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Περίληψη 
Η σχέση μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και της οικονομικής μεγέθυνσης 

έχει ερευνηθεί ευρέως και έχουν προκύψει διφορούμενα αποτελέσματα για την 

θετική ή όχι σχέση τους. Στην παρούσα εργασία πρόκειται να μελετηθεί η 

παραπάνω σχέση για την ελληνική οικονομία από το 1960 έως το 2016. Οι 

μακροοικονομικοί δείκτες, που αποτελούν και ανεξάρτητες μεταβλητές για το 

υπόδειγμα μας, είναι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (2010 US$), το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (2010 US$), η συνολική παραγωγικότητα, ο 

ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και οι ακαθάριστες εθνικές 

δαπάνες. Για την εκτίμηση των μακροχρόνιων σχέσεων εφαρμόζονται η 

δυναμική μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (Dynamic Oridianary Least Squares 

ή DOLS) και η μέθοδος διόρθωσης σφάλματος (Vector Error Correction Model 

ή VECM). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του 

ανοίγματος της αγοράς και του ΑΕΠ, της συνολικής παραγωγικότητας και των 

ακαθάριστων εθνικών δαπανών. Αντίθετα, αρνητική σχέση προκύπτει μεταξύ 

του μέτρου ανοίγματος της οικονομίας και του ακαθάριστου σχηματισμού 

παγίου κεφαλαίου. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εμπορική διεύρυνση, οικονομική μεγέθυνση, συνολοκλήρωση 
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Abstract 

The relationship between trade openness and economic growth has been 

extensively investigated leading to mixed results about the existing positive 

relation. This thesis examines the relationship mentioned above for the Greek 

economy covering the period from 1960 to 2016. The macroeconomic indices, 

which are independent variables to the econometric model, are the GDP 

(constant prices 2010 US$), GDP per capita (constant prices 2010 US$), total 

factor productivity, gross fixed capital formation and gross national 

expenditure. In order to estimate the long-run relation, the (Dynamic 

Oridianary Least Squares or DOLS) and (Vector Error Correction Model or 

VECM) methods are about to be used. According to our results, a positive 

relationship exists between trade openness and GPD, total factor productivity 

and gross national expenditure. In contrast to that, there is negative 

relationship between trade openness and GDP per capita, and gross fixed 

capital formation. 

Keywords: Trade investigation, economic growth, cointegration 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή - Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και η δραστηριοποίηση με αυτό όλο και 

περισσότερων χωρών, οδήγησε ταυτόχρονα στην ενασχόληση και της 

οικονομικής επιστήμης με τα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσουν από 

αυτή την δραστηριότητα τους. Οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις κάνοντας ένα 

βήμα παραπάνω, προώθησαν τα προϊόντα τους και εκτός των εγχώριων 

αγορών. Μέσω της εξαγωγής των εμπορευμάτων έγινε αντιληπτό πως οι 

ισορροπίες μέσα στην οικονομία άλλαξαν. Οι αλλαγές είχαν να κάνουν με 

οικονομικά μεγέθη, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο 

επίπεδο. Οι παρατηρήσεις αυτές όμως στην οικονομία δεν συνεπάγεται ότι 

έχουν πάντα θετικό πρόσημο, εν αντιθέσει προκαλούν τους οικονομολόγους. 

Συνεπώς, το ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν, είχε να κάνει με 

την σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και το 

άνοιγμα των αγορών. 

Ειδικότερα, η παρούσα εργασία προσπαθεί να εντοπίσει το ρόλο του 

διεθνούς εμπορίου στην οικονομική μεγέθυνση των χωρών. Για αυτό το λόγο, 

η παρούσα πτυχιακή δανείζεται την θεωρητική πρόταση ότι όσο πιο ελεύθερο 

είναι το εμπόριο μεταξύ των χωρών, τόσο υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης 

πετυχαίνει μια χώρα.  

Οι θεωρίες, οι οποίες αποτελούν την βάση για την εξέλιξη της μελέτης του 

διεθνούς εμπορίου,  αναπτύχθηκαν από τους Adam Smith (1776), David 

Ricardo (1775) και Eli Heckscher (1919).  Ο Adam Smith (1776) υποστηρίζει 

ότι μία οικονομία θα εξάγει εκείνο το αγαθό για το οποίο προκύπτει 

εξειδίκευση στην παραγωγή του λόγω της σωστής κατανομής εργασίας και 

συνεπώς το κόστος παραγωγής είναι μικρότερο από αυτό της αλλοδαπής. 

Ταυτόχρονα ο Ricardo (1775), συμπληρώνει την θεωρία του Smith, 

εισάγοντας την έννοια του κόστους ευκαιρίας. Στην περίπτωση δηλαδή που μια 

οικονομία έχει πλεονέκτημα κόστους παραγωγής σε δύο αγαθά, τελικά θα 

εξάγει εκείνο το αγαθό, του οποίου το κόστος ευκαιρία παραγωγής συγκριτικά 

με την χώρα που είναι εμπορικός εταίρος, είναι μικρότερο. Τέλος, σύμφωνα με 

το υπόδειγμα Heckscher-Ohlin (H-O) μια χώρα θα εξάγει εκείνο το 
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συγκεκριμένο προϊόν, για την παραγωγή του οποίου οι παραγωγικοί 

συντελεστές βρίσκονται σε αφθονία.  

Βασικός στόχος του εμπορίου και ο λόγος της εξέτασής του είναι κατά πόσο 

επηρεάζει αυτό την οικονομική μεγέθυνση μιας οικονομίας. Ο όρος 

"οικονομική μεγέθυνση" θεωρείται πως είναι ο ρυθμός μεταβολής του 

πραγματικού εισοδήματος ή του πραγματικού προϊόντος (Begg, et al., 2006). 

Ενώ για το ποια είναι η θέση της οικονομίας στο διεθνές εμπόριο, οι 

οικονομολόγοι χρησιμοποιούν την δείκτη του εμπορικού ισοζυγίου (Krugman 

και Obstfeld, 1991). Ωστόσο, προέκυψαν κάποια εμπόδια για τον τρόπο 

μέτρησης του ανοίγματος μιας οικονομίας στις διεθνείς αγορές και για αυτόν 

τον λόγο οι μελετητές έχουν προτείνει διαφορετικά μέτρα που βασίζονται τόσο 

σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά δεδομένα. Έχουν προκύψει τρείς κύριες 

κατευθύνσεις: η πρώτη βασίζεται στον προσανατολισμό εμπορικής πολιτικής 

με κύριους υποστηρικτές τους Pritchett (1996), Harrison (1996), Edwards 

(1998), Yanikkaya (2003), η δεύτερη στην παγκόσμια και εμπορική πολιτική 

με την χρήση ποιοτικών δεικτών, τους οποία προτείνουν οι  Sach και Warner 

(1995), Frankel και Romer (1999), Wacziarg και Welch (2003),  και τέλος η 

τρίτη στον όγκο εμπορικών συναλλαγών όπως προτείνουν οι Frankel και 

Romer (1999), Irwin και Tervio (2000), Frankel και Rose (2002), Dollar και 

Kraay (2002), Squalli και Wilson (2011). 

Στόχος της εργασίας είναι να εξεταστούν οι ελαστικότητες του μέτρου 

ανοίγματος της αγοράς ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Ως μέτρο 

ανοίγματος της αγοράς, χρησιμοποιείται το Trade of Share : 

                   (1) 

ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, η συνολική παραγωγικότητα, ο ακαθάριστος σχηματισμός  

παγίου κεφαλαίου και οι ακαθάριστες εθνικές δαπάνες. Η εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων θα γίνει με την εφαρμογή του προγράμματος E-Views. Καθώς 

η εκπόνηση της εργασίας στοχεύει στο να εκτιμηθούν οι μακροχρόνιες σχέσεις 

όχι σε απόλυτες αλλά σε σχετικές τιμές, τα δεδομένα για όλες τις μεταβλητές 

έχουν μετατραπεί σε λογάριθμους. Αρχικά, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι 

μοναδιαίας ρίζας εφαρμόζοντας τους ελέγχους DFGLS (Dickey-Fuller GLS), 

ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips- Perron), σε επίπεδο και στην 1η 

διαφορά, με σταθερό όρο χωρίς τάση, αλλά και με σταθερό όρο και με τάση, 
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ώστε να εξεταστεί αν οι χρονικές σειρές των μεταβλητών είναι στάσιμες ή μη. 

Στη συνέχεια θα εκτελεστούν, ο έλεγχος συνολοκλήρωσης των Engle Granger 

και  ο έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen, ώστε να διαπιστωθεί αν οι 

μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες ή όχι. Τέλος, θα εκτιμηθούν οι 

μακροχρόνιες σχέσεις μέσω της Δυναμικής Μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων 

(DOLS) και της μεθόδου εκτίμησης υποδείγματος διόρθωσης λαθών (VECΜ). 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία, η οποία θα αναφερθεί και στην συνέχεια. Έτσι, θετική σχέση 

παρουσιάζεται μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και του ΑΕΠ, της συνολικής 

παραγωγικότητας και των δημοσίων δαπανών. Αντίθετα, αρνητικό είναι το 

πρόσημο της σχέσης μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, όπως επίσης και με τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου . 

 

1.2 Δομή της εργασίας 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για το περιεχόμενο, τον σκοπό της 

εργασίας, ερευνητικά ερωτήματα που θα τεθούν και επίσης γίνεται μια 

συνοπτική αναφορά για την μεθοδολογία και τα αποτελέσματα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια ανάλυση για τα επιμέρους θέματα που θα 

εξεταστούν στην συγκεκριμένη εργασία. Οι αναφορές θα σχετίζονται με το 

διεθνές εμπόριο, την εξέλιξη των οικονομικών απόψεων για το θέμα, το ρόλο 

του σε επίπεδο χώρας αλλά και παγκοσμίως. Επίσης, η οικονομική ανάπτυξη 

είναι ακόμα μια πτυχή που αποτελεί σημαντικό ρόλο για την εργασία, όπως 

επίσης και η σχέση του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής μεγέθυνσης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι απόψεις, οι μέθοδοι εξέτασής του 

θέματος και τα συμπεράσματα διάφορων μελετητών, οι οποίοι ασχολήθηκαν με 

την έρευνα της σχέσης αυτής, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν κάποια στατιστικά στοιχεία για την 

θέση της ελληνικής οικονομίας στο προσκήνιο του διεθνούς εμπορίου και θα 

γίνει μια σύντομη αναφορική και διαγραμματική παρουσίαση των οικονομικών 

δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα αναλυθεί η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί στην 

εργασία με σκοπό την εξαγωγή των συμπερασμάτων, τα δεδομένα και οι 

μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν.  

Τέλος, το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εμπειρικής 

διερεύνησης. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις 

μελλοντικής έρευνας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν. 
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Κεφάλαιο 2  Εννοιολογικές προσεγγίσεις της θεωρίας του διεθνούς 

εμπορίου 

 

2.1 Διεθνές εμπόριο 

 

Η σημασία του διεθνούς εμπορίου σχετίζεται με την οικονομική πορεία ενός 

κράτους αλλά και με της επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό. 

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως η μελέτη από ερευνητές γύρω από αυτό το 

θέμα είναι απαραίτητη, καθώς οι θεωρίες και τα υποδείγματα που προκύπτουν 

εφαρμόζονται από τους διάφορους φορείς, είτε κρατικούς είτε ιδιωτικούς, και 

βάσει των συμπερασμάτων που εξάγονται, λαμβάνονται οι πιο ευνοϊκές 

αποφάσεις.  

Οι δύο από τις σημαντικότερες θεωρίες που αναπτύχθηκαν είναι αυτή του 

απόλυτου πλεονεκτήματος από τον Adam Smith και η θεωρία του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος από τον David Ricardo. Επίσης, θα γίνει αναφορά και στη 

θεωρία των Σουηδών οικονομολόγων Hecksher-Ohlin.  

 

2.1.1 Το απόλυτο πλεονέκτημα του Adam Smith  

 

Όπως παρουσιάζει ο Μάρδας (2005), βασική τοποθέτηση του Adam Smith 

(1776) στο "The Wealth of Nations"  είναι ότι κάθε χώρα μπορεί να έχει κέρδη 

από την δημιουργία εμπόριο, μέσω της κατανομής της εργασίας. Η κάθε χώρα 

εξειδικεύεται στην παραγωγή εκείνου του προϊόντος, το οποίο παράγει φθηνά 

και στην συνέχεια το εξάγει. Συνεπώς, το επιχείρημα του Smith αναφέρει ότι 

μια χώρα έχει συμφέρον να εξάγει κάθε προϊόν με κόστος παραγωγής 

μικρότερο από το κόστος παραγωγής της αλλοδαπής, εκμεταλλευόμενη αυτό 

το πλεονέκτημά της. Το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στην υπόθεση της τέλειας 

κινητικότητας των παραγωγικών συντελεστών εντός της επικράτειας, τα 

προϊόντα τα οποία πλέον εισάγονται οδηγούνται στην κατάλληλη εκείνη 

παραγωγική δραστηριότητα που καλύπτει τις εξαγωγικές ανάγκες της χώρας.         

   Επίσης, μια ακόμα άποψη που ανέλυσε ο Smith σχετικά με τον καθορισμό 

της έκτασης της αγοράς και σύνθεσης του εξωτερικού εμπορίου, έχει να κάνει 
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με το κόστος μεταφοράς. Προσδιορίζει τρεις βασικούς παράγοντες από τους 

οποίους εξαρτάται το πλεονέκτημα μιας χώρας, το μέγεθος της εσωτερικής της 

αγοράς, τον καταμερισμό εργασίας και το κόστος μεταφοράς. Ο Smith 

υποστήριξε πως τα αγαθά των οποίων ο λόγος του όγκου προς την αξία είναι 

συγκριτικά μικρότερος των λοιπών, τότε το κόστος μεταφοράς είναι το 

πλεονέκτημα για την συγκεκριμένη χώρα.  

   Ο Myint (1977), υποστηρίζει ότι η θεωρία του Smith για το διεθνές εμπόριο 

είναι στενά συνυφασμένη με την θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, και τα 

δύο αυτά στοιχεία ενώνονται μεταξύ τους μέσω της κατανομής της εργασίας. 

Σύμφωνα με τον Staley (1989), η κατανομή της εργασίας μπορεί να οδηγήσει 

σε ποσοτικές και ποιοτικές παραγωγικές βελτιώσεις και έτσι σαν αποτέλεσμα να 

προαχθεί η οικονομική μεγέθυνση. 

2.1.2.Το συγκριτικό πλεονέκτημα του David Ricardo 

 

Ο Ricardo με το βιβλίο του “On the Principles of Political Economy and 

Taxation” του 1817, συμπληρώνει την θεωρία του Smith και καλύπτει ένα 

κενό που δημιουργείται από τον τελευταίο, σχετικά με την εξέλιξη του 

διεθνούς εμπορίου στην περίπτωση που μια χώρα έχει πλεονέκτημα κόστους 

στην παραγωγή και των δυο αγαθών. Στο Ρικαρδιανό μοντέλο, καθώς η 

οικονομία γίνεται πιο ανοιχτή στο διεθνές εμπόριο, η χώρα εξειδικεύεται στην 

παραγωγή ενός αγαθού, για το οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην 

παραγωγικότητα και αυτό είναι και το αγαθό που εξάγει. Στηρίζεται στην 

έννοια του κόστους ευκαιρίας, δηλαδή η χώρα θα παράγει και θα εξάγει εκείνο 

το προϊόν, του οποίου το κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή του είναι 

μικρότερο στη χώρα αυτή, παρά σε μια άλλη.  

   Σύμφωνα με τον Maneschi (1998), η θεωρία του David Ricardo είναι το 

κύριο θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εξέλιξη της θεωρίας σχετικά με το 

διεθνές εμπόριο. Οι Darity et al. (2005)  ισχυρίζεται πως τόσο o Adam Smith 

όσο και ο David Ricardo δεν ανέπτυξαν θεωρίες διεθνούς εμπορίου, αλλά 

μελέτησαν την οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας όπου το διεθνές εμπόριο είχε 

σημαντικό ρόλο. 
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2.1.3 Το υπόδειγμα των Heckscher - Ohlin  

 

Το 1919 με ένα άρθρο του ο Eli Heckscher εισήγαγε ένα υπόδειγμα, το οποίο 

αν και ήταν ημιτελές αποτέλεσε βάση για την συνέχεια, και έτσι το 1933 ο 

μαθητής του το συμπλήρωσε με το βιβλίο του “Interregional Trade and 

International Trade”, προκύπτοντας έτσι το υπόδειγμα Heckscher - Ohlin 

(H.O.) ή αλλιώς θεωρία των διαφορετικών αναλογιών των παραγωγικών 

συντελεστών. Στο μοντέλο  H.O., η χώρα εξάγει το αγαθό, για την παραγωγή 

του οποίου χρησιμοποιεί τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει σε αφθονία. 

Αυτό σημαίνει ότι το διεθνές εμπόριο ανάμεσα σε δύο χώρες οφείλεται στη 

διαφορά των σχετικών τιμών των αγαθών, η οποία προκύπτει από την 

διαφορετική αφθονία σε παραγωγικούς συντελεστές που υπάρχουν σε κάθε 

χώρα. Επίσης, η H.O. θεωρία προβλέπει ότι το αυξημένο άνοιγμα της 

οικονομίας θα αυξήσει και την ζήτηση για καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό σε μεσαίου εισοδήματος αναπτυσσόμενες χώρες και κυρίως σε αυτές 

που ανοίχτηκαν περισσότερο κατά τις '80 και '90. 

