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Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο δηαηξηβήο είλαη λα εμεηάζεη ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ γηα ηα 25 θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη 

εμαγσγέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ νηθνλνκία θαζψο ζπλδένληαη κε 

ηελ εηζξνή ρξήκαηνο θαη ηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ.  Ζ 

αλάιπζε βαζίδεηαη ζε panel data θαη ην δείγκα απνηειείηαη απφ εηήζηα 

δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1995-2016. Πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπκε ππφςε ηελ 

παγθφζκηα χθεζε ρσξίζακε ην δείγκα ζε 1995-2007 θαη 2008-2016. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα έηε 1995-2016 θαη 1995-2007 ήηαλ 

θνηλά, ελψ κηθξέο δηαθνξέο έρνπλ κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2008-

2016. πγθεθξηκέλα, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, νη Αθαζάξηζηεο 

εγρψξηεο απνηακηεχζεηο θαη ην παγθφζκην εηζφδεκα αζθνχλ ζεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη ζηα ηξία 

δείγκαηα, ελψ ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ αξλεηηθή. Γηα ηα 

έηε 1995-2016 θαη 1995-2007 ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

παξνπζίαζε λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν, ελψ γηα ηα ρξφληα κεηά ηελ θξίζε ε 

επίδξαζε ηνπ έκκεζνπ θφξνπ είλαη αξλεηηθή. Αλάκεζα ζηνλ δείθηε 

βηνκεραληθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ δελ 

βξέζεθε λα ππάξρεη ζρέζε. Σέινο, ε ρξνληθή πζηέξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ εμαξηεκέλε έδεημε φηη ε αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ επεξεάδεηε ζεηηθά απφ 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

Λέμεηο θιεηδηά: αλάπηπμε εμαγσγψλ, αλάπηπμε ΑΔΠ, έκκεζνη θφξνη, 

αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο, αλάπηπμε πιεζπζκνχ, πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, παγθφζκην εηζφδεκα, panel data 
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Abstract 

The aim of this thesis is to present the effect of various factors on the exports 

growth for 25 countries of the European Union. The exports are particularly 

significant for the economic growth, because they are linked with the inflow of 

money and the increase in foreign exchange reserves. The analysis is based 

on panel data and the sample is consisted of annual data for the period 1995-

2016. In order to take into account the global recession, we split the sample 

between 1995-2007 and 2008-2016. The results for the years 1995-2016 and 

1995-2007 are common but there are some differences as regards the results 

of the period 2008-2016. In particularly, the annual GDP growth, the gross 

domestic savings and the world income have positive and statistically 

significant impact on exports growth in all samples, however the annual 

population growth has negative impact. For the years 1995-2016 and 1995-

2007, the real effective exchange rate has positive relationship with the 

annual exports growth, while for the years after the crisis the indirect taxes 

display a negative relationship. No significant relationship found between the 

industrial added value and the exports growth. Finally, by adding the lagged 

endogenous variable as an exogenous variable, we concluded that the 

exports growth is positively influenced by the growth of the previous year. 

 

Key words: exports growth, GDP growth, indirect taxes, gross domestic 

savings, population growth, real effective exchange rate, world income, panel 

data 
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Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Υξεκαηννηθνλνκηθή θαη Σξαπεδηθή Γηνηθεηηθή», ηνπ 

ηκήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο θαη Σξαπεδηθήο Γηνηθεηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θ Γθίθα Υαξδνχβειε γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ. 
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1.Δηζαγσγή 

Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ 

ρσξψλ νθείιεηαη ζε απηφ. Σν εκπφξην απνηειεί κία ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα 

ζπλαιιαγψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο. Με βάζε ηνλ 

ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ ηα ζπλαιιαζζφκελα πξντφληα, κπνξεί λα ρσξηζηεί 

ζε ελδνθιαδηθφ θαη δηαθιαδηθφ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία απνηειείηαη 

απφ 28 θξάηε, καδί κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ηελ Κίλα 

απνηεινχλ ηηο κεγαιχηεξεο δπλάκεηο ηνπ εκπνξίνπ παγθνζκίσο. Παξά ηελ 

θξίζε ηνπ 2008 ε νπνία επηβάξπλε ην δηεζλέο εκπφξην, νη ρψξεο απηέο 

θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πςειή ηνπο ζέζε. πγθεθξηκέλα ην 2015 ην 

κεξίδην ησλ ΖΠΑ σο πξνο ηηο παγθφζκηεο εμαγσγέο αλεξρφηαλ ζην 19,4%, 

ηεο Κίλαο ζην 17,8% θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 15,5%. ρεηηθά κε ηηο 

εηζαγσγέο ην κεξίδην ησλ ΖΠΑ ήηαλ 17,4%, ηεο Κίλαο 12,7% θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 14,5%. Όζνλ αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φια απηά 

ηα ρξφληα ε Γεξκαλία ζπλερίδεη λα έρεη ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ηφζν ζηηο 

εμαγσγέο φζν θαη ζηηο εηζαγσγέο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 27 θξάηε κέιε.  

Χζηφζν ππάξρνπλ πνιινί καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ εμαγσγψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγψλ. 

Δπηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, κειεηήζακε ηελ αληίζηνηρε 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. Αξρηθά, ν Sharma, Kishor (2000) κειέηεζε αλ νη 

εμαγσγέο ηεο Ηλδίαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1970-1998 επεξεάδνληαη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ηελ εηζξνή ησλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Απφ ηελ άιιε νη Melina Dritsaki, Chaido Dritsaki, 

Antonios Adamopoulos (2004) επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ 

Διιάδα γηα ηα έηε 1960-2002 αλέιπζαλ ηελ ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ, 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Με ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηεο Κξναηίαο γηα ηα έηε 1994-

2012 αζρνιήζεθαλ νη Chaido Dritsakia & Emmanouil Stiakakisb (2014). Οη 

Nikolaos Dritsakis & Pavlos Stamatiou (2014) κειέηεζαλ γηα πέληε θξάηε ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο, ηα νπνία έρνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, αλ ε 

πνξεία ησλ εμαγσγψλ επεξεάζηεθε απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε γηα ηα έηε 1970-2011. Δπίζεο, νη Majid 

Mahmoodi & Elahe Mahmoodi (2016) επηιέγνληαο 8 Δπξσπατθέο & 8 

Αζηαηηθέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δηεξεχλεζαλ ηελ βξαρπρξφληα θαη 

καθξνρξφληα ζρέζε ηεο πνξείαο ησλ εμαγσγψλ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Αλαιπηηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξε βηβιηνγξαθία 

παξνπζηάδεηαη ζηελ ελφηεηα ηξία ηεο δηπισκαηηθήο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα, 

πνηνί καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
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εμαγσγψλ. Σν δείγκα καο απνηειείην απφ ηα 25 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εθηφο ηεο Δζζνλίαο, Ληζνπαλίαο θαη ινβελίαο ιφγσ έιιεηςεο 

δεδνκέλσλ, θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ απφ ην 1995 έσο ην 

2016, δειαδή πεξηιάκβαλε θαη ηα έηε ηεο παγθφζκηαο θξίζεο. Σα δεδνκέλα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ εηήζηα, ην ππφδεηγκα βαζίζηεθε ζε panel data 

θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ 

παθέηνπ Econometric views. Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ, ελψ σο πηζαλνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο έγηλε ρξήζε κηαο ζεηξάο καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ. ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλεηαη ν 

εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ πξντφληνο, νη έκκεζνη 

θφξνη, ε Industry value added, νη Αθαζάξηζηεο Δγρψξηεο απνηακηεχζεηο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην παγθφζκην εηζφδεκα γηα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

παγθφζκην ΑΔΠ, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία.   

Αξρηθά, εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο θαη καθξννηθνλνκηθψλ 

παξαγφλησλ γηα ηα έηε 1995-2016. Θέινληαο φκσο λα δνχκε πσο ε θξίζε 

επεξέαζε ηνλ αληίθηππν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ, ρσξίζακε ην δείγκα ζηα έηε πξηλ ηελ θξίζε, δειαδή 1995-2007, 

θαη ζηα έηε απφ ηελ θξίζε θαη κεηά, 2008-2016. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 5, ζπκπεξάλακε 

φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζπκθσλεί κε ηελ πξνυπάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία θαη φηη ε θξίζε δελ κεηέβαιε ζεκαληηθά ηελ επίδξαζε ησλ ελ 

ιφγσ κεηαβιεηψλ ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ.  

Ζ παξνχζα δηαηξηβή ρσξίδεηαη ζε έμη ελφηεηεο θαη ην θεληξηθφ εξψηεκα 

πνπ ηίζεηαη λα απαληεζεί είλαη πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ εμαγσγψλ. ηελ ελφηεηα 2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ζεσξίεο ηνπ 

εκπνξίνπ, ε πνξεία ηνπ εκπνξίνπ κεηά ηελ θξίζε θαη άιια ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην δηεζλέο εκπφξην. Ζ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ βηβιηνγξαθία 

ζηελ νπνία βαζηζηήθακε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη γίλεηαη αλαθνξά 

ζηηο κεηαβιεηέο θαη ηεο νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ 

άιινπο εξεπλεηέο. ηελ ελφηεηα 4 παξνπζηάδεηαη ε εκπεηξηθή κειέηε θαη ζηελ 

ελφηεηα 5 ε εκπεηξηθή αλάιπζε καδί κε ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ κειέηε καο. Σέινο, ε έθηε ελφηεηα αθηεξψλεηαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε. 
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2. Γηεζλέο Δκπφξην 

2.1 Ζ έλλνηα ηνπ Γηεζλνύο Δκπνξίνπ 

Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ρσξψλ. Με ην φξν ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αλαθεξφκαζηε ζηελ ζπζηεκαηηθή 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ. 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ελλννχκε ηηο 

εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο. πγθεθξηκέλα, ν φξνο εηζαγσγέο παξαπέκπεη ζηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα εκπφξεπκα ή κία ππεξεζία κίαο μέλεο ρψξεο 

εηζέξρεηαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά κέζσ ηνπ εκπνξίνπ. Αληηζέησο, ν φξνο 

εμαγσγέο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο εγρψξησλ εκπνξεπκάησλ, 

πξντφλησλ πξνο κηα μέλε ρψξα. Σα ζπλαιιαζζφκελα απηά πξντφληα δελ 

πξννξίδνληαη κφλν γηα θαηαλάισζε, αιιά επηπιένλ κπνξνχλ είηε λα 

επεμεξγαζζνχλ, είηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή θάπνηνπ άιινπ 

πξντφληνο, είηε λα πνπιεζνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά αθφκα θαη λα 

επαλεμαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε ρψξα. Οη εηζαγσγέο επνκέλσο ζπλδένληαη κε 

ηελ εθξνή ρξήκαηνο απφ ηε ρψξα, ελψ νη εμαγσγέο κε ηελ εηζξνή ρξήκαηνο. 

2.2 Θεσξίεο Δκπνξίνπ 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα ην δηεζλέο εκπφξην. Αξρηθά, νη 

θηιειεχζεξνη ζεσξεηηθνί ζεσξνχλ ην εκπφξην έλα παίγλην ζεηηθνχ 

αζξνίζκαηνο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε φηη ε δηαδηθαζία ηνπ εκπνξίνπ 

παξέρεη νθέιε ζε φια ηα θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, δειαδή ζεσξνχλ 

φηη ηα νθέιε είλαη ακνηβαία. Δπνκέλσο, απφ ην εκπφξην επσθειείηαη θαη ν 

εηζαγσγέαο θαη ν εμαγσγέαο. Απφ ηελ άιιε, νη ξεαιηζηέο έρνπλ αληίζεηε 

άπνςε, εληάζζνληαο ζην εκπφξην ηνλ φξν ηνπ αληαγσληζκνχ. χκθσλα κε 

ηνπο ηειεπηαίνπο, ην θάζε θξάηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εκπνξηθή δηαδηθαζία 

επηδηψθεη λα απμήζεη ηηο εμαγσγέο ηνπ θαη λα κεηψζεη ηηο εηζαγσγέο ηνπ, 

απμάλνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ. Απμάλνληαο ηεο εμαγσγέο 

απμάλεη θαη ηελ εηζξνή ρξεκάησλ ζηε ρψξα θαη κεηψλνληαο ηηο εηζαγσγέο, 

κεηψλεη ηελ εθξνή ρξήκαηνο απφ ηελ ρψξα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη νη 

ηζηνξηθνί δνκηζηέο, νη νπνίνη ζεσξνχλ ην εκπφξην σο κία κνξθή άληζεο 

αληαιιαγήο. χκθσλα κε απηνχο, ηα αλαπηπγκέλα θαπηηαιηζηηθά θξάηε ηνπ 

θέληξνπ εμάγνπλ βηνκεραληθά θαη πςειήο ηερλνινγίαο αγαζά, ελψ εηζάγνπλ 

απφ θξάηε ηεο πεξηθέξεηαο πξψηεο χιεο θαη ρακειήο ηερλνινγίαο αγαζά. Απφ 

ηηο παξαπάλσ ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ην δηεζλέο εκπφξην, νη πξψηεο, δειαδή 

νη θηιειεχζεξεο, είλαη εθείλεο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα αζθήζνπλ ηελ 

κεγαιχηεξε επηξξνή ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο.  

Παξά ηελ ζεκαληηθή εμέιημε ηεο θηιειεχζεξεο εκπνξηθήο ζεσξίαο φια 

απηά ηα ρξφληα, νη ζεσξίεο ηνπ Adam Smith θαη ηνπ David Ricardo 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 
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θαη λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε απηφ. Ξεθηλψληαο κε ηελ ζεσξία ηνπ 

Adam Smith πνπ δηαηππψζεθε πξψηε θνξά ζην “Wealth of Nations”, ηα 

νθέιε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην είλαη απνηέιεζκα ηνπ απφιπηνπ 

πιενλεθηήκαηνο ησλ ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία εκπνξίνπ, κέζσ ηεο 

θαηαλνκήο εξγαζίαο, ζπκβάιεη ζην λα εμεηδηθεχεηαη ε ρψξα ζηε παξαγσγή 

ηνπ πξντφληνο εθείλνπ πνπ κπνξεί λα παξάγεη θαιχηεξα θαη πην θζελά. 

Δπνκέλσο, κία ρψξα έρεη κεγαιχηεξν ζπκθέξνλ λα εμάγεη  πξντφλ κε θφζηνο 

παξαγσγήο κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο αιινδαπήο ρψξαο. Αλαιπηηθφηεξα, αο 

ππνζέζνπκε φηη ζηε δηεζλή νηθνλνκία ππάξρνπλ δχν θξάηε, ην Α θαη ην Β, ηα 

νπνία παξάγνπλ δχν πξντφληα, ην Υ θαη ην Τ, πνπ είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ 

ηνπο. Σν θάζε έλα απφ ηα δχν απηά έζλε είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζηε 

παξαγσγή ελφο απφ ηα δχν πξντφληα, δειαδή ην έζλνο Α έρεη απφιπην 

πιενλέθηεκα ζηε παξαγσγή ηνπ Υ θαη ην Β ζηνπ Τ, θαη αληίζηξνθα ην Α έρεη 

απφιπην κεηνλέθηεκα ζηε παξαγσγή ηνπ Τ θαη ην Β ζηνπ Υ. Δάλ ην θάζε 

έζλνο εμεηδηθεπηεί ζηε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο εθείλνπ ζην νπνίν ππεξηεξεί, 

έρεη δειαδή απφιπην πιενλέθηεκα, θαη αμηνπνηήζεη απνδνηηθφηεξα ηνπο 

δηαζέζηκνπο παξαγσγηθνχο ηνπ ζπληειεζηέο, απηφ ζα ζπκβάιεη ζηελ άλνδν 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηα 

δχν έζλε ζα αλαπηχμνπλ κεηαμχ ηνπο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ην θάζε 

έζλνο ζα εμάγεη ζην άιιν ην πξντφλ εθείλν ζην νπνίν έρεη απφιπην 

πιενλέθηεκα. Άκεζν απνηέιεζκα απηήο ηεο αληαιιαγήο είλαη φηη θαη ηα δχν 

έζλε ζα επσθειεζνχλ. 

Ζ ζεσξία, ινηπφλ απηή θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη θάζε ρψξα είλαη 

απαξαίηεην λα εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή εθείλνπ ηνπ πξντφληνο ζην νπνίν 

έρεη ην απφιπην πιενλέθηεκα θαη έηζη ακθφηεξεο νη ρψξεο ζα απνθνκίδνπλ 

ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ αλάπηπμε ησλ κεηαμχ ηνπο αληαιιαγψλ ιφγσ ηνπ 

φηη ζα παξάγνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ηα πξντφληα απηά. Απφ ηελ 

άιιε ν David Ricardo αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Ζ ζεσξία απηή είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηνπ Adam Smith, δηφηη κέζσ απηήο 

ππνδεηθλχεη φηη ην εκπφξην είλαη σθέιηκν αθφκε θαη κε ηελ απνπζία ηνπ 

απφιπηνπ πιενλεθηήκαηνο. Ζ ζεσξία απηή πξσηνδηαηππψζεθε ζην βηβιίν 

ηνπ“ On the Principles of Political Economy” ην 1871 θαη βαζίδεηαη ζε κία 

ζεηξά απφ ππνζέζεηο. 

Αξρηθά γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ην εκπφξην πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν 

ρσξψλ, φπνπ ε κία ρψξα παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ εηζαγσγέα θαη ε άιιε ηνπ 

εμαγσγέα. Σα πξντφληα πνπ αληαιιάζζνληαη είλαη δχν θαη απνηεινχλ 

αληηθείκελα ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θάζε ρψξαο. Μία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ππνζέζεηο απνηειεί φηη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ 

ζηελ δηάζεζή ηνπο νη δχν ρψξεο είλαη θνηλνί θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

κεηαθηλεζνχλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, παξά κφλν εληφο ηνπ εγρψξηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν βξίζθνληαη. Γίλεηαη αθφκα ε ππφζεζε φηη ππάξρεη 

ηέιεηνο αληαγσληζκφο θαη φηη νη ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο δελ είλαη ίδηεο κεηαμχ 
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ησλ ρσξψλ, αιιά δηαθνξεηηθέο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ ρσξψλ 

είλαη ζηαζεξφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ παξαγσγή θαζψο θαη φηη γίλεηαη πιήξε απαζρφιεζε ηνπ ζπληειεζηή 

εξγαζίαο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία απηή ηα θπζηθά πιενλεθηήκαηα 

εμαξηψληαη απφ ηηο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ρψξαο θαη θάζε ρψξα 

έρεη ηελ δηθή ηεο ηερληθή γηα ηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ, ε νπνία δηαθέξεη 

απφ απηή ησλ άιισλ ρσξψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Ricardo ινηπφλ, ε θάζε ρψξα εμάγεη εθείλα ηα αγαζά 

ζηα νπνία έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε θάζε ρψξα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη άξα 

ππάξρεη δηαθνξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. χκθσλα, ινηπφλ, κε 

ηε ζεσξία απηή, κία ρψξα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηε παξάγσγε ελφο 

αγαζνχ Υ, εάλ ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνχ Υ, δειαδή ε πνζφηεηα ηνπ 

αγαζνχ Τ πνπ πξέπεη λα ζπζηαζηεί, ψζηε λα παξαρζεί κία επηπξφζζεηε 

κνλάδα απφ ην αγαζφ Υ, είλαη ρακειφηεξε ζηε ρψξα απηή απφ φηη ζε κία 

άιιε. πγθξίλνληαο ην θφζηνο επθαηξίαο γηα ηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ 

κεηαμχ δχν ρσξψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ πνηα ρψξα ππεξηεξεί έλαληη ηεο άιιεο. 

Δπνκέλσο, νη θηιειεχζεξνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη δχν ρψξεο κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ην εκπφξην αθφκε θαη αλ κία απφ απηέο 

έρεη απφιπην πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγή φισλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

πξντφλησλ.  

Ζ ζεσξία ηνπ Ricardo παξέρεη έλα ηζρπξφ θηιειεχζεξν επηρείξεκα 

ππέξ ησλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ. Παξφια απηά κία απφ ηηο ππνζέζεηο ηεο, 

απηή πνπ αθνξά ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είλαη απνηέιεζκα κφλν ησλ δηαθνξψλ ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη αξθεηά πεξηνξηζηηθφ. πγθεθξηκέλα γηα 

ηελ επίηεπμε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζπκβάιινπλ θαη άιινη παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο, φπσο είλαη ην θεθάιαην θαη νη θπζηθνί πφξνη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

νη θηιειεχζεξνη νηθνλνκνιφγνη ηελ δεθαεηία 1920 θαη 1930 ζηξάθεθαλ ζε κία 

άιιε ζεσξία, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ πην εθιεπηπζκέλα ηνλ φξν ηνπ 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη επηπιένλ ζπληειεζηέο 

πέξα απφ ηελ εξγαζία. Απηή ήηαλ ε ζεσξία ηνπ Heckscher- Ohlin.  

Ζ ζεσξία απηή αλαπηχρζεθε απφ δχν νπεδνχο νηθνλνκνιφγνπο, απφ 

ηνπο νπνίνπο πήξε θαη ην φλνκά ηεο, Eli Heckscher θαη Beril Ohlin. χκθσλα 

κε ηελ ζεσξία απηή, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο πεγάδεη απφ ηελ 

ζρεηηθή αθζνλία ή ηελ ζρεηηθή ζπαληφηεηα πνπ έρεη ε ρψξα ζε θεθάιαην θαη 

εξγαζία. χκθσλα κε απηφ ε ρψξα έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ 

παξαγσγή εθείλνπ ηνπ αγαζνχ, πνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αμηνπνηείηαη ν 

παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ππάξρεη ζε αθζνλία ζηελ ρψξα. Απφ ηελ 

ζεσξία απηή βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα πην αλαπηπγκέλα θαη πινχζηα 

θξάηε, ηα νπνία έρνπλ άθζνλν ην θεθάιαην, ζα εμεηδηθεπηνχλ ζηελ παξαγσγή 
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θαη εμαγσγή εθείλσλ ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

δειαδή ζε πξντφληα εληάζεσο θεθαιαίνπ. Αληηζέησο ηα κηθξά θξάηε, ζα 

εμεηδηθεπηνχλ ζε αγαζά εληάζεσο εξγαζίαο, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ηνπο ζε 

παξνρή θζελήο εξγαζίαο. 

Έρνληαο σο βάζε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, δχν νηθνλνκνιφγνη 

Ακεξηθάλνη αλέπηπμαλ ηελ δηθή ηνπο ζεσξία γηα ην εκπφξην. Με ηελ ζεσξία 

απηή πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα, γηαηί θάπνηεο εγρψξηεο 

νκάδεο πξνηηκνχλ ην ειεχζεξν εκπφξην, ελψ θάπνηεο άιιεο δηαηεξνχλ κία πην 

πξνζηαηεπηηθή ζηάζε σο πξνο απηφ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζεσξία Stolper- 

Samuelson, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ δξα αξλεηηθά ζηνπο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελφηεηα, ελψ απφ ηελ άιιε 

επλνεί απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζε αθζνλία. Αλ δειαδή κία ρψξα έρεη αθζνλία 

σο πξνο ηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγηθή γε, αιιά είλαη θησρή ζε θεθάιαην, 

ηφηε ην εκπφξην είλαη θεξδνθφξν γηα ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο θαηφρνπο ηεο γεο, 

ελψ δεκηνγφλν γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ θεθαιαίνπ. Απφ απηφ θαηαιήγνπκε 

άκεζα ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θάηνρνη ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε αθζνλία ππνζηεξίδνπλ πην έληνλα ην ειεχζεξν εκπφξην, θαζψο 

ζα επσθειεζνχλ απφ απηφ, ελψ νη θάηνρνη ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελφηεηα είλαη πην πξνζηαηεπηηθνί. 

2.3 Γηεζλέο Δκπόξην θαη αλάπηπμε 

Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ παξνπζηάδνπλ 

αλνδηθή πνξεία κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απειεπζέξσζε 

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηα δηάθνξα εκπφδηα πνπ 

έζεηαλ νη ρψξεο, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνμαζηψλ ηνπο, 

άξρηζαλ λα ππνρσξνχλ, πξάγκα πνπ ζπλεηέιεζε ζηελ αχμεζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ κεηαμχ ηνπο. 

ηε ζεκεξηλή επνρή ε παγθφζκηα νηθνλνκία πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ή κνηάδνπλ ζε δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ην εμαγσγηθφ εκπφξην απνηειεί κία 

ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη θνηλή θαη ραξαθηεξίδεη φιεο 

ηεο ρψξεο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα, νη ρψξεο απηέο ζπλάπηνπλ 

κεηαμχ ηνπο δηάθνξα είδε ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθίλεζε 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ κίαο ρψξαο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη 

παξαηεξεζεί φηη νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κίαο ρψξαο επεξεάδνληαη 

απφ ηνλ βαζκφ αλφδνπ ησλ εμαγσγψλ. Όηαλ δειαδή ν ιφγνο εμαγσγέο πξνο 

ΑΔΠ παξνπζηάδεη δηαρξνληθή αχμεζε, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο εμάγεηαη ζε άιιεο ρψξεο. 
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Όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ην εκπφξην θέξλεη πην 

θνληά ηε κία ρψξα κε ηελ άιιε θαη επνκέλσο, επλνεί ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη ρψξεο πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε 

παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηα θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζνληαη. Δπίζεο, νη ρψξεο πνπ ζπλάπηνπλ 

εκπνξηθέο ζρέζεηο, σο άκεζν ζηφρν έρνπλ ηελ άληιεζε θεξδψλ απφ ηελ 

αληαιιαγή απηή. Ζ ζρέζε απηή σθειεί ηηο ρψξεο, φηαλ ηα θέξδε είλαη πξνο 

φθεινο φισλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ δηαδηθαζία. Σέινο, 

κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αξρέο πνπ δηέπεη ην δηεζλέο εκπφξην, είλαη φηη ην 

εμαγσγηθφ εκπφξην κεηαμχ ησλ ρσξψλ δελ ζα πξέπεη λα δεκηψλεη θακία απφ 

ηηο δχν ρψξεο, αιιά αληηζέησο λα επσθεινχληαη θαη νη δχν απφ ηελ εκπνξηθή 

αληαιιαγή. 

2.4 Δίδε Γηεζλνύο Δκπνξίνπ 

Σν δηεζλέο εκπφξην αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη ηα 

πξντφληα ηα νπνία ζπλαιιάζζνληαη, δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ην 

ελδνθιαδηθφ θαη ην δηαθιαδηθφ εκπφξην. Σν δηαθιαδηθφ εκπφξην αληαλαθιά ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη αθνξά ηελ αληαιιαγή πξντφλησλ, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κία ρψξα, 

ε νπνία αθζνλεί ζε θεθάιαην θαη ηα πξντφληα ηα νπνία παξάγεη είλαη 

εληάζεσο θεθαιαίνπ, εμάγεη χθαζκα, ηφηε ζα εηζάγεη έλα πξντφλ ην νπνίν δελ 

είλαη εληάζεσο θεθαιαίνπ αιιά εληάζεσο εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ζην 

δηαθιαδηθφ εκπφξην νη δχν ζπλαιιαζζφκελνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

βηνκεραλίεο θαη κέζσ απηνχ επσθεινχληαη απφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ν 

έλαο ηνπ άιινπ. Ζ δνκή ηνπ εκπνξίνπ απηνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 

Αληηζέησο, ζην ελδνθιαδηθφ δηεζλέο εκπφξην δελ πθίζηαηαη ην 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Σν εκπφξην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα βηνκεραλία, δειαδή ν 

εμαγσγέαο θαη ν εηζαγσγέαο αλήθνπλ ζην ίδην θιάδν δξαζηεξηφηεηαο. ην 

είδνο απηνχ ηνπ εκπνξίνπ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ, νη νπνίεο απνηξέπνπλ ηηο ρψξεο λα παξάγνπλ 

κία πιήξε ζεηξά πξντφλησλ γηα ηηο ίδηεο. Αλ δειαδή, δχν ρψξεο έρνπλ ηνλ ίδην 

ζπλνιηθφ ιφγν θεθαιαίνπ πξνο εξγαζία, νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

ρψξεο απηέο ζα ζπλερίζνπλ λα παξάγνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα θαη ε 

δήηεζε γηα ηα εηζαγφκελα ζα ζπλερίζεη λα δεκηνπξγεί ελδνθιαδηθφ εκπφξην. Ζ 

ζπκβνιή ηνπ ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ ζην δηεζλέο εκπφξην είλαη κεγάιε, αθνχ 

ην είδνο απηφ απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. 

2.5 Οθέιε Γηεζλνύο Δκπνξίνπ 

πρλά ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ηα νθέιε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ είλαη κεγαιχηεξα απφ ηηο απψιεηεο. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ 
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εξσηήκαηνο απηνχ, ζα παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξνη ηξεηο ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο κία ρψξα επσθειείηαη απφ ηελ δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε άιιεο ρψξεο. Αξρηθά, αλ κία ρψξα δελ αλαπηχζζεη εκπνξηθέο 

ζρέζεηο κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, ηφηε ε νηθνλνκία απηή είλαη απαξαίηεην λα 

παξάγεη φηη θαηαλαιψλεη θαη αληίζηξνθα. Απηφ φκσο είλαη αδχλαην, αθνχ νη 

ρψξεο δελ δηαζέηνπλ φινπο ηνπο θαηάιιεινπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Άξα, κέζσ ηνπ εκπνξίνπ απμάλνληαη νη 

θαηαλαισηηθέο δπλαηφηεηεο. 

Δπηπιένλ, ην δηεζλέο εκπφξην δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο ρψξεο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Αλαιπηηθφηεξα, θάζε ρψξα 

εμάγεη ηα πξντφληα εθείλα ζηα νπνία ππεξηεξεί έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ θαη 

γηα ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ δηαζέηεη ζε αθζνλία ηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο. Απφ ηελ άιιε εηζάγεη εθείλα γηα ηα νπνία άιιεο ρψξεο θαηέρνπλ 

ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Σέινο, κέζσ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ νη ρψξεο 

κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν 

απφ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, φζν θαη απφ ηελ παξαγσγή.  

