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Ερευνητικϊ ερωτόματα 

 Όςο πιο ανοιχτό εύναι μια οικονομύα ςτο 
διεθνϋσ εμπόριο, τόςο μεγαλύτερη εύναι 
η οικονομικό μεγϋθυνςη; 

 

 Ποια μϋτρα ανούγματοσ τησ αγορϊσ 
ϋχουν προταθεύ; 

 

 Ιςχύει αυτό η θεωρητικό προςϋγγιςη 
για την περύπτωςη τησ Ελλϊδασ; 



Θεωρύεσ διεθνούσ εμπορύου 

 Σο απόλυτο πλεονϋκτημα του Adam 
Smith (1775) 

 

 Σο ςυγκριτικό πλεονϋκτημα του David 
Ricardo (1817) 

 

 Σο υπόδειγμα των Heckscher - Ohlin 
(1933) 



Μϋτρα ανούγματοσ τησ αγορϊσ 

n 

j=1 

     (X+M)i      (X+M)i 
 

      i        (Χ+Μ)j 
n 

j=1  

1Η  Κατηγορύα 
Σοπικόσ 

προςανατολιςμόσ 
εμπορικόσ πολύτικόσ 

Μϋςοσ ςυντελεςτόσ 
τελωνειακών δαςμών 

Μϋςο ποςοςτό ποςοτικών 
φραγμών 

υντελεςτόσ ειςπραχθϋντων 
δαςμών  

υχνότητα μη δαςμολογικών 
φραγμών  

Κύριοι εκφραςτέσ 

Pritchett (1996), Harrison (1996), 
Edwards (1998), Yanikkaya 

(2003) 

2Η Κατηγορύα 

Παγκόςμια και 
εμπορικό πολιτικό 

Δεύκτεσ βαςιζόμενοι ςε 
ποιοτικϋσ μεταβλητϋσ 

Κύριοι εκφραςτέσ 

Sach και Warner (1995), Frankel 
και Romer (1999), Wacziarg και 

Welch (2003) 

3Η Κατηγορύα 

Όγκοσ εμπορικών 
ςυναλλαγών 

TS = (X+M) I / GDPi 

ATS= [(X+M)i / 2GDP] X 100 

RTS=  (X+M)i / rGDPi 

WTSi=(X+M)i /  (Χ+Μ)j 

CTSi =   (X+M)i  (X+M)j 

1/n      (X+M)i     GDPj 

Κύριοι εκφραςτέσ 

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

(2002), Squalli και Wilson (2011). 

 n 

J=1 



Κύριεσ κατηγορύεσ διερεύνηςησ 
 

 Αναπτυγμϋνεσ και αναπτυςςόμενεσ 

 Ιςχυρϋσ οικονομικϊ χώρεσ 

 Ανϊλογα με το ειςόδημα 

 Νϋα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

 Μεμονωμϋνα οικονομύα μιασ χώρασ 

 

 



ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Μεταβλητϋσ 

Ανεξϊρτητεσ 

ΑΕΠ                
(ςταθερϋσ τιμϋσ 

2010 US$)  
Πηγό:Παγκόςμια Σρϊπεζα  

Κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ           
(ςταθερϋσ τιμϋσ 

2010 ςε US$) 
Πηγό:Παγκόςμια Σρϊπεζα  

υνολικό 
Παραγωγικότητα 

 

Πηγό: AMECO 

 

Ακαθϊριςτοσ 
ςχηματιςμόσ 

παγύου κεφαλαύου 
(% του ΑΕΠ) 

Πηγό : Παγκόςμια Σρϊπεζα 

 

Ακαθϊριςτεσ 
εθνικϋσ δαπϊνεσ   

(% του ΑΕΠ) 
Πηγό:Παγκόςμια Σρϊπεζα  

Εξαρτημϋνη 

Μϋτρο Ανούγματοσ 
τησ Αγορϊσ TS 

 

TS = (X+M) I / GDPi 

1960 2016 

 

 

•TSt = F( GDPt, GPDpct, PRODt, FORMt, 
EXPEt) 

•Εξϋταςη ςε λογαριθμικό επύπεδο 

 

