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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισµού και την πλήρη επικράτηση 

του καπιταλιστικού οικονοµικού µοντέλου, γίναµε µάρτυρες µιας νέας οικονοµικής 

πραγµατικότητας που θέλει τις αγορές να είναι αυτές που ρυθµίζουν το παγκόσµιο 

οικονοµικό γίγνεσθαι. Απελευθερωµένο από κάθε είδος προστατευτισµούς και 

βασικό του συστατικό την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών ο 

καπιταλισµός ως οικονοµικό σύστηµατα ήρθε για να µείνει. 

Πολλοί είναι εκείνοι που είναι υποστηρικτές αυτού του οικονοµικού µοντέλου 

και άλλοι τόσοι οι πολέµιοι του. Για την παραπάνω διατύπωση έχουν γραφτεί 

αµέτρητα βιβλία και άρθρα ενώ άλλες τόσες είναι οι διαλέξεις και οι συζητήσεις που 

έχουν γίνει σχετικά µε τα υπέρ και τα κατά του συγκεκριµένου οικονοµικού 

µοντέλου.  Μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο καπιταλισµός είναι 

η αιτία για τα δεινά που υφίστανται πολλά υποανάπτυκτα και αναπτυσσόµενα κράτη 

ανά την υφήλιο, µε αποκορύφωµα όλων την τελευταία οικονοµική κρίση του 2007 – 

2008 που έχει επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό όλα τα κράτη του κόσµου χωρίς να 

γίνεται καµία απολύτως εξαίρεση αν τα κράτη αυτά είναι αναπτυγµένα ή 

αναπτυσσόµενα  και οι πολίτες των χωρών αυτών είναι οικονοµικά ευκατάστατοι ή 

οικονοµικά αδύνατοι. 

Μετά τους παραπάνω προβληµατισµούς σχετικά µε το καπιταλιστικό  

οικονοµικό µοντέλο, θέσαµε ως στόχο αλλά και πρόκληση να εξετάσουµε την 

γενέτειρα αυτού του οικονοµικού µοντέλου που δεν είναι άλλη από τις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής, µελετώντας τα βασικά οικονοµικά της χαρακτηριστικά που 

αποτελούν τον παρανοµαστή του καπιταλιστικού θεωρήµατος. Έτσι οι εξεταζόµενοι 

δείκτες σε αυτήν την διπλωµατική εργασία θα είναι το Α.Ε.Π., οι Επενδύσεις και οι 

Εξαγωγές των Η.Π.Α.   

Όµως τι σηµαίνει Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν; Πως επηρεάζεται από την αύξηση 

ή την µείωση των Εξαγωγών; Τι είναι οι Επενδύσεις και πόσο µεγάλη επιρροή 

ασκούν στο οικονοµικό γίγνεσθαι µιας χώρας; 

Έτσι ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι το σύνολο των αξιών των τελικών αγαθών 

και υπηρεσιών που παράγονται σε µια οικονοµία στην διάρκεια του έτους.  
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Οι εξαγωγές, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, συµβάλλουν στην αύξηση της 

αποδοτικότητας, στην βέλτιστη διανοµή των παραγωγικών πηγών και στην αύξηση 

της παραγωγής από την χρήση συσσωρευµένου κεφαλαίου. Η αύξηση των εξαγωγών 

καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική ανάπτυξη, συνεισφέρει στην 

πραγµατική αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και συµβάλλει 

αποφασιστικά στην γρηγορότερη απορρόφηση της τεχνολογίας από τις 

αναπτυσσόµενες χώρες, σε σχέση µε τις οικονοµικά προηγµένες. 

Σύµφωνα µε την θεωρία αυτή υπάρχουν και άλλες µεταβλητές που επηρεάζουν 

τη σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη µιας χώρας, η µεταβλητή αυτή 

είναι οι επενδύσεις που γίνονται στην χώρα αυτή. Επένδυση είναι η δαπάνη που 

γίνεται σε µια ορισµένη περίοδο για να παράγουµε κεφαλαιουχικά αγαθά π.χ. 

εργοστάσια, οικοδοµές κ.τ.λ. ή για να αυξήσουµε τα αποθέµατα σε πρώτες ύλες, 

καταναλωτικά αγαθά κ.τ.λ.  