   Ο Leamer (1995), θεωρεί πως το υπόδειγμα Η.Ο. είναι ένα εύκολο εργαλείο 

για να γίνουν κατανοητές οι διάφορες πτυχές του διεθνούς εμπορίου. Ενώ, την 

ίδια άποψη έχει και ο Wood (2007), καθώς η θεωρία αυτή βρίσκει έδαφος για 

να εξηγήσει κάποια στοιχεία σχετικά με το διεθνές εμπόριο, κυρίως ανάμεσα 

στις χώρες με διαφορετικά "χαρίσματα", αλλά να εμβαθύνει στις συνέπειες για 

την εγχώρια αγορά. 

Σε μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, το εμπόριο δεν έχει σαφή επίδραση 

στον ρυθμό ανάπτυξης. Στα πρόσφατα μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης, όπως 

το μοντέλο Harrod-Dommar (Harrod ,1939; Domar, 1946), όπου το κεφάλαιο 

είναι ο μόνος παραγωγικός συντελεστής, η απελευθέρωση του εμπορίου έχει 

θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη. Ωστόσο, στα νεοκλασικά μοντέλα 

ανάπτυξης κλειστών οικονομιών, όπως το μοντέλο Solow (Solow,1956) και το 

μοντέλο ισορροπίας Ramsey, βασίζονται οι Baldwin (1992) και οι Srivivasan 

και Bhagwati (1980) αντίστοιχα, και αποδεικνύουν ότι ανοίγοντας την 

οικονομία από την αυτάρκεια προς το διεθνές εμπόριο, παρουσιάζονται μόνο 

προσωρινές επιρροές στον ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγής. Το εμπόριο σε 

αυτή την περίπτωση έχει μεγαλύτερη επίδραση στην παραγωγικότητα σε αυτή 
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την καινούρια κατάσταση, συγκριτικά με το αντίστοιχο επίπεδο στην 

κατάσταση της αυτάρκειας.  

 

2.2 Ο ρόλος του διεθνούς εμπορίου 

 

Σύμφωνα με τον Blanchard (2006), όταν μια οικονομία είναι ανοιχτή στην 

αγορά, σημαίνει ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα 

επιλογής των αγαθών που θα καταναλώσουν ανάμεσα σε εγχώρια και ξένα 

αγαθά. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως σε καμία χώρα το διεθνές 

εμπόριο δεν γίνεται χωρίς περιορισμούς. Τα εμπορικά εμπόδια, όπως οι δασμοί 

(φόροι στα εισαγόμενα προϊόντα) και οι ποσοστώσεις (περιορισμοί στην 

ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων), αν και με την πάροδο του χρόνου 

περιορίζονται όλο και περισσότερο, ωστόσο δεν σταματούν να υπάρχουν 

ακόμα και στις κυρίαρχες χώρες του διεθνούς εμπορίου.  

 

2.3 Ανάπτυξη - Μεγέθυνση 

 

Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης αποτελεί ένα θέμα που απασχόλησε 

ιδιαίτερα τους οικονομολόγους. Οι Begg et al. (2006) θεωρούν ότι 

"Οικονομική μεγέθυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού 

εισοδήματος ή του πραγματικού προϊόντος". Ωστόσο, η οικονομική μεγέθυνση 

είναι μια έννοια που δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο της ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τον Σιδηρόπουλο (2014), ένας από τους βασικότερους λόγους 

της ταύτισης των εννοιών, είχε να κάνει με την αντίληψη για τους στόχους και 

το περιεχόμενο της ανάπτυξης. Με τον όρο οικονομική μεγέθυνση, γίνεται 

αναφορά στην μακροχρόνια αύξηση του δυνητικού προϊόντος που μπορεί να 

παράγει μια ήδη αναπτυγμένη οικονομία μέσω της αύξησης της ποσότητας και 

της αποδοτικότητας των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ενώ 

με την οικονομική ανάπτυξη υπονοείται η διαδικασία ανάπτυξης των 

υπανάπτυκτων και αναπτυσσόμενων χωρών χαμηλού κατά κεφαλή 

εισοδήματος, παρατηρούνται εκτός από την μεγέθυνση του ΑΕΠ, διαρθρωτικές 

μεταβολές του παραγόμενου προϊόντος, βελτίωση της τεχνολογίας και αλλαγές 

του θεσμικού πλαισίου που προσδιορίζει τον τρόπο παραγωγής και διανομής 
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του προϊόντος. Σημαντικότεροι δείκτες μέτρησης της οικονομικής μεγέθυνσης 

είναι ο μακροχρόνιος ρυθμός αύξησης του «κατά κεφαλή ΑΕΠ» μιας χώρας, 

ενώ για την ανάπτυξη χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες όπως το επίπεδο 

υγείας, μόρφωσης και μακροβιότητας.  

 

2.4 Σχέση του διεθνούς εμπορίου και της οικονομικής μεγέθυνσης 

 

Για να παρατηρηθεί η πορεία και η θέση της οικονομίας στο διεθνές εμπόριο, οι 

οικονομολόγοι εξετάζουν το εμπορικό ισοζύγιο. Οι Krugman και Obstfeld 

(1991) ορίζουν ως ισοζύγιο πληρωμών την καταγραφή των συναλλαγών μιας 

χώρας με τις ξένες αγορές. Εντοπίζουν τριών ειδών συναλλαγές στο ισοζύγιο 

πληρωμών, που μπορεί να προέρχονται από εξαγωγή και εισαγωγή αγαθών και 

υπηρεσιών, από πώληση ή αγορά  χρηματοοικονομικών στοιχείων και τέλος 

μέσω άλλων δραστηριοτήτων που καταλήγουν σε ανταλλαγή πλούτου μεταξύ 

των χωρών. Σύμφωνα με τον Blancard (2006) οι καθαρές εξαγωγές είναι 

συνώνυμες με το εμπορικό ισοζύγιο. Έτσι, όταν οι καθαρές εξαγωγές έχουν 

θετικό πρόσημο, τότε υπάρχει εμπορικό πλεόνασμα, ενώ όταν οι καθαρές 

εξαγωγές είναι αρνητικές τότε προκύπτει εμπορικό έλλειμμα.  

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η διαφορά για τον υπολογισμό του ΑΕΠ που 

προκύπτει ανάμεσα σε μία κλειστή και μια ανοιχτή οικονομία. Η βασική 

εξίσωση για τον υπολογισμό του ΑΕΠ αποτελεί η πρόσθεση των στοιχείων της 

κατανάλωσης (C), της επένδυσης (I) και των κυβερνητικών δαπανών (G). 

Θεωρείται δεδομένο πως το σύνολο της παραγωγής καταναλώνεται από την 

εγχώρια αγορά. Ωστόσο, όταν εξετάζουμε μια ανοιχτή οικονομία, ένα μέρος 

της παραγωγής της καταναλώνεται από την ξένη αγορά, δηλαδή εξάγεται και 

κάποιο μέρος των εγχώριων δαπανών χρησιμοποιείται για την απόκτηση ξένων 

προϊόντων. Έτσι στην βασική εξίσωση για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, αφαιρείται 

η αξία των εισαγωγών και προστίθεται η αξία των εξαγωγών.  

                (2) 
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Κεφάλαιο 3  Βιβλιογραφική επισκόπηση του ορισμού και των 

προσδιοριστικών παραγόντων του μέτρου ανοίγματος της 

οικονομίας 

 

3.1 Μέτρα ανοίγματος της οικονομίας 

 

Καθώς το διεθνές εμπόριο εξελισσόταν, οι ερευνητές εντόπισαν κάποιες 

δυσκολίες στην παρακολούθηση του. Ένα αρχικό εμπόδιο που παρουσιάστηκε, 

σχετιζόταν με την φύση του ανοίγματος των αγορών, τον σωστό ορισμό και 

κατάλληλο υπολογισμό του. Ανάλογα με τον ορισμό που έδινε ο κάθε 

μελετητής, εξέταζε αντίστοιχα το φαινόμενο και επηρέαζε ανάλογα τα 

αποτελέσματα σχετικά με την επιρροή του στην οικονομική ανάπτυξη.  

Από τις διάφορες μελέτες και εμπειρικές αναλύσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί, προκύπτουν τρείς κύριες κατευθύνσεις για τον ορισμό του 

μέτρου του ανοίγματος στην αγορά. Η πρώτη ομάδα μελετητών υποστηρίζει 

τον ορισμό στον προσανατολισμό της εμπορικής πολιτικής, δηλαδή βασίζονται 

στους εμπορικούς περιορισμούς διάφορων χωρών, όπως τον μέσο συντελεστή 

τελωνειακών δασμών, το μέσο ποσοστό ποσοτικών φραγμών, τον συντελεστή 

εισπραχθέντων δασμών, την συχνότητα μη δασμολογικών φραγμών (Pritchett, 

1996; Harrison, 1996; Edwards, 1998; Yanikkaya, 2003).  Ωστόσο, τέτοια 

μέτρα είναι μερικώς ατελή για τους συνολικούς περιορισμούς που έχουν 

εισαχθεί από τις πολιτικές εμπορίου. Επίσης, τα δεδομένα που απαιτούνται για 

να υπολογιστούν τέτοιοι δείκτες δεν είναι διαθέσιμα, παρά μόνο για ορισμένο 

αριθμό χωρών και για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.  

Η δεύτερη κατηγορία "ποιοτικών"  δεικτών που έχει προταθεί για τον 

υπολογισμό του ανοίγματος των αγορών, κατηγοριοποιεί τις χώρες σύμφωνα 

με την παγκόσμια και εμπορική πολιτική που υιοθετεί (Sach και Warner, 1995; 

Frankel και Romer, 1999; Wacziarg και Welch, 2003). Σε αυτή την εκδοχή, 

επίσης είναι περιορισμένα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από άποψη χωρών 

όσο και από χρονικού ορίζοντα. Τέλος, μέτρα που σχετίζονται πολύ 

περισσότερο με την έννοια του ανοίγματος των αγορών και έχουν 

χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες μελέτες, είναι αυτά που βασίζονται στον 

όγκο του εμπορικών συναλλαγών (Frankel και Romer, 1999; Irwin και Tervio, 
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2000; Frankel και Rose, 2002; Dollar και Kraay, 2002). Αποτελούν δείκτες 

εμπορικής εξάρτησης και είναι οι πιο δημοφιλείς. Το πλεονέκτημα τους είναι 

ότι υπάρχουν τα απαραίτητα δεδομένα για να υπολογιστούν για όλες τις χώρες 

και για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενώ το μειονέκτημα τους αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί  με ακρίβεια ο ρόλος του κάθε παράγοντα, 

καθώς τα αποτελέσματα εξήχθησαν από την αλληλεπίδραση πολλών 

παραγόντων .  

Ωστόσο, μία νέα προσέγγιση έγινε από τους Squalli και Wilson (2011), οι 

οποίοι πρότειναν ένα καινούριο δείκτη μέτρησης του ανοίγματος της αγοράς 

για μια οικονομία. Ισχυρίζονται λοιπόν, ότι το άνοιγμα της οικονομίας είναι μια 

δισδιάστατη έννοια που θα έπρεπε να μετρηθεί συνδυάζοντας το Trade Share 

(TS) με το World Trade Share (WTS), και με αυτό προκύπτει ένας καινούριος 

δείκτης που ονομάζεται Composite Trade Share (CTS). Με αυτόν τον δείκτη 

είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν πιο ολοκληρωμένα οι χώρες σύμφωνα με 

τον βαθμό του ανοίγματος της οικονομίας τους. Ουσιαστικά ενυπάρχουν σε 

αυτόν τον δείκτη παράγοντες, το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος μιας 

χώρας που προκύπτει από μια χώρα και η σχετική σημασία της συνεισφοράς 

της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο.  

Οι Alragas et al. (2015) χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο δείκτη στην 

προσπάθεια τους να εξετάσουν την σχέση μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς 

και της οικονομικής ανάπτυξης. Θεωρούν τον δείκτη αυτό ιδιαίτερα καινοτόμο 

και ικανό να εντοπίσει τις πραγματικές παρά τις εν δυνάμει εμπορικές ροές. 

Επίσης, τον δείκτη αυτό χρησιμοποίησε και ο Iyke (2017), ο οποίος αντλώντας 

δεδομένα από το 1994-2014 για τις 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης (πρώην Ανατολικό μπλοκ) απαντάει στο ερώτημα αν το άνοιγμα της 

οικονομίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη αυτών 

των χωρών.  

 

3.2 Εμπειρικές Έρευνες 

 

Η σχέση ανάμεσα στο άνοιγμα των αγορών και την οικονομική ανάπτυξη που 

μπορεί αυτή να προκαλέσει, είναι ακόμα ένα ερώτημα στο οποίο δεν έχει δοθεί 

ακόμα συγκεκριμένη απάντηση. Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

ανάμεσα στο 1990-2000, αποδείχθηκε ότι υπάρχει θετική επίδραση του 

ανοίγματος της αγοράς και της οικονομικής εξέλιξης (μεταξύ άλλων       
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Dollar, 1992; Sachs και Warner, 1995; Edwards, 1998; Frankel και      

Romer, 1999; Dollar και Kraay, 2004; Lee et al., 2004). Ο Dollar (1992) και 

οι Sachs και Warner (1995) ανέφεραν ότι οι ανοιχτές οικονομίες εξελίσσονται 

σε μεγαλύτερο ρυθμό από ότι οι κλειστές, ενώ οι Sachs και Warner (1995) 

εξέτασαν επίσης και το φαινόμενο συγκρίνοντας αναπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες οικονομίες, καταλήγοντας τελικά στο συμπέρασμα ότι ο 

ρυθμός αύξησης των δεύτερων είναι μεγαλύτερος από των πρώτων. Ο 

Edwards (1998) αποδεικνύει ότι η συνολική παραγωγικότητα των 

συντελεστών παραγωγής είναι υψηλότερη για τις ανοιχτές οικονομίες. Την 

άποψη αυτή επιβεβαιώνουν και οι Miller και Upadhyay (2000), οι οποίοι επίσης 

προσθέτουν και τον παράγοντα του ανθρωπίνου δυναμικού να επηρεάζει 

θετικά την συνολική παραγωγικότητα, αφού το άνοιγμα της οικονομίας 

ξεπεράσει το 7% του ΑΕΠ. Την άποψη των παραπάνω επαναμελέτησαν οι 

Rodriguez και Rodrik (2001). Οι τελευταίοι ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορεί να 

διευκρινιστεί η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ανοίγματος της οικονομίας και 

της ανάπτυξης, καθώς αμφισβήτησαν δύο κύρια στοιχεία που υπήρχαν στις 

εμπειρικές μελέτες μέχρι τότε, τις οικονομετρικές τεχνικές και τα μέτρα 

ανοίγματος της αγοράς.  

Στην έρευνα των Sachs και Warner (1995), στηρίχθηκαν οι Wacziard και 

Welch (2003) χρησιμοποιώντας μια νέα βάση δεδομένων για τους δείκτες 

ανοίγματος και απελευθέρωσης του εμπορίου, κατέληξαν σε στατιστικά 

σημαντική θετική επίδραση της απελευθέρωσης του εμπορίου στην οικονομική 

ανάπτυξη και στο άνοιγμα της αγοράς και αρνητική σχέση μεταξύ εμπορικών 

εμποδίων και της οικονομικής ανάπτυξης. Με αυτό το συμπέρασμα τους 

έρχονται ταυτόχρονα και απορρίπτουν την κριτική των Rodriguez και Rodrik, 

(2000).  Επίσης στην κριτική των τελευταίων, είναι αντίθετοι και οι Bhagwati 

και Srinivasan (2001) και ο Fiestas (2005).  

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι οι Rodriguez και Rodrik (2000), άσκησαν κριτική 

εκτός των άλλων και στις οικονομετρικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν σε 

διάφορες έρευνες για να εξάγουν τα συμπεράσματα τους. Η μέθοδος 

ελαχίστων τετραγώνων είναι μία από αυτές που φαίνεται να προτιμούν οι 

περισσότεροι μελετητές (Dollar, 1992; Edwards, 1992; Greenway και 

Sapsford, 1994; Rodriguez και Rodrik, 2000; Irwin και Tervio, 2002; 

Vamvakidis, 2002; Dollar και Kraay, 2003; Dollar και Kraay, 2004;            
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Lee et al., 2004;  Rodrik et al., 2004; Awokuse, 2007; Awokuse και 

Christopoulos, 2009).  

Εκτίμηση διαστρωματικών δεδομένων ακολουθούν οι Dollar 1992, από το 

1976-1985 για 95 LDCs (Least Developed Countries) ο Edwards (1992) για 

αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1960-1982, οι 

Sachs και Warner (1995), για 135 χώρες για διάστημα 1970-1989, οι Frankel 

και Romer (1999) για 150 χώρες το έτος 1985, οι Dollar και Kraay (2003) για 

διάφορες χώρες από το 1970 έως το 1990. Συνδυασμό χρονολογικών και 

διαστρωματικών δεδομένων (panel data) αντλούν οι Dollar και Kraay (2004), 

για 100 χώρες σε διάστημα 1980 έως 1990 και οι Lee et al. (2004) για 100 

επίσης χώρες διαστήματος 1961 έως 2000. Τέλος, σε χρονολογικές σειρές 

βασίζονται οι Greenway και Sapsford (1994) μελετώντας το διάστημα 1957-

1985, ο Awokuse το (2007) και ο Awokuse και Christopoulos (2009).  

Οι Zeren και Ari (2013) ασχολήθηκαν με τον έλεγχο της ίδιας σχέσης αλλά 

για την ομάδα των G7 από το 1970 έως το 2011, φτάνοντας στο συμπέρασμα 

της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών. Σαν μέτρο για την 

οικονομική μεγέθυνση λαμβάνουν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με σταθερούς όρους 

το 2000 σε US Dollars, ενώ το άνοιγμα της οικονομίας το υπολογίζουν 

σύμφωνα με το κλάσμα του αθροίσματος των εισαγωγών και εξαγωγών προς 

το ΑΕΠ. Καταλήγουν στο ότι υπάρχει μια αμφίδρομη θετική σχέση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών.   