Εμπειρικό 
μοντϋλο  

•TSt = α + β1GDPt +  β2GPDpct + β3PRODt + 
β4FORMt + β5 EXPEt + ut 

•Πολυμεταβότό μοντϋλο ςταθερόσ 
ελαςτικότητασ 

Οικονομετρικό 
μοντϋλο 



υνοπτικό παρουςύαςη 

Εκτύμηςη μακροχρόνιων ςχϋςεων 

1)Δυναμικό μϋθοδοσ Ελαχύςτων 
Σετραγώνων (DOLS) 

2)Εκτύμηςη Τποδεύγματοσ 
Διόρθωςησ Λαθών(VECM) 

Έλεγχοσ ςυνολοκλόρωςησ     

1)Engle Granger 2) Johansen 

Έλεγχοσ ςταςιμότητασ – μοναδιαύοσ ϋλεγχοσ 

1)Επαυξημϋνοσ 
ϋλεγχοσ Dickey – Fuller 

2) GLS Dickey – Fuller 3)Phillips - Perron 



Μοναδιαύοσ Έλεγχοσ 

  

Έλεγχοι 

• 1)Επαυξημϋνοσ ϋλεγχοσ Dickey–Fuller 

• 2) GLS Dickey–Fuller 

• 3)Phillips – Perron 

Σρόποσ 

• ε επύπεδα και ςε 1εσ διαφορϋσ 

• Με τϊςη και χωρύσ τϊςη 

Μη ςτϊςιμεσ 
χρονοςειρϋσ 

• Οι χρονικϋσ ςειρϋσ των εξεταζόμενων μεταβλητών  
εύναι Ι(1) 



Έλεγχοσ υνολοκλόρωςησ 

Μη ςτϊςιμεσ χρονοςειρϋσ 

Έλεγχοσ ςυνολοκλόρωςη 

1)Engle Granger 

2)Johansen 

 

Απόρριψη μηδενικόσ υπόθεςησ 

Μη ύπαρξη ςυνολοκλόρωςησ 
εξαρτημϋνησ μεταβλητόσ  

 

Εκτύμηςη μακροχρόνιων 
ςχϋςεων 



ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ 

υνεπώσ, η εξύςωςη που προκύπτει εύναι : 
LOGTS = - 79.45 + 4.39*LOGGDP - 4.38*LOGGDP_PC  + 0.95*LOGPROD    

- 0.51*LOGFORM + 0.98*LOGEXPE  

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)*** (1,19) 

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

Diagnostic statictic 

R-squared 0,9816 

Adjusted R-

squared 0,9775 

1η μϋθοδοσ : Δυναμικό μϋθοδοσ ελαχύςτων τετραγώνων (Dynamic OLS) 

 



ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ 

υνεπώσ, η εξύςωςη που προκύπτει εύναι : 
D LOGTS = 39.61*LOGGDP - 66.38*LOGGDP_PC + 37.04*LOGPROD -  3.70*LOGFORM + 

19.62*LOGEXPE - 623.02 

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 

2η μϋθοδοσ  : Τπόδειγμα διόρθωςησ λαθών ( VECM) 



υγκριτικϊ οι δυο μϋθοδοι 

τατιςτικϊ ςημαντικό θετικό ςχϋςη μϋςω VECM 

υνολικό 
Παραγωγικότητα 

Δημόςιεσ Δαπϊνεσ 

τατιςτικϊ ςημαντικό αρνητικό ςχϋςη 

Ακαθϊριςτοσ 
ςχηματιςμόσ 

παγύου κεφαλαύου 

Κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ 

τατιςτικϊ ςημαντικό θετικό 
ςχϋςη 

ΑΕΠ 



Σύγκριςη αποτελεςμάτων με 
προηγούμενεσ εμπειρικέσ μελέτεσ 

ΑΕΠ- Θετικό χϋςη 

 Wacziard και Welch (2003) 

  Sarkar (2008) 

 Gries και Redlin (2012) 

 Zeren και Ari (2013)  

 Iyke (2017)  

 

Η επιρροό εύναι 
ςημαντικότερη και η 
οικονομικό ανϊπτυξη 

μεγαλύτερη, ςτισ 
"πλούςιεσ" χώρεσ με 

ανοιχτϋσ οικονομύεσ και 
επύπεδο ειςοδόματοσ 

πϊνω από το μϋςο. 



