης γενιάς όσο και τους 

ελέγχους μοναδιαίας ρίζας δεύτερης γενιάς σε συνδυασμό με τους ελέγχους 

εξάρτησης των διαστρωματικών μονάδων. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε αν υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

μεταξύ των υπό διερεύνηση μεταβλητών. Για την διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι 

μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στις μεταβλητές (FDI, EXP, UN, GDP), εφαρμόζουμε 

τέσσερις διαφορετικές μεθόδους συνολοκλήρωσης. Οι κλασσικές μέθοδοι των 

Pedroni (1999, 2004), Κao (1999) και Johansen-Fisher (1999) καθώς και ο έλεγχος 

του Westerlund (2007), ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην περίπτωση που 

δεν εμφανίζεται το φαινόμενο της διαστρωματικής εξάρτησης μεταξύ των μονάδων 

όσο και στην περίπτωση που εμφανίζεται, εφαρμόστηκαν στην εργασία αυτή. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με βάση τη χρήση των τεσσάρων αυτών διαφορετικών 

προσεγγίσεων υποστηρίζουν την ύπαρξη συνολοκληρωμένου διανύσματος και στις 

δύο ομάδες των χωρών που εξετάζουμε. Τα εμπειρικά αποτελέσματα των ελέγχων 

συνολοκλήρωσης είναι σημαντικά όσον αφορά τη γνώση της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών και τη διαμόρφωση κατάλληλων 

μακροοικονομικών πολιτικών. 
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Επιπλέον, οι μέθοδοι των πλήρως τροποποιημένων ελάχιστων τετραγώνων 

(FMOLS) και των δυναμικών ελαχίστων τετραγώνων (DOLS) χρησιμοποιούνται για 

την εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης των μεταβλητών. Τα εκτιμημένα 

αποτελέσματα, και για τις δύο ομάδες χωρών, δείχνουν ότι οι εξαγωγές και οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις έχουν θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη (σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%). Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανεργία έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη (σε επίπεδο σημαντικότητας 1%). Πιο 

συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της συνολοκλήρωσης στη συνάρτηση της Α΄ ομάδας 

χωρών, δείχνουν ότι μια αύξηση 1% της ανεργίας θα προκαλέσει μείωση στην 

οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 0.90% ή κατά 0.92% χρησιμοποιώντας την 

μέθοδο FMOLS ή DOLS αντίστοιχα. Μια αύξηση 1% των άμεσων ξένων 

επενδύσεων θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 1.92% 

ή κατά 1.55% χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες μεθόδους. Ακόμη, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι μια αύξηση 1% των εξαγωγών θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική 

ανάπτυξη περίπου κατά 1.22% και κατά 1.28% αντίστοιχα για τις μεθόδους FMOLS 

και DOLS. Παρομοίως, τα εκτιμημένα αποτέλεσμα της συνολοκληρωμένης 

συνάρτησης ισορροπίας για την Β΄ ομάδα χωρών, δείχνουν ότι μια αύξηση 1% της 

ανεργίας θα προκαλέσει μείωση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 0.75% ή 

κατά 0.85% με την μέθοδο FMOLS ή DOLS αντίστοιχα. Μια αύξηση 1% των 

άμεσων ξένων επενδύσεων θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη 

περίπου κατά 0.57% και κατά 0.83% αντίστοιχα. Επιπλέον, μια αύξηση 1% των 

εξαγωγών θα προκαλέσει αύξηση στην οικονομική ανάπτυξη περίπου κατά 1.08% ή 

κατά 1.04%. 

 

Πίνακας 7.2: Αποτελέσματα εκτιμήσεων της μακροχρόνιας συνάρτησης ισορροπίας 

με τις μεθόδους FMOLS και DOLS και για τις δύο ομάδες των χωρών 

  

GDP (as dependent variable) 

Independent 

Variables 

A΄ Ομάδα χωρών B΄ Ομάδα χωρών 

FMOLS DOLS FMOLS DOLS 

EXP 1.222 1.289 1.083 1.041 

FDI 1.920 1.555 0.570 0.836 

UN -0.905 -0.923 -0.751 -0.857 
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Τέλος, ένα δυναμικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών εκτιμήθηκε με σκοπό τη 

διερεύνηση των σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, 

των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και 

της ανεργίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυση αιτιότητας έδειξαν ότι υπάρχουν  

σχέσεις αιτιότητας, και μάλιστα ισχυρές, μεταξύ όλων των μεταβλητών της Α΄ 

ομάδας χωρών, είτε σε βραχυχρόνιο είτε σε μακροχρόνιο επίπεδο. Από την άλλη 

πλευρά, τα αποτελέσματα της ανάλυση αιτιότητας απέτυχαν να αποδείξουν 

οποιαδήποτε αιτιακή σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές των άμεσων ξένων επενδύσεων 

και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και ανάμεσα στις μεταβλητές των 

άμεσων ξένων επενδύσεων και της ανεργίας, για την Β΄ ομάδα χωρών. 

 Τα ευρήματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν ότι οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις σε συνδυασμό με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν δύο από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για την μακροχρόνια ανάπτυξης μιας οικονομίας. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, τόσο στην Α΄ όσο και στην Β΄ 

ομάδα χωρών, υπάρχουν μακροχρόνιες αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στις άμεσες ξένες 

επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις προς την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ανάμεσα στις εξαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών και την οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση από τις 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την οικονομική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα 

υποστηρίζουν τις υποθέσεις ότι οι εξαγωγές και οι ΑΞΕ οδηγούν την οικονομική 

ανάπτυξη (export-led growth hypothesis, FDI-led growth hypothesis). Επομένως, το 

άνοιγμα των οικονομιών σε εισροές ξένων κεφαλαίων και άμεσων ξένων 

επενδύσεων, υπό το καθεστώς της προώθησης των εξαγωγών, πρέπει να αποτελεί τη 

βασική πολιτική προτεραιότητα αυτών των χωρών. Στη συνέχεια, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εξαγωγών και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα ενισχύσει τους 

ρυθμούς ανάπτυξης και θα βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας, τόσο άμεσα όσο και 

έμμεσα μέσω του ΑΕΠ.  

 Συνεπώς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αυτών των χωρών θα πρέπει να 

επικεντρωθούν σε πολιτικές που σχετίζονται με την τόνωση των εξαγωγών και γενικά 

με την υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται με το “άνοιγμα” του εμπορίου 

(προώθηση ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών). Το “άνοιγμα” του εμπορίου θα 

βοηθήσει στην προώθηση της τεχνολογικής προόδου και θα συμβάλει στην 

μακροχρόνια ανάπτυξη. Η προώθηση της τεχνολογικής προόδου μπορεί να προκύψει 
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από την αύξηση των εισαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών, την προσέλκυση 

περισσότερων ΑΞΕ καθώς και από την παροχή κινήτρων για καινοτομία σε τομείς 

που σχετίζονται θετικά με την απελευθέρωση του εμπορίου (Nowak-Lehmann 2000). 

  Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν σχέδιο μιας συνολικής εθνικής 

στρατηγικής το οποίο θα εφαρμόζεται συστηματικά και ανεξάρτητα από τυχόν 

πολιτικές εξελίξεις. Κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο 

σχέδιο προώθησης των εξαγωγών με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες σε 

κάθε τομέα παραγωγής. Για το σκοπό αυτό ο σωστός συντονισμός ανάμεσα στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικού τομέα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Επιπλέον, οι 

φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συνεργάζονται συστηματικά με τους 

εξαγωγείς (παρέχοντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της αγοράς), να τους 

παρέχουν περισσότερα κίνητρα (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις, εξαγωγικές 

επιδοτήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίων) και να τους εκπαιδεύουν συνεχώς σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα. (βλ. Dritsakis and Stamatiou 2017). Ο ρόλος της εκπαίδευσης 

αποτελεί βασικό παράγοντα προκειμένου να δημιουργηθούν εξειδικευμένες και 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Όσον αφορά τις χώρες 

εκτός Ευρωζώνης, η υποτίμηση του νομίσματος θα μπορούσε να απολέσει το πρώτο 

βήμα. Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Η προώθηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με τις ΑΞΕ και μια σταθερή 

συναλλαγματική ισοτιμία μπορούν να δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 

βιώσιμη ανάπτυξη (βλ. Dritsakis and Stamatiou 2016c). 

 Ο κύριος στόχος όλων των κυβερνήσεων είναι η σύνδεση της ανάπτυξης και 

των επενδύσεων. Ωστόσο, η δημιουργία ενός ευνοϊκού οικονομικού περιβάλλοντος 

για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων έχει πολλές συνιστώσες. Ένα 

σταθερό οικονομικό περιβάλλον και πολιτική σταθερότητα στις χώρες υποδοχής 

αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για κάθε είδους ιδιωτικές επενδύσεις (βλ. 

Dritsakis and Stamatiou 2014, Stamatiou and Dritsakis 2013). Tα κίνητρα που 

παρέχονται από τις κυβερνήσεις προκειμένου να προσελκύσουν μεγαλύτερα ποσά 

άμεσων ξένων επενδύσεων, μπορούν να επηρεάσουν τόσο τις εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών όσο και την ανάπτυξη και εξαρτώνται από την επιθυμία, την ανάγκη και 

την εγχώρια οικονομία της χώρας υποδοχής. Συνήθως, όσο πιο ανεπτυγμένες είναι οι 

υποδομές και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη για 

παροχή κινήτρων.  
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 Το πιο σημαντικό ίσως εύρημα της μελέτης αυτής είναι ότι δεν υπάρχει καμία 

αιτιακή σχέση (άμεση ή έμμεση) ανάμεσα στις μεταβλητές των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και ανάμεσα στις 

μεταβλητές των άμεσων ξένων επενδύσεων και της ανεργίας στην ομάδα των 

δεκατριών νέων χωρών μελών της ΕΕ (EU13). Σε αντίθεση με την Α΄ ομάδα χωρών, 

όπου οι εξαγωγές φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν μεγαλύτερη 

αύξηση των εξαγωγών καθώς επίσης και μείωση της ανεργίας (βραχυχρόνια), στην 

Β΄ ομάδα χωρών η αύξηση του όγκου των εξαγωγών δε φαίνεται να επηρεάζει τις 

εισροές ΑΞΕ. Παράγοντες όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις, η χρηματοδότηση 

μέρους της επένδυσης μέσω των αναπτυξιακών νόμων της κάθε χώρας, η 

γραφειοκρατία, η δημόσια διοίκηση και πολιτικές που σχετίζονται με το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και τη μείωση του κόστους παραγωγής είναι μερικοί από αυτούς που 

σχετίζονται με την προσέλκυση μεγαλύτερων ποσών ΑΞΕ, σε αυτή την ομάδα των 

χωρών. Αλλαγές στο κόστος εργασίας μπορούν να επιτευχθούν μέσω των 

επιπτώσεων της παραγωγικότητας (π.χ. μείωση της χαμηλής ειδίκευσης εργατικού 

δυναμικού). Συνεπώς, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να επικεντρωθούν 

στην ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 Όσον αφορά τις θεσμικές αλλαγές, εδώ ανήκουν μια σειρά μέτρων που 

αφορούν τις συνθήκες ανταγωνισμού, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τη διαφάνεια της 

εταιρικής διακυβέρνησης και την προστασία του περιβάλλοντος (βλ. Dritsakis and 

Stamatiou 2014). Επιπλέον, αξίζει να πούμε ότι η γεωγραφική θέση μιας χώρας σε 

συνδυασμό με την ποσότητα και την ποιότητα του συστήματος μεταφορών είναι 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποσότητα των εισροών ΑΞΕ 

σε μια οικονομία υποδοχής. Οι Harding and Javorcik (2012) στην εργασία τους 

υποστήριξαν ότι η σχέση των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών είναι 

ασαφής στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος, τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για 

τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, πρόσφατες εργασίες στο διεθνές εμπόριο 

τονίζουν το σημαντικό ρόλο της διαφορετικότητας των επιχειρήσεων (firm 

heterogeneity) σχετικά με την επίδραση των ΑΞΕ στην χώρα υποδοχής (βλ.  Helpman 

et al. 2004). 