Αφού πήραµε µια µικρή γεύση από τους σχετικούς ορισµούς, καλό θα ήταν να 

αρχίσουµε να µπαίνουµε στην ουσία του θέµατος µας που ήταν άλλωστε και ο 

σκοπός του εγχειρήµατος µας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναλύσει την σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές, τις 

επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

χρησιµοποιώντας ένα πολυµετάβλητο αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα VAR για την 

χρονική περίοδο 1930 - 1995. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης 

έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα ανάµεσα στο Α.Ε.Π., τις 

Εξαγωγές και τις Επενδύσεις. Οι Έλεγχοι Αιτιότητας κατά Granger που είναι 

βασισµένοι στα υποδείγµατα διόρθωσης σφάλµατος (ECM) έδειξαν ότι υπάρχει 

ισχυρή µονόδροµη αιτιακή σχέση απο την Οικονοµική Ανάπτυξη προς τις 

Επενδύσεις, ισχυρή µονόδροµη αιτιακή σχέση απο την Οικονοµική Ανάπτυξη προς 

τις Εξαγωγές, καθώς και ισχυρή µονόδροµη σχέση απο τις Επενδύσεις προς τις 

Εξαγωγές.   

 

ABSTRACT 

 

This work attempts to analyze the relation between exports, investments and 

economic growth for the United States of America using a multivariate autoregressive 

VAR model over the period 1930 - 1995. The results of cointegration analysis  

showed that there is only one cointegrated vector among economic growth, exports 

and investments. Granger causality tests based on error correction models (ECM) 

have indicated that there is a unidirectional «strong Granger causal»  relation from 

economic growth to investments also a unidirectional «strong Granger causal»  

relation from economic growth to exports as well as  a unidirectional «strong Granger 

causal»  from investments to exports. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Economic Development, Exports, Investments, Multivariate 
Autoregressive VAR Model, Granger Causality 

JEL Classification: O10, C22 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Εισαγωγή στο θέµα  

 

Η επίδραση των εξαγωγών έχει αποτελέσει κεντρικό θέµα στη θεωρία του 

εµπορίου και της ανάπτυξης. Πολλές µελέτες έχουν διεξαχθεί διαπραγµατευόµενες 

διαφορετικές θεωρίες αυτής της επίδρασης. Από τις µελέτες αυτές άλλες έχουν 

εστιαστεί στον έλεγχο αν η επέκταση των εξαγωγών οδηγεί σε βελτίωση της 

ανάπτυξης, ενώ άλλες έχουν προσπαθήσει να βρουν πως οι εξαγωγές επιδρούν στην 

οικονοµική ανάπτυξη.  

Η οικονοµική θεωρία δείχνει ότι η επέκταση των εξαγωγών προάγει την 

οικονοµική ανάπτυξη διαµέσου δύο σταδίων: Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα στην 

κατανοµή των παραγωγικών πόρων και αυξάνοντας την ποσότητά τους διαµέσου της 

συσσώρευσης του κεφαλαίου (Chenery and Strout 1966, Bardham and Lewis 1970, 

Romer 1989, Basu and McLeod 1991, Edwards 1992). Και το δεύτερο στάδιο, η  

ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος. 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω θεωρίες οι εξαγωγές και οι επενδύσεις είναι ένα 

απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και της διεθνής 

ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας στο δύσκολο οικονοµικό διεθνές περιβάλλον.  

Επίσης γίνεται ποια κατανοητό ότι για την καλύτερη αντιµετώπιση του εγχώριου 

και διεθνούς ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν προς την 

εξαγωγική διαδικασία παρέχοντας προϊόντα ποιοτικά, διαφοροποιηµένα και µε 

καλύτερο αντίτιµο αγοράς έναντι του ανταγωνισµού. Η κίνηση αυτή θα τις επιτρέψει 

να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, να αποκτήσουν άλλες οµοειδής ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις και να γίνουν υπολογίσιµα µεγέθη έναντι του διεθνούς αλλα και του 

εγχώριου επιχειρηµατικού ανταγωνισµού. 

Εάν οι επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να προσαρµοστούν στην παγκοσµιοποίηση 

των αγορών και των υπηρεσιών θα διαπιστώσουν ότι δεν έχουν µέλλον, καθώς η 

συνήθως µικρή εσωτερική αγορά που δραστηριοποιούνται, δεν παρέχει τα κατάλληλα 

εχέγγυα ανάπτυξης και οικονοµικής ευηµερίας µιας επιχείρησης, καθώς το σχετικά 
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µικρό πελατολόγιο της αλλά και οι περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες του δεν 

αφήνουν και πολλά σηµάδια αισιοδοξίας για το µέλλον µιας επιχείρησης. 