2.6 Δκπνξηθό Ηζνδύγην 

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην κίαο ρψξαο ζρεδφλ πνηέ δελ βξίζθεηαη ζε 

ηζνξξνπία. Γηα λα ππάξμεη ηζνξξνπία είλαη απαξαίηεην νη εηζαγσγέο λα είλαη 

ίζεο κε ηηο εμαγσγέο. Ζ δηαθνξά επνκέλσο κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ  

θαη εηζαγσγψλ ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη ην 

ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σν ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 

𝑁𝑋 = 𝐸𝑋 − 𝐼𝑀 (1) 

φπνπ EX ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ θαη IM ησλ εηζαγσγψλ αληίζηνηρα. 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ ε αμία ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ κίαο ρψξαο 

ππεξβαίλνπλ ηελ αμία ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εμαγσγψλ, ηφηε ιέκε φηη ε ρψξα 

απηή παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Αληίζεηα, 

φηαλ ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο ππεξβαίλνπλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ 

ηεο, ηφηε εκθαλίδεη πιεφλαζκα. Οπφηε: 

𝛦𝛪𝛴𝛢𝛤𝛺𝛤𝛦𝛴 > 𝛦𝛯𝛢𝛤𝛺𝛤𝛦𝛴: 𝛦𝛬𝛬𝛦𝛪𝛭𝛭𝛢 𝛪𝛴𝛰𝛧. 𝛢𝛤. & 𝛶𝛱𝛨𝛲. 

𝛦𝛯𝛢𝛤𝛺𝛤𝛦𝛴 > 𝛦𝛪𝛴𝛢𝛤𝛺𝛤𝛦𝛴: 𝛱𝛬𝛦𝛰𝛮𝛢𝛴𝛭𝛢 𝛪𝛴𝛰𝛧. 𝛢𝛤. & 𝛶𝛱𝛨𝛲. 

χκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ πξντφληνο, ην 

ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ δηεζλή 

καθξννηθνλνκηθή, αθνχ απνηειεί κέινο ηεο εμίζσζεο ηνπ ΑΔΠ. πγθεθξηκέλα: 

𝛢𝛦𝛱 = 𝛫𝛼휏𝛼휈ά휆𝜔휎휂 + 𝛦휋έ휈𝛿휐휎휂 + 𝛥휂휇ό휎휄𝛼 𝛫𝛼휏𝛼휈ά휆𝜔휎휂 + 𝛦휉𝛼𝛾𝜔𝛾έ휍

− 𝛦휄휎𝛼𝛾𝜔𝛾έ휍 (2) 
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Σν άζξνηζκα ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

δεκφζηαο θαηαλάισζεο πνπ βξίζθνληαη ζην δεμί κέινο ηεο εμίζσζεο (2) 

απνηειεί ηελ εγρψξηα ηειηθή δήηεζε γηα πξντφληα θαη ε δηαθνξά εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην. 

Σν άζξνηζκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ (NX) θαη ηνπ ηζνδπγίνπ 

εηζνδεκάησλ (NFI), δηακνξθψλεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (CA). 

Άξα:  

𝐶𝐴 = 𝑁𝑋 + 𝑁𝐹𝐼 (3) 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πιενλαζκαηηθφ φηαλ γηα κία 

ρξνληθή πεξίνδν, ε ρψξα δαπαλά ιηγφηεξα απφ ην εηζφδεκα ηεο, ελψ 

ειιεηκκαηηθφ φηαλ δαπαλά πεξηζζφηεξα. Γειαδή: 

𝛦𝛤𝛸𝛺𝛲𝛪𝛢 𝛧𝛨𝛵𝛨𝛴𝛨 < 𝛢𝛦𝛱: 𝛱𝛬𝛦𝛰𝛮𝛢𝛴𝛭𝛢 𝛪𝛴𝛰𝛧. 𝛵𝛲𝛦𝛸. 𝛴𝛶𝛮. 

𝛦𝛤𝛸𝛺𝛲𝛪𝛢 𝛧𝛨𝛵𝛨𝛴𝛨 > 𝛢𝛦𝛱: 𝛦𝛬𝛬𝛦𝛪𝛭𝛭𝛢 𝛪𝛴𝛰𝛧. 𝛵𝛲𝛦𝛸. 𝛴𝛶𝛮. 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ θάπνηα ρψξα παξνπζηάδεη έιιεηκκα ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο δήηεζεο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, ην έιιεηκκα απηφ δχλαηαη λα 

ρξεκαηνδνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ θάιπςε ηεο δηαθνξάο κπνξεί λα 

γίλεη απφ ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε ρψξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ζπλαιιαγκαηηθά ηεο 

απνζέκαηα, δειαδή ηηο απνηακηεχζεηο πνπ έρεη ζε μέλν λφκηζκα, γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο. Δπίζεο, ε πξνζέιθπζε θαηαζέζεσλ απφ μέλνπο, ε 

πψιεζε νκνιφγσλ θαη ε ιήςε δαλείσλ απφ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

απνηειεί έλαλ αθφκε ηξφπν θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο. Δπνκέλσο, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ε ρψξα πνπ παξνπζηάδεη πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ρξεκαηνδνηεί ηα ειιείκκαηα ησλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ 

δαλείδνληάο ηνπο ην απαηηνχκελν πνζφ. 

2.7 Δμαγσγέο 

Οη εμαγσγέο απνηεινχλ ηελ κία ζπληζηψζα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, 

αθνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ κία ρψξα είλαη αλαγθαίν λα εμάγεη αγαζά ή 

ππεξεζίεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ ρψξα πνπ εμάγεη γίλεηαη εηζξνή 

ρξήκαηνο. Οη εμαγσγέο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε ρψξα, αθνχ δελ 

επεξεάδνπλ κφλν ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, αιιά επηπιένλ παίδνπλ ξφιν 

ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ ζπκβάιεη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ, θπξίσο ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, φπσο είδακε παξαπάλσ νη εμαγσγέο απνηεινχλ ζπληζηψζα ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. Δπνκέλσο, ε αχμεζή ηνπο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ 

παξαθνινπζψληαο ηηο εμαγσγέο θαη ην ΑΔΠ θαηά ηελ πεξίνδν ηελ παγθφζκηαο 
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χθεζεο, φπνπ ε πηψζε ησλ εμαγσγέο επεξέαζε αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε 

πνιιψλ θξαηψλ. Σέινο, θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδνπλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αθνχ ζε πνιιέο ρψξεο ην έιιεηκκά ηνπο 

ζην ηζνδχγην νθείιεηαη ζηηο ρακειφηεξεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηηο εηζαγσγέο ηνπο. 

Χζηφζν, νη εμαγσγέο δελ επεξεάδνληαη κφλν απφ νηθνλνκηθά γεγνλφηα 

ηεο ρψξαο πνπ εμάγεη, αιιά θαη ηεο ρψξαο πνπ εηζάγεη. χκθσλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία, νη εμαγσγέο κίαο ρψξαο επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εκπνξηθψλ ηεο εηαίξσλ, ελψ αξλεηηθή επίδξαζε ζε 

απηέο έρεη ε ζρεηηθή ηηκή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Σν πςειφ επίπεδν παξαγσγήο ησλ ρσξψλ εηζαγσγήο ζπλεπάγεηαη 

πςειέο εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, ψζηε ε ρψξα λα 

θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο ηεο. Απφ ηελ άιιε, ε πςειή 

παξαγσγή κίαο ρψξαο ζεκαίλεη επίζεο, φηη νη θαηαλαισηέο ηεο έρνπλ 

πςειφηεξν δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη επνκέλσο απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπο 

ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θαη επνκέλσο απμάλνληαη θαη νη εηζαγσγέο ηεο 

ρψξαο.  

Άκεζε επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

επηθέξεη θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Μία αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο ηεο ρψξαο εμαγσγήο (αλαηίκεζε λνκίζκαηνο), ζα θάλεη ηα εγρψξηα 

πξντφληα πην αθξηβά θαη ηα εηζαγφκελα πην νηθνλνκηθά, κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηελ ππνηίκεζε ηεο 

ηζνηηκίαο. Ζ πξαγκαηηθή ηζνηηκία σζηφζν, επεξεάδεηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο. 

Θεηηθή επίδξαζε ζε απηή αζθεί ν εγρψξηνο πιεζσξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή 

ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο, ελψ αξλεηηθή ν πιεζσξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ 

εηαίξσλ ηεο ρψξαο. Ο εγρψξηνο πιεζσξηζκφο θαζηζηά αθξηβφηεξα ηα 

εγρψξηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη αληίζηνηρα, ν πιεζσξηζκφο ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ θαζηζηά αθξηβφηεξα ηα μέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

Σέινο, φιεο νη ρψξεο επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπο πξνο 

ηα ππφινηπα θξάηε. Όζα πεξηζζφηεξεο είλαη νη εμαγσγέο ησλ ρσξψλ απφ φηη 

νη εηζαγσγέο ηνπο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. Δπίζεο, ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ, επεηδή νη μέλεο ρψξεο πιεξψλνπλ ηα αγαζά 

πνπ εηζάγνπλ είηε ζην δηθφ ηνπο λφκηζκα είηε ζην δνιάξην ησλ ΖΠΑ. 

Απνθηψληαο έηζη νη ρψξεο ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ξεπζηφηεηα θαη επνκέλσο λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ηνλ 

πιεζσξηζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην μέλν λφκηζκα γηα αγνξά ηνπ εγρψξηνπ 

λνκίζκαηνο, κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζθνξά θαη απμάλνληαο 

ηελ αμία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο. 
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2.8 Δηζαγσγέο 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη εηζαγσγέο είλαη αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ 

μέλεο ρψξεο, ηα νπνία εηζέξρνληαη ζε κία ρψξα κέζσ ηνπ εκπνξίνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εηζαγσγέο κίαο ρψξαο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηελ αμία ησλ 

εμαγσγψλ ηεο, ηφηε δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα δαλεηζηεί απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ έηζη ψζηε λα θαιχςεη ηελ δηαθνξά πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ αμίαο 

εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ. Οη εηζαγσγέο πνιιέο θνξέο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

κία ρψξα λα εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δχλακε άιισλ ρσξψλ, ησλ 

ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο εηζάγεη θπξίσο ηξφθηκα, βηνκεραληθά αγαζά θαη 

πεηξέιαην. Δπηπιένλ, νη ρψξεο ησλ νπνίσλ ηα επίπεδα εηζαγσγψλ είλαη πνιχ 

πςειά, είηε ιφγσ ηνπ φηη ηα μέλα πξντφληα είλαη θζελφηεξα απφ ηα εγρψξηα 

είηε ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαξαίηεησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ εηζαγφκελσλ εκπνξεπκάησλ, είλαη αλαγθαίν λα απμήζνπλ ηα 

απνζέκαηά ηνπο ζε ζπλάιιαγκα, έηζη ψζηε λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο εηζαγσγέο. 

Χζηφζν, απηφ είλαη πηζαλφλ λα επεξεάδεη ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ ρσξψλ θαη 

ζπλεπψο ηελ αμία ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηφο ηνπο.  

ρεηηθά ηψξα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εηζαγσγέο, 

θάπνηνη απφ απηνχο ζπκπίπηνπλ κε εθείλνπο ησλ εμαγσγψλ. πγθεθξηκέλα, νη 

εηζαγσγέο επεξεάδνληαη ζεηηθά θαη απφ ηελ παξαγσγή ηεο ρψξαο πνπ εηζάγεη 

θαη απφ ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηεο ηζνηηκία. Όζνλ αθνξά ηελ 

ηειεπηαία, κία αχμεζή ηεο ζα θάλεη ηα εγρψξηα πξντφληα πην αθξηβά, κε 

απνηέιεζκα νη εγρψξηνη παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο λα ζηξαθνχλ ζηα μέλα 

πξντφληα, ηα φπνηα είλαη θζελφηεξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλνληαη νη 

εηζαγσγέο. 

2.9 Γηεζλέο Δκπόξην θαη Δπξσπατθή Έλσζε  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απαξηίδεηαη απφ 28 ρψξεο, ε έληαμε ηεο 

ηειεπηαίαο, ε νπνία ήηαλ ε Κξναηία, έγηλε ην 2013. Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο ησλ 

ρσξψλ απηψλ θαζηζηνχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εμαγσγείο, καδί κε ηελ Κίλα θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

Ακεξηθήο, ηφζν ππεξεζηψλ φζν θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν. Τςειή ζέζε έρεη θαη σο πξνο ηηο ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ζε 

ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν.  

Χζηφζν, νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έκεηλαλ αλεπεξέαζηεο 

απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008. Αλαιπηηθφηεξα, αθξηβψο 78 
ρξφληα απφ ηελ θξίζε ηνπ 1929, ην 2007 μεζπά κηα δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή 

θξίζε πνπ άκεζν απνηέιεζκα είρε ηελ παγθφζκηα χθεζε ηνπ 2008, ε νπνία 

πξνήιζε απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Ζ θξίζε απηή νθεηιφηαλ ζε 

κία ζεηξά απφ θνχζθεο, δειαδή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δελ 

εμεγνχληαη απφ νξζνινγηθέο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 

ζηηο ΖΠΑ. Σν θαινθαίξη ηνπ 2007, έζθαζε ε πξψηε θνχζθα, ε νπνία 
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αθνξνχζε θαηνηθίεο, πνπ είραλ αγνξαζηεί κε ρξήζε ελππφζεθσλ δαλείσλ 

κεγάιεο κφριεπζεο θαη ρακειήο πηζηνιεπηηθήο δηαβάζκηζεο. Ζ επφκελε 

θνχζθα ζρεηηδφηαλ κε αγνξέο δηαπξαγκάηεπζεο πξντφλησλ πξνεξρφκελσλ 

απφ ηηηινπνηήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ θαη ηέινο θνχζθεο ζε αγνξέο πην 

ζχλζεησλ πξντφλησλ, CDOs θαη CDSs. Ζ αλεπάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ λα 

απνξξνθήζνπλ θηλδχλνπο θαη ν ηεξάζηηνο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο  

ζπλεηέιεζε ζην ζπάζηκν ησλ δεκηνπξγεκέλσλ θνπζθψλ. Ο θινληζκφο πνπ 

πξνθιήζεθε ζην δηεζλέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηέιεζε ηελ αηηία 

κείσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ κε απνηέιεζκα λα 

πξνθιεζεί θξίζε ξεπζηφηεηαο. 

Απηά είραλ σο απνηέιεζκα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008. 

Ζ απξνζπκία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα θαη ε 

θαηαζηξνθή ηνπ πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πξνήιζαλ απφ ην ζπάζηκν ησλ θνπζθψλ, είρε σο απνηέιεζκα λα πιεγνχλ  

ζεκαληηθνί θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο. πγθεθξηκέλα ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ 

θαηέξξεπζε θαη ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Άκεζε 

ζπλέπεηα ησλ κεηψζεσλ απηψλ ήηαλ ε παγθφζκηα κείσζε ηνπ ΑΔΠ, ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ζπλεπψο ε κείσζε ηεο αλεξγίαο. ην παξαθάησ δηάγξακκα 

2.1, παξνπζηάδεηαη γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ απφ ην 

2007-2016.  

[Γηάγξακκα 2.1] 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα 2.1, ε θξίζε ηνπ 2008 

πξνθάιεζε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζην δηεζλέο εκπφξην κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμαγσγέο. Χζηφζν, δελ επεξεάζηεθαλ κφλν νη εμαγσγέο, 

αιιά θαη νη εηζαγσγέο ησλ ρσξψλ παξνπζίαζαλ κία ζεκαληηθή πηψζε ην 

2009. Άκεζε ζπλέπεηα ησλ πηψζεσλ απηψλ ήηαλ θαη ε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. 

Σέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ πηψζε ησλ εμαγσγψλ πνπ πξνθιήζεθε απφ 

ηελ θξίζε, ην 2013 νη εμαγσγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά αγγίδνληαο ην 1,736 δηζ. επξψ. Χζηφζν, ε αχμεζε απηή δελ 

θξάηεζε αθνχ ην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθε κία κηθξή κείσζε ηνπ χςνπο 1,9%, 

ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε αχμεζε ην 2015. πγθεθξηκέλα, ην 2015 νη ζπλνιηθέο 

εμαγσγέο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έθηαζαλ ζην κέγηζην 

επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Οη εμαγσγέο φκσο φπσο παξαηεξείηε δελ 

θξάηεζαλ ζηαζεξή πνξεία αθνχ θαη πάιη ην 2016 κεηψζεθαλ θαηά 2,4%.  

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ησλ εηζαγσγψλ, ην 2012 ζεκείσζαλ ην 

πςειφηεξν πνζφ, θηάλνληαο ηα 1,799 δηζ. επξψ. ε αληίζεζε κε ηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ, ην 2013, νη εηζαγσγέο κεηψζεθαλ θαηά 6,2%, θαη ην 2014 

ζεκείσζαλ κία ειάρηζηε αχμεζε ηνπ χςνπο 0,3%. Σν 2015, νη εηζαγσγέο ησλ 

θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απμήζεθαλ θαηά 2,2% θαη ην 2016 
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αθνινχζεζε κία κείσζή ηνπο θαηά 1,2%. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη 

απφ ην 2012 θαη κεηά ην χςνο ησλ εηζαγσγψλ θπκάλζεθε θάησ απφ ην ξεθφξ 

ηνπ 2012. 

Δπνκέλσο, ην 2015 ην χςνο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο ηελ θαηέηαμαλ ζηελ ηξίηε ζέζε. ηελ θνξπθή βξηζθφηαλ 

νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ζηελ δεχηεξε ε Κίλα κε δηαθνξά απφ ηηο 

ΖΠΑ 61 δηζ. επξψ. Ζ δηαθνξά ηνπ χςνπο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ 

ησλ 28 θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηηο ΖΠΑ αλεξρφηαλ ζηα 115 

δηζ. επξψ. Σν κεξίδην ινηπφλ πνπ αλαινγνχζε ζηελ Δπξσπατθή έλσζε σο 

πξνο ηηο παγθφζκηεο εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ ήηαλ 15,5%, ηεο Κίλαο 17,8% 

θαη ησλ ΖΠΑ 13,4%. Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο, ηα κεξίδηα απηά αλέξρνληαλ 

ζηα 14,5% γηα ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 12,7% γηα ηελ Κίλα θαη 

17,4% γηα ηηο ΖΠΑ. Χο πξνο ην κεξίδην ινηπφλ πνπ θαηείραλ ηα παξαπάλσ 

θξάηε κεκνλσκέλα γηα εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, θαίλεηαη φηη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε είρε ηελ δεχηεξε ζέζε. Σα πνζνζηά απηά παξνπζηάδνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα 2.2 θαη 2.3.  

[Γηάγξακκα 2.2] 

[Γηάγξακκα 2.3] 

 

ρεηηθά κε ηελ ζπλεηζθνξά ησλ 28 θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ε Γεξκαλία βξίζθεηαη κε κεγάιε 

δηαθνξά ζηελ πξψηε ζέζε φια ηα ρξφληα. Απφ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, 

2.4 θαη 2.5, θαίλεηαη ην κεξίδην πνπ έρνπλ νη πξψηεο πέληε ρψξεο ζηηο 

ζπλνιηθέο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην έηνο κεηά ηελ 

θξίζε θαη ην 2016. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη ρψξεο απηέο δηαηεξνχλ 

ζηαζεξή ηελ ζέζε ηνπο φια απηά ηα ρξφληα.  

[Γηάγξακκα 2.4] 

[Γηάγξακκα 2.5] 

2.10 Δκπνξηθνί Δηαίξνη Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Καηά ηελ δεθαεηία 2006-2016 νη εκπνξηθνί εηαίξνη ησλ θξαηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο άιιαμαλ ζεκαληηθά. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο πξνο 

ηελ Κίλα παξνπζίαζαλ ηελ κεγαιχηεξε άλνδν αθνχ ηξηπιαζηάζηεθαλ, 

ιακβάλνληαο έηζη ηε δεχηεξε ζέζε σο πξνο ηνλ πξννξηζκφ ησλ εμαγσγψλ. 

Σελ πξψηε ζέζε ζπλέρηζαλ λα θξαηάλε νη ΖΠΑ, κε κία κηθξή κείσζε. Απφ ηελ 

άιιε, απηέο πξνο ηελ Νφηηα Κνξέαο δηπιαζηάζηεθαλ, ελψ πξνο ηε Ννξβεγία 

θαη Ηαπσλία θξάηεζαλ πην νκαινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Οη κφλεο εμαγσγέο 

πνπ παξέκεηλαλ ζηαζεξέο ήηαλ απηέο πξνο ηελ Ρσζία. Σν 2016 νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαηείραλ ηελ πξψηε ζέζε αθνινπζνχκελεο απφ ηελ Κίλα 
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κε κεξίδην 9,7%. ηελ ηξίηε ζέζε αθνινχζεζε ε Διβεηία κε κηθξή δηαθνξά 

απφ ηελ Κίλα, κφιηο 1,5%. ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ε Σνπξθία, ε Ρσζία, ε 

Ηαπσλία θαη ε Ννξβεγία. Σν ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο 

πξνο ηηο παξαπάλσ ρψξεο αλήιζε ζε 53,4%.  

ρεηηθά κε ηηο εηζαγσγέο θαη απηέο κεηαβιήζεθαλ θαηά ηελ δεθαεηία. Σα 

θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κείσζαλ ηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ ηνπο 

απφ ηελ Ηαπσλία, ηε Ρσζία θαη ηελ Ννξβεγία. Απφ ηελ άιιε, αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ηνπο ζεκεηψζεθε απφ ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ηελ Διβεηία. Σν 2016 

ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ ε Κίλα κε πνζνζηφ 

20,2%. Μεηά ηελ Κίλα αθνινχζεζαλ νη ΖΠΑ, ε Διβεηία, ε Ρσζία θαη ε 

Σνπξθία. Κνληά κε ην κεξίδην ηεο Σνπξθίαο σο πξνο ηηο εηζαγσγέο απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ ε Ηαπσλία θαη ε Ννξβεγία. 

 
3. Έξεπλα Βηβιηνγξαθίαο 

ηε παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ησλ εμαγσγψλ. ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ έρεη δηεμαρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλψλ, ψζηε λα εμεηαζηεί ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηνπο καθξννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ. ην κέξνο απηφ, ινηπφλ, ζα γίλεη κία ζχληνκε παξάζεζε 

επηιεγκέλσλ εξεπλψλ παξνπζηάδνληαο ηηο κεηαβιεηέο, ηηο νηθνλνκεηξηθέο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηα απνηειεζκάησλ ζηα νπνία 

θαηέιεμαλ.  

ηελ Ηλδία επηθεληξψλεηαη ε έξεπλα ησλ Sharma, Kishor (2000) θαη 

ζπγθεθξηκέλα εμεηάδνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ εμαγσγηθψλ 

επηδφζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο. ηφρνο ηνπο 

ινηπφλ είλαη λα δνπλ θαηά πφζν δηάθνξνη παξάγνληεο ζπκβάινπλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ηεο Ηλδίαο ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα δεδνκέλα γηα ην 

1970-1998. Αξρηθά δεκηνπξγνχλ δχν δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο, κία γηα ηελ 

πξνζθνξά θαη κία γηα ηελ δήηεζε ησλ εμαγσγψλ. Ζ εμίζσζε γηα ηελ δήηεζε 

ησλ εμαγσγψλ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ην 

παγθφζκην εηζφδεκα γηα ην νπνίν έθαλαλ ρξήζε ην δείθηε ηνπ παγθφζκην 

Αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε αμίεο θαη ηελ ζρεηηθή ηηκή ησλ 

εμαγσγψλ. Απφ ηελ άιιε, ε εμίζσζε γηα ηελ πξνζθνξά ησλ εμαγσγψλ 

απνηειείην απφ ηελ ηηκή ησλ Ηλδηθψλ εμαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο 

ηηκέο, ηελ εγρψξηα δήηεζε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ηελ αμία ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ην πνζφ ησλ επελδχζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο ππνδνκήο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  
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Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζή ηνπο κε ηελ δήηεζε γηα ηλδηθέο εμαγσγέο, κε 

ηελ ρξήζε Two- stage least squares (2SLS), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ δήηεζεο θαη 

πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, φζν θαη κεηαμχ δήηεζεο θαη  

παγθφζκησλ ηηκψλ εμαγσγήο. Όζνλ αθνξά ηελ ζπκβνιή ηνπ παγθφζκηνπ 

εηζνδήκαηνο, δελ παξαηεξείηαη θάπνηα επίδξαζε ζηελ δήηεζε ησλ εμαγσγψλ. 

Δπηπιένλ, ζεηηθφ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αληίθηππν παξνπζηάδεη λα έρεη ε 

δήηεζε γηα εμαγσγέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζην ηξέρνλ. ρεηηθά κε ηελ 

πξνζθνξά εμαγσγψλ ηεο Ηλδίαο, ηα απνηειέζκαηα απνθαιχπηνπλ φηη κία 

αχμεζε ησλ ηηκψλ εμαγσγήο ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο ηηκέο απμάλεη ηελ 

πξνζθνξά. Αληηζέησο, αξλεηηθή ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά 

εμαγσγψλ θαη ζηελ εγρψξηα δήηεζε, αθνχ ε αχμεζε ηεο ηειεπηαίαο 

ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο πξνζθνξάο εμαγσγψλ ηελ Ηλδίαο.  Δπηπιένλ, αλ θαη 

ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο FDI είλαη ζεηηθφο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε κηα εζσηεξηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε πνιηηηθή, ηελ νπνία είρε πηνζεηήζεη ε Ηλδία γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νδήγεζε ζηελ απνζάξξπλζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ 

πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο εμαγσγέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ησλ 

ζπληειεζηή ησλ επελδχζεσλ ζε έξγα ππνδνκήο.  

Ζ Sangita Prasad (2000) ζηελ έξεπλά ηεο ρξεζηκνπνηεί έλα εκπεηξηθφ 

κνληέιν κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αχμεζε 

ησλ εμαγσγψλ ζην Φίηδη. Ζ κεηαβιεηέο πνπ εξεπλά είλαη ην εηζφδεκα ησλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπ λεζησηηθνχ θξάηνπο θαη ηελ πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Σν Φίηδη είλαη κία πνιχ κηθξή αλνηθηή νηθνλνκία, ηεο 

νπνίαο ε αλάπηπμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμσηεξηθή δήηεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο. Απνηειεί κία νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζην γεσξγηθφ 

ηνκέα, ηεο νπνίαο ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ δάραξε, 

θαη θαηά ηηο αξρέο ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 νη εμαγσγέο παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξεο 

δηαθπκάλζεηο εμαηηίαο κία ζεηξάο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Δπίζεο, ηηο ηξείο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε νηθνλνκία ηεο επεξεάζηεθε απφ ηελ εμσηεξηθή δήηεζε, 

θαζψο θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. Όια απηά 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ αζηάζεηα ησλ εμαγσγηθψλ θεξδψλ ηνπ θξάηνπο.  

Ζ Sangita Prasad εμεηάδνληαο ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1968-1998, 

ρξεζηκνπνίεζε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο πξαγκαηηθέο εμαγσγέο δάραξεο 

θαη σο αλεμάξηεηεο ην εηζφδεκα ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ εμσηεξηθή δήηεζε, θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κεζνδνινγία Error Correction Model, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δειψλνπλ φηη βξαρππξφζεζκα ε αλάπηπμε 

ησλ εμαγσγψλ επεξεάδεηαη ζε κέηξην βαζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ, εμσηεξηθή δήηεζε, ελψ ε αλαηίκεζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ φγθνπ εμαγσγψλ. 

Αληηζέησο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη καθξνπξφζεζκα ε θπξίαξρε επηξξνή 



21 
 

ησλ εμαγσγψλ ησλ λεζησηηθψλ θξαηψλ Φίηδη πξνέξρεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή 

δήηεζε. Δπνκέλσο, ε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ 

ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ εμαγσγψλ. 

Οη Melina Dritsaki, Chaido Dritsaki & Antonios Adamopoulos 

(2004) ζηελ έξεπλά ηνπο, ζηφρν είραλ ηελ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

εκπνξίνπ, άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

Διιάδα. Σν ρξνληθφ εχξνο πνπ εμεηάζζεθε ήηαλ 1960-2002. Αξρηθά, ηφληζαλ 

φηη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαζψο θαη ζε αχμεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ξεθηλψληαο ηελ έξεπλα, έθαλαλ ρξήζε 

ηνπ Johansen test γηα λα δνπλ αλ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ηξηψλ εμεηαδφκελσλ κεηαβιεηψλ. Σν απνηέιεζκα βγήθε ζεηηθφ. πλέρηζαλ κε 

ηελ ρξήζε ηνπ Error Correction Model γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βξαρπρξφληαο θαη 

καθξνρξφληαο ζρέζεο. Σέινο, ρξεζηκνπνίεζαλ ην Granger causality test. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ κία δηκεξή ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

εμαγσγέο θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ Διιάδα. Αληηζέησο, κε δηκεξή 

είλαη ε αηηηαθή ζρέζε κεηαμχ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο λα νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε, 

θαζψο επίζεο νη άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο 

εμαγσγέο. 

Ο Shu-Chen Chang (2005) ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν Vector 

Autoregressive Model (VAR), ψζηε λα ειέγμεη ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ θαη 

ηα impulse responses ησλ πέληε κεηαβιεηψλ γηα ην Σαηβάλ. Οη κεηαβιεηέο 

απηέο είλαη ε εθξνή θαη εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ην αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε αλεξγία θαη 

ην εκπφξην. Σν εμεηαδφκελν δείγκα πεξηιακβάλεη ηξηκεληαία δεδνκέλα απφ ην 

1981 έσο ην 2003. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ηφζν ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν θαη νη εμαγσγέο έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη αληίζηξνθα. Αξλεηηθφ αληίθηππν έρνπλ 

νη εμαγσγέο ζηελ εθξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε κεηαμχ εηζξνήο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη αλεξγίαο. Δπηπιένλ, 

απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ππάξρεη κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ εμαγσγψλ, ελψ αξλεηηθή ππάξρεη κεηαμχ 

αλεξγίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ αληίδξαζε ησλ εμαγσγψλ ζε έλα ζνθ 

ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ, ε παξνχζα έξεπλα απνθαιχπηεη φηη νη 

επηπηψζεηο ησλ εηζξνψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο έρνπλ ζεηηθά βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα ζηηο 

εμαγσγέο. Γειαδή, έλα ζεηηθφ ζνθ ζηελ εηζξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ 

θαη ζην ΑΔΠ είλαη πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Δπηπιένλ, 

έλα ζνθ ζηελ εθξνή άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ελψ αξρηθά έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο, κεηά απφ ηελ ηξίηε πεξίνδν ε επίδξαζε απηή γίλεηαη 
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αξλεηηθή. Χζηφζν ε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζηηο εμαγσγέο απφ έλα ζνθ ησλ 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, αξγά ηείλεη λα 

επαλέιζεη. Σέινο, ε επίδξαζε ελφο ζνθ ηεο αλεξγίαο ζηηο εμαγσγέο αξρηθά 

είλαη αξλεηηθή, ελψ κεηά ηελ ηέηαξηε πεξίνδν γίλεηαη ζεηηθή.   