 Ακόμη, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν την ύπαρξη 

μιας μονόδρομης αιτιακής σχέσης ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και τις 
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εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, με κατεύθυνση από την οικονομική ανάπτυξη προς 

τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, τόσο για την Α΄ όσο και για την Β΄ ομάδα των 

χωρών. Ωστόσο, η σχέση αυτή για την ομάδα των δεκατριών νέων χωρών μελών 

(EU13) δεν δείχνει να έχει δυναμική σε μακροχρόνιο επίπεδο. Παρόλο που οι 

πολιτικές “ανοικτού” εμπόριο μπορούν να προκαλέσουν υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης, είναι επίσης αλήθεια ότι αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί να 

οδηγήσουν σε καθεστώτα ανοιχτού εμπορίου. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως 

μια αύξηση στην εγχώρια παραγωγή αυτών των χωρών θα αποτελούσε δύναμη 

ζωτικής σημασίας για την προώθηση των εξαγωγών. Η αύξηση της εγχώριας 

παραγωγής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος σχετίζεται με την αύξηση των 

εξαγωγών (βλ. προηγούμενες παραγράφους), ενώ ο δεύτερος με την αύξηση της 

ζήτησης των εγχώριων προϊόντων. Πολιτικές για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης 

αποτελούν η μείωση των φόρων και η αύξηση των κρατικών δαπανών. Οι μειωμένοι 

φόροι έχουν ως συνέπεια την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την 

ενθάρρυνση των καταναλωτικών δαπανών. Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες 

κρατικές δαπάνες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και οδηγούν σε αυξημένους 

ρυθμούς ανάπτυξης. 

 Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής δείχνουν ότι, στην Α΄ ομάδα 

χωρών, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καθώς και οι εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων έχουν σημαντική επίδραση στην μείωση της ανεργίας, τόσο άμεσα όσο 

και έμμεσα, μέσω της οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η επίδραση αυτή δε φαίνεται 

να ισχύει σε μακροχρόνιο επίπεδο. Συνεπώς, οι φορείς χάραξης πολιτικής αυτών των 

χώρων πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση των εξαγωγών αλλά 

και την προσέλκυση μεγαλύτερων και ποιοτικότερων άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Επενδύσεων δηλαδή, που έχουν στόχο τη δημιουργία νέων εταιριών σε βιομηχανίες 

υψηλής τεχνολογίας καθώς και την μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας στο εργατικό 

δυναμικό με σκοπό την μακροπρόθεσμη βελτίωση του (greenfiled investments). Όσον 

αφορά την Β΄ ομάδα χωρών, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν μια βραχυχρόνια 

αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και την ανεργία. Οι 

εξαγωγές φαίνεται να έχουν σημαντική επίδραση στην μείωση της ανεργίας, η οποία 

με την σειρά προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών. Όπως και προηγουμένως, 

οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτικής των νέων χωρών μελών (EU13), πρέπει 

επικεντρωθούν σε πολιτικές που σχετίζονται με την απελευθέρωση των εμπορικών 
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συναλλαγών και την προώθηση των εμπορικών ροών με σκοπό τη μείωση της 

ανεργίας μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, για την Β΄ ομάδα χωρών τα αποτελέσματα 

δείχνουν μια μακροχρόνια μονόδορμη αιτιακή ανάμεσα στην ανεργία και την 

οικονομική ανάπτυξη με κατεύθυνση από την ανεργία προς την οικονομική 

ανάπτυξη. 

 

Εικόνα 7.1: Αποτελέσματα ανάλυσης αιτιότητας και για τις δύο ομάδες των χωρών 

 

 

 

 Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της εργασίας 

μας συμφωνούν με αυτά των Hsiao and Hsiao (2006). Οι Hsiao and Hsiao (2006) 

υποστήριξαν ότι οι εξαγωγές σε συνδυασμό με τις εισροές άμεσες ξένων επενδύσεων 

αποτελούν τους δύο σημαντικότερους παράγοντες για την προώθηση της οικονομικής 

ανάπτυξης σε μια ομάδα αναπτυγμένων χωρών. Επίσης, τα αποτελέσματα της 

εργασίας τους έδειξαν μια αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την 

οικονομική ανάπτυξη. 

 Οι χώρες και των δύο υπό εξέταση υποδειγμάτων, κυρίως όμως αυτές της Α΄ 

ομάδας χωρών, μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική τους ανάπτυξη και να 

μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας επικεντρώνοντας πρωτίστως σε πολιτικές που 

σχετίζονται με την προώθηση των εξαγωγών. Στην ομάδα των EU15, η αύξηση των 
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εξαγωγών φαίνεται να έχει θετική επίδραση στη μείωση της ανεργίας, τόσο άμεσα 

όσο και έμμεσα μέσω του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αλλά και των άμεσων 

ξένων επενδύσεων. Οι εξαγωγές, η οικονομική ανάπτυξη και οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις φαίνεται να αλληλοενισχύονται κάτω από το πλαίσιο της πολιτικής 

ανοικτών θυρών (open door policy). 

 Όσον αφορά την Β΄ ομάδα χωρών, τα αποτελέσματα της έρευνας μας 

δείχνουν να συμφωνούν, εν μέρει, με εκείνα των Strat et al. (2014). Το βασικό 

εύρημα της μελέτης τους είναι ότι δεν υπάρχει καμία αιτιακή σχέση ανάμεσα στις 

μεταβλητές των άμεσων ξένων επενδύσεων και της ανεργίας σε έξι από τις δεκατρείς 

νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάστηκαν. Το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων οφείλεται σε δύο βασικούς 

λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι συγγραφείς χρησιμοποιούνε την ανάλυση 

χρονολογικών σειρών σε ένα διμεταβλητό υπόδειγμα αυτόπαλίνδρομήσεων. Ο 

δεύτερος λόγος είναι ότι οι Strat et al. (2015) εφαρμόζουν την μεθοδολογία των 

Toda-Yamamoto (1995) για την εξέταση των αιτιακών σχέσεων μεταξύ των 

μεταβλητών. 

 

7.4 Συμβολή της Έρευνας και Πρακτική Συμβολή των Προτάσεων 

 
 Η επίδραση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στις οικονομίες 

υποδοχής παραμένει ένα από τα βασικά ερωτήματα στα διεθνή οικονομικά. Τα 

τελευταία χρόνια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται πολλές συζητήσεις σχετικά με 

την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με την προσέλκυση περισσότερων ΑΞΕ, 

λόγω των αναμενόμενων θετικών αποτελεσμάτων τους. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να 

δούμε από πού προκύπτει η σπουδαιότητα των ΑΞΕ και ποιες είναι τελικά οι 

επιπτώσεις τους στις χώρες που τις φιλοξενούν. Οι κύριοι λόγοι γι’ αυτό το 

φαινόμενο είναι: 

• Υπάρχουν (μακροχρόνιες, αιτιακές) σχέσεις μεταξύ των άμεσων ξένων 

επενδύσεων και άλλων βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών (όπως για 

παράδειγμα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών και της ανεργίας). 

• Οι σχέσεις αυτές υπάρχουν, και είναι μάλιστα σημαντικές (ισχυρές), τόσο 

μέσα σε μια χώρα όσο και μεταξύ άλλων οικονομιών ευρωπαϊκών χωρών. 

• Η μακροοικονομική αλληλεξάρτηση (διασύνδεση) μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυξανόμενα σημαντική, καθώς οι οικονομικές 
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συναλλαγές και οι οικονομικές συνεργασίες μεταξύ τους αυξάνονται όλο και 

περισσότερο. Συνεπώς, οι οικονομικές πολιτικές μιας χώρας μέλους της ΕΕ 

μπορούν να ζημιώσουν την οικονομία μιας άλλης χώρας μέλους ή να 

αποτελέσουν ευκαιρία για ταχύτερη ανάπτυξη.   

• Τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα αλλά και οι προτάσεις όσον αφορά το 

σχεδιασμό πολιτικών για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και σταδιακή 

μείωση της ανεργίας είναι πολύ σημαντικά. Και στις δύο ομάδες χωρών, 

κυρίως όμως στην ομάδα των παλιών χωρών μελών της ΕΕ (EU15), η χάραξη 

εμπορικών πολιτικών για την αναθέρμανση του εξωτερικού εμπορίου και την 

ενίσχυση των εμπορικών ροών πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα. 

Το άνοιγμα των οικονομιών αυτών σε άμεσες ξένες επενδύσεις, υπό το 

καθεστώς προώθησης των εξαγωγών θα οδηγήσει σε αυξημένους ρυθμούς 

ανάπτυξης και στην ενίσχυση της απασχόλησης. 

 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε στην 

αποσαφήνιση των σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές των εισροών άμεσων ξένων 

επενδύσεων, των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, της ανεργία και της οικονομικής 

ανάπτυξης όλων των χωρών μελών της ΕΕ (χωρισμένες σε δύο ομάδες χωρών). Τα 

ευρήματα αυτής της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή βοήθειας σε 

μελλοντικές μελέτες που πρόκειται να ασχοληθούν με παρόμοια ζητήματα. 

    

7.5 Προτάσεις για Περαιτέρω Έρευνα 

 

 Παρά τους περιορισμούς που αναφέραμε σε προηγούμενο ενότητα, η 

παρούσα διατριβή αποτελεί μια πλήρη και αυτοτελή μελέτη η οποία ανοίγει νέους 

ορίζοντες στη μελλοντική έρευνα. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται σύγχρονες 

και έγκυρες οικονομετρικές μέθοδοι, με σκοπό την εμβάθυνση στο ευρύ πεδίο των 

οικονομετρικών τεχνικών που έχουν χρησιμοποιηθεί αλλά και τη μεταστροφή της 

έρευνας σε νέους προβληματισμούς. Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί ως 

ακολούθως: 

• Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις 

σε μια οικονομία υποδοχής. Οι ξένοι επενδυτές είναι απρόθυμοι να 

επενδύσουν σε χώρες όπου η οικονομική ελευθερία, η προστασία των 
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δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και οι κανόνες του κράτους δικαίου δεν 

εφαρμόζονται (Knack and Keefer 1995, Rodrick 2004). Επίσης, παράγοντες 

όπως η φορολογική δομή της χώρας υποδοχής, η γραφειοκρατία και η 

δημόσια διοίκηση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εισροή άμεσων 

ξένων επενδύσεων. Συνεπώς, δείκτες που σχετίζονται με τη θεσμική ανάπτυξη 

της χώρα υποδοχής θα μπορούσαν να προστεθούν στην ανάλυση (π.χ η 

σοβαρότητα της διαφθοράς (severity of corruption), το κράτος δικαίου (rule of 

law), η προβλεπτικότητα χάραξης πολιτικής (predictability of policymaking)). 

• Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να εισάγουμε στο υπόδειγμα μας παράγοντες που 

σχετίζονται με απρόβλεπτες διεθνείς εξελίξεις ή εποχικές μεταβολές. Λόγω 

του γεγονότος ότι οι παράγοντες αυτοί δεν ποσοτικοποιούνται, η εισαγωγή 

τους θα μπορούσε να γίνει με τη μορφή ψευδομεταβλητών.  

• Ακόμη, επιπλέον οικονομετρικοί μέθοδοι όπως είναι η ανάλυση διάσπασης 

της διακύμανσης (Variance Decomposition analysis) καθώς και η ανάλυση 

της συνάρτησης των αιφνιδίων αντιδράσεων (Impulse Response Function 

analysis) θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην παρούσα έρευνα. Η μέθοδος 

των αιφνίδιων αντιδράσεων περιγράφει την αντίδραση της κάθε μεταβλητής 

του συστήματος σε μεταβολές των υπόλοιπων μεταβλητών. 

• Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να ελέγξουμε την ανταπόκριση των χωρών σε 

απρόβλεπτες εξελίξεις, στην ένταση που προκαλούν και στο πόσο γρήγορα ή 

αργά αυτές αφομοιώνονται. 
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Παράρτημα Α1. Δεδομένα για την Α΄ Ομάδα Χωρών (Παλιά μέλη της ΕΕ) 
 

Α' ΟΜΑΔΑ 

Gross Domestic Product (GDP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη BE DK DE IE GR ES FR IT 

1970 164639017624,61 122191127569,49 1323600489688,11 34390171277,13 93091286361,65 383217157413,16 894413584660,25 787967918090,98 

1971 170817955139,75 125859162688,69 1365064918967,32 35583471639,27 100390738879,22 401034737513,83 942096233396,76 802294025707,14 

1972 179795543294,28 131113779690,62 1423767369407,55 37892770735,19 110590589694,71 433718049486,26 984848897684,43 831902572411,79 

1973 190803215410,71 136042660954,60 1491787669124,01 39681850764,57 119539998978,29 467498029123,48 1049953162113,86 891182804171,09 

1974 198816252595,55 134932614927,45 1505065604342,64 41372388628,07 111843726256,08 493765741843,98 1099210887168,58 940199116157,09 

1975 196177960397,22 133284478158,00 1492020615355,92 43712678016,80 118964602294,88 496442956092,10 1086859826940,01 920547422868,03 

1976 207267411949,72 141406168364,04 1565864570870,02 44322385905,01 127115935485,54 512844396346,24 1134531783482,56 986139972310,55 

1977 208565186749,30 144204389901,55 1618277473048,80 47961830137,61 130854417332,63 527401865586,51 1175065644473,46 1011390094168,54 

1978 214492427205,02 147484386008,39 1666963235517,09 51408716710,38 140337258108,72 535117772665,86 1220840173879,52 1044160547116,35 

1979 219513819334,64 153310209907,49 1736148266393,08 52988525214,33 144943239491,75 535340095412,21 1262950847540,17 1106383738971,04 

1980 229346943552,09 152562757711,56 1760607620743,17 54620216342,72 145924695198,08 547164302653,18 1283622533248,77 1144332882465,38 

1981 228706415107,56 151209672785,16 1769925470019,40 56436456403,69 143657432237,88 546439481669,99 1296190142529,72 1153993656823,64 

1982 230067188418,75 156825573939,86 1762937083062,23 57725165081,92 142030299882,08 553250640636,10 1327524824140,68 1158766409130,94 

1983 230784636217,98 160984364280,57 1790657684659,01 57584141840,99 140498329290,10 563043817443,73 1343878655335,03 1172314746507,89 

1984 236476668465,22 167690292091,97 1841207016982,54 60091569885,28 143323161165,24 573092390230,55 1363964607238,97 1210131889643,31 

1985 240382773149,87 174438878001,16 1884069123653,19 61945764349,36 146919936943,61 586396362470,40 1385927827221,06 1243992417325,25 

1986 244764379299,89 183072278283,76 1927164176555,74 61680431733,09 147680482808,98 605473722690,51 1417194099445,36 1279570250745,34 

1987 250410259934,32 183603072246,18 1954185939456,80 64556646452,25 144344582320,51 639060092517,07 1451042924528,68 1320413629239,03 

1988 262237659618,57 183341136557,99 2026632217579,47 67924834087,92 150533878329,06 671615885610,71 1518772700106,95 1375796758357,88 

1989 271335121478,10 184391498667,62 2105600990195,49 71873929295,13 156254165703,24 704034987898,58 1582375593209,97 1422414028860,13 

1990 279847996241,97 187355488076,36 2216250450350,69 77959155611,33 156254165703,24 730657320884,16 1623837028984,48 1450659969659,30 
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1991 284977817933,09 189791909500,06 2329462319056,86 79463486301,15 161098044842,54 749259860410,57 1640714701824,35 1472977612473,85 

1992 289339844611,01 193541173704,46 2373999005123,61 82120168571,69 162225731156,27 756222098688,31 1664963471935,78 1485266303328,47 

1993 286556762504,87 193367751058,46 2350209222504,10 84331343762,75 159630119458,01 748421729943,65 1653852691682,83 1472599866826,43 

1994 295803867472,62 204052086824,72 2408300552156,39 89185310017,13 162822721848,40 766258081532,49 1691021184933,84 1504275838198,94 

1995 302858071564,77 210306641253,58 2448687857533,70 97777799421,36 166241542736,51 787387602402,28 1725641456022,73 1547701825713,33 

1996 307172021924,59 216267877957,15 2468051634084,46 107264199530,47 170162186674,84 806684806368,99 1744064659527,19 1565263361615,97 

1997 318645364582,31 223185106996,77 2510928567875,44 119354728559,07 176352020287,81 837977725108,29 1782152186194,85 1594471360285,38 

1998 324791916360,96 228006923565,64 2557678256976,57 130014511063,92 182283944166,90 875418231938,49 1842357932069,84 1617561939340,79 

1999 336289531885,16 233844930139,02 2605534447594,89 144278785693,80 188516946076,76 916854613758,22 1903007898865,84 1641034262999,01 

2000 348630077863,29 242096513037,55 2685202556832,31 159642082154,77 196957614571,31 963133737012,72 1973040715336,02 1700991026355,35 

2001 351445730374,35 243802891822,62 2725866487588,92 167600332595,49 205224269626,44 998475260757,19 2009259139005,37 1732674152132,65 

2002 356224175133,52 244938643401,35 2726143112968,21 176679477360,08 212282768281,44 1025535761918,08 2027922196776,60 1740496071398,45 

2003 359098303186,54 245878794245,70 2715907973934,24 183269156563,72 224900411252,11 1057219090336,85 2046163317428,99 1739685377907,43 

2004 370856300369,28 251525368898,32 2747443267174,05 190966074575,85 234723171409,69 1091677043453,72 2098231445884,94 1769793508683,99 

2005 377350395463,36 257675536234,49 2766253792966,22 202577741641,80 240075690352,19 1130798885738,45 2136555737949,56 1786275014006,62 

2006 387412601929,22 266422874447,01 2868605183305,97 213730007438,35 253297904331,44 1176892752325,52 2189261553002,04 1825553840487,82 

2007 398582533756,01 270641046805,77 2962381186887,53 224352794427,55 262254970178,58 1217839024380,02 2239290842802,07 1856279056972,99 

2008 402509221564,34 268519620938,12 2994469730885,94 219505904388,57 261690835688,70 1228698452594,65 2237484448620,85 1834816174045,02 

2009 391236681711,09 253304451792,67 2840389394617,72 205491671923,01 253482546934,54 1181610250581,24 2167069258226,38 1734003901473,55 

2010 400383139123,58 256817427641,90 2954359050887,93 203306959563,62 240951131470,43 1179232117935,55 2204446339914,44 1763885790470,28 

2011 407406824031,66 259568677869,10 3052837685917,52 207716067547,41 223829580516,59 1179825331621,24 2249127707682,93 1771814582852,04 

2012 406820965299,93 258637531662,14 3073861214744,07 208042248919,00 208222727155,15 1160459014905,16 2249439870828,98 1729863663436,92 

2013 420483063597,47 265136033390,53 3261935501293,34 227268082873,20 201025631249,07 1192452960005,97 2441943471621,15 1979566336243,35 

Πηγή: World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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Α' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Gross Domestic Product (GDP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη LU NL AT PT FI SE GB 

1970 9232451638,48 258328538634,25 120939265418,75 62809273607,77 71579425592,28 174915100918,79 937253398542,58 

1971 9478702938,55 269516175270,42 127123046431,82 66974566280,66 73266495560,15 176567429842,15 956761574521,26 

1972 10104126021,52 276271676574,25 135014668402,29 72343044053,61 78934014794,57 180608597115,03 991383486193,80 

1973 10944049369,34 292251970848,68 141613241023,35 80445950459,35 84446630547,92 187775112163,58 1063207922175,52 

1974 11600136186,50 304689990403,01 147198113745,28 81365335357,57 87179774177,05 193780527595,35 1046361073042,80 

1975 10655594829,92 305064819149,64 146664810249,28 77827870783,91 88753279936,41 198727478354,00 1040540681726,79 

1976 10925642972,11 319670264471,72 153377662190,91 83198173638,54 89058931051,40 200830223470,75 1069380317126,59 

1977 11097151152,01 325812019469,04 161169217986,26 87859432259,02 89272236510,38 197624453790,08 1093879321714,46 

1978 11549356889,63 333405878198,56 160829709421,25 90333524099,80 91878725167,62 201085941042,22 1130465279146,95 

1979 11820259614,56 340147073061,68 169444874205,05 95427374929,98 98422260314,60 208807648243,60 1159943902037,15 

1980 11919654159,59 351205268588,89 172378787496,91 99806861749,29 103726282642,06 212357318582,92 1135552516395,04 

1981 11853982763,77 348453183352,70 172130054375,05 101421840065,52 105060742403,69 213323184323,84 1120522179003,37 

1982 11988086515,00 344129726895,79 175592027623,78 103587576960,74 108264226217,46 215986875573,31 1143975479322,18 

1983 12346419626,77 351253067918,07 180812533144,31 103408253330,11 111537944755,51 220092005692,43 1185437113965,88 