Ταυτοχρόνως θα βλέπουν το µερίδιο αγοράς που κατέχουν να ροκανίζεται από άλλες 

ανταγωνιστικότερες οµοειδής ξένες µεγάλες επιχειρήσεις που µπήκαν στην τοπική 

τους αγορά να µπορούν και να προσφέρουν τα ίδια µε αυτές προϊόντα σε άκρως 

ανταγωνιστικές τιµές που οι τοπικές επιχειρήσεις δεν θα µπορούν να προσφέρουν.  

Για να µην χάσουν όµως τα κεκτηµένα στην εσωτερική τους αγορά, αλλά και για 

να µπορέσουν να επεκταθούν στο εξωτερικό, θα πρέπει να επενδύσουν στις νέες 

τεχνολογίες και στην έρευνα, µε στόχο την ένταξη στον παραγωγικό τους ιστό νέων 

και καινοτόµων προϊόντων, στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και της 

παραγωγής τους και τέλος στην παροχή καλύτερης ποιότητας προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Οι επενδύσεις που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις εκτός του ότι θα τις 

βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό, συµβάλλουν και αυτές µε την 

σειρά τους στην οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας, στην δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, στην δηµιουργία εθνικού πλούτου από την αύξηση της 

απασχόλησης, στην αύξηση των εσόδων του κράτους εξαιτίας της υψηλότερης 

ζήτησης για την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τους πολίτες - απόρια 

της αύξησης του εισοδήµατος τους, αλλά το σηµαντικότερο όλων, είναι η συµβολή 

τους στην δηµιουργία εθνικού πλούτου, µε παράλληλη αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας, 

από την εισροή ξένου συναλλάγµατος στο εσωτερικό εξαιτίας των εξαγωγών 

προϊόντων υψηλής προστιθεµένης άξιας.  

Οι επενδύσεις σε µια χώρα, είναι κατ' εξοχήν θέµα κουλτούρας και οικονοµικού 

περιβάλλοντος - παράγοντας που επηρεάζεται όµως καθοριστικά από την 

γραφειοκρατία, την πολυνοµία για συναφή θέµατα, την κρατική παρέµβαση στην 

αγορά αλλά και από την διάθεση των τοπικών κοινωνιών για αποδοχή ή απόρριψη 

µιας επενδυτικής πρότασης στην περιοχή τους.  

Στην εδραίωση αυτής της κουλτούρας σηµαντικό ρόλο παίζει και η πολιτική 

ηγεσία, µε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει για την εδραίωση της, αλλά 

και µε τις οικονοµικές και νοµοθετικές τις ενέργειες για την προσέλκυση νέων 

επενδύσεων από το εξωτερικό. Επίσης η πολιτική ηγεσία ενός τόπου θα πρέπει να  

σχεδιάζει για το οικονοµικό αύριο της χώρας, για το λόγο αυτό χρήσιµη θα ήταν η 
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κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων Εθνικής Στρατηγικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, 

Εξαγωγών και Επενδύσεων. 

 

1.2 Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος 

 

Έχοντας µια πρώτη εικόνα για την χρησιµότητα των Επενδύσεων και των 

Εξαγωγών στον παραγωγικό ιστό µιας χώρας και αφού αναφέραµε τις ευεργετικές 

τους επιπτώσεις στην οικονοµική ανάπτυξη και την ευηµερία, θα εισέλθουµε σιγά - 

σιγά στην αιτιολόγηση αυτού του ερευνητικού έργου που πραγµατεύεται την 

Οικονοµική Ανάπτυξη, τις Εξαγωγές και τις Επενδύσεις της ισχυρότερης οικονοµίας 

του κόσµου, των Ηνωµένων Πολιτείων της Αµερικής. 

Οι Η.Π.Α. ήταν από τις πρώτες χώρες στον κόσµο που συνειδητοποίησαν ότι η 

αύξηση του Α.Ε.Π. και της ευηµερίας της κατ΄ επέκταση, περνά µέσα από την έντονη 

παραγωγική διαδικασία καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Επένδυσαν τεράστια 

ποσά στην σχεδίαση και στην υλοποίηση πρωτοποριακών projects σε τεχνολογίες 

αιχµής στην εγχώρια βιοµηχανία τους αρχικά και µετέπειτα σε εταιρίες του 

εξωτερικού. Ένα απτό παράδειγµα της τεχνολογικής υπέροχης των Η.Π.Α. είναι ο 

µεγάλος αριθµός καινοτόµων, για τα παγκόσµια δεδοµένα, εταιριών πληροφορικής 

που θεωρούνται το σηµείο αναφοράς για τις υπόλοιπες οµοειδής εταιρίες του κλάδου. 