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ησλ William R. DiPierto & 

Emmanuel Anoruo (2006). Οη κειεηεηέο απηνί επηδηψθνπλ λα δείμνπλ κε 

ρξήζε απιήο παιηλδξφκεζεο, ην βαζκφ πνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα 

ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηεο, θαηλνηνκία, ηερλνινγία, κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη 

λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο, επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ κηαο 

ρσξάο θαη ηελ ζχλζεζή ηνπο. Πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ έξεπλά ηνπο, ηνλίδνπλ ηελ 

ηζρπξή δχλακε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία ζην ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ 

ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Λφγν θάλνπλ θαη γηα 

ηελ θαηλνηνκία σο παξάγνληα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο.  

Αξρηθά εμεηάδνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ ζπλνιηθή 

αμία ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη φηη 

θαη ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά αζθνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο. Σξέρνληαο ηελ δεχηεξε παιηλδξφκεζε γηα ηηο 

εμαγσγέο πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο, ηα απνηειέζκαηα είλαη παξφκνηα 

κε πξηλ, κε κφλε δηαθνξά φηη ν δείθηεο κεηαθνξά ηερλνινγίαο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηα 

αγξνηηθά πξντφληα, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

επεξεάδεη ειάρηζηα ην κεξίδην εμαγσγψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα πξντφληα απηά. 

Σν γεγνλφο φηη φινη νη δείθηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρνπλ αξλεηηθέο ελδείμεηο 

δείρλεη, φηη ε κεγαιχηεξε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα κεηψλεη ην κεξίδην ησλ 

εμαγσγψλ ζηε γεσξγία. Παξφια απηά θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο εμαγσγέο 

γεσξγηθψλ πξντφληα, νη εμαγσγέο αγαζψλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

επεξεάδνληαη ζεηηθά θαη απφ ηα ηέζζεξα ζπζηαηηθά ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

ηε ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κηα 

ρψξα κε πςειά επίπεδα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη ζε πνιχ 

θαιχηεξε ζέζε ζην δηεζλέο εκπφξην απφ κηα ρψξα πνπ θαηαηάζζεηαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα. 

Ο Agasha N.(2009) ζηελ κειέηε πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ζηελ Οπγθάληα γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1987- 2006. Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πνξεία αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ, ελψ σο πηζαλνχο παξάγνληεο ην εμσηεξηθφ 

επίπεδν ηηκψλ, ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην πξντφλ 

ηεο ρψξαο, ηνπο φξνπο ηνπ εκπνξίνπ (Terms of Trade) θαη ηελ πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Υξεζηκνπνηψληαο ην Johansen test βξίζθεη ηξείο 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη έηζη ζπλερίδεη εθηηκψληαο 

ην κνληέιν κε ρξήζε Error Correction Model.  
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Σξέρνληαο ην Error Correction Model, ν Agasha N. θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο αζθνχλ 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, ελψ ν 

δείθηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ηξία ρξφληα πίζσ αξλεηηθή. Οη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο, ην ΑΔΠ, φπσο θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δελ 

αζθνχλ θάπνηα επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο. Δπηπιένλ, ηφζν ην επίπεδν μέλσλ 

ηηκψλ φζν θαη ην terms of trade, ηνπ ζήκεξα θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ 

εηψλ, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ 

Ordinary Least Squares παιηλδξφκεζε κφλν νη ζπληειεζηέο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. Σν 

πξψην επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, ελψ ν δεχηεξνο δείθηεο 

αξλεηηθά. 

Οη Henry Tumwebaze Karamuriro & Wilfred Nahamya Karukuza 

(2015) ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη 

εμαγσγέο ζηελ νηθνλνκία ηεο Οπγθάληαο, ζέιεζαλ λα εξεπλήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγηθέο ξνέο ηεο Οπγθάληαο κε ηνπο 

εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο. Σν ζχλνιν ησλ εηήζησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαιχπηνπλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1980 έσο 2012 θαη 

έγηλε ρξήζε panel data. Χο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνίεζαλ ηεο 

εμαγσγέο ηεο Οπγθάληαο πξνο ηνπο εηαίξνπο, ελψ νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

πεξηιάκβαλαλ δείθηεο πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ησλ εμαγσγέα, φζν θαη ηελ ρψξα 

εηζαγσγήο. πγθεθξηκέλα, σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην ΑΔΠ θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ηνπ εμαγσγέα θαη ηνπ 

εηζαγσγέα, ηε δηαθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ηελ 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Δπίζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ κία ζεηξά απφ 

dummy ζρεηηθά κε ην αλ νη δχν ρψξεο έρνπλ θνηλή γιψζζα, θνηλά ζχλνξα θαη 

αλ είλαη κέξνο ησλ COMESA ή ησλ EAC.  

ην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ν Henry Tumwebaze 

Karamuriro θαη ν Wilfred Nahamya Karukuza ρξεζηκνπνίεζαλ ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ αληί ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο έλα πςειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα 

κεηψλεη ηελ αλάγθε ηεο ρψξαο γηα εκπφξην θαη απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο ηεο παξαγσγήο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά κε απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ εμαγσγψλ. Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε, ε 

ρξήζε ηνπ Hausman test έδεημε φηη ην random effects model είλαη θαιχηεξν 

απφ ην fixed effects model. Χζηφζν γηα θαιχηεξεο εθηηκήζεηο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ελδνγέλεηαο πηνζέηεζαλ ηελ Generalized 

Method of Moments (GMM). ην άξζξν ηνπο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

θαη ησλ ηξηψλ κεζφδσλ, αιιά πην αμηφπηζηα ζεσξνχλ απηά ηεο ηειεπηαίαο. 

πγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα ηνπ GMM έδεημαλ φηη ην Αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ ηφζν ηεο Οπγθάληαο, φζν θαη ηνπ εηζαγσγέα αζθεί ζεηηθφ αληίθηππν 

ζηηο εμαγσγέο ηεο Οπγθάληαο. Θεηηθφ αληίθηππν αζθεί θαη ην θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ ηνπ εηζαγσγέα ζε αληίζεζε κε απηφ ηνπ εμαγσγέα.  
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Δπηπξνζζέησο, ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αμία ησλ εμαγσγψλ αζθεί ε 

δηαθνξά ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ θαη ε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Όζνλ αθνξά ηηο dummy  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλή γιψζζα θαη ηα θνηλά ζχλνξα έδεημαλ ζεηηθή 

ζρέζε, ελψ αξλεηηθή έδεημε ε απφζηαζε κεηαμχ ηεο Οπγθάληαο θαη ηνπ 

εκπνξηθνχ εηαίξνπ. Σέινο, γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο δεκηνπξγίαο 

ησλ θξαηψλ COMESA ζηηο εμαγσγέο ηεο Οπγθάληα, δεκηνχξγεζαλ κία 

dummy πνπ έπαηξλε ηηκή 0 ηα έηε 1980-1993 θαη 1 ην 1994-2010. Σν ίδην 

αθξηβψο έθαλαλ θαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ θξαηψλ κειψλ EAC. Ζ επίδξαζε 

θαη ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ σο πξνο ηηο εμαγσγέο ηεο Οπγθάληαο βξέζεθε 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Ο Thomas Mwebaze (2013) ζηελ κειέηε ηνπ επηθεληξψλεηαη επίζεο 

ζηελ Οπγθάληα, επηδηψθνληαο λα εμεηάζεη ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θαη 

κηθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ επεξεάδεη ηελ πξνζθνξά ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη 

ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη γίλεη πξνζπάζεηα απφ ηελ θπβέξλεζε 

πηνζεηψληαο δηάθνξα κέηξα πνιηηηθήο λα βειηησζεί ν εμαγσγηθφο ηνκέαο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί 

ζην ππφδεηγκα ψζηε λα εμεηαζηεί ε επίδξαζή ηνπο ζηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ, απηνί είλαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ην θαηά 

θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην πξντφλ, νη εηζαγσγέο, ε εηζξνή άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη ν δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

ρεηηθά κε ηελ καθξννηθνλνκηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, 

ν Thomas Mwebaze θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα κε ηελ ρξήζε ηεο 

ινγαξηζκηθήο πηζαλνθάλεηαο φηη ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ηεο 

εμαξηεκέλεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. πλερίδνληαο κε ηελ εθηίκεζε 

ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ κνληέινπ, θαηέιεμε ζην απνηέιεζκα φηη ηφζν νη 

εγρψξηεο επελδχζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φζν θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ, 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πξνζθνξά ησλ εμαγσγψλ, αθνχ νη επελδχζεηο 

απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο. Ηζρπξή ζεηηθή ζρέζε 

θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κεηαμχ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηεο πξνζθνξάο 

ησλ εμαγσγψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κία ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έλαληη 

ησλ άιισλ, θαζηζηά ηηο εμαγσγέο ηηο Οπγθάληαο πην νηθνλνκηθέο θαζηζηψληαο 

ηε ρψξα πην αληαγσληζηηθή. Δπνκέλσο, ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

επαιεζεχεη ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη 

πξνζθνξάο εμαγσγψλ, αθνχ κία ππνηίκεζε ηεο νλνκαζηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζα κεηψζεη ηελ πξνζθνξά εμαγσγψλ θαηά 0,08%.  

Ο Eita, J. H (2008) δεδνκέλνπ ηεο ζεκαζίαο ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Νακίκπηα ζέιεζε λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο εκπνξηθέο ξνέο κεηαμχ ηεο ρψξαο θαη ησλ 38 εκπνξηθψλ 

εηαίξσλ ηεο γηα ηελ πεξίνδν 1998-2006. Γηα ηελ δηεξεχλεζε απηή, 
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ρξεζηκνπνίεζε έλα δηκεξέο κνληέιν εθηίκεζεο θαη σο πηζαλνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ζεψξεζε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην 

πξντφλ, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ πιεζπζκφ, θαη ηε 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Οη δείθηεο αλαθέξνληαη θαη ζηνλ 

εμαγσγέα, δειαδή ηφζν ζηελ ρψξα Νακίκπηα, φζν θαη ζηνλ εκπνξηθφ εηαίξν, 

ηνλ εηζαγσγέα. Δπηπιένλ, σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή φξηζε ηελ γεσγξαθηθή 

απφζηαζε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ηξεηο 

dummy. πγθεθξηκέλα νη dummy ιάκβαλαλ ηελ ηηκή 1, εάλ νη εκπνξηθνί 

εηαίξνη είραλ θνηλά ζχλνξα ή εάλ νη ρψξεο απνηεινχζαλ θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο SADC. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο κε 

ηελ κέζνδν Fixed Effect model έδεημαλ φηη ην Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ηνπ 

εηζαγσγέα θαη ηεο Νακίκπηα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Νακίκπηα. Απφ ηελ άιιε, ην θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

ηνπ εηζαγσγέα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο εμαγσγέο, ελψ ηνπ εηζαγσγέα δελ 

επηθέξεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο εμαγσγέο. Οχηε ε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δελ έρεη αληίθηππν ζηηο εμαγσγέο ηεο Νακίκπηα. 

Χζηφζν, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν εκπνξηθψλ εηαίξσλ, δειαδή κεηαμχ ηεο 

Νακίκπηα θαη ηεο ρψξαο πνπ εηζάγεη ηα εμαγφκελα πξντφληα ηεο πξψηεο, έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο εμαγσγέο. Σέινο, νη dummy πνπ νξίζζεθαλ απφ 

ηνλ Eita. J. H. γηα ηα θνηλά ζχλνξα θαη γηα ηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο SADC αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ φηαλ ηζνχληαη 

κε ηελ κνλάδα.  

O Bac Xuan Nguyen (2010) ζην άξζξν ηνπ δηεξεπλά ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο ζην Βηεηλάκ θάλνληαο ρξήζε πην πξφζθαησλ 

νηθνλνκεηξηθψλ ηερληθψλ. Υξεζηκνπνηεί έλα ζηαηηθφ γξακκηθφ θαη έλα 

δπλακηθφ γξακκηθφ κνληέιν. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη είλαη απφ ην 

1986 έσο ην 2006 κε ρξήζε εηήζησλ δεδνκέλσλ θαη ε έξεπλα γίλεηαη κε panel 

data, θαζψο ηα panel data κεηψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη βειηηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. 

Χο ρψξα εμαγσγήο ρξεζηκνπνηείηαη ην Βηεηλάκ, ελψ ζηνπο εκπνξηθνχο 

εηαίξνπο, ρψξεο εηζαγσγήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Απζηξαιία, ν Καλαδάο, ε 

Κίλα, ρψξεο ηεο βηνκεραληθήο Δπξψπεο, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε Ηλδνλεζία, ε 

Ηαπσλία, ε Κνξέα, ε Μαιαηζία, ε Νέα Εειαλδία, νη Φηιηππίλεο, ε ηγθαπνχξε, 

ην Σατβάλ, ε Σατιάλδε θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (ΖΠΑ). 

Σν Βηεηλάκ ην 1986 πηνζέηεζε κία άιιε πνιηηηθή (Doi Moi) κε ζηφρν ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, δειαδή ηελ 

έληαμε ηνπ θξάηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. ην κνληέιν εθηίκεζεο σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηείηαη ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπ Βηεηλάκ 

πξνο ηνλ εκπνξηθφ εηαίξν, ελψ σο εμαξηεκέλεο ην Αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ ηνπ εμαγσγέα, Βηεηλάκ, θαη ηνπ εηζαγσγέα, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 

ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο 
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κεηαθνξάο θαη κία dummy γηα ην αλ ε ρψξα εηζαγσγήο απνηειεί θξάηνο 

κέινο ζην ASEAN. Ζ δηαθνξά ηνπ δπλακηθνχ απφ ην γξακκηθφ κνληέιν είλαη ε 

ρξήζε κίαο ρξνληθήο πζηέξεζεο ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Απηφ 

ππνδειψλεη φηη νη εμαγσγηθέο επηδφζεηο πνπ επηηεχρζεθαλ ην πξνεγνχκελν 

έηνο, t-1, απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηηο εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξέρνληνο 

t. 

O Bac Xuan Nguyen έθαλε ρξήζε ηνπ Hausman test, ψζηε λα δεη πνην 

απφ ηηο δχν κεζφδνπο, fixed effect θαη random effect, είλαη πην θαηάιιειε γηα 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ζηαηηθνχ θαη δπλακηθνχ κνληέινπ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ 

θνηλά θαη ην random effect model θαίλεηαη λα είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ δχν ππνδεηγκάησλ. Δθηηκψληαο ηα δχν κνληέια, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κνηάδνπλ θαη φια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. πγθεθξηκέλα, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη 

ην Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, ηφζν ηνπ εηζαγσγέα φζν θαη ηνπ Βηεηλάκ, 

αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αμία ησλ εμαγσγψλ θαη ζηα δχν κνληέια. 

Αληηζέησο, ε απφζηαζε θαη ε dummy επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή. Δπηπιένλ, ε ρξνληθή πζηέξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην 

δπλακηθφ κνληέιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Σέινο, ν Bac Xuan Nguyen πινπνίεζε κία ζεηξά απφ παιηλδξνκήζεηο 

γηα λα ειέγμεη ηελ αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπ 

ηελ αζηαηηθή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαηά ηελ πεξίνδν 1997-1998 θαη 

ζέινληαο λα εμεηάζεη ηηο επηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ επέθεξε, ρψξηζε ηελ 

πεξίνδν ζε δχν θνκκάηηα, πεξίνδν πξηλ απφ ηελ θξίζε, απφ ην 1986 έσο ην 

1998, θαη κεηά ηελ θξίζε, 1999 έσο 2006. Όινη νη ζπληειεζηέο πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε ζπκθσλνχλ κε ηα 

πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα κε κφλε δηαθνξά ηνλ ζπληειεζηή ηνπ ΑΔΠ 

ηνπ Βηεηλάκ πνπ είλαη ζηαηηζηηθά αζήκαληνο. ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα γηα 

ηελ πεξίνδν κεηά ηελ θξίζε ν ζπληειεζηήο ηεο dummy δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ΑΔΠ ηνπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ θαη ηεο 

απφζηαζεο παξακέλνπλ ζεκαληηθνί κε κία κηθξή κείσζε θαη ζηνπο δχν, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη βηεηλακηθέο εμαγσγέο εμαξηψληαη ιηγφηεξν απφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ ρσξψλ εηζαγσγήο. Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη απνδεθηφ 

θαζψο ην Βηεηλάκ επηηαρχλεη ηνπο ξπζκνχο παγθνζκηνπνίεζεο θαη έληαμεο ζε 

λέεο αγνξέο. 

Οη G.Jayachandran & A. Seilan (2010) δηεξεπλνχλ ηελ ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπ εκπνξίνπ, ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Ηλδία θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1970-2007 

θάλνληαο ρξήζε εηήζησλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ην Augmented Dickey 

– Fuller test βξήθαλ φηη θαη νη ηξείο κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο 

ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο. ηελ ζπλέρεηα ζέινληαο λα ειέγμνπλ αλ ππάξρεη 

ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, πξνρψξεζαλ ζηελ 
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εθαξκνγή cointegration test απφ ην νπνίν θαηέιεμαλ φηη ππάξρνπλ δχν 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο.  

Υξεζηκνπνηψληαο ην Granger causality test δηεξεχλεζαλ ηελ χπαξμε 

αηηηψδνπο ζρέζεο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεηαβιεηψλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δελ επεξεάδνπλ 

ηεο εμαγσγέο, νχηε ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ πξνθαιεί ηηο εμαγσγέο θαη ηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. ρέζε αηηηφηεηαο εληνπίζηεθε απφ ηηο εμαγσγέο 

πξνο ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη απφ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξνο ηελ 

αλάπηπμε. Δπνκέλσο, ν πςειφο ή ρακειφο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ηεο Ηλδίαο δελ επεξεάδεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο ηεο 

ρψξαο. 

Οη Mohsen Mehrara, Amin Haghnejad, Jalal Dehnavi, Fereshteh 

Jandaghi Meybodi (2012) ρξεζηκνπνίεζαλ κία ζεηξά νηθνλνκεηξηθψλ 

ηερληθψλ φπσο panel unit roots tests, panel cointegration, and panel 

generalized method of moment (GMM) γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο χπαξμεο 

αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ηξηψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ. Σν δείγκα 

πεξηιάκβαλε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην πξντφλ, ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη 

ηηο εμαγσγέο, 57 αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ γηα ηελ πεξίνδν 1980-2008. Ζ 

έξεπλα απηή αλαδεηά ηελ αηηηαθή ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ ηφζν καθξνρξφληα 

φζν θαη βξαρπρξφληα. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ καθξνρξφληνπ 

νξίδνληα, νη εμαγσγέο θαη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξνθαινχλ ην ΑΔΠ, 

ελψ παξάιιεια νη εμαγσγέο θαη ην ΑΔΠ πξνθαινχλ ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. Γελ ηζρχνπλ νη ίδηεο ζρέζεηο θαη βξαρππξφζεζκα. πγθεθξηκέλα 

ηα απνηειέζκαηα βξαρππξφζεζκα δείρλνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο κφλν κεηαμχ 

εμαγσγψλ θαη άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ πξνο ην ΑΔΠ. Απφ ηελ άιιε ην 

ΑΔΠ θαη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δελ πξνθαινχλ ηηο εμαγσγέο νχηε 

βξαρππξφζεζκα νχηε καθξνπξφζεζκα. Οη Mohsen Mehrara, Amin 

Haghnejad, Jalal Dehnavi & Fereshteh Jandaghi Meybodi κεηά ηελ δηεμαγσγή 

ησλ απνηειεζκάησλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηελ επίηεπμε 

θαιχηεξσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε 

πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.  

Οη Muhammad Nadeem, Muhammad Azam & Rabiul Islam (2012) 

επηθεληξψλνληαη ζε κία ρψξα ηεο νπνία ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

βαζίδεηαη ζηελ γεσξγία, ην Παθηζηάλ. ηφρνο ηνπο είλαη λα εμεηάζνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο ηεο ρψξαο θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1981 έσο ην 2011. Σν Παθηζηάλ, θαζψο θαη άιιεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, είλαη παγηδεπκέλν ζε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα θαη ην 

εμσηεξηθφ ρξένο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηνπ Παθηζηάλ θαη σο επεμεγεκαηηθέο 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί επηά κεηαβιεηέο, ην παγθφζκην εηζφδεκα, νη άκεζεο 



28 
 

μέλεο επελδχζεηο, ε νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ην αθαζάξηζην 

εγρψξην πξντφλ, νη έκκεζνη θφξνη, νη αθαζάξηζηεο εζληθέο απνηακηεχζεηο θαη ε 

βηνκεραληθή πξνζηηζέκελε αμία. Οη Muhammad Nadeem, Muhammad Azam 

& Rabiul Islam πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ 

ηνπο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν Dickey Fuller (ADF) θαη ε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ήηαλ ε 

ordinary least squares (OLS).  

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα, κφλν δχν απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νλνκαζηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο. Δπνκέλσο, ε 

ππνηίκεζε πξνθαιεί αχμεζε ηνπ φγθνπ εμαγσγψλ. Ο ζπληειεζηήο ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ είλαη επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη ζπκβάιεη ζεηηθά ζηηο 

εμαγσγέο. Ζ ζεηηθή απηή ζρέζε είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη, φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Muhammad Nadeem, Muhammad Azam & Rabiul Islam, ζε 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη απαιιαγέο απφ ηελ θπβέξλεζε κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη ζεηηθή είλαη θαη ε 

κεηαβιεηή ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο. Χο κεηαβιεηή παγθφζκηνπ 

εηζνδήκαηνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην Αθαζάξηζην Δζληθφ πξντφλ ησλ ΖΠΑ. Σν 

ζεηηθφ αληίθηππν ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο ζηελ εμαγσγηθή δήηεζε ππνδειψλεη 

φηη νη εμαγσγέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηνλ θηλεηήξην κνριφ αλάπηπμεο ηνπ 

Παθηζηάλ.  

Όζνλ αθνξά ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ ηνπ Παθηζηάλ, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα δείρλνπλ κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζρέζε σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ, 

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη θαη γηα ηε κεηαβιεηή ηεο εθβηνκεράληζεο. Σν 

ηειεπηαίν απνηέιεζκα δειψλεη ηε ζεκαζία ηεο εθβηνκεράληζεο ζην Παθηζηάλ 

θαη ζηηο άιιεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο είλαη θπξίσο αγξνηηθέο θαη ε 

παξαγσγή είλαη αζηαζήο ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Χζηφζν, δχν κεηαβιεηέο έρνπλ βξεζεί ζηαηηζηηθά 

αζήκαληεο αιιά παξνπζηάδνπλ ηελ αλακελφκελε ζεηηθή ζρέζε. Απηέο είλαη νη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ε Αθαζάξηζηε Δζληθή απνηακίεπζε. Δπνκέλσο, 

ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ πξέπεη λα δηεπξπλζεί κε ηελ 

θαηάιιειε πνιηηηθή θαη φηη ζίγνπξα απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Οη Chaido Dritsakia & Emmanouil Stiakakisb (2014) ζηελ έξεπλά 

ηνπο εμεηάδνπλ ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηξηψλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο time series δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1994-2012. Οη 

κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπλ είλαη άκεζεο νη μέλεο επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, ε αμία ησλ εμαγφκελσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ. Ζ κειέηε 
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επηθεληξψλεηαη ζε δεδνκέλα ηεο Κξναηίαο. Αξρηθά, θάλνληαο έιεγρν γηα λα 

δνπλ ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαηέιεμαλ φηη κεξηθέο κεηαβιεηέο είλαη 

ζηάζηκεο ζηα επίπεδα ηνπο θαη άιιεο απφ απηέο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Αθνχ, 

νη Chaido Dritsakia & Emmanouil Stiakakisb νινθιήξσζαλ ηνλ έιεγρν 

ζηαζηκφηεηαο εθάξκνζαλ ηελ πξνζέγγηζε ARDL (Autoregressive Distributed 

Lag) γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

κεηαβιεηψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην ARDL cointegration 

test δείρλνπλ φηη ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε θαη φηη νη εμαγσγέο 

επεξεάδνληαη απφ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαζψο θαη φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε επεξεάδεηαη απφ ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο θαη ηηο εμαγσγέο ηεο Κξναηίαο. Δπνκέλσο, κφλν νη άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο δελ επεξεάδνληαη καθξνρξφληα απφ ηηο άιιεο δχν κεηαβιεηέο. 

ηελ ζπλέρεηα, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο καθξνρξφληαο θαη βξαρπρξφληαο 

ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Error correction model. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ επηβεβαίσζαλ ηελ ακθίδξνκε 

καθξνρξφληα θαη βξαρπρξφληα ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηελ Κξναηία. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη ζεηηθά ηφζν απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν θαη απφ ηελ αμία 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηηο εμαγσγέο θαη αξλεηηθά απφ ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη θνηλά θαη καθξνπξφζεζκα θαη 

βξαρππξφζεζκα. Σέινο, κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ VECM εμέηαζαλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αηηηαθήο ζρέζεο. Σν κνληέιν απηφ έδεημε κία ηζρπξή ζεηηθή 

ακθίδξνκε βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ εμαγσγψλ. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο δελ επηθέξνπλ ηηο αλακελφκελεο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη έηζη ε θπβέξλεζε ηεο 

Κξναηίαο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Οη Nikolaos Dritsakis & Pavlos Stamatiou (2014) ζηελ έξεπλά ηνπο 

εμεηάδνπλ ηελ αηηηαθή ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ Vector Autoregressive model 

(VAR) κεηαμχ ηξηψλ κεηαβιεηψλ ηεο νηθνλνκίαο, ηεο αμίαο ησλ εηζξνψλ 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Γηα ηελ κειέηε ηνπο έρνπλ επηιέμεη πέληε ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, 

ηελ Διιάδα, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. Ζ 

αλάιπζε βαζίδεηαη ζε panel data θαη αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1970 

έσο ην 2011. Δπνκέλσο, ε επηινγή ησλ ρσξψλ δελ έγηλε ηπραία, αιιά ην 

θξηηήξην ήηαλ ε επηινγή ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε χθεζε, κε κεγάιν δεκφζην 

ρξένο, πςειφ δείθηε αλεξγίαο θαη πνιηηηθή αζηάζεηα. Αξρηθά, έρνληαο ειέγμεη 

ηηο κεηαβιεηέο γηα ζηαζηκφηεηα θαη θαηαιήγνληαο φηη θαη νη ηξείο κεηαβιεηέο 

είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, ρξεζηκνπνίεζαλ ην Hausman test ην 

νπνίν έδεημε φηη ε εμίζσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα 
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πξέπεη λα εθηηκεζεί κε ην κνληέιν ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

εμίζσζε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, γηα ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

κνληέιν ηπραίσλ επηδξάζεσλ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ εμίζσζε ηνπ ΑΔΠ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ κία 

ηζρπξή ζεηηθή κνλφδξνκε ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, κε θαηεχζπλζε απφ ηηο εμαγσγέο πξνο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ελψ δελ ππάξρεη ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη εμαγσγέο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Όζνλ αθνξά ηελ εηζξνή άκεζσλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ηα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ηε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, νχηε κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ. 

Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζηνλ θφβν ησλ επελδπηψλ, λα επελδχζνπλ ζε απηή 

ηελ νκάδα ρσξψλ πνπ έρεη πιεγεί απφ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Σέινο, απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηηο εμαγσγέο, 

δηαπηζηψζεθε  φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ζρέζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνο 

ηηο εμαγσγέο. πλεπψο, κε βάζε ην πξναλαθεξζέλ απνηέιεζκα, ε ζρέζε 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εμαγσγψλ είλαη ακθίδξνκε. Δπίζεο, νη  Nikolaos 

Dritsakis & Pavlos Stamatiou ζην κνληέιν ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ κία dummy 

γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ψζηε λα δνπλ πσο απηή επεξέαζε ηηο ηξεηο 

εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ρσξψλ άζθεζε αξλεηηθή 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ αμία 

ησλ εμαγσγψλ, ελψ θαίλεηαη λα κελ επεξέαζε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. 

Οη Martina Basarac Sertic, Valentina Vuckovic & Blanka Skrabic 

Peric (2015) ζηελ έξεπλά ηνπο ζηνρεχνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ 

ηνκέα. Σν δείγκα ηνπο απνηειείηαη απφ ηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εμαηξνπκέλνπ ηεο Κξναηίαο θαη θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-

2011. Σα θξάηε απηά αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

εκπεηξηθνχ κέξνπο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηνχλ panel data θαη ε εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηίκεζεο GMM. 

Παξάιιεια, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επξσζηία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, 

εθηεινχλ δχν επηπιένλ εθηηκήζεηο, Least Squares Dummy Variables (LSDV) 

θαη bias-corrected Least Squares Dummy Variables (LSDVc). ην κνληέιν 

ηνπο σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμαγσγέο θάζε ρψξεο, ελψ 

νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο είλαη ε εγρψξηα θαη μέλε δήηεζε, ε 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ην 

εξγαζηαθφ θφζηνο. Δπηπιένλ, γηαηί νη εμαγσγέο είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν, 

ρξεζηκνπνηνχλ σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηηο εμαγσγέο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

θάζε θνξά έηνπο, θαζψο επίζεο, ιφγσ ηνπ φηη εληφο ηνπ εμεηαδφκελνπ 



31 
 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεζνιαβεί θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

εληάζζνπλ ζην κνληέιν θαη κηα dummy γηα ην θαηλφκελν απηφ.  