1984 13477505384,79 362007309455,44 180905245197,76 101464199279,03 115004158463,86 229400874649,55 1217099249335,67 

1985 14663136056,84 371347748961,56 185425485672,97 104312745383,18 118802036148,06 234356790911,75 1260907293647,60 

1986 15100262234,36 381697121062,34 189692854397,65 108632289919,21 121940487809,70 240664089567,61 1311499053027,96 

1987 15601569637,37 389068641061,95 192267305138,76 115564544214,79 126196191844,87 248735585221,01 1371332499567,86 

1988 17329071291,46 402457344674,92 198604205226,26 124219297807,35 132785249498,34 255100825116,26 1440337456904,52 

1989 19510529700,75 420246978062,98 206324099196,66 132219814224,83 139527783030,84 261873259448,96 1473197988623,27 

1990 20600626001,18 437826443814,36 215290204955,41 137443188835,26 140232731559,89 263849550821,58 1484678121816,00 

1991 22492870404,96 448505198229,12 222699691669,03 143446991101,12 131818871717,74 260825901295,16 1465489551189,32 

1992 23107163016,23 456157041237,63 227361964790,96 145009812320,44 127225000491,51 257803991344,05 1484463662255,22 
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1993 24206729445,85 461893747201,91 228559729129,51 142046860117,49 126193590558,78 252478749860,89 1536278680727,80 

1994 26068313134,10 475570810326,82 234050005275,68 143417382531,29 130804370144,56 262609768875,12 1612376875837,47 

1995 27259861712,18 490389494105,36 240294421182,94 149559634085,29 135987432669,06 272952748450,94 1669348455304,69 

1996 27879047903,30 507094712232,01 246221628946,86 155076141766,28 140841432503,79 277353338746,83 1727630620976,64 

1997 31048102273,29 528790479032,98 251906666914,52 161910159857,59 149581753749,62 284865226402,38 1802789959786,92 

1998 34516987514,30 549537382480,23 261442701476,57 170229749885,55 157107274393,72 296843674402,35 1867096056232,64 

1999 39436029448,34 575279808983,73 270695492815,56 177163467543,23 163247610197,52 310676108248,87 1921957989057,57 

2000 44403447246,68 597951798239,07 280623490488,61 184100452055,63 171938507007,73 324508006841,44 2005798968605,89 

2001 46385489727,90 609467492414,07 283029563594,80 187735977383,87 175865148353,14 328604305270,49 2049623382702,93 

2002 47346042879,17 609932597124,81 287823319834,96 189171094564,23 179090743098,62 336764920705,47 2096666278800,92 

2003 50574043675,07 611979555290,26 290315637929,22 187447526211,29 182694824969,48 344630745031,12 2179461966564,13 

2004 56172959259,81 625666567179,03 297833593201,17 190372329145,35 190230750757,92 359225380493,07 2248619614851,40 

2005 58661766900,46 638470626274,69 304983601949,96 191847858528,58 195777993334,33 370579722395,00 2321357943508,92 

2006 66252673730,29 660141521166,00 316175860568,07 194626378967,82 204412962493,71 386504196279,41 2385311373121,37 

2007 72243819330,45 686023230363,63 327893175966,43 199229982245,65 215318854405,35 399313893653,52 2467061769099,47 

2008 75419340396,96 698399492613,04 332602571530,54 199213042998,93 215950966924,03 396864437794,91 2448078126497,53 

2009 65669427448,64 672785156444,31 319890852573,52 193419215650,35 197511750510,03 376911107478,32 2321502505138,79 

2010 70430284037,21 683063473113,47 325550262356,95 197164604092,98 204154134528,24 401624584927,29 2360033739558,01 

2011 74264786350,30 689515246480,63 334777576842,95 194699096734,06 209921185778,84 413402580325,45 2386404322586,65 

2012 72838879769,19 680915783713,87 337691814574,74 188409312440,67 207805039548,64 417239682032,40 2393031917309,27 

2013 84118166442,82 740787646619,91 372514580783,96 199474605407,15 222607211983,29 437302943379,28 2578691168033,84 
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Α' ΟΜΑΔΑ 

Exports of Goods and Services (EXP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη BE DK DE IE GR ES FR IT 

1970 61989640057,02 21081271515,39 167675931858,92 6724164644,17 5243769284,17 28401439602,61 85699564077,50 87350924825,63 

1971 64782193108,90 22434881794,42 171623050598,43 6999759021,09 6209544223,92 32434900981,62 94125059190,17 93851779503,85 

1972 71944811515,71 23672587390,41 182234157774,96 7251870577,89 7661050685,41 36781083258,68 104869840016,42 101799160333,92 

1973 82105767410,28 24730481622,55 201764740556,63 8043523409,74 9913499090,97 40459702149,28 118126866257,52 107896627933,59 

1974 85148184725,67 25910090183,95 225550012435,96 8100257903,15 9924921779,36 40055079599,55 131694618676,32 115605964901,38 

1975 78093324491,81 25503227949,34 211709443491,02 8711938401,61 10949175538,34 39894251709,12 127482574806,00 117550176667,33 

1976 88141605746,80 26407442414,90 233495524237,68 9419053081,04 12517000525,50 41889283397,53 138429172664,53 131603390465,28 

1977 90027777866,49 27368590580,07 242825097252,64 10740666197,34 13307315767,10 46957914769,70 149340519444,86 145607624722,29 

1978 92085453853,31 27769742630,05 249540327621,76 12063782214,13 14910750956,26 51981871727,85 158493150829,48 161417244927,97 

1979 98527910920,55 30588274498,90 261945582624,48 12844163292,32 17714713018,82 54893367109,34 169245658661,64 174002645904,89 

1980 98379768733,40 37219877317,78 276247501708,21 13660238257,10 19675946781,82 56153185584,37 173982380984,18 159456869139,49 

1981 101716315325,98 40400996684,27 296188171102,83 13927378818,78 21330086854,77 62493779652,18 182425528254,49 170360960395,88 

1982 104542823912,86 41687249154,58 307158112163,35 14698366768,93 17818278339,51 65971969422,97 180370169447,35 168135317135,25 

1983 107288739586,88 43621684860,37 305620271169,47 16234706792,40 16776547751,09 72314099115,41 188858405922,00 174524667977,36 

1984 114232394693,80 45167352575,76 332686268343,03 18928092328,77 18612678092,77 81019555102,45 201702346420,93 187966973292,47 

1985 114612332711,58 47878969385,14 357496767551,62 20173433245,33 18953499507,17 81560094969,69 205814538159,73 194686303370,43 

1986 117749699676,66 48482260652,77 353242078453,96 20755619321,72 22146965947,49 81750512422,93 203797546003,08 197964497466,33 

1987 123597291168,62 50851420948,47 355856410302,93 23603137197,01 23461882387,99 86054868240,82 209586873438,04 206108745908,16 

1988 135503167053,33 55314889135,89 376002123004,03 25733138656,94 22963821799,75 89339569309,14 227388435278,32 216802667369,55 

1989 146549001425,04 57936544570,96 414653191157,55 28386898437,65 23409998050,62 90618744619,98 249754087059,15 235289433749,21 

1990 153252029120,69 61845517107,98 461711132048,44 30865053002,45 22597958784,66 94870889200,70 259991528237,08 249867577886,39 

1991 157934477358,10 65858417084,80 512613664627,17 32625191705,35 23529738734,72 102694896654,21 275897355563,85 245002178157,49 

1992 163725653811,06 66184751813,85 509527694871,41 37156162181,63 25887693039,77 110405267885,62 291948328632,54 262854753967,07 
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1993 163001468922,61 66831584932,91 479125180321,35 40759921064,84 25215427738,46 119056977010,85 292621514343,63 286438402290,70 

1994 176575618103,60 72449144642,82 517871238123,66 46928418871,39 27077343375,69 138903389636,78 315928995962,05 314013840309,90 

1995 185390180116,30 74788349333,24 551474008854,40 56291474382,19 27889401524,52 151962341429,64 341922681398,30 353525703899,92 

1996 192279960851,10 77932635307,18 586905499179,23 63305916495,15 28861481892,84 167639188508,12 354287041963,89 358383353243,30 

1997 211496431486,70 81752102332,70 654111028204,75 74429385961,68 34644469175,67 192771963538,10 399759190097,25 377329951835,55 

1998 221561251919,94 85077815074,76 704172300154,21 91601982117,90 36463902696,01 208232287811,42 432496817135,50 386814146868,63 

1999 231500843911,33 94934891469,11 744861363975,53 105858152217,86 43075537184,40 223798324396,46 452319546175,94 382680713885,99 

2000 258833890725,42 106976759697,91 843383761130,18 128019616319,55 49155549666,11 246721169120,71 508250571723,13 427220947905,79 

2001 261581158932,20 110325817796,17 897331069989,55 138875393143,39 49148981386,22 257038070330,12 521309893141,57 439060382032,53 

2002 268107444720,73 114901507609,75 935391347062,63 145653135905,64 45024009391,90 262067830140,89 529734897073,82 425838849935,33 

2003 269446170010,68 113813780763,76 958936141371,93 146642982406,76 46338341981,93 271683646951,36 522665977298,17 420544661182,41 

2004 286015111906,46 116956565964,81 1061573173158,24 157807161443,32 54360543377,44 283044886394,63 547581413444,51 446842520494,45 

2005 296892254887,33 126232676495,06 1142951300800,88 164808960477,29 55721286760,68 290239019051,88 563188330099,99 462167960005,97 

2006 313068888213,04 137549504661,57 1292563622344,92 173060651788,02 58124857237,73 309662736904,94 592384519723,42 501094180371,09 

2007 329230006510,55 141361968080,23 1395657837138,74 187528652238,27 62261973864,60 330470237290,80 606192130797,64 532401157911,75 

2008 333759286527,14 146078230288,60 1435318248520,12 185452592699,76 63297066317,22 327100579485,86 604315141640,55 517342659826,89 

2009 302503154012,36 132229264738,01 1249017186489,58 178348252458,51 51005573990,20 294368617759,27 531180080456,90 426777123215,44 

2010 326902752281,33 136201810599,13 1438747102422,52 189776108387,89 53651097451,87 328817833358,07 581445323263,94 475245918357,96 

2011 347770465203,37 145714709742,18 1553956586081,68 199951661568,09 53826898005,27 353852011145,50 612867283531,07 504845035666,32 

2012 354106137788,36 146287671484,15 1603560675023,63 203072151976,67 52897827845,35 361309156346,41 627482408368,15 515639443130,38 

2013 358103870939,66 156949057781,42 1696526760558,13 212919929736,86 56071065512,61 384750967392,93 646378918071,93 522677640153,21 
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Α' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Exports of Goods and Services (EXP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη LU NL AT PT FI SE GB 

1970 8410078866,07 69193356202,61 22824516948,43 8655624613,16 11679889303,74 30397874328,17 130062462683,35 

1971 8735667907,86 76561055521,74 24287131133,10 9511198144,91 11544926781,52 31856976577,96 139061292789,00 

1972 9197029434,55 84129495743,16 26751084509,82 11275483248,02 13216726560,93 33736520800,30 140556867897,22 