Οι Gries και Redlin (2012) μελέτησαν την σχέση ανοίγματος της οικονομίας 

και οικονομικής ανάπτυξης 158 χωρών για το διάστημα 1970-2009, 

χρησιμοποίησαν την μέθοδο διόρθωσης σφάλματος σε συνδυασμό με την 

γενικευμένη μέθοδο των ροπών (Generalized Method of Moments - GMM). Το 

άνοιγμα της οικονομίας υπολογίζεται από το σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών 

ως ποσοστό του ΑΕΠ με έτος βάσης το 2005. Ενώ, η οικονομική μεγέθυνση 

μετράται ως κατά κεφαλήν ΑΕΠ  εκφρασμένο σε ΙΑΔ  (ισοτιμίες αγοραστικής 

δύναμης) με έτος βάσης επίσης το 2005. Κατέληξαν ότι υπάρχει μια 

αμφίδρομη σχέση σε μακροχρόνιο επίπεδο μεταξύ της αύξησης  του ΑΕΠ και 

του ανοίγματος της οικονομίας. Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι η ανάπτυξη είναι 

πιο ευαίσθητη από το άνοιγμα της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη 

ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σοκ, από ότι το άνοιγμα της 

οικονομίας. Σημαντικό ρόλο επιπλέον, έχει και το επίπεδο του εισοδήματος σε 

κάθε εξεταζόμενη χώρα. Σε χώρες με μεγάλο και μέσο επίπεδο εισοδήματος η 
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ανάπτυξη επηρεάζει σε μεγαλύτερο βαθμό το άνοιγμα της οικονομίας σε 

διεθνές επίπεδο, ενώ σε χώρες με χαμηλό εισόδημα η ανάπτυξη εμποδίζει την 

εξέλιξη του ανοίγματος της οικονομίας.  

Ο Habibi (2015)  διαχώρισε 120 χώρες σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 

σύμφωνα με το εισόδημα τους (χαμηλού, χαμηλού μεσαίου, υψηλού μεσαίου 

και υψηλού) και τα αποτελέσματα του έδειξαν αμφίδρομη σχέση του 

ανοίγματος της οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης για όλες τις 

κατηγορίες χωρών εκτός από αυτές του χαμηλού εισοδήματος, για τις οποίες 

υπήρχε μονόδρομη θετική σχέση από το άνοιγμα της οικονομίας για την 

οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε αυτή την 

μελέτη είναι το άνοιγμα της οικονομίας ως σύνολο εισαγωγών και εξαγωγών 

ως ποσοστό του ΑΕΠ με έτος βάσης το 2005 και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές του 2005 σε δολάρια ανά άτομο, εκφρασμένο σε ΙΑΔ.  

Οι Dritsakis και Stamatiou (2015) εξέτασαν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 

του ανοίγματος της οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης για τις 13 

καινούρια μέλη-χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, παίρνοντας στοιχεία από το 

1995 έως το 2013 και κατέληξαν πως η σχέση είναι όντως θετική αλλά μονής 

κατεύθυνσης , δηλαδή μια αύξηση στο άνοιγμα της οικονομίας, που είναι και 

στοιχεία εξάρτησης της οικονομίας στις διεθνείς αγορές, αυξάνει την 

οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Για την συγκεκριμένη εργασία, οι 

μεταβλητές που επιλέχθηκαν για την μέτρηση του ανοίγματος της οικονομίας 

και της οικονομικής μεγέθυνσης είναι ίδια με τις δυο προηγούμενες που 

αναφέρθηκαν.  

Ο Iyke (2017) , όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, επέλεξε να εξετάσει τις 

17 χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ για το διάστημα από το 1994-2014, οι 

οποίες έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να απελευθερώσουν το εμπόριο τους 

και αξίζει να μελετηθούν τα αποτελέσματα αυτά. Με το πέρας της έρευνας του 

λοιπόν, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση του ανοίγματος της 

οικονομίας θα οδηγήσει σε αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αποτέλεσμα που 

παραμένει το ίδιο ακόμα και όταν προστίθενται δύο ιστορικά κλειστές 

οικονομίες, η Κροατία και η Εσθονία. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων 

στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιείται ως εξαρτημένη μεταβλητή η 

αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα 
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δίνεται στον ρόλο της μέτρησης του ανοίγματος της αγοράς. Ο μελετητής 

χρησιμοποιεί 5 διαφορετικές μεθόδους μέτρησης του ανοίγματος. 

Η πρώτη είναι ο λόγος του συνόλου των εισαγωγών και εξαγωγών ως προς 

το ΑΕΠ της χώρας (Leamer, 1998; Dickey και Fuller, 1979;                     

Chang et al., 2009). Σαν δεύτερη μέθοδο επιλέγει τον προσαρμοσμένο δείκτη 

έντασης εμπορίου: 

                         (3) 

το οποίο πρότειναν οι Cavallo και Frankel (2008) και Frankel (2009). Την 

τρίτη μέθοδος μέτρησης του ανοίγματος της οικονομίας αποτελεί η πρόταση 

των Alcala και Ciccone(2004) με τον πραγματικό δείκτη έντασης εμπορίου : 

                (4) 

χρησιμοποιούν δηλαδή το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας, εκφρασμένο σε ΙΑΔ. 

Τέλος, χρησιμοποιεί και τους δύο δείκτες που έχουν προτείνει οι Squalli και 

Wilson (2011) WTS και το CTS, τα οποία αναλύονται παραπάνω.  

Οι Harrison και Revenga (1995) και Chang et al. (2009) ισχυρίζονται οτι το 

άνοιγμα της οικονομίας προωθεί την αύξηση του εισοδήματος μόνο σε χώρες 

που δεν είναι υπερβολικά ελεγχόμενες και έχουν παρουσιάσει κάποια βελτίωση 

και πρόοδο σε κάποιους συμπληρωματικούς τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα 

με την παρουσία της χώρας ή και των επιχειρήσεων της με το διεθνές εμπόριο. 

Οι Frankel και Romer (1999) καταλήγουν στο ότι υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα και θετική σχέση μεταξύ του εμπορίου και του εισοδήματος.  

Οι Alragas et al. (2015) χρησιμοποιώντας δεδομένα από 182 χώρες στο 

χρονικό διάστημα 1971-2011 εξετάζουν την σχέση μεταξύ της οικονομικής 

μεγέθυνσης και του ανοίγματος της οικονομίας. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούν για την οικονομική μεγέθυνση είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 

σταθερές τιμές και δολάρια ανά άτομο. Ενώ για το άνοιγμα της οικονομίας 

εφαρμόζουν την πρόταση των Squilli και Willson (2011) με το CTS, το οποίο 

έχει αναφερθεί παραπάνω. Θεωρούν πως αυτός ο δείκτης αντιπροσωπεύει 

καλύτερα την θέση της χώρας και την επιρροή της στο διεθνές οικονομικό 

προσκήνιο μέσω των πληροφοριών που περιέχει. Καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι η σχέση μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και του επιπέδου του 

εισοδήματος είναι θετική και στατιστικά σημαντική, εξεταζόμενη σε 

μακροχρόνιο επίπεδο.  

Σύμφωνα με τους Harrison και Revenga (1995), ο υψηλότερος 

ανταγωνισμός για τα εισαγόμενα εμπορεύματα συνδέεται με την αύξηση της 
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παραγωγικότητας χωρίς όμως να υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

ανταγωνισμού και της ανόδου της παραγωγικότητας. Αντίθετα, η εξαγωγική 

δραστηριότητα, συσχετίζεται θετικά με την άνοδο της παραγωγικότητας.  

Στη συνέχεια ο Miller (2000) ισχυρίζεται ότι το άνοιγμα της οικονομίας στο 

εμπόριο ωφελεί την συνολική παραγωγικότητα στις αναπτυγμένες αλλά και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εξετάζει σε διαχρονικά διαστρωματικά δεδομένα 

ανά 5ετία μεταξύ του 1960 και του 1989 από 83 χώρες. Για να υπολογίσει τον 

δείκτη του ανοίγματος της οικονομίας χρησιμοποιεί δύο δείκτες, o ένας είναι 

εξαγωγές προς ΑΕΠ και ο δεύτερος είναι το άθροισμα των εισαγωγών και 

εξαγωγών προς το ΑΕΠ. Την συνολική παραγωγικότητα την μετράει σύμφωνα 

με το μοντέλο Cobb-Daouglas. Καθώς αυξάνεται το ποσοστό των εξαγωγών 

προς το ΑΕΠ, βελτιώνονται οι συνθήκες εμπορίου και μειώνεται η πραγματική 

αξία του εθνικού νομίσματος. Οι Alcala και Ciccone (2004) καταλήγουν στο 

σημείο ότι υπάρχει στατιστική σημαντικότητα και θετική σχέση μεταξύ του 

εμπορίου και της παραγωγικότητας.  

Σύμφωνα με τον Vamvakidis (1999), μια χώρα που είναι πιο ανοιχτή στο 

εμπόριο έρχεται σε επαφή με ισχυρότερες οικονομικά χώρες, περισσότερο 

αναπτυγμένες τεχνολογικά, με περισσότερη τεχνογνωσία και τελικά 

οδηγούνται σε ανάπτυξη της οικονομίας της. Επίσης, ο ρόλος της γεωγραφικής 

τοποθεσίας είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον ρυθμό της 

οικονομικής μεγέθυνσης. Δηλαδή, οι οικονομίες χωρών που βρίσκονται κοντά 

σε ανοιχτές και μεγάλες οικονομίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ρυθμό 

οικονομικής μεγέθυνσης. Το υπόδειγμα που χρησιμοποιεί έχει σαν εξαρτημένη 

μεταβλητή την οικονομική μεγέθυνση εκφρασμένη ως το μέσο ετήσιο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ για το 1970-90. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ το 1970, ο λόγος της μέσης επένδυσης σε φυσικά κεφάλαια ως 

προς το ΑΕΠ για την περίοδο 1970-1990, το ποσοστό της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για το 1970, η μέση αύξηση του πληθυσμού από το 1970 έως το 

1990. Σαν ανοιχτή οικονομία χαρακτηρίζεται αυτή που έχει λίγους εμπορικούς 

περιορισμούς προς τις άλλες χώρες. Αυτό μεταφράζεται από τον ερευνητή, 

ικανοποιώντας προϋποθέσεις που σχετίζονται με την οικονομική και πολιτική 

κατάσταση της χώρας.  

O Yanikkaya (2004) σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας  θεωρεί πως η 

πρόσβαση σε νέα αγαθά και τεχνολογίες δεν είναι απαραίτητα σημαντικό για 
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την ανάπτυξη συγκριτικά με την πρόσβαση σε αγορές μέσα από τις οποίες 

αξιοποιείται η επαφή με οικονομίες κλίμακας και συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Συνεπώς, οι χώρες επωφελούνται ερχόμενες σε επαφή τόσο με αναπτυγμένες 

χώρες όσο και με αναπτυσσόμενες. Και μάλιστα για τις αναπτυσσόμενες είναι 

πιο επωφελές να έρχονται σε επαφή με αναπτυσσόμενες. Το δείγμα που 

εξετάζει αποτελείται από 100 αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες 

καλύπτοντας την περίοδο από το 1970 έως το 1997. Η εξαρτημένη μεταβλητή 

είναι ο ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο αποτελεί μια 

συνάρτηση του αρχικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με το απόθεμα φυσικού 

κεφαλαίου κατά κεφαλήν και του πραγματικού ανθρώπινου κατά κεφαλήν 

κεφάλαιο. Για τον υπολογισμό του ανοίγματος της οικονομίας χρησιμοποιεί 

δύο ειδών δείκτες, η πρώτη κατηγορία βασίζεται σε πραγματικά μεγέθη 

εμπορίου και η δεύτερη  σε εμπορικούς περιορισμούς.  

Οι Dowrick και Golley (2004) στην έρευνα τους σχετικά με την σχέση 

ανάμεσα στην οικονομική μεγέθυνση και στο διεθνές εμπόριο, εξετάζουν τα 

οφέλη του ανοίγματος της οικονομίας κατά την πάροδο των χρόνων και για 

ομάδες χωρών και όντως εντοπίζουν διαφορές. Οι χώρες κατηγοριοποιούνται 

σε δύο ομάδες, στις αναπτυγμένες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες. Ανάλογα 

με την χρονική περίοδο εξάγονται και τα συμπεράσματα τους. Για την περίοδο 

1960-1980, καταλήγουν στο ότι τα πλεονεκτήματα από το άνοιγμα της 

οικονομίας είναι περισσότερα για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, ενώ 

λιγότερες ήταν οι ωφέλειες για τις  χώρες που εξήγαγαν κατά κύριο λόγο 

πρωτογενή προϊόντα. Στη συνέχεια, για την δεύτερη εξεταζόμενη περίοδο από 

το 1980-1990 οι αναπτυγμένες χώρες λαμβάνουν περισσότερες απολαβές από 

την δραστηριοποίηση τους με το διεθνές εμπόριο, σε σχέση με τις λιγότερο 

αναπτυγμένες χώρες. Για την κατάσταση αυτή, θέτουν δύο εξηγήσεις. Αρχικά, 

η τεχνολογία και η μετάδοση της από χώρα σε χώρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο 

και επίσης οι πολιτικές ελεύθερου εμπορίου που υιοθέτησε η κάθε χώρα 

συνέβαλαν στην σταθεροποίηση της θέσης της στο διεθνές προσκήνιο.  

Μια έρευνα για την εξέταση της επίδρασης του ανοίγματος της αγοράς στην 

συνολική και μεμονωμένη οικονομική μεγέθυνση για 19 χώρες του OECD, 

εκπόνησαν οι Dar και Amirkhalkhali (2003) καλύπτοντας τα έτη 1971–1999. 

Δημιουργούν 3 κατηγορίες χωρών ανάλογα με το άνοιγμα της οικονομίας 

τους: στην πρώτη ομάδα είναι αυτές που έχουν ποσοστό ανοίγματος της 

οικονομίας άνω του μέσου, δηλαδή 73–126% (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ολλανδία, 
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Νορβηγία, Ισλανδία και Αυστρία), στην δεύτερη ομάδα αυτές που κυμαίνονται 

στο μέσο 52–63% (Σουηδία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Καναδάς, Γερμανία) και 

η τρίτη ομάδα σε αυτές κάτω του μέσου 19–44% (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, 

Ισπανία, Αυστραλία, Ιαπωνία και ΗΠΑ). Εξάγουν το αποτέλεσμα ότι η 

οικονομική μεγέθυνση εξαρτάται όχι μόνο από το άνοιγμα της οικονομίας της 

κάθε χώρας αλλά και από την συσσώρευση κεφαλαίου και εργατικού 

δυναμικού, ανάλογα με την χώρα αλλά και με την περίοδο που εξετάζεται.  

Οι Lee et al. (2004) εξετάζουν 100 χώρες για τις περιόδους από το      

1961-1965 και 1996-2000. Την οικονομική μεγέθυνση την υπολογίζουν με 

την αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ η ομάδα των σταθερών 

μεταβλητών που χρησιμοποιούν είναι το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η 

αναλογία των επενδύσεων προς το ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, ο λόγος του δείκτη 

Μ2 και του ΑΕΠ, το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού, ο φυσικός λογάριθμος 

του επιπέδου της εκπαίδευσης και η αναλογία της ηλικίας των εργαζομένων ως 

προς τον πληθυσμό. Χρησιμοποιούν 5 διαφορετικά μέτρα ανοίγματος της 

αγοράς: τον λόγο του συνόλου των εισαγωγών και εξαγωγών προς το ΑΕΠ, 

τους εισαγωγικούς δασμούς ως ποσοστό των εισαγωγών, τον δείκτη των 

Sachs και Warner (1995) για την μέση διάρκεια ανοίγματος της αγοράς σε 

χρόνια, την διαφορά της επίσημης συναλλαγματικής ισοτιμίας από το ποσοστό 

της μαύρης αγοράς και έναν δασμολογικό δείκτη. Με βάση αυτά τα δεδομένα 

και τις μεταβλητές, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το άνοιγμα της 

οικονομίας επηρεάζει όντως την οικονομική μεγέθυνση αλλά σε μικρό ρυθμό.  

Το μεταφορικό κόστος αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει το διεθνές 

εμπόριο. Δεν θα ήταν δυνατό να συζητείται η ύπαρξη του διεθνούς εμπορίου 

χωρίς την δυνατότητα μεταφοράς και διάθεσης των προϊόντων και 

εμπορευμάτων στις ξένες αγορές. Σύμφωνα με τους Andre et al. (2011) η  

σχέση αυτή είναι αμφίδρομη.  Και τα δύο στοιχεία εξαρτώνται από παράγοντες 

όπως τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές, το κόστος των καυσίμων, την 

πολιτική εμπορίου. Η γεωγραφική θέση μιας χώρας μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά τον όγκο των εμπορικών της συναλλαγών σε περίπτωση που 

περιβάλλεται από ξηρά. Τον ίδιο αντίκτυπο έχει και στην περίπτωση που 

περιτριγυρίζεται από χώρες που δεν έχουν πιο κλειστές οικονομίες. Επίσης, η 

τεχνολογία έχει συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών της μεταφοράς. Αυτό σημαίνει πως ο χρόνος μεταφοράς έχει 

περιοριστεί σημαντικά και παρέχονται εγκυρότερες πληροφορίες που 
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σχετίζονται με την χρονική στιγμή της φόρτωσης και της άφιξης του φορτίου. 