Σύγκριςη αποτελεςμάτων με 
προηγούμενεσ εμπειρικέσ μελέτεσ 

Κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ – Αρνητικό 
ςχϋςη  

ε αντύθεςη με τα 
αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 
μασ θετικό ςχϋςη εντοπύζουν  

 Vamvakidis (1998) 

 Frankel και Romer (1999) 

 Robert και Chang (2009) 

 Alragas et al. (2015) 

 Iyke (2017) 

 

ε οικονομύεσ με υψηλό 
ειςόδημα υπϊρχει θετικό 

ςχϋςη μεταξύ του 
ανούγματοσ τησ οικονομύασ 

και του ςυγκεκριμϋνου 
δεύκτη. Εξϊλλου μϋςω του 

δεύκτη αυτού 
αντικατοπτρύζεται το 
βιοτικό επύπεδο τησ 

κοινωνύασ 



Σύγκριςη αποτελεςμάτων με 
προηγούμενεσ εμπειρικέσ μελέτεσ 

υνολικό Παραγωγικότητα - 
Θετικό ςχϋςη 

  Bhagwati (1980) 

 Edwards (1998) 

  Miller και Uparday 
(2000)  

 Wacziard (2000)  

 Alcala και Ciccone 
(2004) 

Όςο πιο 
αποτελεςματικό η 

διαχεύριςη τησ εργαςύασ 
και του κεφαλαύου ςτην 

παραγωγικό 
διαδικαςύα, τόςο πιο 

ανταγωνιςτικό γύνεται 
μια οικονομύα  



Σύγκριςη αποτελεςμάτων με 
προηγούμενεσ εμπειρικέσ μελέτεσ 
Ακαθϊριςτεσ δημόςιεσ δαπϊνεσ - 

Θετικό ςχϋςη 

 Edwards (2002)  

 Iyke (2017) 

 

Αυξημϋνεσ δημόςιεσ 
δαπϊνεσ προκαλούν 
μεγαλύτερη ζότηςη 

αγαθών, ϊρα και 
ευρύτερο ϊνοιγμα τησ 

οικονομύασ. 



Σύγκριςη αποτελεςμάτων με 
προηγούμενεσ εμπειρικέσ μελέτεσ 

Ακαθϊριςτοσ ςχηματιςμόσ παγύου 
κεφαλαύου - αρνητικό  ςχϋςη 

• Jacob W. και Yiheyis (2015) 

•  Zelealem (2017) 

• Iyke (2017) 

•  Αντύθετη τοποθϋτηςη ο 
Awokuse (2003, 2007)  

 

Επενδύςεισ ςτο 
εςωτερικό τησ 

οικονομύασ, προκαλούν 
περιοριςμό τησ ζότηςησ 

από τισ εξωτερικϋσ 
αγορϋσ και τησ 

προμόθειασ εγχώριων 
προώόντων προσ αυτϋσ. 



υμπερϊςματα 
 Προςπϊθεια για αύξηςη του ΑΕΠ, καθώσ ϋχει ςημαντικό 

επιρροό ςτην απόδοςη τησ χώρασ ςτο διεθνϋσ εμπόριο. 
 
 Βελτύωςη των ςυνθηκών με απώτερο ςτόχο την 

αναβϊθμιςη του βιοτικού επιπϋδου τησ χώρασ, ώςτε η 
αρνητικό ςχϋςη του κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ και του ανούγματοσ 
τησ αγορϊσ να μετατραπεύ ςε θετικό. 

  
 Εξϋλιξη τησ ςυνολικόσ παραγωγικότητασ και προςπϊθεια 

για ανταγωνιςτικότερη παραγωγικό διαδικαςύα και 
οικονομύα. 

 
 Διατόρηςη των επιπϋδων των ακαθϊριςτων δημόςιων 

δαπανών και λόψη μϋτρων για αποτελεςματικό ςχϋςη των 
επενδύςεων και του διεθνούσ εμπορύου. 



Σϋλοσ παρουςύαςησ 

Ευχαριςτώ για την προςοχό 
ςασ 