1973 10474482941,10 93927684594,53 28206536039,33 11746572406,75 14171064833,69 38358438601,80 157852967421,40 

1974 11405063882,79 96611006022,71 31227743987,88 9901302887,52 14186758150,23 40391466892,42 169396994438,48 

1975 9782771803,48 93746001372,83 30478530257,63 8357745025,81 12322576772,78 36635054717,45 164377300529,83 

1976 9875295784,64 102367696075,30 33849275778,22 8357745025,81 14096533212,86 38210307072,96 179345741340,14 

1977 10293475038,08 100976485391,66 34659734368,89 8850804720,13 16357970980,31 38783430232,88 191681969959,99 

1978 10576345420,00 105231430213,13 37685032535,65 9655620928,64 17630178346,86 41808551707,65 195226029761,88 

1979 11598480424,49 113436396966,53 41952566768,08 12838718039,96 19331607077,25 44358902934,60 202587884930,90 

1980 11430586156,60 116333936846,79 43497079528,14 13123172656,55 20897492219,07 44092747911,23 201976965159,43 

1981 10879283637,49 119665244006,05 45621235445,52 12540114945,05 22110250643,25 45460321736,69 200978515096,92 

1982 10845174940,07 118411738308,55 45582494748,00 13125589238,24 21696486004,41 48534686574,25 203215266354,27 

1983 11418863361,56 121109023123,97 46304498510,92 14911348609,61 22635779293,73 53148441753,11 207305750781,69 

1984 13110285111,75 130483182116,60 50157168935,78 16646305763,50 24113680000,85 56912748923,75 221280333034,65 

1985 13476285750,93 136298536019,65 54648442831,10 17755935276,86 24267058272,14 57635609374,35 234232294180,75 

1986 14821749332,96 139088652108,43 52433956185,84 18955464329,48 24676066995,59 59641205900,37 243986240229,04 

1987 15407353380,92 144353942344,30 54233399655,85 21080945636,57 25459604055,92 62048510510,94 258280623991,77 

1988 16711321275,57 157202905039,05 58711418172,19 22806048103,01 26265731714,35 64119006577,60 259820133585,37 

1989 18348706804,35 170740685469,83 64901991898,81 25589403311,08 26987441874,62 66156316899,77 271656508069,44 

1990 19324845561,99 180402178779,29 70465533729,24 28017359134,22 27434497921,19 67683262586,89 286002952543,07 

1991 20995322029,95 192323285081,83 72535315057,61 28342930599,84 25257477651,89 66352755097,01 286477500107,47 

1992 21377363986,63 197984131721,63 73492335521,14 29260534460,50 27787624638,82 67784157955,22 299454436019,66 
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1993 22275351798,34 205841167984,88 71748243930,66 28302714712,21 32324767919,88 73075143186,01 313082009472,99 

1994 23126475443,76 223686763169,68 75829347778,37 30676931202,54 36752525147,00 82918597019,13 341977180823,92 

1995 23457692881,66 244285678754,42 81293150640,69 33388160657,59 39887862367,17 92267743835,49 374279245538,18 

1996 23813112470,78 254975625528,53 85065311192,32 35783817225,96 42246796400,09 96344505495,61 401928356460,56 

1997 25227080535,24 282730189523,95 95117017360,54 38329313995,35 48134619651,61 109618000411,70 432575473851,16 

1998 26864647067,60 301814405810,08 103057038779,58 41519671534,44 52576644624,90 119440713154,51 446713409779,41 

1999 29126747251,65 328020693428,84 109317015004,69 43109430805,46 58412152807,14 128001698539,18 460466335419,55 

2000 31585584241,16 372153409938,82 124122533381,08 46904747311,93 68492315474,03 142966194476,05 503742685632,69 

2001 32380863552,70 379351340595,93 131781275704,63 47754000597,49 69665837596,26 143858462799,74 515660097108,63 

2002 33705292742,38 382862010645,18 136912468432,23 49077192006,93 71998614094,54 145745099136,84 525446521408,55 

2003 34266651743,52 388734268517,14 138898202697,91 50858241709,45 70627721483,68 151868939503,59 540381339095,90 

2004 35764313784,01 419368999651,79 152929076235,88 52939924692,86 76397835829,33 168316624117,70 566588899869,80 

2005 37643013480,58 444526936278,17 164199966422,92 53062726956,18 81758941451,52 179476535024,68 617898236055,26 

2006 39501069492,12 476847982888,13 176895652390,19 59212607130,10 91696426656,75 195549541878,38 692127622686,36 

2007 42103417400,39 507344674924,14 192570442615,42 63680179673,55 99191749309,74 206730595316,13 677938948968,21 

2008 41794135203,70 517580709346,86 195319918505,95 63621101184,12 104965430591,93 210336868759,97 685110884800,08 

2009 39471969357,81 477499626921,36 164839086612,22 56674256952,18 82599549496,52 181249965152,74 625699917397,13 

2010 40696164751,53 532840869521,96 180264433949,76 62466926662,79 89144878050,57 201891096786,63 667454133913,12 

2011 41471422175,79 554422225538,48 192219266601,07 66798475748,72 91608442222,05 214118437870,29 697220801420,07 

2012 41398547480,48 572211858926,53 194571537935,17 68913747712,01 91418205606,49 215658631092,50 709318779736,55 

2013 43202134009,85 593930655126,10 198571173954,14 73197618763,37 92607063746,70 220797555887,76 723551732217,37 

Πηγή: World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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Α' ΟΜΑΔΑ 

Foreign Direct Investments Inflows (FDI) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη BE1 DK DE IE GR ES FR IT 

1970 314000000,00 104000000,00 694938679,36 32000000,00 50000000,00 222000000,00 621212791,70 624160000,00 

1971 428000000,00 125000000,00 968404593,26 25000000,00 42000000,00 202000000,00 525655910,08 550020000,00 

1972 386000000,00 164000000,00 1561461453,90 31000000,00 55000000,00 268000000,00 656666990,54 673870000,00 

1973 719000000,00 212000000,00 1538879120,29 52000000,00 62000000,00 390000000,00 1125479256,67 663950000,00 

1974 1137000000,00 240000000,00 1676574389,39 51200000,00 67000000,00 358000000,00 1846644397,71 596490000,00 

1975 954600000,00 266942000,00 499609355,52 158170000,00 24000000,00 682640000,00 1456390382,69 645320000,00 

1976 871790000,00 -190296000,00 1089231275,34 172680000,00 305000000,00 477620000,00 1046170353,63 108670000,00 

1977 1274930000,00 75800000,00 762472207,20 136240000,00 387000000,00 607680000,00 1767879928,53 1128220000,00 

1978 1435800000,00 89465000,00 1155598058,29 375260000,00 428000000,00 1178160000,00 2444704700,79 476020000,00 

1979 1130080000,00 223893000,00 1168419110,32 336680000,00 613000000,00 1396810000,00 2721320671,81 415450000,00 

1980 1544780000,00 104120000,00 227212889,52 286450000,00 672000000,00 1492700000,00 3328241662,61 576580000,00 

1981 1386450000,00 99454000,00 272677117,40 203450000,00 520000000,00 1706770000,00 2426068430,73 1127030000,00 

1982 1472180000,00 133850000,00 710947618,82 242010000,00 436000000,00 1782690000,00 1559014361,58 617180000,00 

1983 1289700000,00 60131000,00 1775170807,92 169650000,00 439000000,00 1622390000,00 1631008044,89 1189580000,00 

1984 389370000,00 -15357000,00 626958729,42 121360000,00 485000000,00 1771830000,00 2196507926,15 1320640000,00 

1985 1051490000,00 124098750,52 1068037880,00 163660000,00 447000000,00 1967800000,00 2207831087,04 1071700000,00 

1986 729860000,00 161290521,93 2183182021,02 250293354,58 471000000,00 3450600000,00 2861530082,84 -171760000,00 

1987 2354920000,00 88007578,59 1692341274,00 322476620,45 683000000,00 4570700000,00 4899199867,79 4174570000,00 

1988 5212470000,00 503749524,62 908439891,84 257438683,13 907000000,00 7020570000,00 7196661669,20 6801430000,00 

1989 7020270000,00 1083558932,28 5804681148,96 192759335,72 752000000,00 8428380000,00 13074422604,03 2528259808,03 

1990 8046730000,00 1132150000,00 2151927377,12 621911119,64 1005000000,00 13294256012,71 15629204199,92 6344876070,44 

1991 9362560000,00 1552520000,00 3825446333,77 1361667608,25 1135000000,00 11624296004,31 16186694415,44 2481577046,78 

1992 11285800000,00 1017390000,00 -1615099059,00 1458174882,30 1144000000,00 14949532738,90 18750336135,06 3209808107,69 
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1993 10750000000,00 1712770000,00 314404419,84 1077890111,32 977000000,00 8571495168,00 16629135758,37 3746619145,06 

1994 8513580000,00 5006180000,00 6015923424,90 856978768,46 981000000,00 8883489997,60 15680760872,93 2235949703,55 

1995 10688700000,00 4328924243,83 9196895705,22 1442925097,76 1053000000,00 7910826167,86 23562492160,00 4816515160,26 

1996 14063900000,00 749574105,62 5179442536,47 2617482736,77 1058000000,00 9325038921,00 21746738510,00 3535093548,07 

1997 11998300000,00 2786564241,60 10808950541,25 2028797560,00 984000000,00 8918366665,85 23383764354,95 4961471598,85 

1998 22690500000,00 7730385638,79 21977174660,48 8862216450,00 71200000,00 14266893820,87 31239760321,80 4280245051,00 

1999 119692913159,33 16756877630,36 52634182892,00 18210641713,91 561900000,00 18743385203,07 46547108372,53 6911159384,93 

2000 88738713838,22 33823489386,55 215209449000,00 25779436152,57 1108162889,26 39575103192,38 43252267242,25 13374792703,15 

2001 88203253899,11 11522536832,47 29517990612,00 9650920349,71 1589337008,17 28408128803,33 50476816934,67 14870560442,41 

2002 16250529386,85 6637355900,34 56870912602,00 29323796527,22 50256458,52 39222568827,82 49034969074,17 17054881182,06 

2003 33476141999,07 2610938313,55 28678982025,00 22781292817,21 1275233230,33 25819302938,72 42498369137,08 19424383262,94 

2004 43557889900,85 -10715966790,52 -8205770040,00 -10607612697,35 2101655770,99 24760684160,60 32560391872,01 20125860945,04 

2005 34370491966,37 12873296414,32 38146569260,00 -31689300104,46 623290056,21 25020183930,26 84953763866,09 23291299806,00 

2006 58892968747,06 2690531682,69 44341844175,00 -5542306818,99 5354887027,51 30802380036,91 71848046850,22 42580923575,63 

2007 93429304251,90 11811819167,11 58603226325,00 24707173730,36 2111305461,80 64264413806,85 96221384598,12 43849348103,99 

2008 193950269161,75 1824198284,47 5535572784,00 -16452924158,64 4498626725,75 76992513978,11 64184275094,30 -10835316951,70 

2009 60963293384,81 3917274621,47 16167471855,00 25715329592,70 2436364596,17 10406598097,09 24215002438,03 20076600036,40 