Σύμφωνα με αυτά, το κόστος μεταφοράς έχει μειωθεί και συνεπώς βελτιώνεται 

το διεθνές εμπόριο. Τέλος, η πολιτική που ακολουθεί η κάθε χώρα προς το 

διεθνές εμπόριο, επηρεάζει και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σχετικών 

με την μεταφορά και τις υποδομές της. Υπάρχει θετική σχέση στην εξέλιξη του 

διεθνούς εμπορίου και του κόστους μεταφοράς με τέτοιου είδους επενδύσεις.  

Οι Limao και Vinables (2001) εξετάζουν τους παράγοντες που καθορίζουν 

το μεταφορικό κόστος και πως αυτό επηρεάζει το διεθνές εμπόριο. Οι 

υποδομές παίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του κόστους μεταφοράς, 

και αντλώντας δεδομένα από τις υπo-σαχάριες αφρικανικές χώρες 

συμπεραίνουν πως όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο των υποδομών, τόσο 

αυξάνεται το μεταφορικό κόστος και περιορίζεται η ποσότητα του διεθνούς 

εμπορίου. Επίσης, καταλήγουν στο ότι η απόσταση μεταξύ δύο χωρών, είναι ο 

πιο καθοριστικός παράγοντας επιρροής στο διεθνές εμπόριο μέσω του κόστους 

μεταφοράς, ενώ η ελαστικότητα των εμπορικών συναλλαγών σε σχέση με το 

κόστος μεταφοράς παίρνει βαθμό -2 με -3,5. Για παράδειγμα παίρνοντας μια 

αξία -3 σημαίνει πως αν διπλασιαστεί το κόστος μεταφοράς από την μέση αξία, 

αυτό θα προκαλέσει μείωση του όγκου εμπορίου κατά 45 %.  

Την σχέση του διεθνούς εμπορίου και του μεταφορικού κόστους 

επηρεαζόμενο από τις υποδομές της κάθε χώρας εξετάζουν και οι Bougheas et 

al. (1999) και τα συμπεράσματα τους είναι ίδια με αυτά των Limao και 

Vinables (2001).  Επίσης, ισχυρίζονται ότι εκτός από την ποιότητα των 

υποδομών, οι διαφορές στο μεταφορικό κόστος ανάμεσα στις χώρες 

προέρχεται και από την θέση τους και την ανταγωνιστικότητα τους στην 

διεθνή αγορά.  
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Κεφάλαιο 4 Δεδομένα της ελληνικής οικονομίας σχετικά με το 

διεθνές εμπόριο 

 

4.1 Παρουσίαση της θέσης της ελληνικής οικονομίας στην διεθνή αγορά 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην θέση της Ελλάδας 

στο παγκόσμιο εμπόριο και στο ποιοί είναι οι σημαντικότεροι εμπορικοί της 

εταίροι. Θα παρουσιαστούν οι μακροοικονομικοί δείκτες που θα 

χρησιμοποιηθούν, σε πίνακες όπου θα φαίνεται η χρονική τους εξέλιξη. Θα 

αναφέρεται ο ορισμός τους, οι πηγές άντλησης των δεδομένων, ο χρονικός 

ορίζοντας και ο ρόλος τους στο υπόδειγμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα που 

αντλούνται από τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών η ελληνική οικονομία 

παρουσιάζει την εξής εικόνα για το 2016: 

Πίνακας 4.1.Στατιστικά εμπορίου (2016) 1 

Exporter Rank        50/137 
Importer Rank       45/137 

Trade Balance Rank      126/137 
 

Συνολικές Εξαγωγές $ 27,8 bn 
Συνολικές Εισαγωγές $ 47.6 bn 

Εμπορικό Ισοζύγιο $ -19,8 bn 
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (% ΑΕΠ) (2016) 30,15 % 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (%ΑΕΠ) (2016) 30,82 % 
 

 

Οι Έλληνες έμποροι συναλλάσσονται με χώρες γειτονικές, που ανήκουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με χώρες που είναι εκτός Ένωσης, ενώ τα 

ποσοστά των τεσσάρων πρώτων εταίρων δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ 

τους, κάτι που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία δεν στηρίζεται σε κάποια 

συγκεκριμένη από την οποία προμηθεύεται ή την οποία προμηθεύει. Πιο 

συγκεκριμένα, για τις εξαγωγές στην πρώτη θέση είναι η Ιταλία με συναλλαγές 

$ 3,1 δις , στην δεύτερη θέση είναι η Γερμανία με $ 2,1 δις και στην τρίτη 

θέση η Κύπρος με $ 1,7 δις. Στη συνέχεια έχουμε την Τουρκία, την 

Βουλγαρία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την 

Ρουμανία. Για τις εισαγωγές την πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία με $ 5,2 δις, 

                                                           
1
Πηγή:https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=300&type=C&year=2016&flow=2&commodity 
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την δεύτερη θέση η Ιταλία με $ 4,0 δις, την τρίτη θέση η Κίνα με $ 3,2 δις και 

την τέταρτη η Ρωσία με $ 3,1 δις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι χώρες με τις 

οποίες συναλλάσσεται η Ελλάδα με δεδομένα από το 2016.  

Πίνακας 4.2. 10 Κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι εξαγωγών (2016) 2 
 

Χώρες Ποσό Εξαγωγής ($) 

Ιταλία $ 3.117.948.320 

Γερμανία $ 2.131.516.550 

Κύπρος $ 1.682.628.529 

Τουρκία $ 1.495.306.755 

Βουλγαρία $ 1.382.670.439 

Η.Π.Α. $ 1.212.254.647 

Ηνωμένο Βασίλειο $ 1.177.634.103 

Λίβανος  $ 1.160.692.971 

Αίγυπτος $ 830.034.969 

Ρουμανία $ 826.098.101 
 

 
 

Πίνακας 4.3. 10 Κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι εισαγωγών (2016) 3 
      

Χώρες Ποσό Εισαγωγής ($) 

Γερμανία $ 5.190.695.802 
Ιταλία $ 3.954.977.654 

Κίνα $ 3.194.687.236 
Ρωσία $ 3.119.205.290 

Ιράκ $ 2.617.630.597 
Ολλανδία $ 2.610.998.175 

Γαλλία $ 2.075.547.361 
Κορέα $ 1.980.306.880 
Ισπανία $ 1.729.501.038 

Βέλγιο $ 1.701.967.195 
 

 

   Παραπάνω έγινε μια συνοπτική αναφορά και δημιουργήθηκε μια πρώτη 

εικόνα για την θέση και την σχέση της ελληνικής οικονομίας με το διεθνές 

εμπόριο. Το βασικό ερώτημα που θα τίθεται στην συγκεκριμένη εργασία είναι ο 

ρόλος του ανοίγματος της οικονομίας για την οικονομική μεγέθυνση της 

Ελλάδας.  

 

 

 

                                                           
2
Πηγή:https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=300&type=C&year=2016&flow=2&commodity 

3
Πηγή: https://comtrade.un.org/labs/dit-trade-vis/?reporter=300&type=C&year=2016&flow=2&commodity 
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4.2 Γραφική παρουσίαση των χρονοσειρών  

 

Το ΑΕΠ σε τιμές αγοραστή μετρά το σύνολο της αξίας του εγχώριου 

προϊόντος, των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, σε μία οικονομία 

συμπεριλαμβανομένων των φόρων και αφαιρούμενων τυχόν επιδοτήσεων. 

Μετράται σε US $ , με την ισοτιμία της αντίστοιχης χρονιάς. 

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα έτη από το 

1960 έως το 2016. Από την αρχή της εξεταζόμενης περιόδου υπάρχει μια 

ανοδική τάση έως το 2007 με 332 δις $. Στην συνέχεια ακολουθεί μια 

κατακόρυφη πτώση έως το 2013 με 243,9 δις $, γυρνώντας την οικονομία της 

χώρας στα επίπεδα του 1999 με 242 δις $.  

 Ο ρόλος του δείκτη για την συγκεκριμένη εργασία θα είναι ως ανεξάρτητης 

μεταβλητής. Με παρόμοιο τρόπο τον έχουν χρησιμοποιήσει οι              

Wacziard Welch (2003), Sarkar (2008),  Gries και Redlin (2012), Zeren και 

Ari (2013) και ο Iyke (2017). 
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Γράφημα 4.1.  ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2010 US$)  
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 Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ο λόγος του πραγματικού ΑΕΠ προς τον 

πληθυσμό με έτος βάσης σε σταθερές τιμές U.S. $ του 2010. Ο δείκτης αυτός 

είναι αντιπροσωπευτικός σχετικά με το βιοτικό επίπεδο κάθε ατόμου σε μία 

χώρα, σε αυτό που υστερεί όμως είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την κατανομή 

του κεφαλαίου στον πληθυσμό της χώρας που εξετάζεται. 

Τα δεδομένα αντλούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα έτη από το 

1960 έως το 2016. Παρατηρείται μια ανοδική τάση από την αρχή της 

εξεταζόμενης περιόδου μέχρι το 2007 με 30.054 €, που είναι και το 

υψηλότερο σημείο της καμπύλης, ενώ παρουσιάζεται μια βελτίωση από το 

2012 και μετά μια σταθερότητα. Ο δείκτης αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή για το υπόδειγμα μας. Παρομοίως την έχουν 

χρησιμοποιήσει οι Sachs και Warner (1995), Alragas et al. (2015),            

Iyke (2017). Ενώ σαν εξαρτημένη μεταβλητή ως μέτρο οικονομικής ανάπτυξης 

την έχουν χρησιμοποιήσει οι Greenaway και Sapsford (1994) και Irwin και 

Tervio (2002). 
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Γράφημα 4.2. Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ( σταθερές τιμές 2010 US$) 
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Γράφημα 4.3. Συνολική Παραγωγικότητα 

 

 Με τον δείκτη της συνολικής παραγωγικότητας εκφράζεται η 

αποτελεσματικότητα της εργασίας και του κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγική διαδικασία, μετριούνται οι εκροές και εισροές ενός 

συστήματος αλλά και η μεταξύ τους συσχέτιση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και 

σαν ένα μέτρο της τεχνολογικής αλλαγής μιας οικονομίας.  

Τα δεδομένα προέρχονται από την AMECO και καλύπτονται τα έτη από το 

1960 έως το 2016. Ο δείκτης θα χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή για 

το υπόδειγμα της εργασίας, όπως τον έχουν χρησιμοποιήσει και ο        

Edwards (1998), Miller και Upadhyay (2000), Miller (2000). 
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Οι ακαθάριστες εθνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αντικατοπτρίζουν την  

συνολική αξία των δαπανών των νοικοκυριών, της γενικής κυβέρνησης και του 

ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η αξία των 

εθνικών δαπανών αποτελεί ένα βασικό κομμάτι της εξίσωσης των τρεχουσών 

συναλλαγών μιας οικονομίας, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο για το αν μια 

χώρα παρουσιάσει έλλειμμα ή πλεόνασμα.  

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και είναι διαθέσιμα 

για τα έτη από το 1965 έως το 2016. Το μικρότερο ποσοστό δημόσιων 

επενδύσεων παρουσιάζεται το 2014 με 102,43% ενώ το υψηλότερο το 2008  

με 112,60%. Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας ο ρόλος του 

δείκτη θα είναι ως ανεξάρτητης μεταβλητής. Οι Edwards (1992), Easterly και 

Levine (2001), Wacziarg (2001), Dollar και Kraay (2004), Iyke (2017) την 

έχουν χρησιμοποιήσει ως ανεξάρτητη μεταβλητή και σε δικές τους μελέτες. 
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Γράφημα 4.4.  Ακαθάριστες εθνικές δαπάνες ( % του ΑΕΠ) 
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Ο ακαθάριστος σχηματισμός ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι επενδύσεις σε 

βελτιώσεις στη γη, εργοστάσια, μηχανήματα, απόκτηση εξοπλισμού, 

κατασκευές δρόμων, σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, 

γραφείων, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια και ιδιόκτητες κατοικίες, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. Η αξία των επενδύσεων είναι ακόμα ένα κομμάτι για τον 

υπολογισμό των τρεχουσών συναλλαγών, όπως και οι εθνικές δαπάνες.  

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα καλύπτοντας χρονικό 

διάστημα από το 1960 έως το 2016.  Σύμφωνα με το γράφημα παρατηρείται 

μια πτωτική τάση μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το υψηλότερο ποσοστό 

επενδύσεων είναι το  1979 με 35,41%, μετά από αυτό το σημείο η μείωση 

διαχρονικά είναι εμφανής. Ειδικά μετά το 2007 η κλίση είναι πολύ έντονα 

πτωτική με 2016 να είναι 11,44%. Ο ρόλος της μεταβλητής για την εργασία 

είναι επίσης ως ανεξάρτητης μεταβλητής. Με τον ίδιο τρόπο την έχουν 

χρησιμοποιήσει και οι Awokuse (2003), Awokuse (2007), Awokuse και 

Christopoulos (2009), Iyke (2017).  

 

 

 

 

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1964 1972 1980 1988 1996 2004 2012

 
 

Γράφημα 4.5. Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (% του ΑΕΠ) 
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Γράφημα 4.6. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (σταθερές τιμές 2010 US$) 

 

Οι δείκτες των εισαγωγών και εξαγωγών είναι απαραίτητοι για την εξέταση 

της οικονομίας μιας χώρας, γιατί μέσω αυτών αντιμετωπίζεται σαν ανοιχτή 

οικονομία, που συναλλάσσεται δηλαδή με τον υπόλοιπο κόσμο. Η έννοια 

λοιπόν του δείκτη των εξαγωγών στην συγκεκριμένη εργασία αντικατοπτρίζει 

την συνολική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 

οικονομία και προσφέρονται στον υπόλοιπο κόσμο. Συμπεριλαμβάνονται η 

εμπορική αξία, ο ναύλος, η ασφάλεια, το κόστος των μεταφορικών, τα 

δικαιώματα, τα τέλη αδείας και άλλες υπηρεσίες όπως επικοινωνία, 

κατασκευαστικά, χρηματοοικονομικά, πληροφορίες, ιδιωτικές και δημόσιες 

υπηρεσίες αφαιρουμένων  αποζημιώσεων υπαλλήλων, εσόδων από επενδύσεις 

και μεταφορών πληρωμών. 

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, αφορούν τα έτη από 

το 1960 έως και το 2016. Παρατηρώντας το γράφημα, γίνεται αντιληπτή η 

σημαντική άνοδος των εξαγωγών για την ελληνική οικονομία. Πιο 

συγκεκριμένα ξεκινώντας το 1960 η αξία των εξαγωγών ήταν 1,9 δις $ και το 

2016 αγγίζει τα 74,2 δις $, με μέγιστη αξία να είναι το 2008 με 77,4 δις $.  
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Η συνολική αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που προέρχονται από τον 

υπόλοιπο κόσμο, αποτελεί την έννοια των εισαγωγών. Συμπεριλαμβάνεται η 

εμπορική αξία, ο ναύλος, η ασφάλεια, το κόστος των μεταφορικών, τα 

δικαιώματα, τα τέλη αδείας και άλλες υπηρεσίες όπως επικοινωνία, 

κατασκευαστικά, χρηματοοικονομικά, πληροφορίες, ιδιωτικές και δημόσιες 

υπηρεσίες αφαιρουμένων  αποζημιώσεων υπαλλήλων, εσόδων από επενδύσεις 

και μεταφορών πληρωμών.  

Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα από το 1960 

έως το 2016. Η αξία των εισαγόμενων προϊόντων στην ελληνική οικονομία 

ακολουθεί παρόμοια σχεδόν πορεία με αυτή των εξαγωγών της. Το 1960 η 

αξία τους είναι 3,5 δις $, σχεδόν διπλάσια με αυτή των εξαγωγών και το 2016 

79,4 δις $, με υψηλότερη τιμή να παρουσιάζει το επίσης το 2008 με αξία  

119,6 δις $.  

Οι δύο αυτοί δείκτες εξετάζονται συνήθως συνδυαστικά για να υπολογιστεί 

το εμπορικό ισοζύγιο σε μία οικονομία. Οι εισαγωγές αποτελούν μια πρόσθετη 

διαρροή, το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει στο κύκλωμα της οικονομίας, 

είναι θετικό ή αρνητικό, δημιουργώντας έτσι εμπορικό πλεόνασμα ή έλλειμμα 

αντίστοιχα.  
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Γράφημα 4.7. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (σταθερές τιμές 2010 US$) 
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Κεφάλαιο 5 Μεθοδολογία 

 

5.1 Μεθοδολογικό πλαίσιο στης έρευνας 

 

Έχοντας συλλέξει και παρουσιάσει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για 

το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας, θα γίνει μια σύντομη αναφορά στην 

μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί. Αρχικά, θα γίνει εξειδίκευση του εμπειρικού 

μοντέλου, με τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν και τα αποτελέσματα 

που αναμένονται σύμφωνα με την οικονομική θεωρία που έχει αναφερθεί στην 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι 

μοναδιαίας ρίζας. Ειδικότερα, θα εκτελεστούν οι έλεγχοι DFGLS            

(Dickey-Fuller GLS), ADF (Augmented Dickey-Fuller), PP (Phillips-Perron) και 

θα ακολουθήσουν έλεγχοι συνολοκλήρωσης των Engle Granger και του 

Johansen (1988). Τελευταίο βήμα είναι η εκτίμηση της μακροχρόνιας σχέσης 

μέσω της μεθόδου DOLS, όπου θα παρουσιαστούν οι εκτιμητές του 

υποδείγματος, θα γίνει έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας μέσω                

της t-statistic και probability, ενώ μέσω του    θα φαίνεται το ποσοστό 

ερμηνείας της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής από τις υπόλοιπες 

μεταβλητές του υποδείγματος. Επίσης, θα διεξαχθεί και η μέθοδος VECΜ, μέσα 

από την οποία εκτός από την μακροχρόνια σχέση θα εκτιμηθεί και η 

βραχυχρόνια σχέση των μεταβλητών. 