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζπκθσλνχλ θαη 

κε ηνπο ηξείο ηξφπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίδξαζε ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο σο αλεμάξηεηε κε κία ρξνληθή πζηέξεζε είλαη ζεηηθή θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, ε αλάιπζε δείρλεη φηη ηφζν ε βηνκεραληθή 

παξαγσγή φζν θαη ε μέλε θαη εγρψξηα δήηεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη 

έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο εμαγσγέο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο θαη πςειήο 

ηερλνινγίαο. Απφ ηελ άιιε, αξλεηηθή επίδξαζε έρεη ε dummy ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, αθνχ ην έλα έηνο θξίζεο ηζνδπλακεί κε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 

0,101% (GMM). ρεηηθά κε ην θφζηνο εξγαζίαο θαη ηελ πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα, αθνχ θαη ζηηο ηξεηο εθηηκήζεηο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

θνπφο ηεο έξεπλαο ηεο Mahmoud M. Sadra (2015) είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ (FDI) ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 

απηφ κειεηά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ γαιιηθψλ εμαγσγψλ θαη FDI ζε δέθα ρψξεο 

(Αιγεξία, Αίγππηνο, Ηνξδαλία, Λίβαλνο, Ληβχε, Μαξφθν, Παιαηζηίλε, πξία, 

Σπλεζία θαη Σνπξθία), γηα ηα έηε 1994-2009 θαη γίλεηαη ρξήζε panel data. Ζ 

επηινγή ηεο Γαιιίαο δελ είλαη ηπραία, αθνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

εμαγσγείο θαη επελδπηέο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ Mahmoud M. Sadra δεκηνχξγεζε 

δχν δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο, κία κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο εμαγσγέο θαη 

άιιε κία κε εμαξηεκέλε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ 

δχν απηψλ εμηζψζεσλ θάζε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

επεμεγεκαηηθή ζηελ άιιε εμίζσζε. Γειαδή, ζηελ εμίζσζε κε εμαξηεκέλε ηηο 

εμαγσγέο, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αλεμάξηεηε, θαη 

αληίζηξνθα. Οη ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη θνηλέο θαη γηα ηηο δχν 

εμηζψζεηο. Αλαιπηηθφηεξα σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, ε νκνηφηεηα θαη ε απφζηαζε ησλ δχν ρσξψλ, ε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ν δείθηεο openness ηεο ρψξαο εηζαγσγήο θαη ν 

δείθηεο economic freedom ηεο ρψξαο εηζαγσγήο. Όιεο νη κεηαβιεηέο, εθηφο 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ, αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ηεο ρψξαο εηζαγσγήο ησλ 

εμαγσγψλ θαη ησλ επελδχζεσλ. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ κε panel data ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

κέζνδν Dynamic Panel Data System (DPDsys). ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο, νη εμαγσγέο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ ηηο εμαγσγέο 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ηηο FDI ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηελ νκνηφηεηα ησλ ρσξψλ 

κεηαμχ ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ, ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ηνλ 

δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο ηεο ρψξαο εηζαγσγήο. Αξλεηηθφ αληίθηππν 

ζηηο εμαγσγέο έρνπλ νη FDI κε ρξνληθή πζηέξεζε δχν θαη ε απφζηαζε. Απφ 

ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, απηέο επεξεάδνληαη 
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ζεηηθά απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ ρσξψλ θαη ηνλ δείθηε openness, ελψ αξλεηηθά 

απφ ηηο εμαγσγέο κε ρξνληθή πζηέξεζε έλα θαη ηελ απφζηαζε. Σέινο, 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη εμαγσγέο έρνπλ ηζρπξφηεξν αληίθηππν ζηηο 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, απφ φηη νη FDI ζηηο εμαγσγέο. 

Οη Pavlos Stamatiou & Nikolaos Dritsakis (2015) ζέιεζαλ λα 

εμεηάζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ησλ εμαγσγψλ, 

ηεο αλεξγίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε δεθαηξία λέα κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Βνπιγαξία, Σζέρηθε Γεκνθξαηία, Δζζνλία, Κξναηία, 

Κχπξνο, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οπγγαξία, Μάιηα, Πνισλία, Ρνπκαλία, ινβελία 

θαη ινβαθία) ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1995-2013, 

δεκηνπξγψληαο έλα panel. Ζ έληαμε ησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

εγγπάηαη ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, έλα ζηαζεξφ 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα κία ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο. Γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλα κνληέιν VAR. Τινπνηψληαο ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε 

θαηέιεμαλ φηη ππάξρεη κία ζεηηθή καθξνρξφληα ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη κηα 

καθξνπξφζεζκε, αιιά φρη ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη αλεξγίαο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ βξαρππξφζεζκε ζρέζε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ζρέζε ππάξρεη κφλν κεηαμχ εμαγσγψλ θαη 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

Ζ Μαδαγαζθάξε είλαη κία γεσξγηθή ρψξα, ζηελ νπνία ε γεσξγία 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο. πγθεθξηκέλα, ε γεσξγία, ε δαζνθνκία θαη ε αιηεία 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο, 

αθνχ παξάγεη ην 40% ηεο παγθφζκηαο βαλίιηαο θαη εμάγεη  κπαλάλεο, θαθέ, 

βακβάθη, θνηληθέιαην, αλαλά θαη πξντφληα μπιείαο. ηελ παξνχζα έξεπλα, νη 

Seraphin Tovonjatovo & Yinguo Dong (2015) πξνζπάζεζαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εμήο εξψηεκα: πνηνη είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

ξπζκνχ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ζηε Μαδαγαζθάξε θαηά ηελ πεξίνδν 1985- 

2013; Γηα ηελ απάληεζε ηνπ ελ ιφγν εξσηήκαηνο ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηνλ ξπζκφ αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο θαη σο 

αλεμάξηεηεο κία πιεζψξα κεηαβιεηψλ. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο παξάγνληεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επίδξαζεο απηψλ ζηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ είλαη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ εμαγσγήο, νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

ην παγθφζκην εηζφδεκα, νη φξνη ηνπ εκπνξίνπ, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία, ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε Farm gate price.  

Αξρηθά, γηα λα εμεηάζνπλ ηελ καθξνρξφληα ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ, 

έθαλαλ ρξήζε ηνπ Johansen test. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ φηη 

ππάξρεη κία καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ην Error Correction 

Model γηα ηελ εθηίκεζε ηεο βξαρπρξφληαο θαη καθξνρξφληαο ηάζεο. Ζ 
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εθηίκεζε απηή έδεημε φηη ην επίπεδν ηηκψλ εμαγσγήο θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα 

ηεο ρψξαο δελ παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ. ε 

αληίζεζε κε ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ν δείθηεο term of trade θαη ην 

παγθφζκην εηζφδεκα πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ. 

Απφ ηελ άιιε ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ν δείθηεο farm gate 

price έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.  

Οη Majid Mahmoodi & Elahe Mahmoodi (2016) ζην άξζξν ηνπο 

εμεηάδνπλ ηελ αηηηψδε ζρέζε κεηαμχ ηξηψλ κεηαβιεηψλ, ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ έξεπλά ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα δχν νκάδεο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ νθηψ επξσπατθέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη νθηψ 

αζηαηηθέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηηο επξσπατθέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Αιβαλία, ε Λεπθνξσζία, ε Κξναηία, ε Λεηνλία, ε 

Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Σνπξθία γηα ηα έηε 1992 έσο 2013 

θαη ζηελ νκάδα ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ηεο Αζίαο, ην Μπαγθιαληέο, ε 

Ηλδία, ε Μαιαηζία, ην Οκάλ, ην Παθηζηάλ, νη Φηιηππίλεο, ε ξηιάλθα θαη ε 

Σατιάλδε γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1986- 2013. Δπνκέλσο, δεκηνχξγεζαλ δχν 

panel, έλα γηα ηελ θάζε νκάδα ρσξψλ. 

Αξρηθά εμεηάδνπλ ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. Καη νη ηξείο 

κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο. ηελ ζπλέρεηα 

κε ηελ ρξήζε ησλ δνθηκψλ Pedroni θαη Kao, νη Majid Mahmoodi & Elahe 

Mahmoodi βξίζθνπλ φηη ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

ηφζν ζηηο επξσπατθέο φζν θαη ζηηο αζηαηηθέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά νη 

δνθηκέο απηέο δελ δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο. Γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο καθξνρξφληαο θαη βξαρπρξφληαο αηηηφηεηαο ρξεζηκνπνίεζαλ ην Vector 

Error correction model (VECM).   

Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα ησλ επξσπατθψλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ε 

ρξήζε ηνπ Vector Error correction model έδεημε κία ακθίδξνκε αηηηψδε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ πξντφληνο θαη ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ θαη κία φρη ακθίδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο απφ ην Αθαζάξηζην 

Δγρψξην πξντφλ πξνο ηηο εμαγσγέο. Σα απνηειέζκαηα απηά αθνξνχλ ηνλ 

βξαρππξφζεζκν νξίδνληα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα αζηαηηθψλ ρσξψλ 

γηα ηνλ βξαρππξφζεζκν νξίδνληα απνθαιχπηνπλ κία ακθίδξνκε ζρέζε 

αηηηφηεηαο κεηαμχ εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σέινο, ηα 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα είλαη θνηλά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ππάξρνπλ ελδείμεηο καθξνπξφζεζκεο αηηηψδνπο ζρέζεο απφ 

ηηο εμαγσγέο θαη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο εμαγσγέο πξνο ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο. 

Οη Siti Aisah Ahmad, Shivee Ranjanee Kalliappan & Normaz Wana 

Ismail (2017) ζηελ έξεπλά ηνπο εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 
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ηελ εμαγσγή ππεξεζηψλ ζε επηιεγκέλεο αλαπηπζζφκελεο Αζηαηηθέο ρψξεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε κειέηε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε εηήζησλ 

δεδνκέλσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν 1985-2012 θαη ζπκπεξηέιαβε ηηο 

ρψξεο, Κίλα, Υνλγθ Κνλγθ, Νφηηα Κνξέα, Ηλδία, Ηξάλ, Ηλδνλεζία, Μαιαηζία, 

Φηιηππίλεο, ηγθαπνχξε, Σατιάλδε, Κνπβέηη, ανπδηθή Αξαβία θαη Σνπξθία. 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ, σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ θάζε ρψξεο, θαη σο αλεμάξηεηεο ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ηε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ην 

εηζφδεκα ηνπ εμσηεξηθνχ, γηα ην νπνίν έγηλε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ηηο δηεπθνιχλζεηο επηθνηλσλίαο θαη ηε πξνζηηζέκελε αμία 

ησλ ππεξεζηψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ έγηλε ρξήζε panel θαη χζηεξα απφ κηα 

ζεηξά ειέγρσλ, σο θαηαιιειφηεξν κνληέιν απνδείρζεθε ην κνληέιν ηπραίσλ 

απνηειεζκάησλ (random effect). ρεηηθά ηψξα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ, ηφζν νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ην εηζφδεκα εμσηεξηθνχ, νη 

δηεπθνιχλζεηο επηθνηλσλίαο φζν θαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ ππεξεζηψλ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ ππεξεζηψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ε 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. 

ηελ έξεπλά ηνπ ν Kadir Karagoz (2016) ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα 

δεδνκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1980-2014, επηδηψθεη λα εμεηάζεη ηνπο 

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ ηεο Σνπξθίαο. Ζ 

αλάιπζε γίλεηαη κε ηελ ρξήζε time series θαη δεκηνπξγεί δχν εμηζψζεηο, κία 

γηα ηελ δήηεζε ησλ εμαγσγψλ θαη κία γηα ηελ πξνζθνξά. Όζνλ αθνξά ην 

ππφδεηγκα πνπ δεκηνχξγεζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε ησλ εμαγσγψλ, απηφ είρε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ηελ αμία ηεο δήηεζεο γηα εμαγσγέο, ελψ σο αλεμάξηεηεο ηελ πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ην παγθφζκην εηζφδεκα γηα ην νπνίν έγηλε ρξήζε 

ηνπ δείθηε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θαζψο θαη κία dummy γηα ηελ εμσηεξηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία ιάκβαλε ηελ ηηκή έλα γηα ηελ πεξίνδν 2009-2011. 

Απφ ηελ άιιε γηα ην κνληέιν ηεο πξνζθνξάο εμαγσγψλ, σο 

εμαξηεκέλε ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν εμαγσγψλ θαη σο αλεμάξηεηεο 

ζπκπεξηιάκβαλε ηελ εγρψξηα δήηεζε, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ην θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ, ηελ εηζξνή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο λα εμάγεη πνπ θαίλεηαη απφ ηνλ δείθηε gross fixed capital θαη κία αθφκε 

dummy γηα ηελ εγρψξηα θαη εμσηεξηθή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ιάκβαλε ηελ ηηκή 

1 γηα ηα έηε 1994, 2000 θαη 2008. ρεηηθά κε ην εκπεηξηθφ κέξνο, φιεο νη 

κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. Δπνκέλσο, ν Kadir Karagoz 

ζπλέρηζε θάλνληαο έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο κε ρξήζε ηνπ Johansen test, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. Σν απνηέιεζκα έδεημε φηη ππάξρεη ζπλνρή αλάκεζα ζηηο 

κεηαβιεηέο θαη έηζη ην κνληέιν εθηηκήζεθε κε ηελ ρξήζε VAR model. 
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Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε έδεημαλ φηη ππάξρεη κφλν ζεηηθή 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ εηζξνήο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ θαη 

πξνζθνξάο εμαγσγψλ. Απφ ηελ άιιε, ε εγρψξηα δήηεζε θαίλεηαη λα έρεη 

αξλεηηθή επίπησζε ζηελ πξνζθνξά εμαγσγψλ, αιιά είλαη ζηαηηζηηθά 

αζήκαληε, ελψ ην αξλεηηθφ αληίθηππν ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπηπιένλ, ν δείθηεο gross fixed capital  

πνπ ζπκβάιεη ζηελ κέηξεζε ηεο εμαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο ρψξαο έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζθνξά ησλ εμαγσγψλ ηεο Σνπξθίαο θαη ην ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηελ κία ρξνληθή πζηέξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, ηεο νπνίαο ν ζπληειεζηήο είλαη αξλεηηθφο θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Σέινο, ε dummy πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο ηνπ 1994, 2001 θαη ηνπ 2009 δελ θαίλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο 

εμαγσγέο ηεο Σνπξθίαο.   

 
4. Πξφηαζε Δκπεηξηθήο Μειέηεο 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο 

εμαξηεκέλεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

εκπεηξηθφ κέξνο κε ζηφρν ηελ απάληεζε ηνπ θεληξηθνχ εξσηήκαηνο ηεο 

έξεπλαο: πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ επηινγή ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ έρεη γίλεη χζηεξα απφ ηελ 

κειέηε αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθίαο. ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη επίζεο 

ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πέκπηε ελφηεηα γηα ηελ ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ.   

4.1 Γεκηνπξγία Μνληέινπ 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, θάπνηνη εξεπλεηέο (Sharma, Kishor 2000) 

(Kadir Karagoz 2016) δηαρσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο ζε απηνχο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε θαη ζε εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ 

εμαγσγψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1. ηνπο πξψηνπο εληάζζνληαη ε 

πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (REER), ην παγθφζκην εηζφδεκα (WI) 

θαη νη έκκεζνη θφξνη (IT). ε απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά 

ζπγθαηαιέγεηαη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ (GDPGR), ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ (POP), ε αμία βηνκεραλνπνίεζεο (INVAD) θαη νη 

εγρψξηεο απνηακηεχζεηο (GDS). Δπνκέλσο, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

δχν κνληέια, έλα γηα ηελ πξνζθνξά θαη έλα γηα ηελ δήηεζε ησλ εμαγσγψλ.  

o Ζήτηση εξαγωγών:  EXD= f(REER, WI, IT) 

o Πποσυοπά εξαγωγών:  EXS= f(GDPGR, , POP, INVAD, GDS) 

Όπνπ: 
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EXD= ε δήηεζε ησλ εμαγσγψλ, γηα ηελ κέηξεζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ  

EXS= ε πξνζθνξά ησλ εμαγσγψλ, γηα ηελ κέηξεζε ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ 

[Πίλαθαο 4.1] 

Με βάζε ηηο δχν παξαπάλσ εμηζψζεηο ηεο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ην θχξην 

εκπεηξηθφ κνληέιν δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

EXPGRit = f(GDPGRit, ITit, INDVALit, GDSit, POPGRit, REERit, WIit) 

Όπνπ ην i αληηζηνηρεί ζηελ ρψξα ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ην t ζην έηνο θαη  

EXPGR = ν εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν.  

4.2 Αλάιπζε Μεηαβιεηώλ – Γεδνκέλα 

ηελ έξεπλα απηή ζηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Σν εμεηαδφκελν δείγκα απνηειείηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εμαηξνπκέλσλ ηεο Δζζνλίαο, ηεο Ληζνπαλίαο θαη ηεο ινβελίαο, γηα 

ηηο νπνίεο δελ ππήξραλ δηαζέζηκα ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (παξάξηεκα Α). 

Δπνκέλσο, ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ είλαη 25 θαη ε αλάιπζε γίλεηαη γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1995-2016 κε ηελ ρξήζε panel. Όια ηα δεδνκέλα έρνπλ 

ζπιιερζεί απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ DataStream θαη είλαη ζε εηήζηα βάζε. Σν 

νηθνλνκεηξηθφ παθέην ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην Econometric Views. 

 

4.2.1 Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

 Δμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (annual % growth) 

Ο εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

απνηειεί έλα κέηξν πνπ δείρλεη ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ 

απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ πνπ εμάγεη θάζε ρψξα ζην ππφινηπν θφζκν. Ο 

δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ησλ κεηαθνξψλ, ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη 

άιισλ ππεξεζηψλ, φπσο ε επηθνηλσλία, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ. Σα ζηνηρεία 

ηνπ δείθηε απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ 

ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ είλαη εθθξαζκέλα ζε δνιάξηα ΖΠΑ ηεο 

επίζεκεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ 2010  (constant, US$ 2010). 
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Δπνκέλσο, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

ηχπν:  

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡 =
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠𝑡−1
   4  

Ζ ρξήζε ηνπ δείθηε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή έρεη ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εγρψξησλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εηήζηα αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ κίαο νηθνλνκίαο. Σν εκπφξην θαη ζπλεπψο 

θαη νη εμαγσγέο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κία ρξνληθή πζηέξεζε, θαζψο νη 

εμαγσγέο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ θαηλφκελν, ηνπ νπνίνπ ε αμία ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο t εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ηνπ παξειζφληνο, ηνπ έηνπο t-1. 

 

4.2.2 Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο απνηεινχλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ κίαο ρψξαο. Οη 

παξάγνληεο απηνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε εγρψξηνπο θαη εμσηεξηθνχο, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.2. Όζνλ αθνξά ηνπο πξψηνπο, ζε απηνχο 

εληάζζνληαη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην πξντφλ, νη έκκεζνη θφξνη, νη 

αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο, ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

βηνκεραλνπνίεζεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ. ηνπο εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ην 

παγθφζκην εηζφδεκα. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

δεηθηψλ απηψλ.  

[Πίλαθαο 4.2] 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  

 Gdp growth (annual % growth) 

Ο δείθηεο ηνπ Πξαγκαηηθνχ Αθαζάξηζηνπ πξντφληνο κεηξά ηελ 

πξαγκαηηθή αμία παξαγσγήο ζε κία ρψξα απφ εζληθνχο θαη μέλνπο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε απηή θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο 

πεξηφδνπ. Δπνκέλσο, ν εηήζηνο ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εθθξάδεη ηελ 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο κίαο ρψξαο απφ 

ην έλα έηνο ζην άιιν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ έρεη γίλεη ρξήζε ηεο ζπλνιηθήο 

εηήζηαο αμίαο ηνπ Αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θάζε ρψξαο. Ο εηήζηνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο θαζνδεγείηε απφ ηέζζεξηο ζπληζηψζεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ πξντφληνο, ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ηηο επελδχζεηο, ηελ δεκφζηα 

θαηαλάισζε θαη ην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (εμαγσγέο- εηζαγσγέο). Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ GDP growth έρεη γίλεη απφ ηνλ εμήο ηχπν:  
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𝐺𝐷𝑃 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡 =  
𝐺𝐷𝑃𝑡 −  𝐺𝐷𝑃𝑡−1

𝐺𝐷𝑃𝑡−1
   5  

Ζ εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

κειινληηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο. 

Γειαδή θαηαγξάθεη ηελ καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Δπίζεο, ν θαζνξηζηηθφο απηφο παξάγνληαο απνηειεί ηελ πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο ζε κία νηθνλνκία. Ζ ζπλερήο αχμεζε ηνπ επίπεδν παξαγσγήο 

είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ.  

Σν πιεφλαζκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απφ ηελ πςειή παξαγσγή 

δχλαηαη λα εμαληιεζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο. πγθεθξηκέλα, ζε κία θιεηζηή 

νηθνλνκία, ε νπνία δελ αζθεί θακία δξαζηεξηφηεηα κε εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, ε 

πιενλάδνπζα παξαγσγή ζα απνηειέζεη αηηία γηα πηψζε ησλ ηηκψλ ζηελ 

νηθνλνκία. Αληηζέησο, κία νηθνλνκία ε νπνία αλαπηχζζεη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθηφο ζπλφξσλ, αλνηθηή νηθνλνκία, ε πιενλάδνπζα 

παξαγσγή ηεο κπνξεί λα εμαρζεί ζην εμσηεξηθφ, απμάλνληαο έηζη ηα 

ζπλαιιαγκαηηθά ηεο απνζέκαηα.  

Απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλακέλεηαη κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ ΑΔΠ growth ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ εμαγσγψλ ηεο. Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε 

πςειή αχμεζε ηνπ επηπέδνπ παξαγσγήο, δεκηνπξγεί πιεφλαζκα παξαγσγήο 

ην νπνίν δηεμάγεηαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

πνξεία ησλ εμαγσγψλ.  

 Έκκεζνη θόξνη (% of GDP) 

ηελ θαηεγνξία ησλ έκκεζσλ θφξσλ εληάζζνληαη νη ηεισλεηαθνί 

δαζκνί. Αλαιπηηθφηεξα, ν έκκεζνο θφξνο απνηειεί έλα είδνο δαζκνχ, ν 

νπνίνο επηβάιιεηαη ζε εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα πξντφληα απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Δάλ ην πξντφλ εηζάγεηαη, ν δαζκφο νλνκάδεηαη δαζκφο επί ησλ 

εηζαγσγψλ, ελψ αλ εμάγεηαη θαιείηαη δαζκφο επί ησλ εμαγσγψλ. Οη θφξνη 

απηνί επηβάιινληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Έλαο απφ απηνχο απνηειεί ηελ 

είζπξαμε θφξσλ. Αξθεηέο ρψξεο ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηα 

θξαηηθά ειιείκκαηα, απμάλνπλ ηνπο έκκεζνπο θφξνπο.   

Δπνκέλσο, αλακέλεηαη ε επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο λα είλαη 

αξλεηηθή, αθνχ ε αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ζπλεπψο κείσζε ηεο δήηεζεο γηα 

εμαγσγέο. Τπάξρεη φκσο θαη ε πηζαλφηεηα ζεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο ή ειαθξχλζεηο κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ηνπ εμαγσγηθνχ ηνκέα ηεο 

ρψξαο.  

 Βηνκεραληθή πξνζηηζέκελε αμία (% of GDP) 
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Ζ κεηαβιεηή απηή εθθξάδεη ηελ ζπκβνιή ελφο θιάδνπ ηδησηηθνχ ή 

δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

πξντφληνο. Ο δείθηεο αλαθέξεηαη θαη σο Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) 

ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ. Ηζνχηαη κε ηελ δηαθνξά ηεο Αθαζάξηζηεο παξαγσγήο 

ελφο θιάδνπ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ, φπσο ελέξγεηα, 

πξψηεο χιεο, εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα, δηαηξεκέλν κε ην ΑΔΠ. 

ηελ βηβιηνγξαθία ν δείθηεο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη θαηά 

πφζν ε αλάπηπμε κίαο ρψξαο βαζίδεηαη ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Ζ 

εθβηνκεραλνπνίεζε ζπληειεί ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο θαη ππφθεηηαη ζε κηθξφηεξε αβεβαηφηεηα, 

αθνχ είλαη ζπλδεδεκέλε κε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα απφ φηη γηα παξάδεηγκα 

ν γεσξγηθφο ηνκέαο. Δπίζεο, κία ρψξα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ 

ηνκέα κπνξεί λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο, 

ππνθαζηζηψληαο ηα εηζαγφκελα πξντφληα κε αγαζά πνπ παξάγεη ε ίδηα. 

Δπνκέλσο, ε εθβηνκεραλνπνίεζε θαίλεηαη λα έρεη επλντθή επίδξαζε ζηελ 

αλάπηπμε κίαο ρψξαο θαη ζηηο εμαγσγέο ηεο. 

 Αθαζάξηζηεο εγρώξηεο Απνηακηεύζεηο (% of GDP) 

Οη αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο είλαη ε δηαθνξά ηνπ ΑΔΠ απφ 

ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Δπνκέλσο, 

απνηειεί ην άζξνηζκα ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο απνηακίεπζεο. Ζ αχμεζε ησλ 

απνηακηεχζεσλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαηαλάισζε. Έρεη παξαηεξεζεί 

ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνηακηεχζεσλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ, αιιά γηα ηελ αγνξά θνζκεκάησλ, 

ρξπζνχ. Δπνκέλσο, ε αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ 

εγρψξηα θαηαλάισζε, κεηψλνληαο ηελ εγρψξηα δήηεζε, θαη ζεηηθά ζηηο 

εμαγσγέο, αθνχ ππάξρεη δηαζέζηκνο κεγάινο φγθνο αγαζψλ γηα εμαγσγή, 

απμάλνληαο έηζη ηελ πξνζθνξά εμαγσγψλ. 

 Αλάπηπμε Πιεζπζκνύ (annual % growth) 

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ κίαο 

ρψξαο απφ ην έλα έηνο ζην άιιν. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ αλακέλνπκε λα 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηνλ φγθν ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη θαηαλάισζεο, κεγαιψλνληαο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο εγρψξηαο απνξξφθεζεο ηεο παξαγσγήο, πνπ πηζαλφλ ζα 

ζπληειέζεη ζηελ κείσζε ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα 

εμαγσγή.  

Χζηφζν, θάπνηνη εξεπλεηέο (Henry Tumwebaze Karamuriro, Wilfred 

Nahamya Karukuza 2015) αληί ηνπ δείθηε απηνχ, ρξεζηκνπνηνχλ ην GDP per 

capital ηεο ρψξαο. Σν GDP per capital είλαη ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ 

δηαηξνχκελν κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ έηνπο. Δπνκέλσο, δείρλεη ην εηζφδεκα ην 
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νπνίν αληηζηνηρεί ζε θάζε θάηνηθν. Ζ αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο 

κπνξεί λα ζπληειέζεη ζε αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, κεηψλνληαο έηζη ηελ 

αλάγθε ηεο ρψξαο γηα εκπφξην θαη ζπλεπψο ζε κείσζε ησλ εμαγσγψλ. ηελ 

παξνχζα έξεπλα φκσο, ν δείθηεο απηφο δελ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

επεηδή ρξεζηκνπνηείηε ν δείθηεο ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο. Οη δχν απηνί δείθηεο παξνπζηάδνπλ πςειή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γίλεηαη ρξήζε ηνπ δείθηε εηήζηαο αλάπηπμεο 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνπκε απφ απηφλ είλαη 

αληίζηνηρα ηνπ GDP per capital. 

 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 Real effective Exchange rate(2010=100) 

Ζ πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη ην λφκηζκα κίαο ρψξαο ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ άιισλ θχξησλ λνκηζκάησλ, 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο επηδξάζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ.  Δπνκέλσο, είλαη ν ιφγνο 

ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πξνο ηε ηηκή ηνπ 

απνπιεζσξηζκνχ. Υξεζηκνπνηήζακε απηφ ηνλ δείθηε γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ 

κεηαβνιή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κίαο ρψξαο, θαζψο θάζε ρψξα ηνπ 

δείγκαηνο έρεη δηαθνξεηηθφ πιεζσξηζκφ. 

𝑅𝐸𝐸𝑅 =  
𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟
 (6) 

Απφ ηελ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο αλακέλνπκε αξλεηηθφ 

αληίθηππν ηνπ real effective exchange rate πξνο ηηο εμαγσγέο. πγθεθξηκέλα, 

ε αχμεζε ηεο κεηαβιεηήο ζπλεπάγεηαη φηη νη εμαγσγέο γίλνληαη αθξηβφηεξεο 

θαη νη εηζαγσγέο θζελφηεξεο. Άξα, ε αχμεζε δείρλεη απψιεηα εκπνξηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κε κείσζε ησλ εμαγσγψλ. Σέινο, ηα ζηνηρεία ηνπ δείθηε 

απηνχ εθθξάδνληαη σο έηνο βάζεο ην 2010. 

 Ξέλν εηζόδεκα (annual % growth) 

Γηα ηνλ δείθηε ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν εηήζηνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ πξντφληνο. Ο 

εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο δείρλεη ηελ πνζνζηηαία αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο απφ ην έλα έηνο ζην άιιν.  Απφ ηελ κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο παξαηεξείηε φηη ην παγθφζκην ΑΔΠ ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο 

ππνθαηάζηαην ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο είηε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο. Ζ 

επίδξαζε πνπ αλακέλνπκε είλαη ζεηηθή, θαζψο ε αχμεζε ηνπ μέλνπ 

εηζνδήκαηνο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο 

πνπ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ φγθνπ εμαγσγψλ κίαο νηθνλνκίαο.  
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ηνλ πίλαθα 4.3 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

πνπ έρνπλ αλαιπζεί παξαπάλσ θαη ν ζπκβνιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

παξνχζα έξεπλα γηα απηέο. ηελ ηειεπηαία ζηήιε αλαθέξνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πεξηκέλνπκε απφ ηελ κειέηε ηεο αληίζηνηρεο 

βηβιηνγξαθίαο. (παξάξηεκα Β) 

[Πίλαθαο 4.3] 

4.3 Μεζνδνινγία 

Σν ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάινπλ, είηε ζεηηθά, είηε αξλεηηθά ζηελ 

πνξεία ησλ εμαγσγψλ, βαζίζηεθε ζε panel data. πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηέζζεξηο θαη είλαη νη 

εμήο: 1) ζηνηρεία ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, 2) δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία, 3) 

νκαδνπνηεκέλα ζηνηρεία, 4) ζηνηρεία panel. ηελ παξνχζα έξεπλα ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία. Σα panel data, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία απηή, αληηπξνζσπεχνπλ εθείλε ηελ 

θαηεγνξία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπνπ κία δηαζηξσκαηηθή κνλάδα 

απεηθνλίδεηαη δηαρξνληθά. Δπνκέλσο, ηα panel data ζπλδπάδνπλ ηα structural 

data κε ηα time series data.  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην δείγκα απνηειείηαη απφ 25 Δπξσπατθέο 

ρψξεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε έξεπλα είλαη 1995-2016. Σν 

ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ θάζε κεηαβιεηήο πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε: 

𝛴휐휈휊휆휄휅ό휍 𝛼휌휄휃휇ό휍 휋𝛼휌𝛼휏휂휌ή휎휀𝜔휈 = 𝛸휌휊휈휄휅ό휍 휊휌ί휁휊휈휏𝛼휍 ∗ 𝛢휌휄휃휇ό휍 𝜒𝜔휌ώ휈 (7) 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ηχπν θάζε κεηαβιεηή απνηειείηαη απφ (21*25) 

525 παξαηεξήζεηο.  