2010 77013952810,76 -11521884468,22 43361090808,00 42804071280,52 330073947,91 39872509437,19 33628459230,91 9178260898,36 

2011 119021901564,60 13094393252,76 35203126506,00 23544703241,10 1143135169,70 28379206674,04 38547031715,91 34323803963,27 

2012 6238105816,54 2831257078,14 15117532840,00 38314570072,49 1740100784,54 25696452868,72 25085636019,29 92510028,34 

2013 13405866490,34 3231218340,87 12720785385,29 37519724254,77 2566523137,88 30866597779,49 39865464543,34 19507802469,33 

Πηγές: United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (2014), Geneva 
            World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
 
 

1 Τα δεδομένα από το 1970 έως και το 2001 αναφέρονται στο Βέλγιο-Λουξεμβούργο. Από το 2002 και μετά τα στοιχεία καλύπτουν μονό το Βέλγιο (βλ. UNCTAD) 
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Α' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Foreign Direct Investments Inflows (FDI) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη LU2 NL AT PT FI SE GB 

1970 0,00 632600000,00 112650000,00 28900000,00 18000000,00 108250000,00 1488000000,00 

1971 0,00 752900000,00 142730000,00 56000000,00 25000000,00 84100000,00 1771220000,00 

1972 0,00 754550000,00 145400000,00 73000000,00 37000000,00 65310000,00 1207960000,00 

1973 0,00 1119000000,00 160760000,00 95000000,00 13000000,00 83960000,00 2722730000,00 

1974 0,00 1103110000,00 177050000,00 106000000,00 35000000,00 76590000,00 4373740000,00 

1975 0,00 1232380000,00 79110000,00 115350000,00 68231181,38 80220000,00 3318540000,00 

1976 0,00 581100000,00 91230000,00 63000000,00 57705942,94 4860000,00 3006210000,00 

1977 0,00 605300000,00 96810000,00 57910000,00 46656838,95 81450000,00 4426550000,00 

1978 0,00 1082150000,00 142390000,00 65990000,00 34245494,05 69710000,00 3787370000,00 

1979 0,00 1715160000,00 187430000,00 78300000,00 27212071,89 112470000,00 6469480000,00 

1980 0,00 2005200000,00 239300000,00 164515671,54 27881439,54 250910000,00 10122800000,00 

1981 0,00 1489900000,00 327520000,00 183000142,98 98256184,46 181120000,00 5879380000,00 

1982 0,00 1156749500,50 207920000,00 155725256,16 -3526663,65 394135558,31 5413260000,00 

1983 0,00 793631130,00 216120000,00 155082144,79 84020337,23 282485056,30 5178780000,00 

1984 0,00 700898902,20 115240000,00 219974041,94 137603993,34 321684155,81 -347320000,00 

1985 0,00 1615686222,40 169167935,43 293529739,72 109714580,75 429575007,67 5668299869,36 

1986 0,00 3355615803,20 183400907,83 273045117,56 339677129,20 1079540062,72 8274735890,07 

1987 0,00 2583521276,00 395491398,06 515878536,65 265040176,91 645083306,52 14684782146,86 

1988 0,00 4752150624,00 445427083,59 991545910,50 530263003,76 1671051794,06 20566732465,27 

1989 0,00 7836968100,00 581979789,43 1808273133,15 488206151,16 1808219014,47 28478025027,28 

1990 0,00 11063305154,00 653000000,00 2901500000,00 787236824,90 1971176589,85 30461116132,23 

1991 0,00 6074610152,00 360000000,00 2547600000,00 -246539300,39 6353203803,22 14846168090,79 

1992 0,00 6392104020,00 1485518535,21 2217800000,00 406747271,98 -41038497,20 15472801496,73 
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1993 0,00 6359115500,00 1125105629,96 1440670292,20 973908166,03 3845877123,11 14804493991,06 

1994 0,00 7031609576,00 2075822748,05 1250510250,14 1648518314,82 6349663037,84 9252755089,70 

1995 0,00 11723693630,00 1825090441,34 674923083,83 1021200495,15 14448291814,45 19969447723,41 

1996 0,00 16186773000,00 4323515221,33 1312517719,50 1087643863,75 5437401952,89 24435298412,69 

1997 0,00 11181067380,00 2668974179,34 2340007621,04 2093281901,47 10967545046,49 33226594372,30 

1998 0,00 37277251481,00 4571855256,12 3026885824,41 12236387565,53 19918942070,75 74321325419,33 

1999 0,00 41203161639,29 2974499635,95 1156734251,20 4610271598,84 61135041386,13 87978940453,71 

2000 0,00 63854984337,57 8501013451,26 6635315358,94 8834047070,20 23432806824,53 121897747268,63 

2001 0,00 51927499530,21 5689434546,45 6230603752,99 3731529480,72 10914355073,14 53764818507,03 

2002 4058460307,75 25038257023,20 138346430,76 1799215095,76 8046021363,70 12273034969,79 25152010647,12 

2003 2913499933,41 32819620917,48 6195021861,46 7148541703,82 3318958414,69 5395825999,41 27390639898,64 

2004 5192170009,87 12452614652,98 3183649649,54 1934632123,32 2826519652,58 12215121927,26 57138672232,60 

2005 6563642242,45 39047157140,73 10784460030,84 3929563995,42 4750161667,41 11625575777,62 177900646911,44 

2006 31785374231,16 13977828263,76 7933351816,05 10908238316,68 7651707790,72 27532027875,72 156193248412,57 

2007 -28259997426,91 119382786003,47 31153594529,71 3062541231,09 12451035943,93 28845597565,39 200039217883,36 

2008 16853281913,06 4549309700,81 6858314717,84 4664862489,47 -1143999707,03 36887920118,34 89025784699,78 

2009 19313900683,90 38609946891,20 9303417550,77 2706380419,06 717656488,98 10093500313,57 76300904008,14 

2010 39730839459,90 -7324331662,35 839685051,88 2645813163,45 7358832917,24 140485398,96 49616875702,09 

2011 18116198691,88 21046632052,32 10617845152,95 11149634047,17 2549839787,03 12923615613,98 51137483357,13 

2012 9526574498,84 14405715320,95 3939385373,65 8994982615,82 4152672383,44 16334465225,54 45795967755,95 

2013 30075373593,09 12388874062,45 5082653198,06 3114022404,30 16887856479,75 58149516043,83 43525115043,84 

Πηγές: United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (2014), Geneva 
            World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
 

2 βλ. προηγούμενο πίνακα. 
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Α' ΟΜΑΔΑ 

Unemployment (UN) as percentage of civilian labor force 

Έτη BE DK DE3 IE GR ES FR IT 

1970 1,8 0,6 0,5 6,3 4,2 2,6 2,4 5,1 

1971 1,7 0,9 0,6 6,0 3,1 3,4 2,7 5,1 

1972 2,2 0,8 0,8 6,7 2,1 2,9 2,8 6,0 

1973 2,2 0,7 0,8 6,2 2,0 2,6 2,7 5,9 

1974 2,3 2,8 1,8 5,8 2,1 3,1 2,7 5,0 

1975 4,2 3,9 3,3 7,9 2,3 4,5 3,8 5,5 

1976 5,5 5,1 3,3 9,8 1,9 4,9 4,1 6,2 

1977 6,3 5,9 3,2 9,7 1,7 5,3 4,5 6,7 

1978 6,8 6,6 3,1 9,0 1,8 7,1 4,6 6,7 

1979 7,0 4,6 2,7 7,8 1,9 8,8 5,2 7,2 

1980 7,4 4,9 2,7 8,0 2,7 11,5 5,5 7,1 

1981 9,4 7,9 3,9 10,8 4,0 14,2 6,5 7,4 

1982 11,0 8,4 5,6 12,5 5,8 16,0 7,1 8,0 

1983 10,7 8,4 6,9 13,9 7,1 14,3 7,1 7,4 

1984 10,8 7,9 7,1 15,5 7,2 16,7 8,5 7,9 

1985 10,1 6,7 7,2 16,8 7,0 17,8 8,9 8,2 

1986 10,0 5,0 6,6 16,8 6,6 17,4 9,1 8,9 

1987 9,8 5,0 6,4 16,6 6,7 18,5 9,3 9,6 

1988 8,8 5,7 6,3 16,2 6,8 17,5 8,8 9,7 

1989 7,4 6,8 5,6 14,7 6,7 15,5 8,4 9,7 

1990 6,6 7,2 4,8 13,4 6,4 14,4 8,0 8,9 

1991 6,4 7,9 5,6 14,7 7,1 14,5 8,4 8,5 
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1992 7,1 8,6 6,6 15,4 7,9 16,3 9,3 8,8 

1993 8,6 9,6 7,8 15,6 8,6 20,1 10,6 9,7 

1994 9,8 7,7 8,5 14,3 8,9 21,3 11,1 10,6 

1995 9,7 6,7 8,3 12,3 9,2 20,0 10,5 11,2 

1996 9,5 6,3 8,9 11,7 9,6 19,1 11,0 11,2 

1997 9,2 5,2 9,7 9,9 9,8 17,8 11,1 11,2 

1998 9,3 4,9 9,4 7,5 11,1 15,9 10,7 11,3 

1999 8,5 5,2 8,6 5,6 12,0 13,2 10,4 10,9 

2000 6,9 4,3 8,0 4,2 11,2 11,7 9,0 10,0 

2001 6,6 4,5 7,9 3,9 10,7 10,5 8,2 9,0 

2002 7,5 4,6 8,7 4,5 10,3 11,4 8,3 8,5 

2003 8,2 5,4 9,8 4,6 9,7 11,4 8,9 8,4 

2004 8,4 5,5 10,5 4,5 10,5 10,9 9,3 8,0 

2005 8,5 4,8 11,3 4,4 9,9 9,2 9,3 7,7 

2006 8,3 3,9 10,3 4,5 8,9 8,5 9,2 6,8 

2007 7,5 3,8 8,7 4,7 8,3 8,3 8,4 6,1 

2008 7,0 3,4 7,5 6,4 7,7 11,3 7,8 6,7 

2009 7,9 6,0 7,8 12,0 9,5 18,0 9,5 7,8 

2010 8,3 7,5 7,1 13,9 12,6 20,1 9,7 8,4 

2011 7,2 7,6 5,9 14,7 17,7 21,7 9,6 8,4 

2012 7,6 7,5 5,5 14,7 24,3 25,0 10,3 10,7 

2013 8,4 8,9 5,2 13,9 27,5 26,1 10,7 12,2 

Πηγή: Annual Macro-Economic Database - AMECO (2014), European Commission 
 
3Τα δεδομένα από το 1970 έως και το 1990 αφορούν τη Δυτική Γερμανία. Από το 1991 και μετά τα στοιχεία αναφέρονται στη Γερμανία (βλ AMECO). 
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Α' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Unemployment (UN) as percentage of civilian labor force 