Επίσης δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει της προσοχής πως εξαιτίας των 

τεραστίων ποσών που επένδυσαν στην παιδεία τους, τα αµερικανικά πανεπιστήµια 

θεωρούνται σήµερα τα καλύτερα στον κόσµο και µε τους περισσότερους νοµπελίστες 

καθηγητές, αυτό είχε ως αποτέλεσµα οι Η.Π.Α. να είναι σήµερα η πρώτη χώρα στον 

κόσµο στην καταχώριση νέων ευρεσιτεχνιών, µε µεγάλη απόσταση από την δεύτερη.  

Επιπλέον η παγκόσµια οικονοµική πρωτοκαθεδρία των Η.Π.Α δεν θα γινόταν 

πράξη, αν οι Η.Π.Α δεν είχαν εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες (πετρέλαιο, χρυσό, 

ατσάλι, χαλκό κ.α) για να κινηθεί η αµερικανική βιοµηχανία. Έτσι εδώ και πολλά 

χρόνια η Αµερικανική κυβέρνηση µερίµνησε και µεριµνεί ώστε να έχει εύκολη 

πρόσβαση αλλά και να ελέγχει µεγάλα κοιτάσµατα πετρελαίου και άλλων 

πλουτοπαραγωγικών πόρων του εξωτερικού που θεωρούνται ως οι πρώτες ύλες για 

την αµερικανική βαριά βιοµηχανία.   
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Ακόµα ένα στοιχείο για την οικονοµική παντοκρατορία των Η.Π.Α είναι ότι 

κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να καθιερώσει το νόµισµα της, ως νόµισµα αναφοράς, 

για την πραγµατοποίηση σηµαντικών εµπορικών συναλλαγών µε πρώτες και 

καλύτερες τις αγοροπωλησίες πετρελαίου και χρυσού.  

Όµως οι Η.Π.Α. δεν έµειναν εκεί, η συµµετοχή τους σε ζώνες ελεύθερου 

εµπορίου (Βορειοαµερικανική Συµφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, Ελεύθερη Ζώνη 

Εµπορικών Συναλλαγών Ειρηνικού κ.α.) και σε Παγκόσµιους Οργανισµούς και φόρα 

(G8, Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου κ.α.) εγγυώνται την οικονοµική ασφάλεια 

αλλά και την προάσπιση των αµερικανικών οικονοµικών συµφερόντων ανά την 

υφήλιο.  

Η επιβολή εµπορικού προστατευτισµού της εγχώριας αγοράς αλλά και η 

επιδότηση αµερικανικών βιοµηχανικών κλάδων, όπως είναι ο κλάδος του χάλυβα, 

του αυτοκίνητου και των γεωργικών προϊόντων έναντι των ξένων ανταγωνιστών 

τους, επέτρεψε στις αµερικανικές εταιρίες µικρού, µεσαίου και µεγάλου βεληνεκούς 

να ανασάνουν οικονοµικά, να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και να γίνουν 

εξωστρεφής, βοηθώντας και αυτές µε την σειρά τους στην συντήρηση και στην 

επέκταση της οικονοµικής παντοκρατορίας των Ηνωµένων Πολιτειών.  

Έτσι η δηµιουργία αµερικανικών πολυεθνικών εταιριών ήταν ζήτηµα χρόνου. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά αυτών των εταιριών ήταν η τεράστια επένδυση κεφαλαίων 

αρχικά στην αµερικανική επικράτεια και µετέπειτα στο εξωτερικό. Η διασπορά των 

πολυεθνικών αµερικανικών κεφαλαίων σε αναπτυσσόµενες χώρες µε χαµηλό κόστος 

παραγωγής αλλά και µε µεγάλους πληθυσµούς ήταν µια νέα πραγµατικότητα. Σκοπός 

της νέας επενδυτικής κουλτούρας των επιχειρήσεων αυτών ήταν να εκµεταλλευτούν 

τις νέες εµπορικές ευκαιρίες που ανοίγονταν µπροστά τους αλλά και να εδραιωθούν 

ακόµα περισσότερο έναντι των ανταγωνιστών τους. ∆εν είναι τυχαίο πως σήµερα η 

κερδοφορία αυτών των εταιριών αντιστοιχεί στο Α.Ε.Π. πολλών αναπτυσσόµενων 

χωρών µαζί.  