Απφ άπνςε κεζνδνινγίαο, ηα panel data έρνπλ κία ζεηξά 

πιενλεθηεκάησλ πνπ ηα θαζηζηνχλ θαιχηεξα απφ άιιεο ηερληθέο. Αξρηθά, κε 

ηελ ρξήζε panel δίλεηαη ζηνλ αλαιπηή ε δπλαηφηεηα λα εμάγεη νξηζκέλα 

πνηνηηθά ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα αληιήζεη  κε ηελ 

ρξήζε άιισλ ζηνηρείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε δηαζηξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Σν ζπνπδαηφηεξν σζηφζν πιενλέθηεκα απνηειεί ε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ επηκέξνπο δηαζηξσκαηηθψλ κνλάδσλ. 

Δπηπιένλ, κε ηελ αλάιπζε panel αληηκεησπίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν δηάθνξα πξνβιήκαηα φπσο ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, 

ηεο εηεξνζθεδεζηηθφηεηαο θαη ησλ ζθαικάησλ εμεηδίθεπζεο.  
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4.3.1 Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο  

Πάληα πξηλ ηελ αξρή ηεο νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γηα ηελ ζηαζηκφηεηα ή κε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνληέιν. Όπσο είλαη γλσζηφ, ν κέζνο, ε δηαθχκαλζε 

θαη ε ζπλδηαθχκαλζε απνηεινχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζεηξάο. 

πγθεθξηκέλα: 

Μέζνο : 𝐸 𝑋𝑡 = 휇 (8) 

Γηαθχκαλζε: 𝑉𝑎𝑟  𝑋𝑡 = 𝐸(𝑋𝑡 − 휇)2 =  휎2  (9)  

πλδηαθχκαλζε: 𝐶𝑜𝑣 𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+𝑘 = 𝐸[ 𝑋𝑡 − 휇  𝑋𝑡+𝑘 − 휇 =  𝑎𝑚 (10) 

Με βάζε ινηπφλ ην κέζν, ηελ δηαθχκαλζε θαη ηελ ζπλδηαθχκαλζε 

νξίδεηαη κία ζεηξά σο ζηάζηκε ή κε. ην ζεκείν απηφ ζα δηαρσξηζηεί ε έλλνηα 

ηεο ζηάζηκεο θαη κε ζηάζηκεο κεηαβιεηήο. Αξρηθά, κία κεηαβιεηή ζεσξείηαη 

ζηάζηκε φηαλ νη ηηκέο ηνπ κέζνπ, ηεο δηαθχκαλζεο θαη ηεο ζπλδηαθχκαλζεο 

δελ κεηαβάιινληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, παξακέλνπλ δειαδή 

δηαρξνληθά ζηαζεξέο. Δπίζεο, φηαλ κία ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάζηκε, 

απηφ ζεκαίλεη φηη ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ην δείγκα, νη ηηκέο πνπ παίξλεη ε 

κεηαβιεηή θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηνλ κέζν ηεο. Απφ ηελ άιιε, κία 

ρξνλνινγηθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζηάζηκε γηα ηνλ αθξηβψο αληίζεην 

ιφγν. πγθεθξηκέλα, φηαλ ν κέζνο, ε δηαθχκαλζε θαη ε ζπλδηαθχκαλζε δελ 

είλαη δηαρξνληθά ζηαζεξέο, ηφηε ιέκε φηη ε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε θαη φηη 

παξνπζηάδεη unit root.  

Δπνκέλσο, πάληα είλαη αλαγθαίν λα πξνεγείηαη ν έιεγρνο 

ζηαζηκφηεηαο. ηηο αλαιχζεηο καο ζέινπκε ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

λα είλαη ζηάζηκα, δειαδή λα κελ έρνπλ unit root. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ είλαη ζηάζηκεο, δειαδή 

έρνπλ unit root, ππάξρεη κεγάιν ελδερφκελν λα νδεγεζνχκε ζε spurious 

regressions. Με ηνλ φξν spurious regressions αλαθεξφκαζηε ζηα 

απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο ηα νπνία λαη κελ θαίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά, αιιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ζπληειεζηέο θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο είλαη ςεπδείο. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθχγνπκε απηφ ην ελδερφκελν είλαη απαξαίηεην λα 

κεηαηξέςνπκε ηηο κε ζηάζηκεο ζεηξέο ζε ζηάζηκεο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ππάξρεη κία ζεηξά απφ test. Σα test 

απηά δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηηο ρξνλνζεηξέο θαη ζηα panel data. ηνλ πίλαθα 

4.4, παξνπζηάδνληαη ηα έμη unit root test πνπ ηζρχνπλ γηα ηα panel data κε ηηο 

ππνζέζεηο ηνπο. Σα πέληε απφ απηά έρνπλ ηηο ίδηεο ππνζέζεηο θαη κφλν ην έλα 

δηαθέξεη σο πξνο απηέο. 

[Πίλαθαο 4.4] 

ηελ παξνχζα εξγαζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα εμήο test: 
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o Levin, Lin and Chu test 

o Im, Pesaran & Shin test 

o ADF- Fisher test 

o PP- Fisher test 

 

4.3.2 Απνηειέζκαηα unit root test  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ γηα θάζε κία 

κεηαβιεηή μερσξηζηά. Όζεο κεηαβιεηέο δελ ήηαλ ζηάζηκεο, γηα λα γίλνπλ 

ζηάζηκεο ρξεζηκνπνίεζα ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα γηα λα 

γίλεη ζηάζηκνο ν δείθηεο ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (REER) 

έγηλε ρξήζε ηεο εμίζσζεο: 

𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 =  𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 −  𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 (11) 

 

 Δμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ (annual % growth) 

 

[Πίλαθαο 4.5] 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.5 θαίλεηαη φηη ν εηήζησο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ είλαη ζηάζηκνο θαη κε ηα ηέζζεξα test, αθνχ 

απνξξίπηεηαη ε Ζ0 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. 

 GDP growth (annual % growth) 

[Πίλαθαο 4.6] 

Απφ ηελ ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ test, φπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 4.6, 

απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε κεηαβιεηή 

δελ είλαη ζηάζηκε. ηελ απφξξηςε απηή θαηαιήγνπκε, γηαηί ε probability είλαη 

κηθξφηεξε ηνπ 0,01 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. 

 Έκκεζνη θόξνη (% of GDP) 

[Πίλαθαο 4.7] 

[Πίλαθαο 4.8] 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.7, θαίλεηαη φηη νη έκκεζνη 

θφξνη δελ είλαη ζηάζηκνη ζε επίπεδα, αθνχ απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε κε χπαξμεο ζηαζηκφηεηαο. Απφ ηνλ πίλαθα 4.8, θαηαιήγνπκε φηη νη 

έκκεζνη θφξνη είλαη ζηάζηκνη ζηηο πξψηεο δηαθνξέο, αθνχ απνξξίπηνπκε ηελ 

Ζ0 γηα χπαξμε unit root ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. Σα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ ζε φια ηα tests. 

 Βηνκεραληθή Πξνζηηζέκελε αμία (% of GDP) 
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[Πίλαθαο 4.9] 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.9 θαίλεηαη φηη ν δείθηεο Industry value added δελ 

είλαη ζηάζηκνο ζε επίπεδα, αθνχ απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ππάξρνπλ unit root. 

[Πίλαθαο 4.10] 

Λακβάλνληαο ηηο πξψηεο δηαθνξέο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.10, 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, γίλεηαη απφξξηςε ηεο Ζ0 γηα χπαξμε unit root. 

Δπνκέλσο ε παξαπάλσ κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

 Αθαζάξηζηεο Δγρώξηεο Απνηακηεύζεηο (% of GDP) 

[Πίλαθαο 4.11] 

Σα απνηειέζκαηα ησλ tests  ηνπ πίλαθα 4.11 δελ ζπκθσλνχλ. Δκείο 

εκπηζηεπφκαζηε ην απνηέιεζκα ηνπ Im Pesaran & Shin, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, θαη ε κεηαβιεηή καο δελ είλαη ζηάζηκε. ηνλ πίλαθα 

4.12 θαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηή έρεη απνθηήζεη ζηαζηκφηεηα κεηαηξέπνληαο ηα 

επίπεδα ζε πξψηεο δηαθνξέο. 

[Πίλαθαο 4.12] 

 

 Αλάπηπμε Πιεζπζκνύ (annual % growth) 

[Πίλαθαο 4.13] 

ηνλ πίλαθα 4.13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα unit root tests. Όπσο θαίλεηαη, ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ 

είλαη ζηάζηκε ζε επίπεδα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη λα 

ζπκπίπηεη θαη έρνπκε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο, γηα κε χπαξμε 

ζηαζηκφηεηαο. 

 Real effective Exchange rate 

[Πίλαθαο 4.14] 

[Πίλαθαο 4.15] 

Απφ ηα απνηειέζκαηα απφ ηα ηεζη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

4.14, ε κεηαβιεηή ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαίλεηαη φηη 

δελ είλαη ζηάζηκε ζε επίπεδα, θαζψο ζε φια ηα tests απνδερφκαζηε ηελ Ζ0, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα. Μεηαηξέπνληαο ηα επίπεδα 

ζε πξψηεο δηαθνξέο, φπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 4.15 θαηαιήγνπκε ζηελ 

απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία είλαη ζηάζηκε ζηηο πξψηεο δηαθνξέο.   
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 Ξέλν εηζόδεκα (annual % growth) 

[Πίλαθαο 4.16] 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 4.16, ν εηήζηνο ξπζκφο 

αχμεζεο ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο είλαη ζηάζηκνο ζηα επίπεδα, φπνπ 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε, Ζ0: φρη ζηαζηκφηεηα, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%. 

Μεηαηξέπνληαο ινηπφλ ηηο κε ζηάζηκεο κεηαβιεηέο, απηέο πνπ έρνπλ 

unit root, ζε πξψηεο δηαθνξέο, απέθηεζαλ ζηαζηκφηεηα, δελ έρνπλ πιένλ unit 

root. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, φηαλ κία ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάζηκε 

απηφ, ζεκαίλεη φηη ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ην δείγκα, νη ηηκέο ηεο ζεηξάο 

θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηνλ κέζν. Με βάζε ηα παξαπάλσ, κε ζηάζηκεο ήηαλ νη 

έκκεζνη θφξνη, ν δείθηεο ηεο βηνκεραληθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη 

αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία. Πιένλ φπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 4.1- 4.8, πνπ 

παξνπζηάδνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ ζηάζηκσλ κεηαβιεηψλ, 

εμαξηεκέλεο θαη αλεμάξηεησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ρψξεο ηνπ δείγκαηνο, νη 

ηηκέο ησλ ζεηξψλ θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηνλ κέζν ηνπο. ην πίλαθα 4.17 

παξνπζηάδνληαη εθ λένπ νη ζπκβνιηζκνί ησλ κεηαβιεηψλ.  

[Πίλαθαο 4.17] 

 

4.3.3 Πεξηιεπηηθά  ηνηρεία 

ηνλ επφκελν πίλαθα 4.18 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηιεπηηθά ζηαηηζηηθά 

ηεο εμαξηεκέλεο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, δειαδή ν κέζνο, ε ηππηθή 

απφθιηζε, ε αζπκκεηξία θαη ε θχξησζε.  

[Πίλαθαο 4.18] 

 

o ΜΔΟ ΚΑΗ ΣΤΠΗΚΖ ΑΠΟΚΛΗΖ 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.18 παξαηεξνχκε φηη ε Πξαγκαηηθή πλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία έρεη ην πςειφηεξν κέζν ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο. 

Σελ Πξαγκαηηθή πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αθνινπζεί ν δείθηεο ηεο εηήζηαο 

αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ. Όζνλ αθνξά ηελ ηππηθή απφθιηζε απηή καο 

δείρλεη ηελ απφζηαζε ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηελ κέζε ηηκή ηνπο. Όζν πην 

κηθξή είλαη ε ηππηθή απφθιηζε κίαο κεηαβιεηήο, ηφζν πην θνληά βξίζθνληαη νη 

παξαηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο ζηελ κέζε ηηκή θαη επνκέλσο, ηφζν πην κηθξή ε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ παξαηεξήζεσλ. Άξα, ε ηππηθή απφθιηζε απνηειεί έλα 

κέηξν θηλδχλνπ. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 
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πςειφηεξε γηα ηνλ δείθηε ηεο Πξαγκαηηθήο πλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηεο 

εηήζηαο αλάπηπμεο ηνπ πιπζεζκνχ.  

 

o ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΑΤΜΜΔΣΡΗΑ 

Ο ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο καο δείρλεη πφζν ζπκκεηξηθή είλαη κία 

κεηαβιεηή, δειαδή θαηά πφζν νη ηηκέο ηεο θαηαλέκνληαη ζπκκεηξηθά γχξσ 

απφ ηνλ κέζν. Μία κεηαβιεηή κπνξεί λα είλαη ζπκκεηξηθή ή φρη. ηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη ζπκκεηξηθή, ηφηε ε θνξπθή ηεο, ε δηάκεζνο θαη ν κέζνο 

ηεο ζπκπίπηνπλ, δηαθνξεηηθά θαιείηαη κε ζπκκεηξηθή. Ζ θαλνληθή θαηαλνκή 

έρεη skewness ίζε κε κεδέλ θαη είλαη ζπκκεηξηθή. Τπάξρνπλ δχν πεξηπηψζεηο 

αζπκκεηξίαο, ε ζεηηθή θαη ε αξλεηηθή. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε, νη 

πεξηζζφηεξεο παξαηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο βξίζθνληαη δεμηά ηεο θνξπθήο. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηε δηάκεζν θαη ην κέζν ηεο. Αληηζέησο, κία κεηαβιεηή 

πνπ παξνπζηάδεη αξλεηηθή αζπκκεηξία, νη παξαηεξήζεηο ηεο βξίζθνληαη 

αξηζηεξά. Όπσο θαη ε κέζε ηηκή θαη ε δηάκεζφο ηεο. 

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο δελ αθνινπζεί 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, αθνχ θακίαο ν ζπληειεζηήο δελ ηζνχηαη κε ην κεδέλ. 

πγθεθξηκέλα, νη ηέζζεξηο απφ ηηο έληεθα κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ 

αξλεηηθή αζπκκεηξία, αθνχ ν ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο ηνπο είλαη αξλεηηθφο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νπξά είλαη κεγαιχηεξε αξηζηεξά ηεο θνξπθήο, θαζψο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξαηεξήζεσλ έρεη αξλεηηθέο ηηκέο. Αληηζέησο, νη 

ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζεηηθή αζπκκεηξία έρνπλ κεγαιχηεξε δεμηά 

νπξά θαη νη πεξηζζφηεξεο ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ έρνπλ ζεηηθή ηηκή.  

 

o ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΚΤΡΣΩΖ 

Τπάξρνπλ ηξείο κνξθέο θχξησζεο αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή. Αλ ν 

ζπληειεζηήο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 3 (β2>3), ηφηε ε θαηαλνκή ιέγεηαη 

ιεπηφθπξηε, ελψ αλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 3 (β2<3) θαιείηαη πιαηχθπξηε. Αλ 

ηψξα ν ζπληειεζηήο ηζνχηαη κε ην 3 (β2=3) ιέγεηαη κεζφθπξηε θαη είλαη ε 

θαλνληθή θαηαλνκή. 

Απφ ηνλ πίλαθα 4.18 κε ηα πεξηιεπηηθά ζηνηρεία θαίλεηαη φηη θακία απφ 

ηηο κεηαβιεηέο ηνπ δείγκαηνο δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, θαζψο 

θακίαο ν ζπληειεζηήο θχξησζεο δελ ηζνχηαη κε ην ηξία. Οη ζπληειεζηέο φισλ 

ησλ κεηαβιεηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνη ηνπ ηξία, επνκέλσο ε θαηαλνκή ηνπο 

θαιείηαη ιεπηφθπξηε. 
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4.3.4 Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο 

Πέξα απφ ηελ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηιεπηηθνχ πίλαθα, κέζσ 

ηνπ νπνίνπ θαηέιεμα φηη θακία κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή, ρξεζηκνπνηήζεθε επηπιένλ γηα ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο ησλ 

κεηαβιεηψλ ην Jargue-Bera test. Σν test απηφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

βαζίδεηαη ζηε θχξησζε θαη ζηε skewness ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δείγκαηνο. Σν 

Jargue-Bera test νξίδεηαη σο εμήο:  

𝐽𝐵 = 𝑛  
𝑆2

6
+

 𝐾 − 3 2

4
 (12) 

Όπνπ S, K θαη n, ε skewness, ε θχξησζε θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο 

αληίζηνηρα. Γηα λα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή ε κεηαβιεηή ζα πξέπεη S=0 

θαη K=3. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θακία κεηαβιεηή 

δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

ππνζέζεηο ηνπ Jargue-Bera test θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, πίλαθαο 

4.19. 

Ζ0 : ηα ππνιείκκαηα θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

H1: ηα ππνιείκκαηα δελ θαηαλέκνληαη θαλνληθά 

[Πίλαθαο 4.19] 

Απφ ην παξαπάλσ πίλαθα 4.19 θαίλεηαη φηη θακία κεηαβιεηή δελ 

αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σα απνηειέζκηα πνπ πξνθχπηνπλ καο 

νδεγνχλ ζε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο, αθνχ 

ην probability ηζνχηαη κε ην κεδέλ.  

 

4.3.5 Έιεγρνο Πνιπζπγγξακκηθόηεηαο 

Ο έιεγρνο πνιπζπγγξακηθφηεηαο γίλεηαη γηα λα δνχκε αλ ππάξρεη 

θάπνηα γξακκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ, ηφηε κία απφ ηηο 

δχν είλαη αλαγθαίν λα παξαιεθζεί. ηε παξνχζα έξεπλα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δχν ηερληθέο αλίρλεπζεο θαη ππνινγηζκνχ ηελ 

πνιπζπγγξακηθφηεηαο, ε κήηξα ζπζρέηηζεο θαη ν ζπληειεζηήο δηφγθσζεο ηεο 

δπαθχκαλζεο (VIF- Variance Inflation Factor). 

[Πίλαθαο 4.20] 

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 4.20. Απφ ηελ κήηξα 

ζπζρέηηζεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κία πνιχ κηθξή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

θάπνηνλ κεηαβιεηψλ, αθνχ θάπνηα δεπγάξηα κεηαβιεηψλ μεπεξλάλε γηα πνιχ 

ιίγν ην |0,5|. πγθεθξηκέλα, ε εμαξηεκέλε παξνπζηάδεη κέηξηα ζεηηθή ζρέζε κε 

ηνπο δείθηεο GDPGR θαη WI, ελψ αζζελήο ζεηηθή ζρέζε κε ηνπο δείθηεο 
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INDVAL θαη GDS. Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηεο εμαξηεκέλεο κε ηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο θαη ηελ εηήζηα αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πνηθίιεη. Χζηφζν, θάπνην νηθνλνκέηξεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα δεχγε δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ην |0,5| θαη θάπνην άιινη 

ην |1|. χκθσλα κε ην δεχηεξν δελ ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ.  

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ VIF- 

Variance Inflation Factor δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, θαζψο θακία ηηκή ηνπ VIF δελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ 10. 

Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε κία πην ζπληεξεηηθή πξφηαζε πνπ ηζρχεη γηα ηελ 

ηηκή ηνπ ην VIF, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλ ε ηηκή μεπεξλάεη ην 2,5, ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, θαηαιήγνπκε θαη πάιη ζην ζπκπέξαζκα 

φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε.  

Έρνληαο νινθιεξψζε ηνλ έιεγρν ζηαζηκφηεηαο, ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πίλαθα κε ηα πεξηιεπηηθά ζηνηρεία ησλ κεηαβιεηψλ, ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο 

θαη πνιπζπγθξακηθφηεηαο, ην ππφινηπν κέξνο ηεο ελφηεηαο αθηεξψλεηαη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ ππνδεηγκάησλ γηα δεδνκέλα panel. 

 

4.3.6  Τπνδείγκαηα κε Panel Data 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνρσξάκε ζηα 

ππνδείγκαηα panel. Τπάξρνπλ δχν ππνδείγκαηα πξνζέγγηζεο panel data πνπ 

είλαη επξέσο γλσζηά θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή 

έξεπλα. Σα κνληέια απηά είλαη ην ππφδεηγκα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ (fixed 

effects) θαη ην ππφδεηγκα ηπραίσλ επηδξάζεσλ (random effects). ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ ππνδεηγκάησλ. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε δηάθξηζε ησλ ηζνξξνπεκέλσλ θαη κε ηζνξξνπεκέλσλ panel. Σα 

δεδνκέλα panel θαινχληαη ηζνξξνπεκέλα (balanced panel) φηαλ θάζε 

δηαζηξσκαηηθή κνλάδα έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ παξαηεξήζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ηα 

ζηνηρεία panel ιέγνληαη κε ηζνξξνπεκέλα (unbalanced panel data) φηαλ ν 

αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ δηαζηξσκαηηθψλ κνλάδσλ δηαθέξεη κεηαμχ 

ηνπο.  

Χζηφζν, νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ είλαη θνηλέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ unbalanced panel data γίλεηαη 

εκκέζσο ε ππφζεζε φηη ε νκάδα δεδνκέλσλ είλαη ηζνξξνπεκέλε θαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ιείπνπλ ππνινγίδνληαη απηφκαηα απφ ην παθέην 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ.  

Fixed effects model 

Σν ππφδεηγκα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

δηάθξηζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ ρσξψλ ή ησλ 
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επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κία panel analysis, ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζηελ εμαξηεκέλε. Σν ππφδεηγκα 

ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ νξίδεηαη σο εμήο:  

𝛶𝑖𝑡 =  𝑎𝑖𝑡 +  𝛽1𝛸1𝑖𝑡 + 𝛽2𝛸2𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  (13) 

Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εθηηκάηε κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ θάλνληαο ηελ ππφζεζε φηη ε ζπλδηαθχκαλζε ηνπ 

ζηνραζηηθνχ φξνπ κπνξεί κεηαμχ ησλ δηαζηξσκαηηθψλ κνλάδσλ i λα 

κεηαβάιιεηαη, δειαδή Δ(εit εjt) γηα i≠j.  

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ OLS θαη ηνπ fixed effects model αθνξά ηελ 

κεηαβιεηή αit. πγθεθξηκέλα, ν ππνδείθηεο i δειψλεη φηη είηε ε θάζε ρψξα είηε 

ε θάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα έρεη δηαθνξεηηθή ζηαζεξά. Ζ 

δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλεη ππφςε ην 

fixed effects model. Σν fixed effects model, πέξα απφ ην φηη ιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο ζηαζεξέο, ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο πνπ αλαινγεί ζηε θάζε ρψξα, γηα 

παξάδεηγκα, παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξή, δειαδή ακεηάβιεηε.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε εθηίκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αit 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ηερληθή ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο, ην 

παξαπάλσ ππφδεηγκα δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

𝛶𝑖𝑡 =  𝑎1 +  𝛼2𝐷2𝑖 + 𝑎3𝐷3𝑖 +  𝑎4𝐷4𝑖 +  𝑎5𝐷5𝑖 + 𝛽1𝛸1𝑖𝑡 +  𝛽2𝛸2𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡  (14) 

Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά ρψξεο. Έζησ, ινηπφλ, 5 ν αξηζκφο ησλ 

εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. Οη ςεπδνκεηαβιεηέο D2i, D3i, D4i θαη D5i αθνξνχλ ηελ 

θάζε ρψξα. Γηα παξάδεηγκα ε εξκελεία ηεο D2i είλαη φηη  D2i=1 αλ νη 

παξαηεξήζεηο αθνξνχλ ηελ ρψξα Β, δηαθνξεηηθά ηζνχηαη κε κεδέλ. Χζηφζν, 

γηα ηελ απνθπγή ηεο παγίδαο ησλ ςεπδνκεηαβιεηψλ, ν ζπληειεζηήο α1 

αθνξά ηελ ρψξα Α πνπ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο ππφινηπεο. 

Παξφια απηά, ην fixed effects model παξνπζηάδεη κία ζεηξά απφ 

κεηνλεθηήκαηα. Αξρηθά, ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο κεγάινπ αξηζκνχ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ, είηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο ράλνληαη, είηε ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα πξνθιεζεί πξφβιεκα πνιπζπγγξακκηθφηεηαο, κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκεηξηθψλ απνηειεζκάησλ.  

Random effects model 

Σηο αηέιεηεο ηνπ Fixed effects model νη νηθνλνκέηξεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

κπνξεί λα εμαιείςεη ε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηπραίσλ επηδξάζεσλ. ε 

αληίζεζε κε ην ππφδεηγκα ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ, ζην ππφδεηγκα ηπραίσλ 

επηδξάζεσλ νη ζηαζεξέο αit ζεσξνχληαη ηπραίεο κεηαβιεηέο κε απνηέιεζκα 

ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο λα έρεη ν ζηνραζηηθφο 

φξνο εit. Σν εθηηκψκελν ππφδεηγκα είλαη ην εμήο:  
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𝛶𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡 +  𝛽1𝛸1𝑖𝑡 + 𝛽2𝛸2𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  (15) 

Όπσο πξναλαθέξακε ζην ππφδεηγκα ηπραίσλ επηδξάζεσλ ζεσξνχκε 

φηη γηα θάζε δηαζηξσκαηηθή κνλάδα ε ζηαζεξά αit ζεσξείηαη ηπραία κεηαβιεηή. 

Δπνκέλσο ππνζέηνπκε φηη:  

𝛼𝑖𝑡 = 휇 +  𝑢𝑖𝑡  (16) 

Όπνπ ην i= 1,2,…,N ε θάζε δηαζηξσκαηηθή κνλάδα , ην uit ν ζηνραζηηθφο φξνο 

θαη ε παξάκεηξνο κ αληηπξνζσπεχεη ηε κέζε ηηκή ησλ ηπραίσλ ζηαζεξψλ αit. 

Όζνλ αθνξά γηα ην ζηνραζηηθφ φξν, ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Ε uit = 0  θαη Var uit =  σu
2  

Δπίζεο γηα ηελ παξάκεηξν κ έρνπκε: 

Ε μ = μ   θαη Var μ =  σμ
2  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ην ππφδεηγκα ηπραίσλ επηδξάζεσλ γίλεηαη: 

𝛶𝑖𝑡 =  휇 +  𝑢𝑖𝑡 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  (17) 

ή                                      𝛶𝑖𝑡 = 휇 +  𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 휈𝑖𝑡  (18) 

φπνπ λit= εit+ uit. Δπνκέλσο, ν ζηνραζηηθφο φξνο ηνπ ππνδείγκαηνο ηπραίσλ 

επηδξάζεσλ απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα δχν κεξψλ. πγθεθξηκέλα, ν 

παξάγνληαο uit παξφιν πνπ κεηαβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο δηαζηξσκαηηθέο 

κνλάδεο παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξφο.  

Σέινο νη ππνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο ηπραίσλ επηδξάζεσλ είλαη νη 

αθφινπζεο:  

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ- Hausman Test 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ππνδείγκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

κνληέινπ ρξεζηκνπνηείηαη ην Hausman test. Έζησ φηη έρνπκε λα εθηηκήζνπκε 

ην εμήο ππφδεηγκα : 

𝛶𝑖𝑡 =  𝑋𝑖𝑡𝛽 + 휀𝑖𝑡  (19) 

αi~ N(0, σα
2 ) 

ui~ N 0, σu
2  

εit ~ N(0, σε
2) 

Ε uiuj = 0      για i ≠ j 

Ε uitεit = 0 

νit ~ N(0, σν
2) 

𝐶𝑜𝑣  휈𝑖𝑡휈𝑖𝑠 =  휎𝛼
2 +  휎휀

2    𝛾휄𝛼 𝑡

= 𝑠 

𝐶𝑜𝑣  휈𝑖𝑡휈𝑖𝑠 =  휎𝛼
2   𝛾휄𝛼 𝑡 ≠ 𝑠 

𝐶𝑜𝑣  휈𝑖𝑡휈𝑖𝑠 =  0   𝛾휄𝛼 𝑖 ≠ 𝑗 
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Όπνπ  

휀𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 +  𝑢𝑖𝑡  (20) 

ηελ παξαπάλσ ζρέζε γίλεηαη ε ππφζεζε φηη Δ( Υit, uit)=0. Ο πξψηνο 

φξνο αi ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη αλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε 

δηαζηξσκαηηθήο κνλάδαο παξακέλεη ζηαζεξή κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ή 

εάλ κεηαβάιιεηαη. Ο δεχηεξνο φξνο uit είλαη δπλαηφλ λα κεηαβάιιεηαη είηε αλά 

δηαζηξσκαηηθή κνλάδα είηε απφ παξαηήξεζε ζε παξαηήξεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζεί ην εξψηεκα γηα ην πνηα απφ ηηο δχν ηερληθέο 

είλαη θαηάιιειε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο, ην Hausman test 

ζηεξίδεηαη ζε δχν ππνζέζεηο. 

Ζ0: ν φξνο αit δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο Xit, άξα ην random effects model θαηάιιειν 

Ζ1: ν φξνο αit ζρεηίδεηαη κε ηηο Xit, άξα ην fixed effects model θαηάιιειν. 

Αλ ινηπφλ γίλεη απνδεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε, ην κνληέιν ζα πξέπεη 

λα εθηηκεζεί κε ην random effects model, ελψ αλ απνξξηθζεί θαη γίλεη 

απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε, ην ππφδεηγκα ζα εθηηκεζεί κε ην fixed 

effects model. 

 

4.3.7 Έιεγρνο Απηνζπζρέηηζεο- Durbin Watson test 

Μία απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο ψζηε νη εθηηκεηέο 

λα είλαη BLUE είλαη φηη δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε. Σν πξφβιεκα ηεο 

απηνζπζρέηηζεο πξνθχπηεη φηαλ ν δηαηαξαθηηθφο φξνο, εt, ηεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ t, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ δηαηαξαθηηθφ φξν ηεο επφκελεο 

πεξηφδνπ, t+1, ή ηεο πξνεγνχκελεο, t-1. Άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο 

απηνζπζρέηηζεο απνηειεί ε ππνεθηίκεζε ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ, ε 

ππεξεθηίκεζε ησλ t-stat ησλ ζπληειεζηψλ β θαζψο θαη ε ππεξεθηίκεζε ηνπ 

ζπληειεζηή R2 . Σν test απηφ βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππνζέζεηο: 

1. ε ζπλάξηεζε παιηλδξφκεζεο πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ φξν 

2. ν δηαηαξαθηηθφο φξνο αθνινπζεί απηνζπζρέηηζε πξψηνπ βαζκνχ 

3. ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ ππάξρνπλ κεηαβιεηέο κε ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο 

ηελ παξνχζα κειέηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο απηνζπζρέηηζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο Durbin- Watson. Ζ Durbin- Watson 

ζηαηηζηηθή ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

𝐷𝑊 =  
 ( 𝑒𝑡 −  𝑒𝑡−1)2𝑛

𝑡=2

 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

  (21) 
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Σν Durbin Watson κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 4 θαη 

αλάινγα κε ηελ ηηκή πνπ ιακβάλεη είλαη θαη ε απηνζπζρέηηζε. πγθεθξηκέλα 

αλ: 

 2 φρη απηνζπζρέηηζε 

 0 έσο 2 ζεηηθή απηνζπζρέηηζε 

 2 έσο 4 αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε 

Οη ππνζέζεηο ηνπ test είλαη νη εμήο: 

Ζ0: ξ=0 (ή DW=2) φρη απηνζπζρέηηζε 

Ζ1: ξ>0 (ή DW>2) λαη απηνζπζρέηηζε 

Μεηνλέθηεκα ηνπ ελ ιφγν test απνηειεί φηη δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ην κνληέιν πεξηιακβάλεη ρξνληθέο πζηεξήζεηο  ζηηο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνχκε ην Breusch- 

Godfrey test.  