Έτη LU NL AT PT FI SE GB 

1970 0,0 0,9 1,5 2,6 2,1 1,5 2,2 

1971 0,0 1,1 1,3 2,5 2,5 2,5 2,7 

1972 0,0 2,0 1,2 2,5 2,9 2,7 3,1 

1973 0,0 2,0 1,1 2,6 2,6 2,5 2,2 

1974 0,0 2,4 1,4 1,7 1,9 2,0 2,0 

1975 0,2 4,9 1,8 4,4 2,7 1,6 3,2 

1976 0,3 5,1 1,7 6,2 3,9 1,6 4,8 

1977 0,5 4,8 1,4 7,3 5,9 1,8 5,1 

1978 1,2 4,7 1,5 7,9 7,3 2,2 5,0 

1979 2,4 4,7 1,4 7,9 6,0 2,1 4,6 

1980 2,4 5,3 1,1 7,6 4,7 2,0 5,6 

1981 2,4 7,7 1,5 7,3 4,9 2,5 8,8 

1982 2,4 10,6 2,4 7,2 5,4 3,2 10,1 

1983 3,4 8,3 3,0 8,2 5,5 3,7 10,8 

1984 3,0 8,1 2,9 8,9 5,2 3,3 10,9 

1985 2,9 7,3 3,1 9,1 4,9 2,9 11,2 

1986 2,6 6,5 3,3 8,8 5,2 2,7 11,2 

1987 2,5 6,3 3,5 7,2 4,8 2,2 10,3 

1988 2,0 6,2 3,3 5,8 4,2 1,8 8,5 

1989 1,8 5,7 2,9 5,2 3,1 1,6 7,1 

1990 1,7 5,1 3,1 4,8 3,2 1,7 6,9 
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1991 1,6 4,8 3,4 4,2 6,6 3,1 8,6 

1992 2,1 4,9 3,4 4,1 11,7 5,6 9,8 

1993 2,6 5,5 4,0 5,5 16,3 9,1 10,2 

1994 3,2 6,2 3,8 6,8 16,6 9,4 9,3 

1995 2,9 7,1 3,9 7,2 15,4 8,8 8,5 

1996 2,9 6,4 4,3 7,2 14,6 9,6 7,9 

1997 2,7 5,5 4,4 6,7 12,7 9,9 6,8 

1998 2,7 4,3 4,5 5,6 11,4 8,2 6,1 

1999 2,4 3,5 3,9 5,0 10,2 6,7 5,9 

2000 2,2 3,1 3,6 4,5 9,8 5,6 5,4 

2001 1,9 2,5 3,6 4,6 9,1 5,8 5,0 

2002 2,6 3,1 4,2 5,7 9,1 6,0 5,1 

2003 3,8 4,2 4,3 7,1 9,0 6,6 5,0 

2004 5,0 5,1 4,9 7,5 8,8 7,4 4,7 

2005 4,6 5,3 5,2 8,6 8,4 7,7 4,8 

2006 4,6 4,4 4,8 8,6 7,7 7,1 5,4 

2007 4,2 3,6 4,4 8,9 6,9 6,1 5,3 

2008 4,9 3,1 3,8 8,5 6,4 6,2 5,6 

2009 5,1 3,7 4,8 10,6 8,2 8,3 7,6 

2010 4,6 4,5 4,4 12,0 8,4 8,6 7,8 

2011 4,8 4,4 4,2 12,9 7,8 7,8 8,0 

2012 5,1 5,3 4,3 15,9 7,7 8,0 7,9 

2013 5,9 6,7 4,9 16,4 8,2 8,1 7,6 

Πηγή: Annual Macro-Economic Database - AMECO (2014), European Commission 
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Παράρτημα Α2. Δεδομένα για την Β΄ Ομάδα Χωρών (Νέα μέλη της ΕΕ) 
 

B' ΟΜΑΔΑ 

Gross Domestic Product (GDP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη BG CZ EE HR CY LV LT 

1995 21868604178,63 97173582293,58 7119162269,31 30497896081,25 12022358577,76 8214916164,58 14424300726,18 

1996 19893857267,35 101584951076,39 7538473521,36 32303460112,90 12244632337,89 8526335754,07 15171864632,88 

1997 19566497800,96 100718914462,81 8423215663,09 34417283066,06 12532199641,68 9232554281,80 16305072207,18 

1998 20517696082,95 100481242760,59 8996810536,98 35097632191,57 13164231118,38 9668587269,57 17548956324,29 

1999 20920692661,05 102168611668,62 8972406367,21 34731608390,58 13802278123,11 10122922707,84 17360615064,34 

2000 22113172142,73 106445032679,51 9842476302,04 36034178392,33 14498299779,06 10822812606,31 17924960438,48 

2001 23041925372,73 109742007520,29 10460745662,34 37351587213,99 15081936317,86 11693345404,21 19132334492,25 

2002 24124895865,24 112100692548,24 11147015405,66 39173696884,20 15397335239,01 12450199800,39 20445486537,11 

2003 25451765137,83 116322600169,05 12012624258,82 41277742636,96 15695130499,44 13346108624,67 22540470795,39 

2004 27157033402,07 121839305156,02 12774565430,53 42981868334,69 16358201719,72 14504256891,43 24197371917,58 

2005 28895083539,80 130066444281,35 13905561150,08 44821408830,90 16997801392,38 16041840426,27 26085307221,85 

2006 30773263969,89 139197604082,24 15309653397,50 47033452790,80 17699013877,54 18004275914,89 28131654767,67 

2007 32742752863,96 147180768655,50 16456683846,94 49413312273,14 18607069376,10 19800672593,28 30899753882,10 

2008 34772803541,53 151741903168,47 15773508424,12 50443252480,29 19281876370,19 18960420623,35 31804328148,63 

2009 32860299346,74 144902684972,29 13549705746,65 46938856452,66 18960609562,13 15556078263,52 27115825491,06 

2010 32991740544,13 148480783612,59 13897254467,00 45872253522,12 19207097486,44 15502642580,34 27476518250,84 

2011 33585591873,92 151181074754,16 15225543588,02 45764543779,49 19283925876,39 16324282637,10 29125109345,89 

2012 33787444848,88 149637335689,37 15825263611,15 44908876583,32 18821111655,35 17140496768,95 30202738391,69 

2013 38928402389,38 164008029823,75 17891516315,97 47121727280,06 17904771625,97 19224952420,09 38184663159,44 

Πηγή: World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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B' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Gross Domestic Product (GDP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη HU MT PL RO SI SK 

1995 77802328312,30 4783168755,00 200601231283,04 79596003163,59 24178396021,94 40836163392,09 

1996 77927497631,32 4624287056,64 213116575195,83 82786928871,40 25060357218,85 43670753152,56 

1997 80364432839,20 4867384846,73 228218613560,17 77734629367,27 26302682826,26 45610416614,85 

1998 83638045596,95 5116867678,44 239587629488,75 74011870572,11 27227200955,03 47599465240,64 

1999 86312535580,14 5358382432,36 250427049719,15 73123725167,79 28677216997,22 47617430667,83 

2000 89959445223,28 5721155308,11 261094749676,17 74659324662,20 29900452542,87 48269023753,26 

2001 93298922479,22 5632483774,99 264241728891,15 78899950997,49 30779416299,04 49949746300,21 

2002 97503072960,20 5790846033,83 268056056098,62 82871199516,93 31957298602,45 52238889441,61 

2003 101257354318,72 5798495015,92 278422211025,31 87142617156,30 32893663260,54 54733310533,52 

2004 106114858059,40 5769315565,72 293303320736,69 95094333148,50 34341578806,63 57501614227,09 

2005 110321711572,91 5980795755,74 303912247950,85 99172613715,92 35717733757,46 61328471583,14 

2006 114621126601,78 6113803055,43 322838342378,87 107816765291,59 37807079251,51 66446582514,61 

2007 114752596065,98 6375426572,49 344743806100,18 114565776634,33 40438539085,43 73419444098,99 

2008 115778658240,57 6624068208,81 362417266564,78 123572601833,41 41806692167,36 77641412759,61 

2009 107907302000,82 6438594298,97 368909002682,76 115171185298,51 38486000437,22 73809327198,11 

2010 109264940823,84 6715453853,82 383205737633,98 114088972368,88 38970326904,76 77075641089,42 

2011 110785133967,16 6809470207,78 400269017271,01 116723196089,07 39246571782,97 79375003109,07 

2012  112873932323,45 6884374380,06 407894500970,49 117136020818,51 38248504737,25 80804789205,32 

2013 124938689514,36 8184021237,08 425426589501,40 131235689357,62 40395581121,89 88210918791,20 

Πηγή: World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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B' ΟΜΑΔΑ 

Exports of Goods and Services (EXP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη BG CZ EE HR CY LV LT 

1995 8462175485,44 33268027646,28 3964943973,54 9948561645,77 5652405561,18 3280653255,80 5792908588,00 

1996 8378920701,55 35430698218,02 3978155908,32 11372469968,81 5850300689,24 3944848248,40 6913636483,56 

1997 9615596226,86 38850223834,65 5026410020,89 11848695253,63 6056343354,06 4462598758,45 8206099334,98 

1998 12291585367,27 43364984399,40 5700111087,90 12530764657,18 6152936672,34 4679297013,02 8582795893,65 

1999 11720113456,71 45828104727,49 5724280291,50 12637963313,57 6679826103,58 4396797690,28 7142578056,75 

2000 9856615417,09 53740685730,58 7293976892,75 14147598769,99 7390669835,09 4893768915,66 7852346811,97 

2001 10448012342,12 59972659823,51 7587092068,35 15386993394,78 7843102422,28 5258643259,82 9518475153,80 

2002 11471917551,64 61435129691,92 7384720799,13 15553974104,36 7459457729,22 5543121562,05 11369153347,65 

2003 12687940812,12 66094605358,81 7954819055,61 17352426850,43 7425686189,34 5833289430,33 12152166524,39 

2004 14197805768,76 75074788948,45 9110265380,79 18291533720,58 7832295529,52 6383940474,47 12686632104,17 

2005 11713189759,23 83807575246,36 10807120878,72 18981530324,68 8213238499,40 7675880131,11 14936643948,72 

2006 17651776967,16 95403900670,98 11464778664,88 20115021812,67 8503673742,38 8176866211,13 16731918819,01 

2007 18728535362,15 106077630796,31 11884736832,81 20852743675,73 9021053733,38 8993821104,58 17229359324,52 

2008 19290391423,02 110270570352,26 12001939436,90 21205935400,94 8989983916,69 9175820427,45 19221688546,27 

2009 17129867583,64 98267022390,42 9451200268,62 17777273420,85 7968732550,65 7883940140,19 16771772378,74 

2010 19647958118,43 113416735944,68 11692968636,52 18638173003,53 8017363568,08 8699571591,10 19508020519,28 

2011 22064656967,00 124244823280,20 14424801205,04 18956255159,10 8681456370,28 9476268919,21 23187976851,21 

2012 21972481617,31 129789202369,48 15237810820,52 19117488104,02 8476023243,23 9873658293,23 25718621733,21 

2013 29284174168,73 127461127526,97 15817011640,05 21851081345,77 9356025546,18 10943656296,24 29214651535,22 

Πηγή: World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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B' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Exports of Goods and Services (EXP) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη HU MT PL RO SI SK 