 

5.2 Εξειδίκευση Μοντέλου  

 

Για την εξέταση της σπουδαιότητας του διεθνούς εμπορίου για την ελληνική 

οικονομία , θα εξειδικευτεί το παρακάτω εμπειρικό μοντέλο, με τις μεταβλητές 

να είναι σύμφωνες με αυτές που έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία. Ως 

μέτρο ανοίγματος της αγοράς θα χρησιμοποιηθεί το Trade of Share : 

                  (5) 

Όπου, 

 Χ= εξαγωγές 
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Μ= εισαγωγές 

GDP = ΑΕΠ σε σταθερές τιμές (2010 US$) 

i= έτος 

Συνεπώς έχουμε:  

                                         (6) 

Όπου τα                               είναι το μέτρο ανοίγματος της 

αγοράς για την ελληνική οικονομία, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, η συνολική παραγωγικότητα, ο ακαθάριστος σχηματισμός  

παγίου κεφαλαίου και οι ακαθάριστες εθνικές δαπάνες αντίστοιχα. Από αυτή 

την εξειδίκευση προκύπτει ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα σταθερής 

ελαστικότητας, το οποίο θα μελετηθεί σε λογαριθμικό επίπεδο, καθώς θα 

εξεταστεί η σημαντικότητα των μεταβλητών όχι σε απόλυτες αλλά σε σχετικές 

τιμές. Εξαρτημένη μεταβλητή είναι το μέτρο ανοίγματος της αγοράς (TS) και οι 

υπόλοιπες είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές. Εκφράζοντας την παραπάνω 

σχέση σε log-log μορφή, θα προκύψει ένα υπόδειγμα της μορφής : 

                                              (7) 

Όπου όλες οι μεταβλητές είναι εκφρασμένες σε λογάριθμους, το    είναι η 

εξαρτημένη μεταβλητή, τα                         , είναι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές εκφρασμένες επίσης σε λογάριθμους, τα   είναι ο σταθερός όρος  

που πρόκειται να εκτιμηθεί μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές,               , 

οι οποίοι μετρούν την ελαστικότητα της εξαρτημένης μεταβλητής σε σχέση με 

τις ανεξάρτητες, και τέλος το    είναι ο όρος σφάλματος.  

Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία και την βιβλιογραφία που έχει 

αναφερθεί στο πρώτο μέρος της εργασίας, τα πρόσημα που προσδοκούνται 

από τους ελέγχους είναι θετικό για το ΑΕΠ, αρνητικό για το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, καθώς σύμφωνα με την θεωρία οι χώρες με υψηλό εισόδημα 

παρουσιάζουν θετική σχέση της μεταβλητής αυτής με το άνοιγμα της 

οικονομίας, θετικό για τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου και τέλος 

θετικό για τις ακαθάριστες εθνικές δαπάνες.  
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5.3 'Έλεγχοι Στασιμότητας 

 

Για την συνέχεια του εμπειρικού τμήματος της εργασίας, θα διεξαχθούν 

έλεγχοι στασιμότητας των χρονικών σειρών. Συγκεκριμένα, μια χρονική σειρά 

θεωρείται στάσιμη, όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις : 

1)Μέσος : Ε(Υt)=μ 

2)Διακύμανση : Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2 

3)Συνδιακύμανση : Cov(Yt, Yt+k ) = E [(Yt - μ )( Yt+k  -μ)]=γκ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω δηλαδή, ο μέσος όρος που θα παίρνει θα πρέπει 

να είναι ίδιος στα διάφορα χρονικά διαστήματα, η διακύμανση θα πρέπει να 

είναι η ίδια και η συνδιακύμανση της τιμής μεταξύ δύο χρονικών περιόδων να 

εξαρτάται από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων. Εάν δεν 

ισχύουν οι τρείς αυτές αρχές η χρονική σειρά Yt  θεωρείται μη στάσιμη, καθώς 

η τάση της προέρχεται λόγω της μεταβλητότητας της σε συνάρτηση με τον 

χρόνο ή λόγω εποχικότητας (Dritsakis, 2004). 

Για τον έλεγχο της στασιμότητας των χρονικών σειρών θα ακολουθήσουν 

έλεγχοι μοναδιαίων ριζών (Unit Roots), του Dickey-Fuller (DF), ο επαυξημένος 

έλεγχος των του Dickey-Fuller (ADF) και των Phillips-Perron (PP).  

 

5.3.1Θεωρία Μοναδιαίου Ελέγχου ( Basic Unit Root Theory) 

 

Ας θεωρηθεί ένα αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα πρώτης τάξης (first order 

autoregressive model) AR(1): 

             
         (8) 

όπου    είναι ένας προαιρετικός εξωγενής παλινδρομητής, ο οποίος αποτελείται 

από έναν σταθερό όρο ή από έναν σταθερό όρο και μία τάση, το   και το δ 

είναι εκτιμητές, ενώ το ε  είναι λευκός θόρυβος (white noise). Αν |  |   
  1 , 

τότε το    είναι μη στάσιμη σειρά και η διακύμανση του   αυξάνεται με την 
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πάροδο του χρόνου και τείνει προς το άπειρο. Αν |  | < 1 , τότε το    είναι μια 

στάσιμη σειρά. Επιπλέον, η υπόθεση στασιμότητας μπορεί να υπολογιστεί, 

ελέγχοντας αν η απόλυτη τιμή του   είναι μικρότερη της μονάδας. 

 

5.3.2 Επαυξημένος Έλεγχο Dickey-Fuller 

 

Ο απλός έλεγχος των Dickey-Fuller πραγματοποιείται υπολογίζοντας την (8) 

μετά την αφαίρεση του      και από τα δύο σκέλη της εξίσωσης : 

                
         (9) 

όπου το   = p - 1 . Η μηδενική και εναλλακτική υπόθεση μπορούν να 

γραφούν,  

         (10) 

           (11) 

όπου το   εκτιμάται από τις κριτικές τιμές   για   : 

                  (12) 

Όπου το    είναι ο εκτιμητής του   και το          είναι ο συντελεστής 

τυπικού σφάλματος. 

Οι Dickey και Fuller (1979) δείχνουν ότι υπό την μηδενική υπόθεση ενός 

μοναδιαίου ελέγχου, η στατιστική δεν ακολουθεί την κανονική t-κατανομή, 

εξάγουν ασυμπτωτικά αποτελέσματα και εκτιμούν κριτικές τιμές για διάφορους 

ελέγχους και μεγέθη δειγμάτων. Πιο πρόσφατα ο MacKinnon (1991,1996) 

εφαρμόζει ένα πολύ μεγαλύτερο σετ εκτιμήσεων σε σχέση με τους Dickey και 

Fuller. 

Ο απλός Dickey-Fuller μοναδιαίος έλεγχος που περιγράφηκε παραπάνω, 

είναι έγκυρος μόνο αν οι σειρές είναι ένα αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα 

πρώτης τάξης. Εάν η σειρά συνδέεται σε χρονικές υστερήσεις υψηλότερου 

επιπέδου, τότε η υπόθεση της διαταραχής του λευκού θορύβου     

παραβιάζεται. Ο προσαυξημένος Dickey-Fuller έλεγχος κατασκευάζει μια 

παραμετρική διόρθωση για υψηλότερης τάξεως συσχετίσεις, υποθέτοντας ότι 
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οι   σειρές ακολουθούν μια AR διαδικασία και προσθέτοντας   όρους 

υστέρησης διαφοράς της εξαρτημένης μεταβλητής  ,  στο δεξί μέρος του τεστ 

της παλινδρόμησης : 

            
                                    (13) 

Η προσαυξημένη εξειδίκευση χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η σχέση (13) 

χρησιμοποιώντας την κριτική τιμή   (4) . Ένα σημαντικό αποτέλεσμα του Fuller 

είναι πως η ασυμπτωτική κατανομή του  t-ratio για το   , είναι ανεξάρτητη από 

τις υστερήσεις πρώτης διαφοράς που υπάρχουν στην ADF παλινδρόμηση. 

Επιπλέον, καθώς η υπόθεση ότι το   ακολουθεί αυτοπαλινδρομούμενη 

διαδικασία μπορεί να φαίνεται περιοριστικό, οι Said και Dickey (1984) 

αποδεικνύουν ότι ο ADF έλεγχος είναι έγκυρος όταν υπάρχει ένας κινητός 

μέσος όρος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπεριληφθεί επαρκείς όροι 

υστέρησης. 

 

5.3.3 Dickey-Fuller Test With GLS Detrending (DFGLS) 

 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, μπορεί να επιλεγεί να συμπεριληφθεί ένας 

σταθερός όρος, ή ένας σταθερός όρος και μια γραμμική χρονική τάση, στην 

παλινδρόμηση του ελέγχου ADF. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις , το            

ERS (1996) πρότεινε μια απλή διαφοροποίηση του ελέγχου ADF, στην οποία 

τα δεδομένα είναι χωρίς τάση, και έτσι οι ερμηνευτικές μεταβλητές 

αφαιρούνται από τα δεδομένα πριν την παλινδρόμηση ελέγχου. 

Το ERS ορίζει οιονεί-διαφορά του    , που εξαρτάται από την τιμή του  , 

αντιπροσωπεύοντας το συγκεκριμένο εναλλακτικό σημείο κατά του οποίου 

θέλουμε να εξετάσουμε το μηδέν:  

          
  

        
          
      

    (14) 

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε μια OLS παλινδρόμηση των οιονεί-

διαφοροποιημένων δεδομένων         στο οιονεί διαφοροποιημένο        
 : 

               
           (15) 
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όπου    περιέχει είτε έναν σταθερό όρο, είτε έναν σταθερό όρο και μια τάση, 

και επιτρέπει στο      να είναι ο OLS εκτιμητής της παλινδρόμησης. 

Πλέον είναι απαραίτητη μια τιμή για το  , το ERS προτείνει      , όπου :  

    
  

 

 
                  

  
    

 
                

     (16) 

Στη συνέχεια θα οριστούν τα GLS δεδομένα χωρίς τάση,   
  

χρησιμοποιώντας τους εκτιμητές που σχετίζονται με το α  : 

  
         

 δ α     (17) 

Τότε ο DFGLS έλεγχος περιλαμβάνει τον σταθερό ADF έλεγχο, αφού 

αντικατασταθεί το GLS detrended    
  από το αρχικό   

  : 

Δ   α    
   β Δ    

    β Δ    
   υ     (18) 

Εφόσον το   
  είναι χωρίς τάση (Phillips και Perron, 1988), δεν 

συμπεριλαμβάνεται το    στην εξίσωση για τον DFGLS έλεγχο. 

 

5.3.4 The Phillips-Perron (PP) Test 

 

Οι Phillips και Perron (1988) πρότειναν μια εναλλακτική μέθοδο ελέγχου της 

συσχέτισης των σειρών όταν γίνονται έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Η ΡΡ μέθοδος 

υπολογίζει την εξίσωση μη επαυξημένου DF ελέγχου (9) και τροποποιεί το     

t-ratio του συντελεστή   , έτσι ώστε η σειριακή σχέση να μην επηρεάζει την 

ασυμπτωτική κατανομή του στατιστικού ελέγχου. Ο ΡΡ έλεγχος στηρίζεται στο: 

       
  

  
 
   

   
                

       
   (19) 

 Όπου το    είναι εκτιμητής, το    η t-ratio του  , το         είναι σταθερό 

τυπικό σφάλμα και το   είναι το τυπικό σφάλμα του ελέγχου της 

παλινδρόμησης. Επιπλέον, το    είναι ένας σταθερός εκτιμητής της 

διακύμανσης του σφάλματος. Ο τελευταίος όρος,    , είναι εκτιμητής 

μηδενικού φάσματος καταλοίπου.   
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Πίνακας 5.1. Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας 

 
Level 

 
1st Difference 

Variable 

No trend Trend 
 

No trend Trend 

t Stat.(k) t Stat.(k) 
 

t Stat.(k) t Stat.(k) 

            

ADF test 
 GDP -1.754469 (1) -2.132097(1) 

 
-3.211432 (0)** -3.405910 (0)* 

GDP PC -1.950967(1) -2.072952(1) 
 

-3.544383(0)** -3.755241(0)** 

EXPE -1.470067(0) -1.469263(0) 
 

-7.415202(0)*** -7.545549(0)*** 

FORM -1.029540(0) -1.878724(0) 
 

-6.275319(0)*** -6.515804(0)*** 

PROD -2.689726(1)* -1.977913(1) 
 

-4.973023(0)*** -5.354621(0)*** 

TS 0.255833(0) -3.002246(1) 
 

-6.431228(1)*** -6.501859(1)*** 

  
    

  

GLS-DF test 
 GDP -0.550265 (1) -2.341063 (1) 

 
-3.187816(0)*** -3.460749 (0)** 

GDP PC -0.518982(1) -2.078404(1) 
 

-3.433439(0)*** -3.826681(0)*** 

EXPE -0.952328(0) -1.618553(0) 
 

-2.340360(1)** -5.464440(0)*** 

FORM -1.118451(0) -1.517286(0) 
 

-6.234720(0)*** -6.437684(0)*** 

PROD -0.548693(1) -1.264701(1) 
 

-3.963532(0)*** -5.312278(0)*** 

TS 1.451995(0) -2.141130(0) 
 

-6.086193(0)*** -6.557276(1)*** 

  
    

  

PP TEST 
    

  

GDP -1.801641 (5) -1.090518 (4) 
 

-3.289850 (3)** -3.496301 (3)** 

GDP PC -2.092639(4) -1.358605(4) 
 

-3.607038(3)*** -3.836352(3)** 

EXPE -1.672026(2) -1.641580(2) 
 

-7.415806(1)*** -7.545549(0)*** 

FORM -1.232839(1) -1.888197(4) 
 

-6.210601(4)*** -6.639822(8)*** 

PROD -3.064163(4)** -2.063910(4) 
 

-5.090537(4)*** -5.440337(3)*** 

TS 0.689207(9) -2.369852(5)   -6.363207(11)*** -6.898213(13)*** 
  

Σημειώσεις: ADF test, Επαυξημένος έλεγχος Dickey–Fuller, GLS-DF test the generalized least squares 

detrending Dickey– Fuller test, PP test , έλεγχος  Phillips - Perron, (k) χρονικές υστερήσεις, ***, ** και * 

δείχνουν απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 

5%, και 10% αντίστοιχα.  Level : σε επίπεδα, 1st difference : σε πρώτη διαφορά , No trend : με σταθερό όρο 

χωρίς τάση, Trend :  με σταθερό όρο σταθερό όρο και τάση. 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τους ελέγχους 

μοναδιαίας ρίζας μέσω των ADF Test, GLS-DF Test, PP-Test, σε επίπεδο και 

στην 1η διαφορά, με σταθερό όρο χωρίς τάση, αλλά και με σταθερό όρο και με 

τάση. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι όλες οι χρονικές σειρές 

των μεταβλητών (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ακαθάριστες 

εθνικές δαπάνες, ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, συνολική 

παραγωγικότητα, μέτρο ανοίγματος της αγοράς) είναι στάσιμες στις πρώτες 

διαφορές και με τους 3 ελέγχους. Μόνο η χρονική σειρά της συνολικής 

παραγωγικότητας παρουσιάζει στασιμότητα στα επίπεδα με σταθερό όρο χωρίς 

τάση στον έλεγχο ADF και PP. 
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5.4 Έλεγχος συνολοκλήρωσης  

 

Το γεγονός ότι πολλές χρονοσειρές μπορεί να περιέχουν μοναδιαία ρίζα, 

οδήγησε στην ανάπτυξη της θεωρίας μη στάσιμων χρονοσειρών. Οι Engle και 

Granger (1987) συμπέραναν ότι ένας γραμμικός συνδυασμός δύο ή και 

παραπάνω μη στάσιμων σειρών, μπορεί να είναι τελικά στάσιμος. Αν υπάρχει 

τέτοιος γραμμικός συνδυασμός , τότε οι μη στάσιμες χρονοσειρές λέγονται 

συνολοκληρωμένες. Η ολοκλήρωση είναι δηλαδή η μετατροπή μιας μη 

στάσιμης χρονοσειράς σε στάσιμη εκφρασμένη σε διαφορές. Ο βαθμός (d) 

ολοκλήρωσης της σειράς, ισούται με τον αριθμό των διαφορών που θα 

χρειαστεί για να γίνει στάσιμη. 

Για την πραγματοποίηση των ελέγχων συνολοκλήρωσης θα 

χρησιμοποιηθούν δύο μεθοδολογίες: η μεθοδολογία Engle-Granger (1987) και 

η μεθοδολογία Johansen (1988). Η μεθοδολογία Engle-Granger αποτελεί 

εφαρμογή του αντιπροσωπευτικού θεωρήματος που πρότεινε αρχικά ο 

Granger. Βασίζεται στον έλεγχο στασιμότητας των καταλοίπων της εξίσωσης 

συνολοκλήρωσης κάθε μεταβλητής ξεχωριστά. Η μεθοδολογία του Johansen 

(1988) στηρίζεται στην εκτίμηση των συστημάτων συνολοκλήρωσης μέσω της 

μεθόδου μεγίστης πιθανοφάνειας πλήρους πληροφόρησης (full information 

maximum likelihood). 