 

4.3.8 Έιεγρνο Δηεξνζθεδαζηηθόηεηαο- White test 

Πέξα απφ ηελ κε χπαξμε απηνζπζρέηηζεο, ππφζεζε ηνπ γξακκηθνχ 

ππνδείγκαηνο παιηλδξφκεζεο απνηειεί θαη φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο ε έρεη 

ζηαζεξή δηαθχκαλζε γηα φιεο ηηο ηηκέο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

Δπνκέλσο, έλα ππφδεηγκα ζεσξείηαη φηη έρεη νκνζθεδαζηηθφηεηα, φηαλ ε 

δηαθχκαλζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ είλαη ζηαζεξή. Αληηζέησο, ε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθχκαλζε ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ ε κεηαβάιιεηαη, δελ είλαη ζηαζεξή. 

Γηα ηνλ έιεγρν εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

White test. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ηα θαηάινηπα ei 

δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Έζησ φηη έρνπκε ην αθφινπζν 

ππφδεηγκα: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1 𝑋𝑖1 + 𝛽2 𝑋𝑖2 +  휀𝑖  (22)  

χκθσλα κε ηελ κέζνδν White αξρηθά γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ 

θαηαινίπσλ: 𝑒𝑖 =  𝑌𝑖 +  𝛽 0 −  𝛽 1𝛸𝑖1 − 𝛽 2 𝛸𝑖2  

θαη ζηελ ζπλέρεηα ε εθηίκεζε ηεο αθφινπζεο ζπλάξηεζεο: 

𝑒𝑖
2 =  𝛼0 +  𝛼1𝛸𝑖1 + 𝛼2𝛸𝑖2 + 𝛼3𝛸𝑖1

2 + 𝛼4𝛸𝑖2
2 + 𝛼5𝛸𝑖1𝛸𝑖2 + 𝑢𝑖  (23) 

Οη ππνζέζεηο ηνπ White test γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο 

είλαη νη εμήο: 

Ζ0 : α1= α2= α3= α4= α5= 0, φρη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, άξα νκνζθεδαζηηθφηεηα 
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Ζ1 : α1= α2= α3= α4= α5≠ 0, λαη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα 

 

4.3.9 WALD TEST 

Σν Wald test απνηειεί έλαλ ηξφπν γηα λα ειέγμνπκε αλ νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κνληέιν είλαη ζεκαληηθέο, αλ δειαδή 

πξνζζέηνπλ θάηη ζην κνληέιν. Αλ δελ είλαη ζεκαληηθέο, ηφηε κπνξνχλ λα 

δηαγξαθνχλ ρσξίο λα επεξεαζηεί νπζηαζηηθά ην κνληέιν. Οη ππνζέζεηο ηνπ 

test είλαη νη εμήο: 

H0: b2=b3=b4=…=0 

H1: έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζπληειεζηέο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελφο 

 

5. Δκπεηξηθή Αλάιπζε 

Θέινληαο λα απαληήζσ ζην θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλα, πνηνη 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ εηήζηα αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ππφδεηγκα κε δεδνκέλα panel. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη ηηο 25 

απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εμεηάδεηαη είλαη 1995-2016. Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο νη κεηαβιεηέο 

έρνπλ δηακνξθσζεί, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.17. 

[Πίλαθαο 4.17] 

5.1 ηαηηθό Γξακκηθό Μνληέιν 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν κνληέια, έλα ζηαηηθφ 

γξακκηθφ (κνληέιν 1) θαη έλα δπλακηθφ γξακκηθφ (κνληέιν 2), ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη κία ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Όζνλ αθνξά 

ην ζηαηηθφ γξακκηθφ, απηφ δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

5.1.1 Έηε 1995-2016 

Σηαηικό γπαμμικό Μονηέλο 1 

exportsit= a1+ b2* gdpgrit + b3* d_itit + b4* d_indvalit + b5* d_gdsit + b6* popgrit + 

b7* d_reerit + b8* wiit + εit (24) 

φπνπ i ε θάζε ρψξα θαη t ηα έηε απφ 1996 έσο 2016.  Σν a1 είλαη ε ζηαζεξά 

θαη ηα b2, b3, b4, …, b8 είλαη νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο. Σν εit  απνηειεί ην ηππηθφ ζθάικα ηεο ελ ιφγν παιηλδξφκεζεο. 

Πξηλ ηελ ηειηθή εθηίκεζε ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ έγηλε έιεγρνο αλ ην 

ππφδεηγκα ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί κε Pool model. Απφ ηνλ πίλαθα 5.1 
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θαίλεηαη φηη απνξξίπηεηαη ε Ζ0, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη νκνηνγέλεηα. 

ηελ ζπλέρεηα έγηλε ε ρξήζε ηνπ Hausman Test, ψζηε φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα λα δείμεη πνην απφ ηα δχν κνληέια, 

fixed effect θαη random effect model, είλαη θαηάιιειν γηα ην ππφδεηγκα.  

[Πίλαθαο 5.1] 

Όπσο θαίλεηαη ην θαηάιιειν κνληέιν είλαη απηφ ησλ ζηαζεξψλ 

επηδξάζεσλ (fixed effects model). Απφ ην Hausman test δελ γίλεηαη απνδεθηή 

ε κεδεληθή ππφζεζε ηνπ ηεζη, αθνχ ην 0,0031 είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10%. 

Απνδεθηή γίλεηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ζ1.  

[Πίλαθαο 5.2] 

ηνλ πίλαθα 5.2 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

Fixed effects model. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνληέιν 

ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ δείρλνπλ φηη νη έμη απφ ηηο επηά αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε, ηξεηο ζεηηθά θαη ηξεηο αξλεηηθά. Σν 

πξνζαξκνζκέλν R2 ηζνχηαη κε 58,06%, πνπ ζεκαίλεη φηη νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο εμεγνχλ θαηά 58,06% ηελ εμαξηεκέλε. 

Χζηφζν, ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κία ζεηξά απφ ειέγρνπο ψζηε λα 

δνχκε αλ ζην ππφδεηγκα ππάξρεη απηνζπζρέηηζε, Durbin- Watson test, θαη αλ 

πάζρεη απφ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, White test. Απφ ηνλ πίλαθα 5.3 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ππφδεηγκά καο πάζρεη απφ 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, αθνχ ην p-value ηνπ White test, πίλαθαο 5.4, είλαη 

κηθξφηεξν απφ 10% κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε 

χπαξμεο νκνζθεδαζηηθφηεηαο. Απφ ηνλ έιεγρν απηνζπζρέηηζεο 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ππφδεηγκα δελ πάζρεη απφ απηνζπζρέηηζε αθνχ ε ηηκή 

ηνπ Durbin- Watson είλαη 1,6347, κηθξφηεξε ηνπ 2. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη 

αλαγθαίν λα εμαιείςνπκε ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα πνπ ππάξρεη.  

[Πίλαθαο 5.3] 

[Πίλαθαο 5.4] 

ηνλ πίλαθα 5.5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ εμάιεηςε 

ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο πνπ ππήξρε ζην κνληέιν κε ηελ ρξήζε Robust 

Least Squares, θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ελψ ε επίδξαζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ 

(d_IT) ζηα απνηειέζκαηα κε χπαξμε εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο αζθνχζαλ 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5%, ζην ππφδεηγκα κε ηελ εμάιεηςε ε επίδξαζή ηνπο δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ο δείθηεο ηεο βηνκεραληθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

(d_INDVAL) δελ θαίλεηαη λα αζθεί θάπνηα επίδξαζε νχηε πξηλ, νχηε κεηά.  

[Πίλαθαο 5.5] 
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Ζ επίδξαζε ηψξα ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, ησλ εγρψξησλ 

αθαζάξηζησλ απνηακηεχζεσλ θαη ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο θαίλεηαη λα 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αλαιπηηθφηεξα, αλ ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ 

απμεζεί θαηά 1%, ηφηε ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ζα απμεζεί θαηά 

0,611237% ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. Ζ αχμεζε ησλ Αθαζάξηζησλ 

εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαηά 1%, ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαηά 0,94031%, ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 1%, ελψ ε αχμεζε ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο ηζνδπλακεί κε 

αχμεζε 2,09592% ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ. Δπίζεο, ε εηήζηα αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 1% νδεγεί ζε κείσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ 

θαηά 1,30064%(***) θαη ε αλαηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο θαηά κία κνλάδα, θάλεη ηα πξντφληα ηεο ρψξαο εμαγσγήο 

αθξηβφηεξα, κε απνηέιεζκα κείσζε ηεο εμαξηεκέλεο θαηά 0,000883 ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

Όζνλ αθνξά ην πξνζαξκνζκέλν R2, ζπγθξίλνληαο απηφ ηνπ πίλαθα 5.5 

κε ην αληίζηνηρν ηνπ πίλαθα 5.2 παξαηεξείηε κία κείσζε θαηά 17%. 

πγθεθξηκέλα ην R2 ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ είλαη ίζν κε 40,73%. 

Δπνκέλσο, ην 40,73% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο 

exports, εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ.   

Μεηά ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε εμίζσζε 24 δηακνξθψλεηαη 

σο εμήο: 

exportsit= -0,019+ 0,6112gdpgrit + 0,127d_itit + 0,1897d_indvalit +0,94d_gdsit  

                (-4,64***)     ( 9,25***)        (0,926)          (1,173)             (7,559***) 

 -1,3 popgrit -0,0008d_reerit + 2,09 wiit + εit  

   (-6,219***)      (-2,2**)             (14,6***) 

ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνίεζα έλα Wald Test, ψζηε λα δνχκε αλ ε 

αθαίξεζε ησλ δχν κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ επεξεάδνπλ ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. Ο πεξηνξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ c(3)= c(4)= 0. 

[Πίλαθαο 5.6] 

Απφ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη ζηνλ πίλαθα 5.6, θαίλεηαη φηη 

απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε αθνχ ην probability ηζνχηαη κε 0,3358, 

ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%. Άξα, κπνξνχκε λα κελ ζπκπεξηιάβνπκε 

ηηο δχν απηέο κεηαβιεηέο (έκκεζνη θφξνη, αμία βηνκεραλνπνίεζεο) ζην δείγκα 

αθνχ δελ επεξεάδνπλ ηα ιεθζέληα απνηειέζκαηα.  

Απφ ηελ άιιε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ 

θαίλεηαη λα αζθεί ην μέλν εηζφδεκα. Θέινληαο λα δνχκε ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ 
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κε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο θάλακε πάιη έλα Wald Test 

κε πεξηνξηζκφ c(8)=0. 

[Πίλαθαο 5.7] 

χκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηνπ πίλαθα 5.7, ζα έρνπκε ζπλέπεηεο αλ 

δελ ζπκπεξηιάβνπκε ηελ κεηαβιεηή, αθνχ δελ απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε. Ξεθηλψληαο πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε παξαπάλσ, απφ ην 

Hausman Test, πίλαθαο 5.8, θαηαιήγνπκε φηη ην θαιχηεξν κνληέιν εθηίκεζεο 

είλαη ην fixed effects, αθνχ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε. 

[Πίλαθαο 5.8] 

[Πίλαθαο 5.9] 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.10, βιέπνπκε φηη ην ππφδεηγκα ρσξίο ην μέλν 

εηζφδεκα έρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, αιιά φρη απηνζπζρέηηζε. Απφ ην White 

test, πίλαθα 5.11, θαηαιήγνπκε ζηελ απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο, ελψ 

απφ ην Durbin Watson, πίλαθα 5.10, ζηελ απνδνρή ηεο. Δπίζεο ηα residuals 

δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, θαζψο απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε.  

[Πίλαθαο 5.10] 

[Πίλαθαο 5.11] 

Ο πίλαθαο 5.12 παξνπζηάδεη ηα λέα απνηειέζκαηα ρσξίο ηελ ρξήζε 

ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο. πγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα απηά κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πίλαθα 5.5, παξαηεξνχκε φηη 

αθξηβψο νη ίδηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, 

πγθεθξηκέλα, νη έκκεζε θφξνη θαη ν δείθηεο ηεο πξνζηηζέκελεο βηνκεραληθήο 

αμίαο δελ αζθνχλ θάπνηα επίδξαζε, ην Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ θαη νη 

Αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, ελψ ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία αζθνχλ αξλεηηθφ 

αληίθηππν. Μεγάιε δηαθνξά παξαηεξείηε ζην πξνζαξκνζκέλν R2, αθνχ 

αθαηξψληαο ην μέλν εηζφδεκα κεηψλεηαη θαηά 11,83%. Δπνκέλσο, ην 29,55% 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο 

αλεμάξηεηεο.   

[Πίλαθαο 5.12] 

Ζ εμίζσζε κε ηνπο ζπληειεζηέο δηακνξθψλεηαη σο εμήο:  

exportsit= 0,033+ 0,97gdpgrit + 0,127d_itit + 0,1897d_indvalit +0,94d_gdsit  

              (12,42***) ( 13,93***)   (0,975)            (1,033)          (8,388***) 
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 -1,10popgrit -0,00104d_reerit + εit  

   (-4,498***)      (-2,2**)              

 

5.1.2 Οηθνλνκηθή Κξίζε 

Θέινληαο λα δηεξεπλήζνπκε ηηο αιιαγέο ησλ απνηειεζκάησλ καο, πνπ 

πηζαλφλ έθεξε ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 2008, ε νπνία είρε σο 

άκεζε ζπλέπεηα λα πιεγεί ν ηνκέαο ηνπ εκπνξίνπ κε κεγάιε κείσζε ησλ 

εμαγσγψλ γηα ην έηνο 2009, ρσξίζακε ην δείγκα ζε δχν νκάδεο. Σν πξψην 

δείγκα πεξηιακβάλεη ηα έηε πξηλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δειαδή 1995-2007, θαη 

ην δεχηεξν ηα έηε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη κεηά, δειαδή 2008-2016. Σν 

κνληέιν θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη ην ίδην. Γειαδή:  

Σηαηικό Γπαμμικό Μονηέλο 1 

exportsit= α1+ β2* gdpgrit + β3* d_itit + β4* d_indvalit + β5* d_gdsit + β6* popgrit 

+ β7* d_reerit + β8* wiit + εit (24) 

5.1.2.1   Έηε πξηλ ηελ θξίζε 1995-2007 

 

[Πίλαθαο 5.13] 

Ξεθηλψληαο θαη πάιη ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ζηνλ πίλαθα 5.13 

παξαηεξνχκε φηη απνξξίπηεηαη ε Ζ0 γηα εθηέιεζε Pool model ιφγσ χπαξμεο 

εηεξνγέλεηαο. Δπηπιένλ, απφ ην Hausman test, θαηαιήγνπκε φηη ην θαηάιιειν 

κνληέιν εθηίκεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη απηφ ησλ ηπραίσλ επηδξάζεσλ 

(random effects model), αθνχ ην probability είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 10%, 

θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. 

[Πίλαθαο 5.14] 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.14 βιέπνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα 

ζπκπίπηνπλ κε απηά ηνπ πίλαθα 5.5. Ζ κφλε δηαθνξά είλαη φηη ε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηεο πξνζηηζέκελεο βηνκεραληθήο αμίαο θαίλεηαη λα αζθεί αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ εμαξηεκέλε. ηνλ επφκελν πίλαθα 5.15 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ην White test θαη ην Durbin Watson. Σν κνληέιν δελ έρεη 

απηνζπζρέηηζε αθνχ απφ ηνλ έιεγρν Durbin Watson θαηαιήγνπκε ζηελ 

απνδνρή ηεο Ζ0 θαη ηα θαηάινηπα δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή απφ ην 

Jargue Berra test απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε.  

[Πίλαθαο 5.15] 

[Πίλαθαο 5.16] 
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Με βάζε ην White test, πίλαθαο 5.16, θαηαιήγνπκε φηη ην ππφδεηγκα 

έρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, αθνχ ην p-value είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10% 

απνξξίπηνληαο έηζη ηελ κεδεληθή ππφζεζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο εμάιεηςεο 

ηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5.17. Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ απηνζπζρέηηζε, 

δελ ππάξρεη δηφηη ε ηηκή ηνπ Durbin Watson είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2, φπσο 

πξναλαθέξζεθε.  

[Πίλαθαο 5.17] 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα έηε πξηλ ηελ θξίζε είλαη 

αθξηβψο ίδηα κε απηά ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1995-2016. Απηφ θαίλεηαη 

ζπγθξίλνληαο ηνπο δχν πίλαθεο, 5.5 θαη 5.17. Δπνκέλσο, νη αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, ησλ αθαζάξηζησλ εγρψξησλ 

απνηακηεχζεσλ, ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ζε επίπεδν 1%. Μηθξέο δηαθνξέο ππάξρνπλ σο πξνο ην κέγεζνο 

ηεο επίδξαζεο ησλ ζπληειεζηψλ πξνο ηελ εμαξηεκέλε, κε ην μέλν εηζφδεκα 

λα ζπλερίδεη λα αζθεί ηνλ κεγαιχηεξν ζεηηθφ αληίθηππν.  

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπκπιεξσκέλα ζηελ εμίζσζε 24: 

exportsit= -0,019+ 0,7089gdpgrit + 0,0012itit + 0,0725d_indvalit +1.09d_gdsit  

                (-0.331)     ( 6.07***)        (0,017)          (0.274)             (6.06***) 

 -1,56popgrit -0,00217d_reerit + 1.59 wiit + εit  

   (--4.86***)      (-3.42**)          (5.223***) 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαηαιήγνπκε φηη νη έκκεζνη θφξνη θαη ν δείθηεο 

industry added value δελ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ. 

Δθηειψληαο έλα Wald Test, πίλαθαο 5.18, κε πεξηνξηζκφ c(3)=c(4)=0 

θαηαιήγνπκε φηη ε αθαίξεζε ησλ κεηαβιεηψλ απφ ην ππφδεηγκα δελ ζα 

επεξεάζεη ην απνηέιεζκα, αθνχ απνδερφκαζηε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη κεηαβιεηέο δελ επηδξνχλ ζην απνηέιεζκα. 

[Πίλαθαο 5.18] 

 

5.1.2.2 Έηε θξίζεο θαη κεηά 2008-2016 

Σν δεχηεξν δείγκα πεξηιακβάλεη ηα έηε ηεο θξίζεο θαη ηα έηε κεηά απφ 

απηήλ, δειαδή θαιχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2016. Απφ ην test γηα ηνλ 

έιεγρν νκνηνγέλεηαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.19, απνξξίςακε ηελ Ζ0. 

Απφ ην Hausman test ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κνληέιν ζηαζεξψλ επηδξάζεσλ 

είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ, θαζψο απνξξίπηνπκε ηελ 

κεδεληθή ππφζεζε ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. 
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[Πίλαθαο 5.19] 

[Πίλαθαο 5.20] 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ πίλαθα 5.20 δείρλνπλ φηη ηα 

έηε κεηά ηελ θξίζε ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ, ν δείθηεο ηεο βηνκεραληθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%. 

Απφ ηελ άιιε, κφλν ε εηήζηα κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ αζθεί αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Δπηπιένλ, απφ ην 

πξνζαξκνζκέλν R2 βιέπνπκε φηη 80,40% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

εμαξηεκέλεο εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

ηνπ ππνδείγκαηνο. 

Χζηφζν ζηνλ πίλαθα 5.21 βιέπνπκε φηη ην ππφδεηγκά καο έρεη 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, αθνχ κέζσ ηνπ White test ,πίλαθαο 5.22, θαηαιήγνπκε 

ζε απφξξηςε ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο, ε νπνία είλαη φηη δελ έρνπκε 

εηεξνζθεδαζηηθφηεηα. Με ηελ ρξήζε ηνπ Breusch- Godfrey, πίλαθαο 5.23 

ζπκπεξαίλνπκε φηη δελ πάζρεη απφ απηνζπζρέηηζε. Σέινο απφ ηνλ πίλαθα 

5.21 βιέπνπκε φηη ηα θαηάινηπα δελ αθνινπζνχλ θαλνληθή θαηαλνκή. 

[Πίλαθαο 5.21] 

[Πίλαθαο 5.22] 

[Πίλαθαο 5.23] 

Γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζακε ην 

Robust Least Squares θαη ηα θαηλνχξηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 5.24. Όπσο θαίλεηαη ην πξνζαξκνζκέλν R2 έρεη κεησζεί ζε 53,27%, 

άξα κεηψζεθε ην πνζνζηφ θαηά ην νπνίν ε κεηαβιεηφηεηα ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο εμεγείηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ αλεμάξηεησλ. Όζνλ αθνξά 

ηνπο ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ ζεκαληηθφηεηά ηνπο 

κηθξέο δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηελ παιηλδξφκεζε γηα ηα έηε 

1995-2016 θαη 1995-2007. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ θξίζε, ε εηήζηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ελψ γηα πξψηε θνξά ε κεηαβιεηή ησλ έκκεζσλ 

θφξσλ πνπ επεξεάδεη ηελ δήηεζε ησλ εμαγσγψλ αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. 

[Πίλαθαο 5.24] 

πγθεθξηκέλα κία αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαηά κία κνλάδα ζα 

νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 0,144 ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

5%. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 1% ζα ζπκβάιιεη ζε αχμεζε θαηά 0,4436%, ελψ 

ε αχμεζε πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ησλ Αθαζάξηζησλ 

εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηζνχηαη κε 0,080% ζε 
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επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%.  Αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ζα 

ζπκβάιεη ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ην παγθφζκην εηζφδεκα 

αζθεί θαη πάιη ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε, αθνχ κία αχμεζή ηνπ θαηά κία 

κνλάδα ζα απμήζεη ηηο εμαγσγέο θαηά 3,124, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%.  

Άξα ε εμίζσζε 24 δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

exportsit= -0,051+ 0,4436gdpgrit – 0,144itit + 0,0316indvalit +0,08gdsit  

                (-3,23***)     ( 6,05***)     (-1,98**)        (0,3528)             (2,658***) 

 -1,54popgrit -0,00059d_reerit + 3,12 wiit + εit  

   (-4,28***)      (-1,036**)             (20,96***) 

Γηεμήγακε έλα έιεγρν γηα λα δνχκε θαηά πφζν νη δχν κεηαβιεηέο πνπ 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Wald test θαη ηνλ πεξηνξηζκφ c(4)=c(7)=0 θαηαιήμακε 

ζηελ απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.25, ην 

probability είλαη κεγαιχηεξν απφ 10%, επνκέλσο, αλ ηηο αθαηξέζνπκε δελ ζα 

επεξεαζηεί ην απνηέιεζκα. 

[Πίλαθαο 5.25] 

 

5.2 Γπλακηθό Γξακκηθό Μνληέιν 

Με ηελ ρξήζε ηνπ ζηαηηθνχ γξακκηθνχ κνληέινπ είδακε πσο κία 

αιιαγή ζε κία ή ζε πεξηζζφηεξεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Οη αιιαγέο ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ζην κνληέιν 1, ιακβάλνπλ ρψξα ηε ρξνληθή ζηηγκή 

t, πξνθαιψληαο έηζη αιιαγή ζηελ εμαξηεκέλε ην ρξφλν t, δειαδή ε αιιαγή 

είλαη άκεζε αθνχ φια γίλνληαη ην ρξφλν t. Θέινληαο λα δηεξεπλήζνπκε ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή επεξεάδεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, ρξεζηκνπνηνχκε ρξνληθέο πζηεξήζεηο. Σν λέν κνληέιν κε ηελ ρξνληθή 

πζηέξεζε (lag) νλνκάδεηαη δπλακηθφ κνληέιν.  

Δπεηδή νη εμαγσγέο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ θαηλφκελν, δειαδή ε 

πνξεία ηνπ ηξέρνληνο έηνπο t, εμαξηάηαη απφ ηελ πνξεία ηνπ πξνεγνχκελνπ t-

1 ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. Όιεο νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ ζα ιάβνπλ ρξνληθή πζηέξεζε.  

Δςναμικό Γπαμμικό Μονηέλο 2  

exportsit= a1+ b2* gdpgrit+ b3* d_itit + b4* d_indvalit + b5* d_gdsit + b6*popgrit + 

b7* d_reerit + b8* wiit + b9* exportsit_1 + εit (25) 
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φπνπ i ε θάζε ρψξα θαη t ηα έηε απφ 1996 έσο 2016.  Σν a1 είλαη ε ζηαζεξά 

θαη ηα b2, b3, b4, …, b9 είλαη νη ζπληειεζηέο ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

ππνδείγκαηνο. Σν εit  απνηειεί ην ηππηθφ ζθάικα ηεο ελ ιφγν παιηλδξφκεζεο. 

[Πίλαθαο 5.26] 

ηνλ πίλαθα 5.26 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα κίαο ζεηξάο απφ tests. 

Κάλνληαο ρξήζε ησλ test, θαίλεηαη αξρηθά απφ ην πξψην φηη απνξξίπηνπκε 

ηελ H0, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ππάξρεη νκνηνγέλεηα, νπφηε θαη θαηάιιειν 

κνληέιν είλαη ην fixed effect. Δπίζεο, απφ ην Hausman Test θαηαιήγνπκε 

πάιη, φηη ην θαηάιιειν κνληέιν γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ ππνδείγκαηνο 

είλαη ην fixed effect model. ηνλ πίλαθα 5.27 παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην fixed effects model. πγθεθξηκέλα ε 

εηήζηα αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ, νη εγρψξηεο απνηακηεχζεηο θαη ην μέλν εηζφδεκα 

αζθνχλ ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εηήζηα αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ. Απφ ηελ άιιε, νη έκκεζνη θφξνη, ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή 

ηζνηηκία θαη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ αξλεηηθή.  

[Πίλαθαο 5.27]  

Τινπνηψληαο ηνλ έιεγρν Breusch- Godfrey, πίλαθαο 5.28, γηα λα δνχκε 

αλ ην ππφδεηγκα έρεη απηνζπζρέηηζε, θαηαιήμακε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0, άξα 

δελ έρεη απηνζπζρέηηζε. Απφ ηνλ έιεγρν γηα εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, πίλαθαο 

5.29, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην ππφδεηγκα έρεη εηεξνζθεδαζηηθφηεηα, αθνχ 

απνξξίπηνπκε ηελ Ζ0, ελψ απφ ηελ ρξήζε ηνπ Jargue Bera test θαηαιήγνπκε 

φηη ηα θαηάινηπα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, πίλαθαο 5.30, αθνχ 

απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία αθνινπζνχλ 

θαλνληθή θαηαλνκή.  

[Πίλαθαο 5.28] 

[Πίλαθαο 5.29] 

[Πίλαθαο 5.30] 

Γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εηεξνζθεδαζηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζακε ην 

Robust Least Squares, πίλαθαο 5.31. Σα λέα απνηειέζκαηα κεηά ηελ 

πξνζζήθε ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε ρξνληθή πζηέξεζε έλα, δελ 

δηαθέξνπλ ζπγθξίλνληάο ηα κε απηά ηνπ πίλαθα 5.5. Αλαιπηηθφηεξα, θαη πάιη 

νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ θαη 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο είλαη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ, νη 

Αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο θαη ην μέλν εηζφδεκα πνπ θαη πάιη αζθεί 

ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε. Δπηπιένλ ζεηηθή επίδξαζε αζθεί θαη ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή κε ηελ ρξνληθή πζηέξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα κία αχμεζή ηεο θαηά 

1% ηζνδπλακεί κε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο θαηά 0,0967%. 

Απφ ηελ άιιε αξλεηηθφ αληίθηππν αζθνχλ ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Σν πξνζαξκνζκέλν R2 κεηά ηελ 
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πξνζζήθε ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο παξνπζίαζε κία πνιχ κηθξή αχμεζε ηνπ 

χςνπο 0,2567%, αθνχ απφ 40,73% κεηαβιήζεθε ζε 40,99%. 

[Πίλαθαο 5.31] 

Δπνκέλσο έρνπκε  

exportsit= -0,027+ 0,5114gdpgrit – 0,102d_itit + 0,2294d_indvalit +0,952d_gdsit  

                (-5,96***)     (7,36***)        (0,750)        (1,425)             (7,706***) 

 -1,195popgrit -0,00112d_reerit + 2,22 wiit + 0,096exportsit_1 + εit  

   (-5,74***)      (-2,78***)           (15,24***)   (4,122***) 

Διέγρνληαο κε ηελ ρξήζε ηνπ Wald test, αλ νη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο, θαηαιήγνπκε 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.32, φηη ε αθαίξεζή ηνπο δελ επεξεάδεη ην 

απνηέιεζκα, αθνχ απνδερφκαζηε ηελ Ζ0. Ο πεξηνξηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ c(3)= c(4)= 0. 

[Πίλαθαο 5.32] 

 

5.3 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα, ηα 

νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα. Ζ πιεηνλφηεηα απηψλ 

ζπκθσλνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ηελ κειεηεζείζα βηβιηνγξαθία. ηνλ 

επφκελν πίλαθα 5.33 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, θαζψο θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

επθνιία ζηελ ζχγθξηζε. (παξάξηεκα Γ) 

Πίλαθαο 5.33: πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα 

Dependent variable: EXPORTS 

 Αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα 

1995-2016 1995-2007 2008-2016 

GDPGR + +(***) +(***) +(***) 

d_IT - 
  

-(**) 

d_INDVAL + 
   

d_GDS + +(***) +(***) +(***) 

POPGR - -(***) -(***) -(***) 

d_REER - -(**) -(***) 
 

WI + +(***) +(***) +(***) 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ 

πίλαθα 5.33, γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 
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ηξηψλ παιηλδξνκήζεσλ θαη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά, ζπκθσλνχλ κε ηελ ζεσξία. ηα ζεκεία πνπ ππάξρεη θελφ δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ αλεμάξηεηεο θαη εμαξηεκέλεο. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.33 ηα απνηειέζκαηα γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1995-2016 είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή χθεζε. Γειαδή, ε εηήζηα αλάπηπμε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

πξντφληνο, νη Αθαζάξηζηεο Δγρψξηεο απνηακηεχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη 

ην μέλν εηζφδεκα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ, ελψ ε 

εηήζηα αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

αξλεηηθά. Οη κφλεο δηαθνξέο κε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 2008-2016, κεηά ηελ 

θξίζε, απνηειεί ν αξλεηηθφο αληίθηππνο ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη ην κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο 

ηζνηηκίαο. Δπνκέλσο, ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε δελ επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ. 