1995 22896381195,75 4455970095,21 42957125479,06 12619299549,33 10817284727,05 19674220568,57 

1996 25441574286,32 4465174156,55 48091071375,19 12875445517,91 11114251203,15 19400446825,98 

1997 30780434156,30 4550810664,54 53980555078,69 14344722590,72 12343429559,07 20532665091,41 

1998 35865644532,96 4558660662,34 61771074036,00 13686098278,78 13270177040,00 24835420967,54 

1999 39845923365,02 4489402045,93 60217716811,11 15117663739,29 13485452142,28 27868656883,47 

2000 47707193766,99 4497941683,85 74194105293,80 18660719337,91 15255161380,20 30359320979,98 

2001 51546543409,37 4269207772,76 76507296910,20 21060401831,52 16225246477,51 32460609376,94 

2002 53515438477,82 4551312929,77 80198105922,46 24552233565,19 17321022110,61 34162020892,92 

2003 56814961231,57 4433871593,70 91590057487,61 26779271981,53 17862809553,41 39606567591,10 

2004 65354998559,49 4561888798,78 104394627164,75 30633024652,81 20086082907,54 42527802512,13 

2005 72753983941,48 4594108306,69 112705997255,43 32809533095,31 22208563968,40 46764126352,44 

2006 86618606340,74 5074326544,75 129203703932,65 36041346005,28 24992502085,25 56563123989,55 

2007 99579938120,83 5210091188,75 140984311699,66 38800563298,85 28424884073,18 64649090909,09 

2008 105224786742,33 5344257154,88 150924815956,21 41734880987,86 29251417389,08 66680805869,92 

2009 94461142635,25 4866990322,12 140735470471,15 39101006101,62 24223313402,36 56048913070,51 

2010 107964160184,39 5759421501,03 157730908551,44 44649267409,41 26533816819,06 65324539236,41 

2011 108227869842,32 5862722128,12 169963683904,71 49537340572,92 28137673212,12 69873738912,87 

2012 112941109566,93 6172622133,34 176634842434,51 47991333915,08 28716627121,96 75212348834,56 

2013 122843111582,23 7254727618,18 199887388968,56 55733113285,06 29596341963,99 79071556274,10 

Πηγή: World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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B' ΟΜΑΔΑ 

Foreign Direct Investments Inflows (FDI) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη BG CZ EE HR CY LV LT 

1995 79009600,00 2561831451,32 201725644,81 103475363,09 323151054,33 138534609,72 66680342,50 

1996 95266000,00 1428437754,42 150717394,92 485181633,00 368852546,91 297096866,09 140083170,00 

1997 428368445,18 1301371678,07 266112940,06 544592090,92 470007410,12 405853918,89 325778607,50 

1998 467973675,61 3716358127,95 578370331,00 952544208,31 296996441,21 276479545,91 850534500,00 

1999 721363651,24 6329666292,54 302782681,51 1452024073,46 691113722,49 269195491,20 447054442,50 

2000 888408840,98 4985209231,47 391284319,15 1050854063,02 720324140,44 320876018,14 348183827,50 

2001 706564215,09 5641740698,77 539289385,79 1313183976,24 798633592,52 102228603,46 409701687,50 

2002 806080440,45 8482047131,05 288728714,89 1070919862,79 893191902,19 196845480,04 666248506,92 

2003 1825416067,55 2102736715,23 928000118,20 1989070901,62 766640018,62 236558243,14 165796322,61 

2004 2969081199,21 4974497856,01 957118054,26 1179088329,83 932254608,15 494580197,80 711026174,30 

2005 3426050218,87 11653247013,45 2869315022,51 1825406784,63 1005809102,20 549120341,69 944810568,02 

2006 6821477347,17 5462625466,91 1796269533,08 3231081512,42 1577160505,61 1292420666,73 1669618676,49 

2007 10827862572,16 10443817539,43 2716822042,11 4927658165,94 1914410682,75 1804445003,04 1851797399,09 

2008 8613363298,79 6451002922,97 1731143680,48 5938057779,85 1216034394,11 980100424,90 1805393567,46 

2009 2958798935,32 2926814823,54 1839952442,75 3346352274,12 2986030037,11 72989279,00 -12608350,14 

2010 1332587670,93 6140583193,27 1598356739,13 489975335,21 31425370604,80 294894551,11 734831882,38 

2011 1616041314,79 2317553783,64 340476335,05 1516802304,17 -15440336100,31 1138885781,66 1330707258,88 

2012 1201964924,32 7984108594,05 1516789628,34 1355508135,09 3081309092,84 861942528,00 643517922,49 

2013 1392273261,62 3690444595,46 657808910,20 998119860,51 -7246727016,97 751520451,76 455906660,61 

Πηγές: United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (2014), Geneva 
            World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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B' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Foreign Direct Investments Inflows (FDI) in constant 2005 US dollars $ 

Έτη HU MT PL RO SI SK 

1995 5103486604,98 129287172,97 3659000000,00 155868000,00 153560374,00 2587149232,33 

1996 3299576146,27 293009410,30 4498000000,00 97836000,00 175479450,00 369743293,63 

1997 4167317668,60 82007223,43 4908000000,00 451980000,00 334428396,00 230603102,08 

1998 3334861148,68 277248622,77 6398400184,15 755532000,00 217827787,00 706829315,37 

1999 3311936106,87 856627015,86 7270784021,62 382055917,85 105686284,33 428500971,89 

2000 2764061818,92 581556883,72 9445314962,71 393112216,69 133314906,95 2720378662,24 

2001 3936045586,23 235232114,92 5701165148,15 430750507,83 369079471,32 2274839598,75 

2002 2993565398,80 -418676912,22 4122763803,21 424322620,11 1620366100,42 5864878829,23 

2003 2137401418,59 959784714,21 4587717403,60 817025080,30 305293024,87 2975667976,62 

2004 4265732492,87 395439707,46 12874421758,29 2394039969,45 825960899,72 4028991823,58 

2005 7708959224,78 675887056,66 10293372235,34 2411625130,58 587648609,66 3109637865,00 

2006 6817544536,34 1843596427,73 19603243145,70 4228476517,96 643976410,70 5803086279,59 

2007 3950835121,39 762408059,81 23560757961,67 3690785313,66 1514306674,44 4017245202,14 

2008 6325443530,18 943412018,90 14838704321,69 5173970044,31 1947485992,60 4868023583,70 

2009 1994606737,48 411680185,82 12932112020,61 1802009604,87 -658560269,39 -6079103,36 

2010 2201633178,96 924244647,67 13875567936,86 1093723208,55 360005032,81 1769760742,74 

2011 6290301866,77 275917314,82 20615623470,64 938239172,59 997657623,84 3491285943,66 

2012 13983345376,81 144125304,83 6058577508,64 1022293323,60 -59437693,21 2825923108,75 

2013 3491059210,11 123763263,80 3903739430,87 1209539619,72 -98858181,40 -600969503,12 

Πηγές: United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD (2014), Geneva 
            World Development Indicators – The World Bank (WDI) (2014), Washington 
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Β' ΟΜΑΔΑ 

Unemployment (UN) as percentage of civilian labor force 

Έτη BG CZ EE HR CY LV LT 

1995 12,0 4,0 9,7 14,5 2,6 18,9 6,9 

1996 11,6 4,0 10,0 8,6 3,1 20,6 7,7 

1997 14,5 4,9 9,6 11,4 3,4 15,2 6,5 

1998 13,2 6,5 9,2 10,4 3,3 14,3 13,2 

1999 15,1 8,7 11,3 12,1 3,6 14,0 14,6 

2000 16,4 8,8 13,6 13,8 4,8 13,7 16,4 

2001 19,5 8,1 12,6 14,6 3,9 12,9 17,4 

2002 18,2 7,3 10,3 14,8 3,5 12,8 13,8 

2003 13,7 7,8 10,1 14,2 4,1 11,3 12,4 

2004 12,1 8,3 9,7 13,7 4,6 11,2 11,3 

2005 10,1 7,9 7,9 12,7 5,3 9,6 8,0 

2006 9,0 7,1 5,9 11,2 4,6 7,3 5,2 

2007 6,9 5,3 4,6 9,0 3,9 6,5 3,8 

2008 5,6 4,4 5,5 8,4 3,7 8,0 5,3 

2009 6,8 6,7 13,8 9,1 5,4 18,2 13,6 

2010 10,3 7,3 16,9 11,8 6,3 19,8 18,0 

2011 11,3 6,7 12,5 13,5 7,9 16,2 15,3 

2012 12,3 7,0 10,2 15,9 11,9 14,9 13,3 

2013 13,0 7,1 8,6 16,3 15,9 11,9 11,8 

Πηγή: Annual Macro-Economic Database - AMECO (2014), European Commission 
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Β' ΟΜΑΔΑ (συνέχεια) 

Unemployment (UN) as percentage of civilian labor force  

Έτη HU MT PL RO SI SK 

1995 10,1 5,0 13,2 9,9 6,9 13,3 

1996 9,9 5,3 12,1 7,3 6,9 11,6 

1997 9,1 6,1 10,9 5,3 6,9 12,1 

1998 8,7 6,4 10,2 5,4 7,4 12,7 

1999 6,9 6,9 13,4 6,2 7,3 16,5 

2000 6,3 6,7 16,1 6,8 6,7 18,9 

2001 5,6 7,6 18,3 6,6 6,2 19,5 

2002 5,6 7,4 20,0 7,5 6,3 18,8 

2003 5,8 7,7 19,8 6,8 6,7 17,7 

2004 6,1 7,2 19,1 8,0 6,3 18,4 

2005 7,2 7,3 17,9 7,2 6,5 16,4 

2006 7,5 6,9 13,9 7,3 6,0 13,5 

2007 7,4 6,5 9,6 6,4 4,9 11,2 

2008 7,8 6,0 7,1 5,8 4,4 9,6 

2009 10,0 6,9 8,1 6,9 5,9 12,1 

2010 11,2 6,9 9,7 7,3 7,3 14,5 

2011 10,9 6,9 9,7 7,4 8,2 13,6 

2012 10,9 6,5 10,1 7,0 8,9 14,0 

2013 10,2 6,4 10,3 7,1 10,1 14,4 

Πηγή: Annual Macro-Economic Database - AMECO (2014), European Commission 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ) 
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Παράρτημα Β1. Διαγράμματα για την Α΄ Ομάδα Χωρών (Παλιά Μέλη της ΕΕ) 
 
 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) σε σταθερές τιμές 2005 (US $) 
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Παράρτημα Β3. Διαγράμματα για την Β΄ Ομάδα Χωρών (Νέα Μέλη της ΕΕ) 
 
 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) σε σταθερές τιμές 2005 (US $) 
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Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (EXP) σε σταθερές τιμές 2005 (US $) 
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Παράρτημα Β4. Συγκεντρωτικά Διαγράμματα για την Β΄ Ομάδα Χωρών (Νέα 
Μέλη της ΕΕ) 

 
 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) σε σταθερές τιμές 2005 (US $) 
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Εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) σε σταθερές τιμές 2005 (US $) 
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Ανεργία (UN) εκφρασμένη σε ποσοστά του εργατικού δυναμικού 
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