Αυτή όµως η πρακτική δηµιούργησε µια νέα εµπορική πραγµατικότητα, µε 

έντονο το στοιχείο του εµπορικού ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών, αφού τα 

κεφάλαια που επενδύθηκαν στις χώρες αυτές τις έδωσαν το έναυσµα να αναπτυχτούν 

γρήγορα εκµεταλλευόµενες στο έπακρο τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα και να 
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γίνουν οι αναδυόµενοι οικονοµικοί κολοσσοί. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η 

Κίνα και η Ινδία όπου εξαιτίας των κεφαλαίων αυτών αναπτύχτηκαν τάχιστα και 

θεωρούνται σήµερα οι ανερχόµενες οικονοµίες του κόσµου. Οι εµπορικές σχέσεις 

των δυο αυτών κρατών µε τις Η.Π.Α αναπτύσσονται ραγδαία, σε σηµείο που να 

µιλάµε πλέον για εµπορικές σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ των τριών αυτών 

χωρών, µε την αµερικανική οικονοµία να θεωρείται η µεγάλη χαµένη εξαιτίας των 

υψηλών εµπορικών ελλειµµάτων που παρουσιάζει έναντι των άλλων δυο.  

  Έτσι έπειτα από την περιγραφή της αµερικανικής οικονοµικής πραγµατικότητας 

δεν µας µένει παρά να ερευνήσουµε κατά ποσό οι επενδύσεις και οι καθαρές 

εξαγωγές που πραγµατοποιεί η χώρα επηρεάζουν τον ρυθµό µεταβολής του Α.Ε.Π 

της κατά την διάρκεια των ετών.  

 

1.3 Σκοπός της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσπαθήσει να προσδιορίσει µε 

εµπειρικό τρόπο τις σχέσεις µεταξύ του Α.Ε.Π (GDP), των Επενδύσεων 

(INVESTMENTS) και των Εξαγωγών (EXPORTS) για τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής. Επίσης θα εξετάσουµε την ύπαρξης µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας 

σχέσης µεταξύ των µεταβλητών, κάνοντας χρήση µια διαδικασία αυτοσυσχέτισης 

(VAR Υπόδειγµα) η οποία περιλαµβάνει τις παραπάνω µεταβλητές. Ακόµα µε την 

βοήθεια του ελέγχου αιτιότητας Granger θα εξετάσουµε τις σχέσεις αυτές αλλά και 

τις κατευθύνσεις των σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των µεταβλητών. Στην 

έρευνα που θα ακολουθήσει χρησιµοποιούνται ετήσια στοιχεία, µε έτος βάσης το 

1992, για την χρονική περίοδο 1930 - 1995 και οι τιµές της κάθε µεταβλητής είναι σε 

δισεκατοµµύρια $. 

 

1.4 Στόχοι της ∆ιπλωµατικής Εργασίας  

 
Η εµπειρική µελέτη για την εύρεση της σχέσης ανάµεσα στο Α.Ε.Π., στις Επενδύσεις 

και στις Εξαγωγές έχει τους παρακάτω στόχους: 

 



Εισαγωγή στο θέµα της διπλωµατικής εργασίας                                   Κεφάλαιο 1ο  

 

     18

•    Να πραγµατοποιήσουµε ελέγχους στασιµότητας για τις µεταβλητές του 

υποδείγµατος. 

•    Να πραγµατοποιήσουµε ελέγχους για την ύπαρξη µακροχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών (σχέσεις συνολοκλήρωσης). 

•    Να προσδιορίσουµε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 

•    Να ελέγξουµε για την ύπαρξη αιτιακών σχέσεων µεταξύ των µεταβλητών, να 

αποτυπώσουµε τις αιτιακές σχέσεις καθώς και τις κατευθύνσεις τους. 

•    Να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα για τις µεταβλητές µας και τέλος να 

καταθέσουµε προτάσεις για περαιτέρω έρευνα από άλλους µελετητές. 