Ζ κε χπαξμε ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηελ πξν θξίζε θαη κεηά θξίζε 

επνρή κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη αλνηθηέο νηθνλνκίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο δελ είραλ καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

είραλ πγηή νηθνλνκηθά δεδνκέλα επλνήζεθαλ απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηνπ 2010 θαη θαηάθεξαλ 

κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα βξεζνχλ μαλά ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

ηηο ρψξεο απηέο δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζίγνπξα ε Διιάδα, ε Πνξηνγαιία θαη ε 

Ηξιαλδία, νη νπνίεο κεηά ηελ θξίζε νδεγήζεθαλ ζε έμνδν απφ ηηο δηεζλείο 

αγνξέο. 

ηελ ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ έξεπλα, ηνλίδνληαο πνηά 

ζπκθσλνχλ κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, πνηά φρη, θαη ην πηζαλφ γηαηί. 

 Gdp growth (annual % growth) 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ κεηαβιεηή απηή 

ζπκθσλνχλ θαη ζηηο ηξείο πεξηπηψζεηο. Ζ εηήζηα αλάπηπμε ηνπ Αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ κηαο 

ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ην πςειφ επίπεδν παξαγσγήο είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαλαισζεί είηε ζηελ εγρψξηα είηε ζηελ δηεζλή αγνξά. Χζηφζν, ε δεκηνπξγία 

πιενλάζκαηνο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςεη απφ ηελ πςειή παξαγσγή ζα 

εμαληιεζεί ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο κεηαβιεηήο 

παξαηεξείηαη φηη ε επίδξαζε ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ ηα ρξφληα ηεο 

θξίζεο θαη κεηά επεξεάδεη ιίγν ιηγφηεξν ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ 

εμαγσγψλ. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ζεκαληηθή πηψζε πνπ ζεκείσζε 

ν δείθηεο ηνπ ΑΔΠ ηα έηε 2008 θαη 2009 θαζψο θαη ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ, 

αθνχ ζε θάπνηεο ρψξεο ηα επφκελα ρξφληα παξαηεξνχληαη κηθξέο 
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απμνκεηψζεηο, ελψ ζηηο ρψξεο πνπ ην ΑΔΠ απμάλεηαη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπ 

είλαη πνιχ κηθξφο.   

Σν απνηέιεζκα γηα ηελ κεηαβιεηή απηή ζπκθσλεί κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα νη Melina Dritsaki, Chaido Dritsaki & Antonios 

Adamopoulos (2004)  πνπ εμέηαζαλ ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο βξήθαλ κία 

ζεηηθή ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ην 

ίδην απνηέιεζκα θαηέιεμαλ θαη νη Majid Mahmoodi & Elahe Mahmoodi (2016), 

ησλ νπνίσλ ην δείγκα πεξηιάκβαλε 8 Δπξσπατθέο θαη 8 Αζηαηηθέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δπίζεο, νη Pavlos Stamatiou & Nikolaos Dritsakis 

(2015), κειεηψληαο ηα 23 απφ ηα 28 θξάηε ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαηέιεμαλ φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνξεία 

ησλ εμαγσγψλ, κειέηε ε νπνία επαιήζεπζε θαη ην απνηέιεζκα ηνπ Eita, J. H 

(2008). ε αληίζεην απνηέιεζκα θαηέιεμαλ νη Mohsen Mehrara, Amin 

Haghnejad, Jalal Dehnavi & Fereshteh Jandaghi Meybodi (2012), ζχκθσλα 

κε ηνπο νπνίνπο ην ΑΔΠ δελ επεξεάδεη νχηε βξαρππξφζεζκα νχηε 

καθξνπξφζεζκα ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ. 

 Έκκεζνη Φόξνη (% of GDP) 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο έκκεζνπο θφξνπο είλαη 

δηαθνξεηηθά. Γηα ηα έηε 1995-2016 θαη κεκνλσκέλα γηα ηα ρξφληα πξηλ ηελ 

θξίζε 1995-2007 θαίλεηαη φηη ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ δελ επεξεαδφηαλ απφ 

ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηηο κηθξέο κεηαβνιέο ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ θαη ηελ πησηηθή πνξεία πνπ είραλ ηα έηε απηά. Οη έκκεζνη 

θφξνη απνηεινχλ έλα ίδηνο δαζκψλ επί ησλ εμαγσγψλ θαη επηβαξχλνπλ ηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο, θαζηζηψληαο ηα εμαγφκελα πξντφληα 

αθξηβφηεξα. Δπνκέλσο, αλακέλακε λα πξνθχςεη αξλεηηθφ αληίθηππν ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ πξνο ηηο εμαγσγέο. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη κφλν 

ζηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν 2008-2016 θαη ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ 

Muhammad Nadeem, Muhammad Azam & Rabiul Islam (2012). Ζ αξλεηηθή 

απηή ζρέζε ίζσο πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ησλ έκκεζσλ θφξσλ σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ηα ρξφληα κεηά ηελ θξίζε. 

ην επφκελν δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ έκκεζσλ 

θφξσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όπσο θαίλεηαη κεηά ηε 

πηψζε πνπ ζεκεηψζεθε ην έηνο πνπ μέζπαζε ε θξίζε, απφ ην 2009 έσο 

ζήκεξα αθνινπζνχλ αλνδηθή πνξεία. ε απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ε αξλεηηθή 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε εμαγσγψλ κε έκκεζνπο θφξνπο πνπ 

πξνθχπηεη γηα ηα έηε 2008-2016.  

Γηάγξακκα 5.1: Μέζνο όξνο έκκεζσλ θνξώλ γηα ΔΔ-28 
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 Βηνκεραληθή Πξνζηηζέκελε Αμία (% of GDP) 

Ο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δείρλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ θαη 

ζηηο ηξείο πεξηπηψζεηο. Σν απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ζεηηθφ αιιά φρη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη έηζη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ βηβιηνγξαθία. 

χκθσλα κε ηνπο Martina Basarac Sertic, Valentina Vuckovic & Blanka 

Skrabic Peric (2015), νη νπνίνη κειεηνχλ ηνπο παξάγνληεο ησλ εμαγσγψλ ησλ 

27 θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηνπο Muhammad Nadeem, 

Muhammad Azam & Rabiul Islam (2012) πνπ επηθεληξψλνληαη ζην Παθηζηάλ, 

ν δείθηεο industry value added επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ 

εμαγσγψλ, θαζψο κία ρψξα ε νπνία βαζίδεηαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα έρεη 

κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, πξάγκα πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο παξαγσγήο θαη επνκέλσο ζηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εμαγσγψλ. 

Χζηφζν, ε κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο δελ κπνξεί 

λα εμεγεζεί θαζψο νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ζχλνιν, απνηεινχλ 

ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο 

ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνέθππηε, αλακέλακε λα ήηαλ ζεηηθφ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ. Δίλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζεί φηη ε παγθφζκηα χθεζε κείσζε ηελ 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα νδεγψληαο ηελ ζε θάπνηεο ρψξεο ζε επίπεδα ηνπ 

2005. 

 Αθαζάξηζηεο Δγρώξηεο Απνηακηεύζεηο (% of GDP) 

Οη εγρψξηεο απνηακηεχζεηο θαη ζηα ηξία δείγκαηα επεξεάδνπλ ζεηηθά 

ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Ζ 

επίδξαζή απηή ήηαλ θαη ε αλακελφκελε. χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, 

ε αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ νδεγεί ζε κείσζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 

θαη ζπλεπψο κείσζε ηεο δήηεζεο. Άξα, ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο απνηακίεπζεο 

νδεγεί ζε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εμαγσγψλ.  
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Σν απνηέιεζκα απηφ δελ ζπκπίπηεη κε ηελ αληηζηνηρεί έξεπλα ησλ 

Muhammad Nadeem, Muhammad Azam & Rabiul Islam (2012) γηα ην 

Παθηζηάλ, νη νπνίνη βξήθαλ ζεηηθφ ζπληειεζηή αιιά φρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. 

Χζηφζν, ζπκπίπηεη κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία.   

 Αλάπηπμε πιεζπζκνύ (annual % growth) 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο ηξείο παιηλδξνκήζεηο, ε 

επίδξαζε ηνπ εηήζηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ πιεζπζκνχ πξνο ηηο εμαγσγέο 

είλαη θνηλή. Αλαιπηηθφηεξα, ε αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ. Απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην 

γεγνλφο, φηη ε αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο απνξξφθεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο ρψξαο, κε άκεζν απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηεο πξνζθνξάο ησλ εμαγσγψλ. 

Ο δείθηεο απηφο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα ηεο αλάιπζεο 

ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αληί ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ, θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα είλαη θνηλά. Αληίζηνηρα, κία αχμεζε 

ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξε εγρψξηα θαηαλάισζε θαη 

ε ρψξα πηζαλφλ λα κελ έρεη αλάγθε γηα εμαγσγέο.  

ηελ βηβιηνγξαθία δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν δείθηεο ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ησλ Henry Tumwebaze Karamuriro θαη Wilfred Nahamya Karukuza (2015) γηα 

ηελ Οπγθάληα θαηαιήγνπλ ζε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ηεο Οπγθάληαο θαη ηεο πνξείαο ησλ εμαγσγψλ ηεο. ην ίδην απνηέιεζκα 

θαηαιήγεη θαη ν Eita, J. H (2008).  

 Real effective Exchange rate(2010=100) 

Ο ζπληειεζηήο πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ κεηαβιεηή ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 1995-2016 θαη 1995-2007, ελψ γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 

θξίζε νη εμαγσγέο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ απηήλ ηελ αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή. Ζ αξλεηηθή απηή ζρέζε πνπ πξνέθπςε, ήηαλ θαη ε αλακελφκελε, 

αθνχ κία αχμεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (αλαηίκεζε) 

θαζηζηά ηα εγρψξηα πξντφληα κίαο ρψξαο αθξηβφηεξα κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε δήηεζε γηα εμαγσγέο θαη λα κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

ρψξαο. Γηα ηα έηε 1995-2016, κία αχμεζε θαηά κία κνλάδα ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο πνξείαο ησλ εμαγσγψλ 

θαηά -0,000883, ελψ γηα ηα έηε 1995-2007 ε κείσζε απηή ηζνδπλακεί κε -

0,00217. Χζηφζν, γηα ηα έηε ηεο θξίζεο θαη κεηά, 2008-2016, ν ζπληειεζηήο 

ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο είλαη αξλεηηθφο, αιιά φρη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. 
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Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ ηφζν κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία 

φζν θαη κε ηελ βηβιηνγξαθία. ην ίδην απνηέιεζκα έρνπλ θαηαιήμεη επίζεο ν 

Sangita Prasad (2000), ν νπνίνο αλέιπζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο εμαγσγέο ζηα λεζηά Φίηδη ηα έηε 1968-1998, θαη νη Seraphin Tovonjatovo & 

Yinguo Dong (2015) αλαθεξφκελνη ζηνπο παξάγνληεο ηεο  Μαδαγαζθάξε γηα 

ηα έηε 1985-2013. Δπηπιένλ, αξλεηηθή επίδξαζε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πξνο ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ 

έδεημε κε ηελ έξεπλά ηνπ θαη ν Kadir Karagoz (2016) γηα ηε Σνπξθία γηα ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 1980-2014. 

 Ξέλν εηζόδεκα (annual % growth) 

Γηα λα δειψζνπκε ην μέλν εηζφδεκα έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ζηελ ελφηεηα 4, ηελ παγθφζκηα εηήζηα αλάπηπμε ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ πξντφληνο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ έξεπλα ζπκθσλνχλ ηφζν κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, φζν θαη κε 

ηελ βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ δείρλνπλ 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ μέλνπ - παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο θαη εμαγσγψλ. Ζ 

αχμεζε ηνπ μέλνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα αχμεζε ηεο μέλεο 

δήηεζεο γηα αγαζά θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα εμαγσγέο. 

Απηφ ην απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε απνηειέζκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ 

πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ ελφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο. Θεηηθή ζρέζε 

ινηπφλ έρνπλ βξεη νη Martina Basarac Sertic, Valentina Vuckovic & Blanka 

Skrabic Peric (2015) ζηελ έξεπλα ηνπο γηα ηα 27 θξάηε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2010, νη Muhammad Nadeem, 

Muhammad Azam & Rabiul Islam (2012) ζε αληίζηνηρε έξεπλα γηα ην 

Παθηζηάλ θαη νη Seraphin Tovonjatovo & Yinguo Dong (2015) γηα ηελ 

Μαδαγαζθάξε. Σέινο θαη νη Siti Aisah Ahmad, Shivee Ranjanee Kalliappan, 

Normaz Wana Ismail (2017) βξήθαλ ζεηηθή επίδξαζε ηεο μέλεο δήηεζεο πξνο 

ηηο εηζαγσγέο γηα ηηο 13 αλαπηπζζφκελεο Αζηαηηθέο ρψξεο ηνπ δείγκαηφο ηνπο.  

 Μία ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

Σέινο, ζηελ ηειεπηαία παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηήζακε θαη κία ρξνληθή 

πζηέξεζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, θαζψο νη εμαγσγέο ζχκθσλα κε ηελ 

ζεσξία απνηεινχλ έλα δπλακηθφ θαηλφκελν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε 

ησλ εμαγσγψλ ην ρξφλν t επεξεάδνληαη απφ ηελ πνξεία ηνπο ηνλ ρξφλν t-1. 

Σν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε δείρλεη φηη νη εμαγσγέο επεξεάδνληαη ζεηηθά 

απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Αλαιπηηθφηεξα, κία αχμεζε ηεο πνξείαο ησλ 

εμαγσγψλ θαηά 1% ην πξνεγνχκελν έηνο, ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ θαηά 0,096747%. Αλ θαη ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είλαη κηθξή, ζεκαληηθφ απνηειεί ε ζεηηθή επίδξαζε 

πνπ αζθνχλ. 
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 Ζ ζεηηθή ζρέζε πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παιηλδξφκεζε ζπκθσλεί κε 

ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα, ζεηηθή επίδξαζε κεηαμχ εμαγσγψλ 

έηνπο t θαη t-1 έρνπλ βξεη νη Sharma, Kishor (2000) θαη ν Agasha N.(2009) γηα 

ηελ Κίλα θαη ηελ Οπγθάληα αληίζηνηρα, ελψ αξλεηηθή έρεη βξεη κφλν ν Kadir 

Karagoz (2016) ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ηελ Σνπξθία. Σέινο, ν Bac Xuan Nguyen 

(2010) θαη ν Mahmoud M. Sadra (2015), εμεηάδνληαο ν πξψηνο ηηο εκπνξηθέο 

ζρέζεηο ηνπ Βηεηλάκ κε 33 εκπνξηθνχο εηαίξνπο θαη ν δεχηεξνο ηεο Γαιιίαο κε 

10 ρψξεο, επαιεζεχνπλ ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

 

6. πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή εμέηαζε ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ησλ εμαγσγψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ζηελ εηζξνή ρξήκαηνο θαη ζηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ απνζεκάησλ 

ηεο ρψξαο, είλαη ζεκαληηθφ νη νηθνλνκίεο λα γλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ηηο επεξεάδνπλ, πνηνη είλαη πην ζεκαληηθνί θαη κε πνηφλ ηξφπν επηδξνχλ ζε 

απηέο. Σν δείγκα καο ζπκπεξηιάκβαλε ηηο 25 απφ ηηο 28 ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο θαη ν ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ εμεηάζζεθε ήηαλ ην 1995-

2016. Ζ αλάιπζε καο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο 

Panel data, ε νπνία ζπλδπάδεη ηα structural data κε ηα time series data. 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ ε θξίζε άιιαμε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, εθηηκήζακε ηελ εμίζσζε 

παιηλδξφκεζεο γηα ηα έηε πξηλ ηελ παγθφζκηα χθεζε, 1995-2007, θαη γηα ηα 

έηε κεηά απφ απηήλ, 2008-2016.  

ηελ εμίζσζε παιηλδξφκεζεο σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ (exports) θαη 

σο αλεμάξηεηεο ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

πξντφληνο (GDPGR), νη έκκεζνη θφξνη (IT), ε Πξνζηηζέκελε Βηνκεραληθή αμία 

(INDVAL), νη Αθαζάξηζηεο Δγρψξηεο απνηακηεχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

(GDS), ην παγθφζκην εηζφδεκα (WI), ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

πιεζπζκνχ (POPGR) θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (REER). Σα 

δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ DataStream θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηήζηα ζηνηρεία.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηα ηξία δείγκαηα δελ δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα θαη γηα ηα ηξία δείγκαηα, ν εηήζηνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο, νη Αθαζάξηζηεο 

Δγρψξηεο Απνηακηεχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη ην μέλν εηζφδεκα αζθνχλ 

ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ησλ 

εμαγσγψλ. Όζνλ αθνξά ηα έηε 1995-2016 θαη 1995-2007, αξλεηηθφ αληίθηππν 



69 
 

ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ έρεη ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ελψ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνλ έκκεζν θφξν θαη 

ηελ αμία βηνκεραλνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε, ηα έηε 2008-2016 ε εηήζηα 

αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη έκκεζνη θφξνη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ αμία 

ησλ εμαγσγψλ, ελψ ε αμία βηνκεραλνπνίεζεο θαη ε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία δελ αζθνχλ θάπνην αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ. Δπνκέλσο, ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ. Υξεζηκνπνηήζεθε 

θαη κία ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή γηα ηα έηε 1995-2016 

θαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε έδεημε φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο επεξεάδεη ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηνπ ζήκεξα ζεηηθά. 

Σέινο, ζε παξφκνηεο κειινληηθέο έξεπλεο θαιφ ζα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεληαία ή εηήζηα δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα είλαη κεγαιχηεξν 

ην δείγκα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη λα ππάξμεη ζχγθξηζε κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα γηα λα δνπλ αλ κεηαβάιινληαη ηα απνηειέζκαηα. Δπίζεο, θάπνηνο ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην πνζνζηφ κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο πνπ 

εμεγείηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε, φπσο ηνλ εγρψξην πιεζσξηζκφ θαη ηελ εηζξνή 

άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Απφ ηελ πξψηε κεηαβιεηή ζα αλακέλνπκε 

αξλεηηθή επίδξαζε, ελψ απφ ηελ δεχηεξε ζεηηθή. Δλδηαθέξνλ ζα είρε θαη ε 

δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο πνπ πέξα απφ ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο, εμέηαδε αλ ε έληαμε ησλ ρσξψλ ζηελ 

Δπξσδψλε έρεη επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηνπο. 

Ζ έληαμε ησλ ρσξψλ ζηελ Δπξσδψλε νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε θνηλνχ 

λνκίζκαηνο, ην νπνίν αλακέλνπκε λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ, δηφηη απηφ ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ θνζηψλ ζπλαιιαγήο θαη 

ζηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ δηαθχκαλζε ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Α. ΥΩΡΔ ΓΔΗΓΜΑΣΟ  

ΥΩΡΔ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ 
 

Απζηξία Λνπμεκβνχξγν 

Βέιγην Μάιηα 

Βνπιγαξία Οιιαλδία 

Κξναηία Πνισλία 

Κχπξνο Πνξηνγαιία 

Σζερία Ρνπκαλία 

Γαλία ινβαθία 

Φηιαλδία Ηζπαλία 

Γαιιία νπεδία 

Γεξκαλία Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Διιάδα ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ 

Οπγγαξία Δζζνλία 

Ηξιαλδία Ληζνπαλία 

Ηηαιία ινβελία 

Λεηνλία 
 

 

Β. ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ 

Μεηαβιεηέο πκβνιηζκόο 
Αλακελόκελα 

Απνηειέζκαηα 
Θεσξεηηθό Πιαίζην 

GDP growth GDPGR + 

Αληηπξνζσπεχεη ηελ καθξννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα. Αλ ζεηηθή, αλακέλνπκε ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο εμαγσγέο γηαηί απνηειεί κία 

βηψζηκε θαη αμηφπηζηε ρψξα. Δπίζεο, ε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ, θαζψο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

πιενλάδνπζαο παξαγσγήο. 

Indirect tax IT - 

Ζ αχμεζε ησλ θφξσλ επί ησλ εμαγσγψλ ζα θάλεη 

ηα εμαγφκελα πξντφληα αθξηβφηεξα γηα ηνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο, νπφηε ζα κεησζεί ε δήηεζε 

γηα εμαγσγέο. 

Industry value added INDVAL + 

Ζ αχμεζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ κε αγαζά πνπ παξάγεη ε ίδηα. 

Δπνκέλσο ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ εμαγσγψλ θαζψο παξάγεη 

πεξηζζφηεξα. 
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Gross domestic 

savings 
GDS + 

Ζ αχμεζε ησλ εγρψξησλ απνηακηεχζεσλ 

ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ηελ εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο. Δπνκέλσο, αχμεζε πιενλάζκαηνο 

παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα εμαρζεί ζην 

εμσηεξηθφ. 

Population growth POPGR - 

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ κίαο ρψξαο ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, 

άξα κείσζε ηνπ απνζέκαηνο γηα εμαγσγέο. 

Real effective 

exchange rate 
REER - 

Ζ αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο έλαληη ηνπ 

μέλνπ, θαζηζηά ηα εγρψξηα πξντφληα αθξηβφηεξα 

θαη ηα εηζαγφκελα θζελφηεξα. Δπνκέλσο, 

κεηψλνληαη νη εμαγσγέο. 

World Income FD + 

Ζ αχμεζε ηεο μέλεο δήηεζεο ζα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, αθνχ νη εκπνξηθνί εηαίξνη 

ζα απμήζνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο ιφγσ πςειήο 

δήηεζεο. 

Lagged exports 
LAG 

EXPORTS 
+ 

Οη εμαγσγέο απνηεινχλ έλα δπλακηθφ κνληέιν, 

επνκέλσο ε πνξεία ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ηξέρνληνο. Αλ ζεηηθή αλάπηπμε ην έηνο t-1, 

αλακέλνπκε ζεηηθή θαη γηα ην έηνο t. 

 

Γ.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

πγγξαθείο 
Υξνληθή 

πεξίνδνο 
Υώξεο 

Γείγκαηνο 
Απνηειέζκαηα 

Sharma, Kishor (2000)  1970-1998 Ηλδία 

REER(-)                                   
lag1exports(+)                                 

domestic demand(-)                               
FDI NOT SIGN 

Sangita Prasad (2000)  1968-1998 Φίηδη 

short run foreign demand(+) 
trading Partner GDP(+)  

REER (-)   
long run foreign demand(+) 

Melina Dritsaki, Chaido 
Dritsaki & Antonios 

Adamopoulos (2004)  
1960-2002 Διιάδα 

EXPORTS ↔ economic growth  
FDI→EXPORTS 

FDI→GDP 

Shu-Chen Chang (2005)  1996-2003 Σαηβάλ 
FBI(+)  

GDP(+)  

Agasha N.(2009)  1987-2006 Οπγθάληα 

VECM lag1exports(+) 
lag3exports(-)  

terms of trade(+) 
lag1,lag2,lag3terms of trade(+) 

OLS GDP(+)  
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REER(-) 

Thomas Mwebaze (2013) 
 

Οπγθάληα 

FDI(+) 
 lag1FDI(+) 

GDP per capital(+) 
nominal exchange rate(-) 

Henry Tumwebaze 
Karamuriro & Wilfred 

Nahamya Karukuza (2015)  
1980-2012 Οπγθάληα 

GDP Οπγθάληαο(+)  
GDP εηζαγσγέα(+)  

GDP per capital Οπγθάληαο(-) GDP 
per capital εηζαγσγέα(+) 

 Eita, J. H (2008)  1998-2006 

εκπνξηθέο ζρέζεηο 
πνπ αλαπηχζζεη ε 

Νακίκπηα κε 38 
ρψξεο 

GDP Νακίκπηαο(+) 
GDPεηζαγσγέα(+) 

GDP per capital εηζαγσγέα(-) 
distance (-) 

Bac Xuan Nguyen (2010)  1986-2006 

εκπνξηθέο ζρέζεηο 
πνπ αλαπηχζζεη 
ην Βηεηλάκ κε 33 

ρψξεο 

lag1exports(+) 
GDP Βηεηλάκ(+)  

GDPεηζαγσγέα(+) 
distance (-)  

dummy ASEAN(-) 

G.Jayachandran & A. 
Seilan(2010) 

1970-2010 Ηλδία 
EXP→GDP  
FDI→GDP 

Mohsen Mehrara, Amin 
Haghnejad, Jalal Dehnavi & 

Fereshteh Jandaghi 
Meybodi (2012)  

1980-2008 
57 

αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο 

Short run EXP→GDP   
FDI→GDP 

long run EXP→GDP  
FDI→GDP  

νχηε καθξνπξφζεζκα νχηε 
βξαρππξφζεζκα ην GDP θαη νη FDI 

δελ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο 

Muhammad Nadeem, 
Muhammad Azam & Rabiul 

Islam (2012) 
1981-2011 Παθηζηάλ 

world income(+)  
indirect taxes(-) 

industry value added(+) 
nominal exchange rate(+) 

GDP(+) 
Chaido Dritsakia & 

Emmanouil Stiakakisb 
(2014)  

1994-2012 Κξναηία 
lag1exports(+) 

GDP(+)  

Nikolaos Dritsakis & Pavlos 
Stamatiou (2014)  

1970-2011 
5 Κξάηε 

Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 

GDP↔EXPORTS  
dummy γηα νηθνλνκηθή θξίζε(-) 

Martina Basarac Sertic, 
Valentina Vuckovic & 

Blanka Skrabic Peric (2015)  
2000-2010 

27 Κξάηε 
Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

lag1exports (+)                                          
domestic demand (+)                                    
foreign demand (+)                                      

industry value added (+)                               
dummy for financial crisis (-) 

Mahmoud M. Sadra(2015)  1994- 2000 

εκπνξηθέο ζρέζεηο 
πνπ αλαπηχζζεη ε 

Γαιιία κε 10 
ρψξεο 

lag1 exports (+) 
FDI (+)        

lag2FDI(-) 
νκνηφηεηα ρσξψλ (+) 

GDP growth(+)       
exchange rate(+)  

economic freedom ρψξαο 
εηζαγσγήο(+)        
 distance(-) 
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Pavlos Stamatiou & 
Nikolaos Dritsakis (2015)  

1995-2013 
13 θξάηε 

Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 

GDP→EXP              
 EXP→FDI 

GDP→UNEMPLOYMENT 
EXP→ECONOMIC GROWTH 

Seraphin Tovonjatovo & 
Yinguo Dong (2015) 

1985-2013 Μαδαγαζθάξε 

FDI(+) 
terms of trade(+) 
world income(+) 

REER(-) 

Majid Mahmoodi & Elahe 
Mahmoodi (2016)  

1986-2013 

8 Δπξσπατθέο & 8 
Αζηαηηθέο 

αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο 

short run GDP↔FDI 
EXPORTS↔GDP         

long run EXPORTS→GDP 
FDI↔GDP  

EXPORTS→FDI 

Siti Aisah Ahmad, Shivee 
Ranjanee Kalliappan & 

Normaz Wana Ismail (2017)  
1985-2012 

13 
αλαπηπζζφκελεο 
Αζηαηηθέο ρψξεο 

FDI(+)   
foreign income (+)  

communication facilities(+)                       
real exchange rate (-)  

value added services (+) 

Kadir Karagoz (2016)  1980-2014 Σνπξθία 

FDI(+)  
REER(-)  

gross fixed capital(-)  
lag1exports(-)  

 

Γ. ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΜΟΝΣΔΛΩΝ 

o Έηε 1995-2016 

exportsit= -0,019+ 0,6112gdpgrit + 0,127d_itit + 0,1897d_indvalit +0,94d_gdsit  

                (-4,64***)     ( 9,25***)        (0,926)          (1,173)             (7,559***) 

 -1,3 popgrit -0,0008d_reerit + 2,09 wiit + εit  

   (-6,219***)      (-2,2**)             (14,6***) 

o Έηε πξηλ ηελ θξίζε 1995-2007 

exportsit= -0,019+ 0,7089gdpgrit + 0,0012d_itit + 0,0725d_indvalit +1.09d_gdsit  

                (-0.331)     ( 6.07***)        (0,017)          (0.274)             (6.06***) 

 -1,56popgrit -0,00217d_reerit + 1.59 wiit + εit  

   (--4.86***)      (-3.42**)          (5.223***) 

o Έηε θξίζεο θαη κεηά 2008-2016 

exportsit= -0,051+ 0,4436gdpgrit – 0,144itit + 0,0316indvalit +0,08gdsit  

                (-3,23***)     ( 6,05***)     (-1,98**)        (0,3528)             (2,658***) 

 -1,54popgrit -0,00059d_reerit + 3,12 wiit + εit  
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   (-4,28***)      (-1,036**)             (20,96***) 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

ΠΗΝΑΚΔ 

Πίλαθαο 4.1: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ Πξνζθνξά θαη Εήηεζε ησλ 

εμαγσγώλ 

Εήηεζε Δμαγσγώλ Πξνζθνξά Δμαγσγώλ 

Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ 

Παγθφζκην εηζφδεκα Ρπζκφο αλάπηπμεο πιεζπζκνχ 

Έκκεζνη θφξνη Αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο 

 Industry value added 

 

Πίλαθαο 4.2: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο 

Δγρώξηνη Παξάγνληεο Δμσηεξηθνί Παξάγνληεο 

Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

Έκκεζνη θφξνη Παγθφζκην εηζφδεκα 

Αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο  

Industry value added  

Ρπζκφο αλάπηπμεο πιεζπζκνχ  

 

Πίλαθαο 4.3: Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ 

 
πκβνιηζκόο 

 
Πεξηγξαθή 

Αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα 

EXPORTS Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο Δμαγσγψλ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ 

GDPGR Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ + 

IT Έκκεζνη θφξνη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ - 

INDVAL Industry value added + 

GDS Αθαζάξηζηεο εγρψξηεο απνηακηεχζεηο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ + 

POPGR Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο πιεζπζκνχ - 

REER Real effective exchange rate - 

WI Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο Ξέλνπ Δηζνδήκαηνο + 

 

Πίλαθαο 4.4: Τπνζέζεηο panel unit root tests 

Test Null hypothesis Alternative hypothesis 

Levin, Lin and Chu(common root) Unit root No Unit root, stationary 

Breitung (common root) Unit root No Unit root, stationary 

IPS (Individual root) Unit root No Unit root, stationary 

Fisher-ADF (Individual root) Unit root No Unit root, stationary 

Fisher-PP (Individual root) Unit root No Unit root, stationary 
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Hadri No Unit root Unit root 