5.4.1 'Ελεγχος συνολοκλήρωσης Εngle granger 

 

Οι Engle και Granger (1987) συνέχισαν το έργο τους προτείνοντας έναν απλό 

έλεγχο για την διαπίστωση ύπαρξης συνολοκλήρωσης, ο οποίος ονομάζεται 

Engle-Granger (EG). Έχοντας εντοπίσει την τάξη ολολήρωσης της κάθε 

μεταβλητής, ακολουθώντας την μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών, μπορεί να 

προκύψουν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις :  

1. Στασιμότητα των μεταβλητών,(π.χ.                   ), συνεπώς 

συνεχίζουμε στην εφαρμογή της κλασσικής παλινδρόμησης και 

εκτίμησης της μεταξύ τους σχέσης. 

2. Διαφορετική τάξη ολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών,(π.χ. 

                  ), επομένως οι μεταβλητές δεν συνοκληρώνονται. 
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3. Ολοκλήρωση ίδιας τάξης,(π.χ.                   ,οπότε εφόσον είναι 

συνολοκληρωμένες εκτιμάται η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 

Από τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των Εngle-Granger (1987), θα 

διαπιστώσουμε αν οι μεταβλητές μας είναι συνολοκληρωμένες ή όχι. Ισχύουν 

λοιπόν οι εξής υποθέσεις : 

Η0 : Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών, 

   Η1 : Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 

Ο έλεγχος Engle-Granger αποτελεί εφαρμογή του ελέγχου μοναδιαίας ρίζας 

στα κατάλοιπα. Υπό την προϋπόθεση ότι οι χρονικές σειρές δεν είναι 

συνολοκληρωμένες, όλοι οι γραμμικοί συνδυασμοί (     
 ), συμπερι-

λαμβάνοντας τα κατάλοιπα από το SOLS, είναι μη στάσιμα.  

Εκτιμούνται δύο απλοί στατιστικοί έλεγχοι, ο ένας σύμφωνα με την             

t-statistic, ελέγχοντας την μηδενική υπόθεση μη στασιμότητας (ρ=1) και η 

δεύτερη βασίζεται άμεσα στην κανονικοποιημένη αυτοσυσχέτιση του 

συντελεστή     . 

   
    

      
      (21) 

  
       

        
   (22) 

όπου το        είναι ο συνήθης OLS εκτιμητής του σταθερού όρου σφάλματος 

από το εκτιμημένο    (Stock, 1987), 

                
 

          (23) 

Από τον παρακάτω πίνακα, διαπιστώνεται από τις τιμές πιθανοτήτων για την 

z statistic, πως υπάρχει συνολοκληρωση, καθώς η τιμή πιθανότητας 0,0432 

είναι μικρότερη του 5%. Σύμφωνα με αυτό απορρίπτουμε την αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης, υπάρχει δηλαδή συνολοκλήρωση και μακροχρόνια σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών μας.  
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Πίνακας 5.2. Έλεγχος συνολοκλήρωσης Engle - Granger  

Dependent z-statistic Prob.* 

LOG_TS -3.509.876  0.0432*** 
 

1. Μηδενική υπόθεση: Μη ύπαρξη συνολοκλήρωσης 
2.*** Απόρριψη μηδενικής υπόθεσης4  
3. *MacKinnon (1996) p-values 

 

5.4.2 Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen 

 

Για ένα διάνυσμα    μεταβλητών, με διαστάσεις    , εξειδικεύεται ένα σύστημα 

VAR(p): 

                                                 (24) 

το οποίο μπορεί να λάβει την μορφή ενός VAR(p-1) στις πρώτες διαφορές με 

έναν επιπρόσθετο όρο: 

                            (25) 

όπου : 

       
 
    και          

 
        (26) 

Η παρουσίαση της θεωρίας του Granger επιβεβαιώνει πως αν ο συντελεστής 

της μήτρας Π έχει τάξη    , τότε υπάρχουν     μήτρες   και   η κάθε μια με 

τάξη  , έτσι ώστε       και      είναι Ι(0). Το   είναι ο αριθμός του βαθμού 

συνολοκλήρωσης και κάθε στήλη   είναι το συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Η 

μέθοδος του Johansen πρόκειται να εκτιμήσει την μήτρα   μέσω ενός άνευ 

περιορισμών VAR και να ελέγξει αν απορρίπτονται οι περιορισμοί από την 

μειωμένη τάξη  . 

Έχοντας καθορίσει την τάξη ολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, ακολουθεί 

ο έλεγχος συνολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας την τεχνική Johansen 

(Johansen, 1988). Η συγκεκριμένη βασίζεται σε δυο στατιστικούς ελέγχους, 

του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής, ώστε να προσδιοριστεί ο αριθμός των 

συνολοκληρωμένων διανυσμάτων.  

 

                                                           
4
 Ως μηδενική υπόθεση ορίζεται η ύπαρξη συνολoκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών 
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Πίνακας 5.3. Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen 
Null 

Ηypothesis Alternative Trace Test Probability 
Max eigen 

Test Probability 

r=0 r=1 112,32 0,0022 * 41,74 0,0322* 

r ≤ 1 r=2 70,59 0,0434 * 33,88 0,2484 

r ≤ 2 r=3 43,30 0,1254 27,58 0,3840 

r ≤ 3 r=4 23,90 0,2047 21,13 0,4458 
 

1. Η μηδενική υπόθεση είναι ότι οι μεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωμένες 

2. * Υποδηλώνει απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 5% 

3. MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα, βάσει του κριτηρίου του ίχνους υπάρχουν 2 

συνολοκληρωμένα διανύσματα, ενώ βάσει της μέγιστης ιδιοτιμής 1, σε επίπεδο 

εμπιστοσύνης 0,05 και στις δύο περιπτώσεις. 
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5.5 Εκτίμηση μακροοικονομικών σχέσεων 

5.5.1 Δυναμική Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων(DOLS) 

 

Δεδομένου ότι έχουμε αποδείξει πως οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες, 

στη συνέχεια θα εκτιμηθεί η μακροχρόνια συνάρτηση χρησιμοποιώντας την 

δυναμική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (Dynamic OLS (DOLS)), η οποία 

προτάθηκε από τους Kao και Chiang (2000) και από τους Mark και               

Sul (2002). Είναι μια απλή μέθοδος για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

εκτιμητή, ο οποίος ελαχιστοποιεί την ανάδραση στο σύστημα συνολοκλήρωσης 

και έχει την μορφή :  

      
       

          
  

             (27) 

 

Πίνακας 5.4. Δυναμική μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (DOLS) 

Variable c GDP GDP_pc PROD FORM EXPE 

Coefficient -79,450 4,390 -4,370 0,950 -0,510 0,980 

T-statistic (-4,30)*** (3,25)*** (-2,06)*** (0,83) (-2,55)*** (1,198) 

Prob 0,0001 0,0022 0,0443 0,4089 0,0141 0,2371 

Diagnostic statictic 

R-squared 0,9816 

Adjusted 
R-squared 0,9775 

 

1. *** Στατιστική σημαντικότητα για α=0,05 
2. Κριτική τιμή Τ-statistic = 2,0076 
3. TS εξαρτημένη μεταβλητή 

 

 

 Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν, καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα. Το    έχει τιμή 0,98 , δηλαδή η μεταβλητότητα της 

εξαρτημένης μεταβλητής (LOG_TS), ερμηνεύεται κατά 98,16% από τις 5 

μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο υπόδειγμα. Στη συνέχεια το 

Adjusted R-squared, έχει τιμή 0,97 , η οποία είναι μικρότερη από το   . Αυτό 

είναι ένα σημάδι αποδεκτό, καθώς σε αυτή την περίπτωση όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των Χ, το Adjusted    αυξάνεται λιγότερο από το   . Έχοντας ένα 

πολυμεταβλητό υπόδειγμα, η επίδραση της κάθε μεταβλητής εξετάζεται ceteris 

paribus, δηλαδή όλων των άλλων όρων να παραμένουν σταθεροί. 

Οι ελαστικότητες του μέτρου ανοίγματος της αγοράς ως προς τις 

ανεξάρτητες μεταβλητές, με χρήση της μεθόδου DOLS, θα αναφερθούν στην 
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συνέχεια. Το ΑΕΠ έχει θετική επίδραση στο άνοιγμα της οικονομίας σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, (η t-statistic είναι 3,255 και το p-value =0,002). Μια 

αύξηση 1% του ΑΕΠ, θα προκαλούσε αύξηση του μέτρου ανοίγματος της 

αγοράς κατά 4,39 %. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει αρνητική επίδραση στο 

άνοιγμα της οικονομίας σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, (η t-statistic να     

είναι -2,068 και p-value =0,044). Μια αύξηση 1% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, θα 

προκαλέσει μείωση του μέτρου ανοίγματος κατά -4,38%. Η συνολική 

παραγωγικότητα έχει αρνητική επίδραση, αλλά  είναι στατιστικά μη σημαντική 

(η t-statistic είναι 0,833 και p-value =0,408). Ο ακαθάριστος σχηματισμός 

παγίου κεφαλαίου έχει αρνητική επίδραση στο άνοιγμα της οικονομίας σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%, (είναι στατιστικά σημαντικό καθώς οι τιμές που 

έχει για t-statistic είναι -2,555 και p-value =0,014). Μια αύξηση κατά 1% του 

ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, θα προκαλέσει μείωση 0,5% στο 

μέτρο ανοίγματος της αγοράς. Οι εθνικές δαπάνες έχουν θετική επίδραση στο 

άνοιγμα της οικονομίας αλλά είναι στατιστικά μη σημαντική μεταβλητή          

(η t-statistic είναι 1,198 και p-value =0,237). Ο σταθερός όρος είναι επίσης 

στατιστικά σημαντικός t-statistic να είναι -4,3 και p-value =0,0001. Όταν όλοι 

οι υπόλοιποι όροι είναι 0 το μέτρο ανοίγματος της αγοράς θα ισούται             

με -79,45. 

 Συνεπώς, η εξίσωση που προκύπτει είναι  

 

                                                        

                                    (28) 

 

5.5.2 Εκτίμηση υποδείγματος διόρθωσης λαθών VECΜ 

 

Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών είναι ένα περιορισμένο VAR υπόδειγμα για 

χρονικές σειρές που δεν είναι στάσιμες αλλά είναι συνολοκληρωμένες. Η 

μακροχρόνια συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών περιορίζεται και έτσι 

επιτρέπει την προσαρμογή της βραχυχρόνιας δυναμικής. Ο όρος 

συνολοκλήρωσης είναι ο όρος διόρθωσης σφάλματος, καθώς η απόκλιση από 
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την μακροχρόνια ισορροπία έχει διορθωθεί σταδιακά μέσω βραχυπρόθεσμων 

προσαρμογών.  

Για ένα απλό παράδειγμα, έχοντας ένα σύστημα με δύο μεταβλητές με μία 

συνολοκληρωμένη εξίσωση και χωρίς όρους χρονικών υστερήσεων, αυτή 

γράφεται ως εξής :  

             (29) 

Το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών VEC είναι :  

                                   (30) 

                                   (31) 

Σε αυτό το μοντέλο, η μεταβλητή στην δεξιά πλευρά είναι ο όρος διόρθωσης 

λάθους. Στην μακροχρόνια εξίσωση αυτός ο όρος είναι μηδέν. Η μεταβλητή α  

μετράει την ταχύτητα της προσαρμογής της   ενδογενούς μεταβλητής προς την 

εξίσωση ισορροπίας.  Ο όρος διόρθωσης σφάλματος (ECT), πρέπει να είναι 

αρνητικός και στατιστικά σημαντικός, για να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη 

μακροχρόνιας αιτιώδους επίδρασης και η επαναφορά στο μακροχρόνιο 

επίπεδο, έπειτα από μια μεταβολή. Η τάξη του υποδείγματος μας θα 

προσδιοριστεί από τις χρονικές υστερήσεις. Σύμφωνα με το κριτήριο 

Schwarz(SC), το VAR υπόδειγμα θα περιλαμβάνει (1) υστέρηση. 

 

Πίνακας 5.5. Επιλογή χρονικών υστερήσεων 

Lag Order Selection Criteria 

Lag 0 1 2 3 

SC -16,36908 -28,97484* -28,78820 -26,96050 
 

1.*Υποδεικνύει τις χρονικές υστερήσεις σύμφωνα με το κριτήριο 

SC: Schwarz κριτήριο 
 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέσω του υποδείγματος 

διόρθωσης σφάλματος. Στο πρώτο κομμάτι του πίνακα παρουσιάζονται οι 

μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας, ενώ από το δεύτερο μέρος του πίνακα, 

μπορεί να εξεταστεί η ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης. Για να υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση πρέπει ο συντελεστής καταλοίπων στις πρώτες διαφορές 

να έχει αρνητικό πρόσημο και να είναι στατιστικά σημαντικός σύμφωνα με την 
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τιμή της t-statistic, ενώ η τιμή της F-statistic είναι σημάδι ύπαρξης 

βραχυχρόνιας σχέσης. 

Ο πίνακας των αποτελεσμάτων : 

Πίνακας 5.6.  Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών 

Vector Error Correction Estimates 

Long run estimation results 

       Variables c ΔGDP ΔGDP_pc ΔPROD ΔFORM ΔEXPE 

Coefficients -623,02 39,61 -66,38 37,04 -3,70 19,63 

T-statistic 
 

-4,33792*** 4,64594*** -4,86457*** 2,67812*** -3,50258*** 

       Short run estimation results 

Variables ΔTS ΔGDP ΔGDP_pc ΔPROD ΔFORM ΔEXPE 

CointEq1 0,001872 -0,016959 -0,017609 -0,018181 -0,013141 0,005446 

T-statistic 0,19735 -3,20436*** -3,42474*** -3,85461*** -0,94757 2,21272*** 

F-statistic 1,537488 7,823213*** 7,595513*** 5,327605*** 3,404318*** 1,587614 
 

1. Δ υποδηλώνει τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών 

2. *** Στατιστική σημαντικότητα για α=0,05 

3.Η βραχυχρόνια σχέση καθορίζεται από την στατιστική σημαντικότητα των F-στατιστικών 

4.Κριτική τιμή F-statistic : 2,29 

5.Η μακροχρόνια σχέση καθορίζεται από την στατιστική σημαντικότητα των T-στατιστικών 

6. Κριτική τιμή T-statistic : 2,0096 

7. TS εξαρτημένη μεταβλητή  
 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μεθόδου VEC, μια αύξηση του GDP κατά 

1% θα προκαλέσει αύξηση του μέτρου ανοίγματος της αγοράς κατά 39,60 %, 

και είναι στατιστικά σημαντική η θετική επίδραση σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%, με t-statistic -4.337. Μια αύξηση της τάξεως 1% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

θα προκαλέσει μείωση του ανοίγματος της αγοράς κατά 66,38%, είναι 

στατιστικά σημαντική αυτή η αρνητική σχέση σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

καθώς η t-statistic είναι 4,645. Μια αύξηση 1% στην συνολική 

παραγωγικότητα θα οδηγήσει σε μια αύξηση του μέτρου ανοίγματος της 

αγοράς κατά 37,04%, για την θετική αυτή σχέση υπάρχει στατιστική 

σημαντικότητα σε επίπεδο 5%, με t-statistic -4,486. Μια αύξηση κατά 1% του 

ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου θα προκαλέσει μείωση του 

μέτρου ανοίγματος της αγοράς κατά 3,7 %, υπάρχει στατιστική σημαντικότητα 

σε επίπεδο 5% για την αρνητική αυτή σχέση, με t-statistic 2,678. Μια αύξηση 

των ακαθάριστων εθνικών δαπανών θα προκαλέσει αύξηση του ανοίγματος 

του εμπορίου κατά 19,63%, ενώ υπάρχει επίσης στατιστική σημαντικότητα σε 
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επίπεδο 5% για την θετική σχέση, με t-statistic -3,502. Τέλος ο σταθερός όρος 

είναι -623,02.  

                                                      

                                             (32) 

Στη συνέχεια σχολιάζονται τα αποτελέσματα από το δεύτερο μέρος του 

πίνακα. Ο συντελεστής καταλοίπων για το μέτρο ανοίγματος της αγοράς έχει 

θετικό πρόσημο, 0,0018 και είναι στατιστικά μη σημαντικό, συνεπώς δεν 

υπάρχει σύγκλιση της δυναμικής ισορροπίας σε μακροχρόνια βάση. Άρα, το TS 

δεν έχει καθοριστικό ρόλο στην συνάρτηση βραχυχρόνιας ισορροπίας. Στη 

συνέχεια, ο συντελεστής καταλοίπων για το ΑΕΠ, είναι αρνητικός με τιμή         

-0,016 άρα υπάρχει μακροχρόνια σχέση, είναι στατιστικά σημαντικός με        

t-statistic -3,204, ενώ παράλληλα υπάρχει βραχυχρόνια σχέση με την           

F-statistic να έχει τιμή 7,823. Ο συντελεστής καταλοίπων  για το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ είναι -0,017, δηλαδή υπάρχει μακροχρόνια σχέση, είναι 

στατιστικά σημαντικός με t-statistic -3,424, και παρατηρείται ότι υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση καθώς η F-statistic είναι 7,595. Ο συντελεστής 

καταλοίπων για την συνολική παραγωγικότητα είναι -0,018, δηλαδή υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση και είναι στατιστικά σημαντικό με t-statistic -3,854, ενώ 

παράλληλα υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση, επειδή το F-statistic είναι 5,327. 