 

1.5 ∆ιάρθρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν στην προηγούµενη ενότητα του κεφαλαίου 

προσδιορίζουν εν πολλοίς και την κύρια διάθρωση της διπλωµατικής εργασίας. 

Συγκεκριµένα η διπλωµατική εργασία αποτελείται από 10 κεφάλαια. Σχεδόν όλα τα 

κεφάλαια έχουν την παρακάτω διάρθρωση. ∆ηλαδή: 

 

→   Την εισαγωγή, όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του θέµατος. 

→   Την µεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων και τον έλεγχο   

υποθέσεων. 

→   Τις εκτιµήσεις των αποτελεσµάτων του κάθε ελέγχου. 

→   Τα συµπεράσµατα για κάθε κεφάλαιο ώστε να δούµε αν και κατά πόσο 

επετεύχθησαν οι στόχοι που θέσαµε. 
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Ειδικότερα το κάθε κεφάλαιο ασχολείται µε τα εξής: 

Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή στο θέµα της διπλωµατικής: Περιλαµβάνει την 

αιτιολόγηση του θέµατος της διπλωµατικής εργασίας και προσδιορίζει τον σκοπό και 

τους στόχους της.  

Κεφάλαιο 2ο - Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

θεωρίας γίνεται σε δυο µέρη: Στο πρώτο µέρος εξετάζεται η σχέση µεταξύ των 

Εξαγωγών και του Α.Ε.Π και ακολουθεί η βιβλιογραφία σχετικά µε την επίδραση των 

Επενδύσεων στην Οικονοµική Ανάπτυξη.  

Κεφάλαιο 3ο – ∆εδοµένα και εξειδίκευση του υποδείγµατος: Στο 3ο κεφάλαιο  

πραγµατοποιούµε µια σειρά από ελέγχους για να διαπιστώσουµε αν το υπόδειγµα των 

µεταβλητών παρουσιάζει προβλήµατα, να εντοπίσουµε ποια είναι αυτά και να τα 

λύσουµε στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

Κεφάλαιο 4ο – Περιγραφή και παρουσίαση των µεταβλητών που µετέχουν στην 

έρευνα: Στο κεφάλαιο αυτό γίνετε γραφική απεικόνιση των µεταβλητών και 

σχολιάζεται η πορεία τους, αναλύονται τα βασικά στατιστικά τους στοιχεία και 

αποτυπώνονται οι συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών. 

Κεφάλαιο 5ο – Στασιµότητα των µεταβλητών: Γίνεται ο έλεγχος της µοναδιαίας 

ρίζας µε µια σειρά ελέγχων και επιλέγεται η καλύτερη µορφή της εξίσωσης 

στασιµότητας για την κάθε µεταβλητή.  

Κεφάλαιο 6ο – Συνολοκλήρωση (Μακροχρόνιες σχέσεις των µεταβλητών): Με 

την βοήθεια του ελέγχου συνολοκλήρωσης των Engel – Granger ελέγχουµε για την 

ύπαρξη µακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών. 

Κεφάλαιο 7ο – Συνολοκλήρωση και υποδείγµατα διανυσµατικών 

αυτοπαλινδροµήσεων (VAR Υπόδειγµα): Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται ο 

έλεγχος για την ύπαρξη µακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας µε την εφαρµογή της 

µεθόδου του Johansen για τα υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων. 

Κεφάλαιο 8ο – Υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος (Βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ 

των µεταβλητών): Στο 8ο κεφάλαιο γίνετε η διερεύνηση για την ύπαρξη 
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βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών, κάνοντας χρήση του 

µοντέλου διόρθωσης σφάλµατος. 

Κεφάλαιο 9ο – Σχέσεις αιτιότητας κατά Granger: Στο κεφάλαιο 9 προσδιορίζονται 

οι σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών µε τον έλεγχο κατά Granger, δηλαδή 

το κατά πόσο µια µεταβλητή του υποδείγµατος αιτιάζει µια άλλη µεταβλητή ή 

αιτιάζεται από αυτήν καθώς επίσης προσδιορίζουµε και την κατεύθυνση των σχέσεων 

που προκύπτουν.   

Κεφάλαιο 10ο – Συµπεράσµατα: Στο τελευταίο κεφάλαιο κάνουµε µια 

ανακεφαλαίωση της διπλωµατικής εργασίας παρέχοντας στον αναγνώστη µια 

ολοκληρωµένη εικόνα της εργασίας και παρουσιάζουµε τα επιµέρους και τα γενικά 

συµπεράσµατα που προκύπτουν. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την κατάθεση της πρόταση µας για περαιτέρω 

έρευνα από αλλους µελετητές.  