 

o Απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηα unit root tests 

 

Πίλαθαο 4.5: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα αλάπηπμε 

εμαγσγώλ 

LEVEL EXPORTS GR (EXPORTS) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -17,6138 0*** 

Individual Intercept & Trend  -16,9536 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -14,2429 0*** 

Individual Intercept & Trend  -12,9744 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   270,519 0*** 

Individual Intercept & Trend  229,632 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   302,887 0*** 

Individual Intercept & Trend  391,863 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.6: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα gdp 

growth 

LEVEL GDP GROWTH (GDPGR) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -10,2105 0*** 
Individual Intercept & Trend  -8,9686 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -8,38883 0*** 
Individual Intercept & Trend  -6,7329 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   159,637 0*** 
Individual Intercept & Trend  128,906 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   170,067 0*** 
Individual Intercept & Trend  157,442 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 4.7: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα indirect taxes 

LEVEL INDIRECT TAXES (IT) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -1,35248 0,0881* 
Individual Intercept & Trend  -0,4113 0,3404 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -1,24116 0,1073 
Individual Intercept & Trend  0,68638 0,7538 

Fisher-ADF Individual Intercept   63,6156 0,0934* 
Individual Intercept & Trend  44,8108 0,6811 

Fisher-PP Individual Intercept   61,7632 0,1229 
Individual Intercept & Trend  52,0324 0,3947 
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***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.8: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε πξώηε δηαθνξά γηα 

indirect taxes 

FIRST DIFFERENCE INDIRECT TAXES (d_IT) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -16,1993 0*** 
Individual Intercept & Trend  -13,0053 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -14,3463 0*** 
Individual Intercept & Trend  -12,7126 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   269,831 0*** 
Individual Intercept & Trend  222,875 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   306,961 0*** 
Individual Intercept & Trend  157,442 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.9: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα industry value 

added 

LEVEL INDUSTRY VALUE ADDED (INDVAL) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -2,11432 0,0172** 
Individual Intercept & Trend  -1,27236 0,1016 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   0,68323 0,7528 
Individual Intercept & Trend  -0,27417 0,392 

Fisher-ADF Individual Intercept   46,1225 0,6297 
Individual Intercept & Trend  48,02 0,5532 

Fisher-PP Individual Intercept   46,0938 0,6309 
Individual Intercept & Trend  42,7483 0,7568 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.10: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε πξώηε δηαθνξά industry value 

added 

FIRST DIFFERENCE INDUSTRY VALUE ADDED (d_INDVAL) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -18,6051 0*** 
Individual Intercept & Trend  -15,0399 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -16,5631 0*** 
Individual Intercept & Trend  -13,9528 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   317,787 0*** 
Individual Intercept & Trend  246,715 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   331,731 0*** 
Individual Intercept & Trend  366,543 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 4.11: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα gross 

domestic savings 

LEVEL GD SAVINGS (GDS) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -1,9472 0,0258** 
Individual Intercept & Trend  -2,85076 0,0022*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -0,25401 0,3997 
Individual Intercept & Trend  -0,9989 0,1589 

Fisher-ADF Individual Intercept   60,1057 0,155 
Individual Intercept & Trend  68,5537 0,0418** 

Fisher-PP Individual Intercept   52,6116 0,3733 
Individual Intercept & Trend  42,7389 0,7571 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.12: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε πξώηε δηαθνξά γηα gross 

domestic savings 

FIRST DIFFERENCE GD SAVINGS (d_GDS) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -16,1185 0*** 
Individual Intercept & Trend  -14,1159 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -14,2714 0*** 
Individual Intercept & Trend  -11,9673 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   271,568 0*** 
Individual Intercept & Trend  214,694 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   318,939 0*** 
Individual Intercept & Trend  387,521 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.13: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα population 

growth 

LEVEL POPULATION GROWTH (POPGR) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   1,27099 0,8981 

Individual Intercept & Trend  -2,06471 0,0195** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -3,26091 0,0006*** 

Individual Intercept & Trend  -4,26321 0,000*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   113,819 0,000*** 

Individual Intercept & Trend  107,457 0,000*** 

Fisher-PP Individual Intercept   87,8338 0,0008*** 

Individual Intercept & Trend  74,3273 0,0144** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 4.14: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα real effective 

exchange rate 

LEVEL REER (REER) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -3,94539 0*** 
Individual Intercept & Trend  0,41651 0,6615 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -3,05539 0,0011*** 
Individual Intercept & Trend  1,6448 0,95 

Fisher-ADF Individual Intercept   77,6907 0,0073*** 
Individual Intercept & Trend  45,8993 0,6386 

Fisher-PP Individual Intercept   72,3922 0,0209** 
Individual Intercept & Trend  34,296 0,9559 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.15: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε πξώηε δηαθνξά γηα real 

effective exchange rate 

FIRST DIFFERENCE REER (d_REER) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -15,6761 0*** 
Individual Intercept & Trend  -12,7302 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -12,6616 0*** 
Individual Intercept & Trend  -9,32148 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   237,179 0*** 
Individual Intercept & Trend  169,613 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   247,13 0*** 
Individual Intercept & Trend  218,571 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 4.16: Έιεγρνο ύπαξμεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε επίπεδα γηα world 

income 

LEVEL WORLD INCOME (FD) 

METHOD Statistic Prob. 

Levin Lin & Chu Individual Intercept   -18,1311 0*** 
Individual Intercept & Trend  -16,0949 0*** 

Im Pesaran & Shin  Individual Intercept   -14,1901 0*** 
Individual Intercept & Trend  -11,619 0*** 

Fisher-ADF Individual Intercept   267,099 0*** 
Individual Intercept & Trend  201,866 0*** 

Fisher-PP Individual Intercept   276,981 0*** 
Individual Intercept & Trend  296,649 0*** 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 4.17: Πεξηγξαθή κεηαβιεηώλ κεηά από unit root 

 
πκβνιηζκόο 

 
Πεξηγξαθή 

Αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα 

EXPORTS Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο Δμαγσγψλ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΖ 

GDPGR Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο ΑΔΠ + 

d_IT Πξψηε Γηαθνξά ηνπ έκκεζνπ θφξνπ σο πνζνζηφ ηνπ 
ΑΔΠ 

 
- 

d_INDVAL Πξψηε δηαθνξά ηνπ industry value added + 

d_GDS Πξψηε δηαθνξά ησλ Αθαζάξηζησλ εγρψξησλ 
απνηακηεχζεσλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

+ 

POPGR Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο πιεζπζκνχ - 

d_REER Πξψηε δηαθνξά ηνπ real effective exchange rate - 

WI Δηήζηνο Ρπζκφο αλάπηπμεο Ξέλνπ εηζνδήκαηνο + 

 

Πίλαθαο 4.18: Πεξηιεπηηθά ηνηρεία 

Summary Statistics 

  Mean Std. Dev Skewness Kurtosis 

EXPORTS 0.057702 0.071379 -0.090107 5.699402 
GDPGR 0.024239 0.032672 0.029517 9.522627 

d_IT 0.001007 0.011826 11.06631 167.0264 

d_INDVAL -0.002414 0.011891 2.602295 42.28068 

d_GDS 0.001493 0.016387 0.559713 17.57972 

POPGR 0.002893 0.007816 -0.233480 5.567965 

d_REER 0.340915 4.056996 0.168736 5.539251 

WI 0.029420 0.013353 -1.838284 7.642069 

 
 

Πίλαθαο 4.19: Απνηειέζκαηα Jargue- Bera test (test θαλνληθόηεηαο) 

Jargue- Bera test 

Variables Prob. Results 

EXPORTS 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

GDPGR 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

d_ IT 0,000***  reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

d_ INDVAL 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

d_ GDS 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

POPGR 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

d_ REER 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

WI 0,000*** reject H0, φρη θαλνληθφηεηα 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 4.20: Απνηειέζκαηα ειέγρσλ Πνιπζπγγξακκηθόηεηαο 

Correlation Matrix   
 Exports GDPGR d_ IT d_ INDVAL d_ GDS POPGR d_ REER WI   VIF 

1 0,519 -0,058 0,324 0,494 -0,142 -0,053 0,624 Exports   

  1 -0,02 0,434 0,511 0,031 0,023 0,526 GDPGR 1,824 

  
 

1 -0,048 -0,063 -0,045 0,046 0,086 d_ IT 1,0215 

  
  

1 0,507 -0,05 -0,052 0,024 d_ INDVAL 1,441 

  
   

1 -0,088 -0,065 0,319 d_ GDS 1,607 

  
    

1 -0,053 0,001 POPGR 1,022 

  
     

1 0,025 d_ REER 1,012 

              1 WI 1,435 
 

o Δθηίκεζε κνληέινπ 1 γηα έηε 1995-2016 

Πίλαθαο 5.1: Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο θαη ζπλέπεηαο εθηηκεηώλ (1995-2016) 

Rebundant Fixed Effects Tests 

Effects Test Statistic d.f. Prob. Result 

Cross- section F 2,518495 (24, 493) 0,0001 reject H0 

Hausman Test 

Test Summary Chi- Sq. Statistic Chi-Sq. d. f. Prob. Result 

Cross- section random 21,500322 7 0,0031 FEM 

 

Πίλαθαο 5.2: Fixed effects model (1995-2016) 

FIXED EFFECTS 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

constant -0,023135 0,005365 -4,31218 0 *** 

GDPGR 0,540812 0,091446 5,914023 0 *** 

d_IT -0,381732 0,176489 -2,16292 0,031 ** 

d_INDVAL -0,212988 0,20813 -1,02334 0,3066   

d_GDS 0,911692 0,160772 5,67073 0 *** 

POPGR -1,377928 0,476392 -2,89243 0,004 *** 

d_REER -0,001386 0,000518 -2,67529 0,0077 *** 

WI 2,376495 0,185276 12,82676 0 *** 

Adjusted R2 0,5806     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 
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Πίλαθαο 5.3: Έιεγρνη απηνζπζρέηηζεο, εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο & 

θαλνληθόηεηαο(1995-2016) 

  test values p-values Results 

White test 5,492 0 reject H0 

Durbin- Watson 1,6347   accept H0 

Jargue- Bera test 
(θαλνληθόηεηα ζηα residuals) 

 
0 reject H0 

 

Πίλαθαο 5.4 : White test Μνληέινπ 1 (1995-2016)  

(test γηα εηεξνζθεδαζηηθόηεηα) 

WHITE TEST 

Dependent variable: RESID2 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant 0,001329 0,000511 2,601536 0,0096 *** 

GDPGR2 -0,919293 0,112864 -2,82901 0,0049 *** 

d_IT2 0,774159 0,123961 6,245192 0 *** 

d_INDVAL2 20,457926 0,48079 5,112269 0 *** 

d_GDS2 -0,796122 0,347578 -2,29048 0,0224 ** 

POPGR2 -0,239742 2,103271 -0,11399 0,9093   

d_REER2 5,52E-06 6,69E-06 0,792914 0,4282   

WI2 0,839362 0,400244 2,097128 0,0365 ** 

Adjusted R2 0,209962 
    F- statistic 5,492244 
    Prob (F- statistic) 0 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.5: Απνηειέζκαηα κε Robust Least squares (1995-2016) 

(εμάιεηςε εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

ROBUST LEAST SQUARES 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant -0,019441 0,004182 -4,64862 0 *** 

GDPGR 0,611237 0,066042 9,25527 0 *** 

d_IT 0,127867 0,138007 0,92652 0,3542   

d_INDVAL 0,189769 0,161658 1,173888 0,2404   

d_GDS 0,94031 0,12438 7,559948 0 *** 

POPGR -1,300648 0,209139 -6,21905 0 *** 

d_REER -0,000883 0,000401 -2,20059 0,0278 ** 

WI 2,09592 0,143536 14,60202 0 *** 
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Adjusted R2 0,4073     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.6: Έιεγρνο πεξηνξηζκνύ c(3)=c(4)=0 (1995-2016)  

(έιεγρνο επίδξαζεο από ηελ αθαίξεζε ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ) 

Wald Test 

Test Statistic Value Df Probability 

F-statistic 1,09357 (2, 517) 0,3358 

Chi- square 2,187139 2 0,335 

 

Πίλαθαο 5.7: Έιεγρνο πεξηνξηζκνύ c(8)=0 (1995-2016) 

(έιεγρνο επίδξαζεο ηνπ κνληέινπ από ηελ αθαίξεζε ηεο πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

κεηαβιεηήο) 

Wald Test 

Test Statistic Value df Probability 

F-statistic 14,60202 ( 1, 517 ) 0 

Chi- square 213,2189 1 0 

 

Πίλαθαο 5.8: Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο θαη ζπλέπεηαο εθηηκεηώλ ρσξίο 

WORLD INCOME 

Rebundant Fixed Effects Tests 

Effects Test Statistic d.f. Prob. Result 

Cross- section F 1,689004 (24, 4943) 0,0224 reject H0 

Hausman Test 

Test Summary Chi- Sq. Statistic Chi-Sq. d. f. Prob. Result 

Cross- section random 16,876 6 0,0097 FEM 

 

Πίλαθαο 5.9: Fixed effects model (1995-2016) ρσξίο WORLD INCOME 

FIXED EFFECTS 

Dependent variable: EXPORTS 

 Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant 0,032662 0,00623 9,015833 0 *** 

GDPGR 1,100109 0,092735 11,86296 0 *** 

d_IT -0,13195 0,202372 -0,652035 0,5147  

d_INDVAL -0,28617 0,240029 -1,192223 0,2337  

d_GDS 1,060837 0,184996 5,734366 0 *** 

POPGR -1,44056 0,549584 -2,621174 0,009 *** 
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d_REER -0,00115 0,000597 -1,918002 0,0557 * 

Adjusted R2 0,4418     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.10: Έιεγρνη απηνζπζρέηηζεο, εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο & 

θαλνληθόηεηαο(1995-2016) ρσξίο WORLD INCOME 

 test values p-values Results 

White test 4,1839 0 reject H0 

Durbin- Watson 1,828984  accept H0 

Jargue- Bera test 
(θαλνληθόηεηα ζηα residuals) 

 
0 

reject H0 

 

5.11 White test : κνληέιν 1 ρσξίο ΜΟΝΣΔΛΟ 1 ΥΩΡΗ WORLD INCOME (1995-

2016) (έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

WHITE TEST 

Dependent variable: RESID2 

  Coefficient Std. Error 
t- 

Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant 0,002521 0,000404 6,243508 0 *** 

GDPGR2 -0,255158 0,139468 -1,829508 0,0679 * 

d_IT2 0,427848 0,156093 2,740975 0,0063 *** 

d_INDVAL2 2,731784 0,602464 4,534352 0 *** 

d_GDS2 -1,230035 0,436928 -2,815186 0,0051 *** 

POPGR2 2,308029 2,648829 0,871339 0,384   

d_REER2 1,75Δ-05 8,76Δ-06 1,9976 0,0463 ** 

Adjusted R2 0,1541 
    F- statistic 4,183929 
    Prob (F- statistic) 0 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.12: Απνηειέζκαηα κε Robust Least squares (1995-2016) ρσξίο 

WORLD INCOME (εμάιεηςε εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

ROBUST LEAST SQUARES 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant 0,033203 0,002674 12,41911 0 *** 

GDPGR 0,970102 0,069617 13,93492 0 *** 

d_IT 0,156253 0,160246 0,975083 0,3295   
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d_INDVAL 0,195393 0,189022 1,033704 0,3013   

d_GDS 1,216974 0,145075 8,38858 0 *** 

POPGR -1,1001 0,244541 -4,498613 0 *** 

d_REER -0,00104 0,000469 -2,212151 0,027 ** 

Adjusted R2 0,295467     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

o Δθηίκεζε κνληέινπ 1 γηα έηε 1995-2007 

Πίλαθαο 5.13: Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο θαη ζπλέπεηαο εθηηκεηώλ (1995-2007) 

Rebundant Fixed Effects Tests 

Effects Test Statistic d.f. Prob. Result 

Cross- section F 3,142534 ( 24, 268) 0 reject H0 

Hausman Test 

Test Summary Chi- Sq. Statistic Chi-Sq. d. f. Prob. Result 

Cross- section random 0 7 1 REM 

 

Πίλαθαο 5.14: Random Effects model (1995-2007) 

RANDOM EFFECTS 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant -0,02404 0,018285 -1,3145 0,1897   

GDPGR 0,647541 0,158134 4,094897 0,0001 *** 

IT 0,053035 0,100233 0,529115 0,5971   

d_INDVAL -0,66144 0,320374 -2,06459 0,0398 ** 

d_GDS 1,035722 0,220035 4,707071 0 *** 

POPGR -1,9265 0,490855 -3,92478 0,0001 *** 

d_REER -0,00296 0,000781 -3,78742 0,0002 *** 

WI 2,156387 0,365802 5,894956 0 *** 

Adjusted R2 0,335945     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.15: Έιεγρνη απηνζπζρέηηζεο, εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο & 

θαλνληθόηεηαο(1995-2007) 

 test values p-values results 

White test 6,226517 0,000001 reject H0 

Durbin- Watson 1,6024  accept H0 

Jargue- Bera test  0 reject H0 
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(θαλνληθόηεηα ζηα residuals) 

 

Πίλαθαο 5.16  White test γηα έηε πξηλ ηελ θξίζε 1995-2007  

(έιεγρνο εηξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

WHITE TEST 

Dependent variable: RESID2 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Stat.sign. 

constant 0,00222 0,001286 1,728217 0,085 ** 

GDPGR2 0,185263 0,178473 1,038045 0,3001   

IT2 -0,07104 0,042892 -1,65632 0,0987 ** 

d_INDVAL2 7,13285 1,181761 6,035783 0 *** 

d_GDS2 0,109338 0,476074 0,229666 0,8185   

POPGR2 -4,08358 2,659034 -1,53574 0,1257   

d_REER2 4,82E-06 1,07E-05 0,45077 0,6526   

WI2 0,958739 0,684656 1,400323 0,1625   

Adjusted R2 0,10902 
    F- statistic 6,226517 
    Prob (F- statistic) 0,000001 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.17: Απνηειέζκαηα κε Robust Least squares (1995-2007) 

(εμάιεηςε εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

ROBUST LEAST SQUARES 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant -0,00471 0,014206 -0,33171 0,7401   

GDPGR 0,708923 0,116765 6,071343 0 *** 

IT 0,001258 0,071198 0,017676 0,9859   

d_INDVAL 0,072564 0,263969 0,274897 0,7834   

d_GDS 1,093913 0,180496 6,060595 0 *** 

POPGR -1,56789 0,322254 -4,86541 0 *** 

d_REER -0,00217 0,000632 -3,42937 0,0006 *** 

WI 1,596581 0,305645 5,223645 0 *** 

Adjusted R2 0,303221     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 
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Πίλαθαο 5.18: Έιεγρνο πεξηνξηζκνύ c(3)=c(4)=0 (1995-2007) 

(έιεγρνο επίδξαζεο από ηελ αθαίξεζε ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ) 

Wald Test 

Test Statistic Value Df Probability 

F-statistic 0,038688 ( 2, 292) 0,9621 

Chi- square 0,077376 2 0,9621 

 

o Δθηίκεζε κνληέινπ 1 γηα έηε 2008-2016 

Πίλαθαο 5.19: Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο θαη ζπλέπεηαο εθηηκεηώλ (2008-2016) 

Rebundant Fixed Effects Tests 

Effects Test Statistic d.f. Prob. Result 

Cross- section F 1,902899 ( 24, 169) 0,01 reject H0 

Hausman Test 

Test Summary Chi- Sq. Statistic Chi-Sq. d. f. Prob. Result 

Cross- section random 21,66827 7 0,0029 FEM 

 

Πίλαθαο 5.20: Fixed Effects model (2008-2016) 

FIXED EFFECTS 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

constant -0,06325 0,084234 -0,75087 0,4538   

GDPGR 0,804812 0,115799 6,950055 0 *** 

IT -0,51745 0,392759 -1,31749 0,1895   

INDVAL 0,605874 0,162812 3,721302 0,0003 *** 

GDS -0,19802 0,143759 -1,37746 0,1702   

POPGR -1,40266 0,801473 -1,75011 0,0819 ** 

d_REER -0,00018 0,000672 -0,26972 0,7877   

WI 2,597667 0,182458 14,23711 0 *** 

Adjusted R2 0,80396     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.21: Έιεγρνη απηνζπζρέηηζεο, εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο & 

θαλνληθόηεηαο(2008-2016) 

  test values p-values Results 

White test 2,671865 0,000031 reject H0 

Breusch- Godfrey 1,0325 0,433764 accept H0 

Jargue- Bera test 
(θαλνληθόηεηα ζηα residuals)  

0 reject H0 
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5.22 White test γηα έηε κεηά ηελ θξίζε 2008-2016 

(έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

WHITE TEST 

Dependent variable: RESID2 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Stat.sign. 

constant 0,00109 0,001799 0,605721 0,5455   

GDPGR2 0,026525 0,034546 0,767807 0,4437   

IT2 4,61E-05 0,069982 0,000659 0,9995   

INDVAL2 0,034666 0,016808 2,062412 0,0407 ** 

GDS2 -0,03739 0,010615 -3,52245 0,0005 *** 

POPGR2 4,395721 2,544951 1,727232 0,086 ** 

d_REER2 2,14E-06 4,98E-06 0,439401 0,6682   

WI2 -0,53398 0,28636 -1,8647 0,064 ** 

Adjusted R2 0,205807 
    F- statistic 2,671865 
    Prob (F- statistic) 0,000031 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

5.23 Breusch Godfrey test γηα έηε κεηά ηελ θξίζε 2008-2016 

(έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο) 

Breusch- Godfrey Test 

Dependent variable: RESID01 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Stat.sign. 

constant 0,147677 0,106431 1,387534 0,1679   

GDPGR 0,297661 0,128488 2,31665 0,0223 ** 

IT -0,84058 0,464554 -1,80943 0,073 ** 

INDVAL -0,14515 0,173466 -0,83674 0,4044   

GDS 0,069881 0,165332 0,42267 0,6733   

POPGR 0,496702 0,784174 0,633408 0,5277   

REER 6,41E-04 7,80E-04 0,821349 0,4131   

WI -0,65482 0,865113 -0,75692 0,4506   

RESID01(-1) -0,21219 0,086271 -2,45953 0,0154 ** 

RESID01(-2) -0,15312 0,069206 -2,21254 0,0289 ** 

Adjusted R2 0,0071 
    F- statistic 1,032505 
    Prob (F- statistic) 0,433764 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 
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Πίλαθαο 5.24: Απνηειέζκαηα κε Robust Least squares (2008-2016) 

ROBUST LEAST SQUARES 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant -0,051 0,015785 -3,2312 0,0012 *** 

GDPGR 0,443677 0,73294 6,053401 0 *** 

IT -0,14407 0,072481 -1,98769 0,0468 ** 

INDVAL 0,031658 0,03407 0,929205 0,3528   

GDS 0,080605 0,030326 2,658007 0,0073 *** 

POPGR -1,54277 0,360083 -4,28448 0 *** 

d_REER -0,00059 0,000568 -1,03669 0,2999   

WI 3,124493 0,14904 20,96417 0 *** 

Adjusted R2 0,53267     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.25: Έιεγρνο πεξηνξηζκνύ c(4)=c(7)=0 

(έιεγρνο επίδξαζεο από ηελ αθαίξεζε ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ) 

Wald Test 

Test Statistic Value df Probability 

F-statistic 0,975394 ( 2, 193) 0,3789 

Chi- square 1,950788 2 0,377 

 

o Δθηίκεζε κνληέινπ 2 γηα έηε 1995-2016 κε ρξνληθή πζηέξεζε ηελ 

εμαξηεκέλε 

Πίλαθαο 5.26: Έιεγρνη νκνηνγέλεηαο θαη ζπλέπεηαο εθηηκεηώλ δπλακηθνύ 

κνληέινπ 

Rebundant Fixed Effects Tests 

Effects Test Statistic d.f. Prob. Result 

Cross- section F 1,934733 ( 24, 492) 0,0053 reject H0 

Hausman Test 

Test Summary Chi- Sq. Statistic Chi-Sq. d. f. Prob. Result 

Cross- section random 44,96776 8 0 FEM 
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Πίλαθαο 5.27: Fixed Effects δπλακηθνύ κνληέινπ 

FIXED EFFECTS 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant -0,03153 0,005754 -5,47952 0 *** 

GDPGR 0,432386 0,094833 4,55942 0 *** 

d_IT -0,35641 0,174353 -2,04419 0,0415 ** 

d_INDVAL -0,12264 0,206878 -0,5928 0,5536   

d_GDS 0,877858 0,158964 5,522355 0 *** 

POPGR -1,3677 0,470278 -2,90829 0,0038 *** 

d_REER -0,00169 0,000518 -3,25685 0,0012 *** 

WI 2,527474 0,187319 13,49288 0 *** 

EXPORTS_1 0,113164 0,030332 3,730813 0,0002 *** 

Adjusted R2 0,5913     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

5.28 Breusch Godfrey test γηα έηε 1995-2016 κε ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ 

εμαξηεκέλε (έιεγρνο απηνζπζρέηηζεο) 

Breusch- Godfrey Test 

Dependent variable: RESID01 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Stat.sign. 

constant 0,008211 0,005847 1,40438 0,1609   

GDPGR 0,014594 0,100388 0,145374 0,8845   

d_IT 0,019111 0,171199 0,111629 0,9112   

d_INDVAL 0,390128 0,220568 1,768747 0,0776 ** 

d_GDS -0,04604 0,171724 -0,26808 0,7888   

POPGR -0,11405 0,508139 0,224445 0,8225   

d_REER 6,60E-04 5,45E-04 1,211314 0,2264   

WI -0,10686 0,186519 -0,87293 0,567   

EXPORTS_1 -0,09127 0,041312 -2,20932 0,0277 ** 

RESID01(-1) 0,182353 0,060895 2,994521 0,0029 *** 

RESID01(-2) 0,016081 0,045004 0,357325 0,721   

Adjusted R2 -0,03922 
    F- statistic 0,47356 
    Prob (F- statistic) 0,995305 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 
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5.29 White test γηα έηε 1995-2016 κε ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ  εμαξηεκέλε 

(έιεγρνο εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

WHITE TEST 

Dependent variable: RESID2 

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant 0,001129 0,000488 2,313941 0,0211 ** 

GDPGR2 -0,28543 0,105664 -2,7013 0,0071 *** 

d_IT2 0,595496 0,116483 5,112306 0 *** 

d_INDVAL2 2,236012 0,450363 4,964916 0 *** 

d_GDS2 -0,68873 0,325698 -2,11462 0,035 ** 

POPGR2 -0,1809 1,968991 -0,09188 0,9268   

d_REER2 4,77E-0,6 6,51E-06 0,732163 0,4644   

WI2 0,907501 0,375044 2,419715 0,0159 ** 

EXPORTS_12 0,005852 0,015026 0,389443 0,6971   

Adjusted R2 0,1902 
    F- statistic 4,846031 
    Prob (F- statistic) 0 
    ***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.30: Έιεγρνη απηνζπζρέηηζεο, εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο & 

θαλνληθόηεηαο δπλακηθνύ κνληέινπ 

 
test values p-values Results 

White test 4,846031 0 reject H0 

Breusch- Godfrey 0,47356 0,995305 accept H0 

Jargue- Bera test 
(θαλνληθόηεηα ζηα residuals)  

0 reject H0 

 

Πίλαθαο 5.31: Απνηειέζκαηα κε Robust Least squares δπλακηθνύ κνληέινπ 

(εμάιεηςε εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο) 

ROBUST LEAST SQUARES 

Dependent variable: EXPORTS 

  Coefficient Std. Error t- Statistic Prob. Stat.sign. 

Constant -0,02699 0,004526 -5,96417 0 *** 

GDPGR 0,51144 0,069416 7,367768 0 *** 

d_IT 0,102723 0,136957 0,750041 0,4532   

d_INDVAL 0,229434 0,160944 1,425548 0,154   

d_GDS 0,952254 0,12343 7,705995 0 *** 

POPGR -1,19584 0,208113 -5,74613 0 *** 

d_REER -0,00112 0,000403 -2,78227 0,0054 *** 
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WI 2,224359 0,14592 15,24373 0 *** 

EXPORTS_1 0,096747 0,023471 4,121968 0 *** 

Adjusted R2 0,409867     

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα. 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 

 

Πίλαθαο 5.32: Έιεγρνο πεξηνξηζκνύ c(3)=c(4)=0 δπλακηθνύ κνληέινπ 

(έιεγρνο επίδξαζεο από ηελ αθαίξεζε ησλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθώλ κεηαβιεηώλ) 

Wald Test 

Test Statistic Value df Probability 

F-statistic 1,268819 (2, 517) 0,282 

Chi- square 2,537638 2 0,2812 

 

Πίλαθαο 5.33: πγθεληξσηηθά Απνηειέζκαηα 

Dependent variable: EXPORTS 

 Αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα 

1995-2016 1995-2007 2008-2016 

GDPGR + +(***) +(***) +(***) 

d_IT - + + -(**) 

d_INDVAL + + + + 

d_GDS + +(***) +(***) +(***) 

POPGR - -(***) -(***) -(***) 

d_REER - -(**) -(***) - 

WI + +(***) +(***) +(***) 

***,**,* αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5% θαη 10% αληίζηνηρα 

παξάξηεκα Β, πίλαθαο 4.17 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 
Γηάγξακκα 2.1: Ρπζκόο αλάπηπμεο εμαγσγώλ 2007-2016 

 

 

Γηάγξακκα 2.2: Μεξίδην ρσξώλ ζηηο εμαγσγώλ εκπνξεπκάησλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά 
ην 2015  

 
Πεγή: Eurostat 
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Γηάγξακκα 2.3: Μεξίδην ρσξώλ ζηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά 
ην 2015  

 
 Πεγή: Eurostat 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.4: Μεξίδηα ρσξώλ ΔΔ ζηηο εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ ην 2009 θαη 2016  
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Γηάγξακκα 2.5: Μεξίδηα ρσξώλ ΔΔ ζηηο εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ ην 2009 θαη 2016  

 

 

 

  Γηάγξακκα 4.1: Δπίπεδα γηα εηήζηα αλάπηπμε 

εμαγσγώλ 
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Γηάγξακκα 4.3: Πξώηεο δηαθνξέο γηα ηνλ 

έκκεζν θόξν 
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industry value added 
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Γηάγξακκα 5.1: Μέζνο όξνο έκκεζσλ θνξώλ γηα ΔΔ-28 
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Γηάγξακκα 4.7: Πξώηεο δηαθνξέο real 

effective exchange rate 

Γηάγξακκα 4.8: Δπίπεδα γηα εηήζηα 

αλάπηπμε μέλεο δήηεζεο 
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