Ο συντελεστής καταλοίπων για τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου 

είναι  -0,013 με t-statistic -0,947 είναι στατιστικά σημαντικό και F-statistic 

3,404, σημάδι για ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης. Ο συντελεστής καταλοίπων 

για τις εθνικές δαπάνες είναι 0,005, δηλαδή δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση, 

είναι στατιστικά μη σημαντικός με t-statistic 2,212, ενώ σύμφωνα με το         

F-statistic που είναι 1,587 δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση.  
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Κεφάλαιο 6  Συμπεράσματα 

6.1 Αποτελέσματα 

 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για την μακροχρόνια σχέση, 

χρησιμοποιήθηκαν οι  μέθοδοι των δυναμικών ελαχίστων τετραγώνων (DOLS) 

και του υποδείγματος διόρθωσης λαθών (VECΜ). Για όλες τις μεταβλητές του 

υποδείγματος (GDP, GDPpc, PROD, FORM, EXPE) προκύπτουν τα ίδια 

πρόσημα. Δηλαδή θετική σχέση μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και του 

ΑΕΠ, της συνολικής παραγωγικότητας, και των δημοσίων δαπανών. Ενώ, 

αρνητική είναι η σχέση μεταξύ του ανοίγματος της αγοράς και του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ και του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. 

Παρουσιάζεται στατιστική σημαντικότητα και στις δύο μεθόδους για τις 

μεταβλητές του ΑΕΠ, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του ακαθάριστου 

σχηματισμού κεφαλαίου. Ωστόσο, αντίθετα αποτελέσματα παρατηρούνται για 

τις μεταβλητές της συνολικής παραγωγικότητας και των ακαθάριστων εθνικών 

δαπανών, οι οποίες με την μέθοδο DOLS, είναι στατιστικά μη σημαντικές, 

αντίθετα με την VECM είναι στατιστικά σημαντικές.  

   Στη συνέχεια θα γίνει μια αναφορά για την σχέση της εξαρτημένης 

μεταβλητής με την κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή, την στατιστική σημαντικότητα 

και την συνάφεια των αποτελεσμάτων της έρευνας με άλλων παρομοίων που 

έχουν πραγματοποιηθεί.  

Η σχέση του ανοίγματος της αγοράς και του ΑΕΠ έχει θετικό πρόσημο και 

είναι στατιστικά σημαντική, όμοια είναι τα αποτελέσματα και με τις δύο 

μεθόδους. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και οι Zeren και Ari (2013) 

όπως και ο Iyke (2017), ενώ οι Wacziard και Welch (2003), Sarkar (2008),  

Gries και Redlin (2012) συμφωνούν με την θετική σχέση των δύο αυτών 

μεταβλητών, ωστόσο ισχυρίζονται ότι η επιρροή είναι σημαντικότερη και η 

οικονομική ανάπτυξη μεγαλύτερη, στις "πλούσιες" χώρες με ανοιχτές 

οικονομίες και επίπεδο εισοδήματος πάνω από το μέσο. 

Αρνητική είναι η σχέση του ανοίγματος της αγοράς με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

και στατιστικά σημαντική, σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Ο Vamvakidis 

(1998), Frankel και Romer (1999), Alragas et al. (2015) και ο Iyke (2017)  

κατέληξαν σε μια θετική σχέση μεταξύ του ανοίγματος της οικονομίας και του 
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κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Παράλληλα, οι Robert και Chang (2009), ενώ έχουν 

καταλήξει στην έρευνα τους σε μια επίσης θετική σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών αυτών, εκτιμούν πως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν αυτή την σχέση όπως είναι το επίπεδο της χώρας που συνδέεται 

με τις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.  

Θετική παρουσιάζεται η επιρροή της συνολικής παραγωγικότητας στο 

άνοιγμα της αγοράς. Ωστόσο, με την μέθοδο DOLS είναι στατιστικά μη 

σημαντική, κάτι που δεν ισχύει στην μέθοδο VECΜ. Με το τελευταίο 

συμφωνούν και οι Edwards (1998), Miller και Uparday (2000),           

Wacziard (2000), Alcala και Ciccone (2004). O Bhagwati (1980) ισχυρίζεται 

πως η θετική σχέση ενθαρρύνει την εξειδίκευση στις βιομηχανίες και 

προωθούνται οι οικονομίες κλίμακας. Αντίθετη άποψη έχουν οι Rodriguez και 

Rodrik (2000) , οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ του 

ανοίγματος της αγοράς και της συνολικής παραγωγικότητας.  

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου έχει αρνητική επίδραση στο 

άνοιγμα της αγοράς και είναι στατιστικά σημαντικός. Η επιρροή του βέβαια 

είναι πολύ πιο μικρή σε σχέση με τις προηγούμενες μεταβλητές. Τα ίδια 

αποτελέσματα και στο ίδιο επίπεδο έχουν βρεθεί οι Jacob W. και Yiheyis 

(2015), Zelealem (2017) και ο Iyke (2017). Ενώ ο Awokuse (2003, 2007) 

παρατηρεί μια θετική σχέση μεταξύ του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου και 

του ανοίγματος της αγοράς, το οποίο τελικά προκαλεί οικονομική μεγέθυνση. 

Τέλος, οι δημόσιες δαπάνες, φαίνεται να έχουν θετική σχέση με το άνοιγμα της 

αγοράς. Η στατιστική σημαντικότητα όμως εμφανίζεται μόνο με την μέθοδο 

VECΜ. Με την σχέση αυτή είναι σύμφωνος ο Edwards (2002)  και ο Iyke 

(2017). 

 

6.2.Συμπερασματα και προτάσεις 

 

Στόχος της εργασίας είναι να εξεταστεί κατά πόσο επηρεάζεται το άνοιγμα της 

οικονομίας στο διεθνές εμπόριο και για την εξυπηρέτηση του υποδείγματος 

μας έχουν οριστεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η συνολική παραγωγικότητα, ο ακαθάριστος σχηματισμός  

παγίου κεφαλαίου και οι ακαθάριστες εθνικές δαπάνες. Ουσιαστικά, αυτοί είναι 
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δείκτες οι οποίοι περιγράφουν την εσωτερική εικόνα της οικονομίας και 

αντικατοπτρίζουν την λειτουργία και την απόδοση της.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας, την σημαντικότερη επιρροή 

στο άνοιγμα της οικονομίας έχει το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Συνεπώς, όσο 

μεγαλύτερη είναι η προσπάθεια από την μεριά της πολιτείας για να βελτιώσει 

την οικονομική της μεγέθυνση, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι και η 

απόδοση της στο διεθνές εμπόριο.  

Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι προκύπτει αρνητική σχέση μεταξύ του 

ανοίγματος της αγοράς και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δεν θα πρέπει να 

ερμηνευτεί με λάθος τρόπο. Το αποτέλεσμα αυτό, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει 

να παραμένει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε χαμηλά επίπεδα. Αντιθέτως, ο δείκτης 

αυτός προσδίδει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας σε μία οικονομία, και 

καθορίζεται από διάφορες μεταβλητές, όπως το επίπεδο της μόρφωσης, της 

υγείας και μακροβιότητας. Ωστόσο, σε οικονομίες με υψηλό εισόδημα υπάρχει 

θετική σχέση μεταξύ του ανοίγματος της οικονομίας και του συγκεκριμένου 

δείκτη (Gries και Redin, 2012). Συνεπώς, η προσπάθεια έγκειται στο να 

βελτιωθούν οι συνθήκες που επηρεάζουν τον δείκτη αυτό, ώστε τελικά η 

αρνητική σχέση που υφίσταται να μετατραπεί σε θετική.  

Σχετικά με την συνολική παραγωγικότητα και τις ακαθάριστες δημόσιες 

δαπάνες, υπάρχει θετική σχέση  μεταξύ της ανεξάρτητης μεταβλητής του 

υποδείγματος μας, ωστόσο με μικρότερο βαθμό επιρροής. Πιο αναλυτικά, όσο 

πιο αποτελεσματική είναι η διαχείριση της εργασίας και του κεφαλαίου στην 

παραγωγική διαδικασία, τόσο πιο ανταγωνιστική γίνεται μια οικονομία και 

συνεπώς μπορεί να επεκτείνει την δύναμη της στις διεθνείς αγορές. Ενώ, 

αυξημένες δημόσιες δαπάνες προκαλούν μεγαλύτερη ζήτηση αγαθών, γεγονός 

που οδηγεί σε ευρύτερο άνοιγμα της οικονομίας.  

Το ενδιαφέρον που προκύπτει είναι ότι ενώ, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του ανοίγματος της οικονομίας και 

των εθνικών δαπανών, προκύπτει αρνητική σχέση με τον ακαθάριστο 

σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, μεταβλητή που ενυπάρχει στην έννοια και την 

μέτρηση των εθνικών δαπανών. Η πορεία του συγκεκριμένου δείκτη στα 

εξεταζόμενα χρόνια είναι αρνητική. Συνεπώς, αν πραγματοποιηθούν 

επενδύσεις στο εσωτερικό της οικονομίας, θα γίνει προσπάθεια να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς από τις εγχώριες 
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παραγωγικές μονάδες, άρα θα περιοριστεί η ζήτηση από τις εξωτερικές αγορές 

και η προμήθεια εγχώριων προϊόντων προς αυτές. 

 

6.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Με την συγκεκριμένη εργασία ερευνήθηκε ένα μικρό φάσμα της σημασίας του 

διεθνούς εμπορίου για μια οικονομία. Ωστόσο, η περαιτέρω έρευνα για την 

εξέλιξη της γνώσης και την βελτίωση της εικόνας για το πως μπορεί η 

ελληνική οικονομία να επωφεληθεί από αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητη.  

Σαν μεταγενέστερο βήμα για να εμπλουτιστούν τα συμπεράσματα της 

συγκεκριμένης εργασίας, θα ήταν να ερευνηθούν διαφορετικού τύπου σχέσεις, 

όπως αυτή του ανοίγματος της οικονομίας και των άμεσων ξένων επενδύσεων 

(ΑΞΕ), αντιμετωπίζοντας την ελληνική οικονομία σαν επενδυτή αλλά και σαν 

αποδέκτη επενδύσεων.  

Επίσης, η εξέταση της επίδρασης των αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία είναι 

αντικείμενα συναλλαγών στις διεθνείς αγορές, θα μπορούσε να εντοπίσει τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και να υποδείξει τους 

τομείς στους οποίους θα μπορούσε αυτή να επενδύσει. Τέλος, η προηγούμενη 

πρόταση θα μπορούσε να συνδυαστεί με τους εμπορικούς εταίρους της 

ελληνικής οικονομίας. Στοχεύοντας σε συγκεκριμένες οικονομίες με 

συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, η αποτελεσματικότητα και απόδοση των 

πολιτικών που θα επιλεγούν, θα αποκτήσει την διάσταση που αναζητά η χώρα 

για την οικονομική της μεγέθυνση. 
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Κεφάλαιο 8 Παραρτήματα 

 

Ορισμοί Ανεξάρτητων Μεταβλητών 

 

Αγγλικά Ελληνικά 

GDP (constant 

2010 US$) / ΑΕΠ ( 

σταθερές τιμές 

2010 σε US$) 

GDP at purchaser's prices  

Data are in constant 2010 

U.S. dollars. Dollar figures for 

GDP are converted from 

domestic currencies using 

2010 official exchange rates.  

ΑΕΠ σε τιμές αγοραστή σε US $ 

έτος βάσης 2010. Μετράται σε 

US $ , με την ισοτιμία του 2010. 

GDP per capita 

(constant 2010 

US$)/ Κατά 

Κεφαλίν ΑΕΠ ( 

σταθερές τιμές 

$2010) 

Gross domestic product 

divided by midyear 

population with Data are in 

constant 2010 U.S. dollars. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ο 

λόγος του πραγματικού ΑΕΠ 

προς τον πληθυσμό με έτος 

βάσης σε σταθερές τιμές U.S. $ 

του 2010 

Total factor 

productivity 

The overall efficiency with 

which labour and capital 

inputs are used together in 

the production process. 

Συνολική αποτελεσματικότητα 

της εργασίας και του κεφαλαίου 

που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία. 

Gross national 

expenditure (% of 

GDP) / 

Ακαθάριστες 

εθνικές δαπάνες ( 

% του ΑΕΠ)  

Τhe sum of household final 

consumption expenditure , 

general government final 

consumption expenditure ), 

and gross capital formation . 

Η συνολική αξία των δαπανών 

των νοικοκυριών, της γενικής 

κυβέρνησης και του ακαθάριστου 

σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Gross fixed capital 

formation (% of 

GDP) / 

Ακαθάριστος 

σχηματισμός  

παγίου κεφαλαίου 

(% του ΑΕΠ) 

Land improvements (fences, 

ditches, drains, and so on); 

plant, machinery, and 

equipment purchases; and 

the construction of roads, 

railways, and the like, 

including schools, offices, 

hospitals, private residential 

dwellings, and commercial 

and industrial buildings 

Επενδύσεις σε βελτιώσεις στη 

γη, εργοστάσια, μηχανήματα, 

απόκτηση εξοπλισμού, 

κατασκευές δρόμων, 

σιδηροδρόμων, 

συμπεριλαμβανομένων 

σχολείων, γραφείων, εμπορικά 

και βιομηχανικά κτίρια και 

ιδιόκτητες κατοικίες 
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Πηγή World Bank World Bank AMECO World Bank World Bank

ΕΤΟΣ GDP GDP pC Prod Expe Form

1960 56.488.152.206,72                6.779,89                      49,35 .. 18,96
1961 62.786.319.861,62                7.476,30                      53,96 .. 18,18
1962 63.749.159.946,93                7.545,86                      52,75 .. 20,02
1963 70.210.810.027,46                8.279,94                      57,91 .. 19,18
1964 76.009.057.613,01                8.931,28                      61,85 .. 20,97
1965 83.148.330.609,74                9.724,57                      66,46 111,27 21,51
1966 88.219.419.688,53                10.241,81                    68,77 107,65 21,59
1967 93.055.111.746,97                10.715,59                    70,99 107,52 20,24
1968 99.256.406.058,34                11.355,57                    73,89 108,84 23,11
1969 109.082.522.436,44             12.434,23                    79,34 109,02 24,54
1970 117.755.967.331,06             13.392,31                    83,53 107,34 27,62
1971 126.989.421.156,07             14.379,90                    86,8 107,01 28,85
1972 139.891.738.262,26             15.738,28                    91,56 107,06 33,18
1973 151.212.307.425,03             16.934,80                    94,44 108,46 33,50
1974 141.476.895.274,23             15.786,27                    86,27 107,05 25,72
1975 150.484.458.575,03             16.634,47                    89,67 107,04 25,61
1976 160.795.500.162,00             17.500,31                    93,01 106,78 26,19
1977 165.524.498.469,44             17.782,12                    93,16 106,70 29,78
1978 177.519.832.755,34             18.825,09                    97,25 105,83 33,16
1979 183.346.176.059,02             19.202,06                    97,51 105,18 35,41
1980 184.587.669.956,21             19.143,12                    95,62 105,94 30,66
1981 181.719.692.103,64             18.677,48                    90,23 104,36 27,97
1982 179.661.448.556,81             18.352,44                    88,58 107,43 25,31
1983 177.723.579.962,17             18.049,18                    86,33 108,22 27,13
1984 181.296.855.424,63             18.320,58                    87,41 107,30 21,94
1985 185.846.602.550,21             18.707,57                    87,5 108,12 23,57
1986 186.808.656.263,82             18.742,32                    86,88 107,26 24,50
1987 182.588.903.662,86             18.257,80                    84,3 106,07 23,18
1988 190.418.063.349,87             18.971,64                    86,34 106,98 23,10
1989 197.653.949.750,54             19.590,07                    88,56 108,89 24,19
1990 197.653.949.750,54             19.383,93                    87,03 110,57 24,79
1991 203.781.222.157,05             19.746,38                    89,63 110,19 24,20
1992 205.207.690.736,39             19.733,29                    88,77 109,06 22,85
1993 201.924.367.679,31             19.303,67                    86,28 108,93 21,73
1994 205.962.855.046,14             19.591,40                    86,58 107,27 20,00
1995 210.287.497.825,88             19.909,53                    87,42 108,26 19,96
1996 216.306.196.961,63             20.389,32                    89,55 108,92 20,79

1997 226.005.797.602,23             21.198,79                    93,08 106,83 20,19

1998 234.808.508.199,11             21.902,74                    93,44 109,68 23,72
1999 242.023.226.588,58             22.489,32                    95,17 108,87 24,50
2000 251.509.982.285,87             23.275,44                    97,61 110,98 24,64
2001 261.901.399.087,38             24.111,42                    100,29 110,56 24,74
2002 272.175.455.326,75             24.965,59                    101,81 110,12 23,60
2003 287.946.747.179,80             26.349,28                    105,51 111,10 25,32
2004 302.519.710.645,09             27.614,41                    108,02 108,48 24,40
2005 304.332.233.457,66             27.698,51                    107,23 108,28 20,83
2006 321.534.411.242,93             29.176,39                    110,82 110,50 23,69
2007 332.060.633.925,51             30.054,89                    111,87 112,48 26,01
2008 330.947.657.806,95             29.874,74                    109,46 112,61 23,81
2009 316.714.480.468,73             28.514,81                    104,42 109,78 20,79
2010 299.361.576.558,22             26.917,76                    100 108,62 17,56
2011 272.022.398.082,02             24.495,71                    94,72 106,77 15,27
2012 252.163.419.407,33             22.830,53                    91,61 104,45 12,63
2013 243.989.731.226,60           22.251,26                   90,58 102,81 12,16
2014 244.850.647.120,79           22.479,01                   91,57 102,44 11,59
2015 244.314.063.836,67           22.578,02                   91,88 99,86 11,55
2016 244.342.775.769,57           22.736,46                   92,04 100,67 11,44
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Ορισμοί δεικτών για τον υπολογισμό της εξαρτημένης μεταβλητής Trade of 
share 

 Αγγλικά Ελληνικά 

GDP (constant 

2010 US$) / ΑΕΠ 

( σταθερές τιμές 

2010 σε US$) 

GDP at purchaser's prices  

Data are in constant 2010 

U.S. dollars. Dollar figures 

for GDP are converted from 

domestic currencies using 

2010 official exchange 

rates.  

ΑΕΠ σε τιμές αγοραστή σε US 

$ έτος βάσης 2010. Μετράται 

σε US $ , με την ισοτιμία του 

2010. 

Exports of goods 

and services 

(constant 2010 

US$) 

The value of all goods and 

other market services 

provided to the rest of the 

world. They include the 

value of merchandise, 

freight, insurance, 

transport, travel, royalties, 

license fees, and other 

services, such as 

communication, 

construction, financial, 

information, business, 

personal, and government 

services. They exclude 

compensation of employees 

and investment income 

(formerly called factor 

services) and transfer 

payments. Data are in 

constant 2010 U.S. dollars. 

Η συνολική αξία όλων των 

αγαθών και υπηρεσιών που 

προσφέρονται στον υπόλοιπο 

κόσμο. Συμπεριλαμβάνουν 

την εμπορική αξία, ναύλο, 

ασφάλεια, μεταφορικά, 

ταξίδια, δικαιώματα, τέλη 

αδείας, και άλλες υπηρεσίες 

όπως επικοινωνία, 

κατασκευαστικά, 

χρηματοοικονομικά, 

πληροφορίες, ιδιωτικές και 

δημόσιες υπηρεσίες. 

Αφαιρούνται αποζημιώσεις 

υπαλλήλων, έσοδα 

επενδύσεων και μεταφορές 

πληρωμών. 

Imports of goods 

and services 

(constant 2010 

US$) 

The value of all goods and 

other market services 

received from the rest of the 

world. They include the 

value of merchandise, 

freight, insurance, 

transport, travel, royalties, 

license fees, and other 

services, such as 

communication, 

construction, financial, 

information, business, 

personal, and government 

services. They exclude 

compensation of employees 

and investment income 

(formerly called factor 

services) and transfer 

payments. Data are in 

constant 2010 U.S. dollars. 

Η συνολική αξία όλων των 

αγαθών και υπηρεσιών που 

προέρχονται από τον 

υπόλοιπο κόσμο. 

Συμπεριλαμβάνουν την 

εμπορική αξία, ναύλο, 

ασφάλεια, μεταφορικά, 

ταξίδια, δικαιώματα, τέλη 

αδείας, και άλλες υπηρεσίες 

όπως επικοινωνία, 

κατασκευαστικά, 

χρηματοοικονομικά, 

πληροφορίες, ιδιωτικές και 

δημόσιες υπηρεσίες. 

Αφαιρούνται αποζημιώσεις 

υπαλλήλων, έσοδα 

επενδύσεων και μεταφορές 

πληρωμών. 
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Πηγή World Bank World Bank World Bank TS

ΕΤΟΣ GDP Ex Im TS

1960 56.488.152.206,72                   1.900.406.047,14                  3.512.121.072,32                    0,10

1961 62.786.319.861,62                   2.176.429.899,32                  3.958.343.061,90                    0,10

1962 63.749.159.946,93                   2.393.318.508,51                  4.358.692.434,82                    0,11

1963 70.210.810.027,46                   2.552.651.040,84                  5.029.316.934,72                    0,11

1964 76.009.057.613,01                   2.594.764.684,36                  5.796.296.850,94                    0,11

1965 83.148.330.609,74                   2.923.432.501,08                  7.023.869.855,30                    0,12

1966 88.219.419.688,53                   3.929.788.633,35                  6.990.457.981,89                    0,12

1967 93.055.111.746,97                   4.128.608.518,41                  7.489.574.622,09                    0,12

1968 99.256.406.058,34                   4.087.369.435,50                  8.264.117.486,78                    0,12

1969 109.082.522.436,44                 4.683.284.936,17                  9.543.978.164,13                    0,13

1970 117.755.967.331,06                 5.262.236.625,16                  10.132.345.074,08                  0,13

1971 126.989.421.156,07                 6.231.412.696,16                  10.931.283.863,63                  0,14

1972 139.891.738.262,26                 7.688.031.136,03                  12.494.414.902,24                  0,14

1973 151.212.307.425,03                 9.948.412.051,77                  16.696.649.738,24                  0,18

1974 141.476.895.274,23                 9.959.874.945,43                  14.205.246.418,42                  0,17

1975 150.484.458.575,03                 10.987.735.866,77                14.414.961.216,97                  0,17

1976 160.795.500.162,00                 12.561.082.456,09                15.797.086.476,20                  0,18

1977 165.524.498.469,44                 13.354.180.931,12                17.394.908.164,59                  0,19

1978 177.519.832.755,34                 14.963.263.141,12                18.183.709.941,80                  0,19

1979 183.346.176.059,02                 17.777.099.978,78                19.951.742.158,26                  0,21

1980 184.587.669.956,21                 19.745.240.810,78                21.814.454.300,49                  0,23

1981 181.719.692.103,64                 21.405.206.348,85                23.223.630.134,59                  0,25

1982 179.661.448.556,81                 17.881.030.082,27                22.618.424.313,67                  0,23

1983 177.723.579.962,17                 16.835.630.734,96                23.200.815.731,35                  0,23

1984 181.296.855.424,63                 18.678.227.518,55                22.708.383.725,78                  0,23

1985 185.846.602.550,21                 19.020.249.274,10                23.714.478.260,95                  0,23

1986 186.808.656.263,82                 22.224.962.309,56                27.005.404.176,62                  0,26

1987 182.588.903.662,86                 23.544.509.572,77                27.583.341.952,18                  0,28

1988 190.418.063.349,87                 23.044.694.960,41                29.606.754.990,00                  0,28

1989 197.653.949.750,54                 23.492.442.474,13                32.707.190.260,55                  0,28

1990 197.653.949.750,54                 22.677.543.442,78                35.443.502.045,11                  0,29

1991 203.781.222.157,05                 23.612.604.856,19                37.512.276.753,00                  0,30

1992 205.207.690.736,39                 25.978.863.309,14                37.916.184.227,91                  0,31

1993 201.924.367.679,31                 25.304.230.496,01                38.154.334.684,42                  0,31

1994 205.962.855.046,14                 27.172.703.354,85                38.726.756.894,33                  0,32

1995 210.287.497.825,88                 27.987.621.325,47                42.190.865.346,56                  0,33

1996 216.306.196.961,63                 29.130.768.760,24                46.383.069.653,94                  0,35

1997 226.005.797.602,23                 35.860.817.860,77                50.296.776.900,39                  0,38

1998 234.808.508.199,11                 37.479.715.777,74                59.431.591.432,72                  0,41

1999 242.023.226.588,58                 46.641.583.931,12                68.041.011.286,29                  0,47

2000 251.509.982.285,87                 56.988.157.442,29                81.771.760.260,48                  0,55

2001 261.901.399.087,38                 57.056.651.509,91                82.582.471.726,58                  0,53

2002 272.175.455.326,75                 52.877.478.214,75                79.748.086.840,81                  0,49

2003 287.946.747.179,80                 52.489.267.156,29                85.644.216.717,93                  0,48

2004 302.519.710.645,09                 62.226.348.214,34                89.427.638.741,31                  0,50

2005 304.332.233.457,66                 64.304.381.841,17                90.191.444.920,64                  0,51

2006 321.534.411.242,93                 67.656.403.589,45                102.195.729.004,81                0,53

2007 332.060.633.925,51                 74.840.399.304,81                118.035.472.676,33                0,58

2008 330.947.657.806,95                 77.439.458.731,44                119.594.382.509,32                0,60

2009 316.714.480.468,73                 63.098.185.445,05                95.252.244.929,87                  0,50

2010 299.361.576.558,22                 66.165.509.706,86                91.984.510.745,97                  0,53

2011 272.022.398.082,02                 66.183.487.311,99                83.293.148.353,96                  0,55

2012 252.163.419.407,33                 66.960.027.567,58                75.713.957.625,09                  0,57

2013 243.989.731.226,60                 67.971.789.579,88                73.902.627.589,19                  0,58

2014 244.850.647.120,79                 73.240.586.609,13                79.491.051.548,42                  0,62

2015 244.314.063.836,67                 75.700.918.533,88                79.737.219.408,38                  0,64

2016 244.342.775.769,57                 74.187.226.273,59                79.385.775.697,24                  0,63
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Δυναμική μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων 
 

Dependent Variable: LOG_TS   

Method: Dynamic Least Squares (DOLS)  

Date: 10/07/17   Time: 18:38   

Sample (adjusted): 1961 2016   

Included observations: 56 after adjustments  

Cointegrating equation deterministics: C  

Automatic leads and lags specification (lead=0 and lag=0 based on SIC 

        criterion, max=1)   

Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 

        4.0000)   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG_GDP 4.393432 1.349507 3.255582 0.0022 

LOG_GDP_PC -4.379609 2.116837 -2.068940 0.0443 

LOG_PROD 0.948838 1.138122 0.833688 0.4089 

LOG_FORM -0.510157 0.199630 -2.555519 0.0141 

LOG_EXPE 0.980127 0.817997 1.198203 0.2371 

C -79.45275 18.47572 -4.300388 0.0001 
     
     R-squared 0.981611     Mean dependent var -1.288075 

Adjusted R-squared 0.977525     S.D. dependent var 0.584032 

S.E. of regression 0.087556     Sum squared resid 0.344975 

Long-run variance 0.015520    
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Έλεγχος συνολοκλήρωσης Engle Granger  
 

Date: 10/09/17   Time: 11:44      
Series: LOG_TS LOG_GDP LOG_GDP_PC LOG_PROD 
LOG_FORM LOG_EXPE     

Sample: 1960 2016      

Included observations: 57      

Null hypothesis: Series are not cointegrated     

Cointegrating equation deterministics: C      

Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=10)   
        
                

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.*    

LOG_TS -3.926681  0.3212 -35.09876  0.0432    

LOG_GDP -2.976344  0.7596 -21.27672  0.4601    

LOG_GDP_PC -2.867742  0.8013 -19.18234  0.5723    

LOG_PROD -3.220756  0.6521 -16.47328  0.7181    

LOG_FORM -4.051343  0.2708 -25.16163  0.2804    

LOG_EXPE -2.994697  0.7519 -16.32286  0.7257    
        
        *MacKinnon (1996) p-values.      

        

Intermediate Results:      

  LOG_TS LOG_GDP LOG_GDP_PC LOG_PROD LOG_FORM LOG_EXPE 

Rho - 1 -0.478207 -0.266435 -0.243218 -0.294166 -0.449315 -0.291480 

Rho S.E.  0.121784  0.089518  0.084812  0.091334  0.110905  0.097332 

Residual variance  0.004764  5.10E-05  2.52E-05  0.000173  0.007154  0.000257 

Long-run residual variance  0.008484  0.000108  5.19E-05  0.000173  0.007154  0.000257 

Number of lags  1  1  1  0  0  0 

Number of observations  55  55  55  56  56  56 
Number of stochastic 
trends**  6  6  6  6  6  6 

        
        

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution    
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Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen 
 

Date: 10/07/17   Time: 14:02   

Sample (adjusted): 1962 2016   

Included observations: 55 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LOG_TS LOG_GDP LOG_GDP_PC LOG_PROD LOG_FORM LOG_EXPE  

Lags interval (in first differences): 1 to 1  
     
          

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.531803  112.3267  95.75366  0.0022 

At most 1 *  0.391105  70.58905  69.81889  0.0434 

At most 2  0.297272  43.30307  47.85613  0.1254 

At most 3  0.211511  23.89989  29.79707  0.2047 

At most 4  0.102737  10.82985  15.49471  0.2222 

At most 5 *  0.084697  4.867488  3.841466  0.0274 
     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.531803  41.73763  40.07757  0.0322 

At most 1  0.391105  27.28598  33.87687  0.2484 

At most 2  0.297272  19.40318  27.58434  0.3840 

At most 3  0.211511  13.07003  21.13162  0.4458 

At most 4  0.102737  5.962367  14.26460  0.6180 

At most 5 *  0.084697  4.867488  3.841466  0.0274 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων  
 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LOG_TS LOG_GDP LOG_GDP_PC LOG_PROD LOG_FORM 
LOG_EXPE   

Exogenous variables: C       

Date: 10/07/17   Time: 18:59      

Sample: 1960 2016      

Included observations: 52      
        
         Lag LogL LR FPE AIC SC HQ  
        
        0  437.4499 NA   2.50e-15 -16.59423 -16.36908 -16.50791  

1  836.3219  690.3555  2.19e-21 -30.55084  -28.97484* -29.94664  

2  902.5916  99.40455  7.24e-22 -31.71506 -28.78820  -30.59297*  

3  926.1940  29.95686  1.35e-21 -31.23823 -26.96050 -29.59825  

4  966.4777  41.83307  1.56e-21 -31.40299 -25.77440 -29.24512  

5  1037.537   57.39399*   7.17e-22*  -32.75142* -25.77197 -30.07566  
        
                

 * indicates lag order selected by the criterion    

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

 FPE: Final prediction error      

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion     
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Μέθοδος διόρθωσης όρου σφάλματος 
 

Vector Error Correction Estimates     

Date: 10/07/17   Time: 19:00     

Sample (adjusted): 1962 2016     

Included observations: 55 after adjustments    

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
       
       Cointegrating Eq:  CointEq1      
       
       LOG_TS(-1)  1.000000      

       

LOG_GDP(-1) -39.60966      

  (9.13102)      

 [-4.33792]      

       

LOG_GDP_PC(-1)  66.38011      

  (14.2878)      

 [ 4.64594]      

       

LOG_PROD(-1) -37.03809      

  (7.61385)      

 [-4.86457]      

       

LOG_FORM(-1)  3.704246      

  (1.38315)      

 [ 2.67812]      

       

LOG_EXPE(-1) -19.62629      

  (5.60338)      

 [-3.50258]      

       

C  623.0229      
       
       Error Correction: D(LOG_TS) D(LOG_GDP) D(LOG_GDP_PC) D(LOG_PROD) D(LOG_FORM) D(LOG_EXPE) 
       
       CointEq1  0.001872 -0.016959 -0.017609 -0.018181 -0.013141  0.005446 

  (0.00949)  (0.00529)  (0.00514)  (0.00472)  (0.01387)  (0.00246) 

 [ 0.19735] [-3.20436] [-3.42474] [-3.85461] [-0.94757] [ 2.21272] 

       

D(LOG_TS(-1))  0.037118 -0.158545 -0.154123 -0.140179 -0.329416 -0.009070 

  (0.13799)  (0.07699)  (0.07480)  (0.06861)  (0.20173)  (0.03581) 

 [ 0.26899] [-2.05925] [-2.06060] [-2.04302] [-1.63292] [-0.25329] 

       

D(LOG_GDP(-1))  0.798393  0.963423  0.080122 -0.052391  1.876098  0.204916 

  (1.91701)  (1.06961)  (1.03910)  (0.95322)  (2.80262)  (0.49745) 

 [ 0.41648] [ 0.90072] [ 0.07711] [-0.05496] [ 0.66941] [ 0.41193] 

       
D(LOG_GDP_PC(-

1)) -1.706960 -0.037789  0.805476  0.356599 -1.829345  0.039904 

  (2.19856)  (1.22671)  (1.19171)  (1.09322)  (3.21424)  (0.57051) 

 [-0.77640] [-0.03081] [ 0.67590] [ 0.32619] [-0.56914] [ 0.06994] 

       

D(LOG_PROD(-1))  1.105985 -0.914143 -0.897567 -0.553009  1.110366 -0.138477 

  (0.73451)  (0.40983)  (0.39814)  (0.36523)  (1.07384)  (0.19060) 

 [ 1.50573] [-2.23054] [-2.25441] [-1.51412] [ 1.03401] [-0.72653] 

       
D(LOG_FORM(-

1))  0.253132  0.111871  0.115206  0.150010 -0.127340 -0.038509 

  (0.11239)  (0.06271)  (0.06092)  (0.05589)  (0.16432)  (0.02917) 

 [ 2.25221] [ 1.78392] [ 1.89104] [ 2.68418] [-0.77497] [-1.32039] 

       

D(LOG_EXPE(-1)) -0.062203 -0.105536 -0.096262 -0.116158  1.162121  0.058372 

  (0.56287)  (0.31406)  (0.30510)  (0.27988)  (0.82290)  (0.14606) 
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 [-0.11051] [-0.33604] [-0.31551] [-0.41502] [ 1.41222] [ 0.39964] 

       

C  0.038226  0.016334  0.016645  0.015353 -0.016933 -0.007722 

  (0.01373)  (0.00766)  (0.00744)  (0.00683)  (0.02008)  (0.00356) 

 [ 2.78378] [ 2.13184] [ 2.23622] [ 2.24852] [-0.84345] [-2.16707] 
       
       R-squared  0.186322  0.538140  0.530791  0.442423  0.336441  0.191235 

Adj. R-squared  0.065136  0.469353  0.460909  0.359379  0.237614  0.070781 

Sum sq. resids  0.154290  0.048033  0.045332  0.038148  0.329776  0.010389 

S.E. equation  0.057295  0.031969  0.031057  0.028490  0.083765  0.014868 

F-statistic  1.537488  7.823213  7.595513  5.327605  3.404318  1.587614 

Log likelihood  83.55538  115.6462  117.2380  121.9825  62.66697  157.7519 

Akaike AIC -2.747468 -3.914406 -3.972292 -4.144817 -1.987890 -5.445524 

Schwarz SC -2.455493 -3.622430 -3.680316 -3.852841 -1.695914 -5.153548 

Mean dependent  0.033843  0.024706  0.020222  0.009709 -0.008422 -0.003113 

S.D. dependent  0.059258  0.043885  0.042298  0.035595  0.095934  0.015424 
       
       Determinant resid covariance 

(dof adj.)  4.96E-22     

Determinant resid covariance  1.93E-22     

Log likelihood  906.7221     

Akaike information criterion -31.00808     

Schwarz criterion -29.03724     

Number of coefficients  54     
       
       

 

 

 