 

Στην εργασία περιλαµβάνονται επίσης τα παρακάτω παραρτήµατα: 

 

1. Συγκεντρωτική αρθρογραφική ανασκόπηση. 

2. Ο συγκεντρωτικός πίνακας µε τα δεδοµένα των µεταβλητών που συµµετέχουν 

στο υπόδειγµα µας για την χρονική διάρκεια 1930 – 1995. 

3. Ο έλεγχος των Dickey – Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα 

και στις πρώτες διάφορες για την κάθε µεταβλητή.  

4. Ο έλεγχος των Phillips - Perron για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα 

και στις πρώτες διάφορες για τις µεταβλητές µας. 

5. Ο έλεγχος των KPSS. 

6. Ο έλεγχος των Engel – Granger για την ύπαρξη µακροχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών. 

7. Ο έλεγχος για συνολοκληρωµένα διανύσµατα µε την µέθοδο του Johansen. 

8. Ο έλεγχος ECM (µοντέλο διόρθωσης σφάλµατος) για την ύπαρξη 

βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών. 

9. Ο έλεγχος αιτιότητας µε την µέθοδο Granger.
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Κεφάλαιο 2ο   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Υπάρχει ένα µεγάλο τµήµα της οικονοµικής θεωρίας που αναλύει τη θεωρητική 

σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή 

υπάρχουν και άλλες µεταβλητές που επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές 

και την ανάπτυξη. Βέβαια, αφού οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της ανάπτυξης, η 

αύξηση των εξαγωγών συνεισφέρει στην αύξηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Όµως, 

υπάρχουν σηµαντικοί έµµεσοι παράγοντες που επιδρούν στη σχέση µεταξύ των 

εξαγωγών και της ανάπτυξης. 

Η θεωρητική υπόθεση για τη σχέση ανάµεσα στις εξαγωγές και την οικονοµική 

ανάπτυξη αρχικά διατυπώθηκε από τον Ricardo το 1817. Σύµφωνα µ’ αυτήν το 

εµπόριο δίνει τη δυνατότητα σε µια χώρα να διακρίνεται από την παραγωγή 

προϊόντων στα οποία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτηµα µε αποτέλεσµα να 

επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο εθνικού πλούτου.  

 

2.2  Η σχέση των Εξαγωγών και της Οικονοµικής Ανάπτυξης 

 

Πρόσφατες εµπειρικές έρευνες όσο αναφορά τη σχέση ανάπτυξης και εξαγωγών 

είναι λιγότερο πειστικές, κυρίως επειδή το θέµα δεν είναι αν µια χώρα µπορεί να 

εµπορεύεται αλλά αν οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την προαγωγή του 

εµπορίου αυξάνουν την παραγωγή. 

Το βασικό επιχείρηµα a priori είναι ότι η επέκταση των εξαγωγών συµβάλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη αυξάνοντας το ποσοστό της ακαθάριστης επένδυσης και 

αυξάνοντας τον συντελεστή παραγωγικότητας. Αν υπάρχουν κίνητρα για την αύξηση 

των επενδύσεων και τη βελτίωση της τεχνολογίας, οι οριακοί συντελεστές 

παραγωγικοτήτων αναµένεται να είναι υψηλότεροι στον εξαγωγικό τοµέα από τους 

υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας.  
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H ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Οι εξαγωγές χαλαρώνουν τους δεσµευτικούς περιορισµούς του 

ξένου συναλλάγµατος και επιτρέπουν τις αυξήσεις στα εισαγόµενα κεφαλαιουχικά 

αγαθά, όπως και στα ενδιάµεσα αγαθά (McKinnon 1964).  

Ακόµη η εξαγωγική επέκταση θα αυξήσει την παραγωγικότητα προσφέροντας 

µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακος (Helpman and Krugman 1985). 

Επίσης η εξαγωγική επέκταση επιφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντων εξαιτίας της 

εξαγωγικής έκθεσης σε παγκόσµια πρότυπα κατανάλωσης (Krueger 1985). 

Οι εξαγωγές θα οδηγήσουν µια επιχείρηση να υπερεπενδύση σε νέες τεχνολογίες 

ως µια νέα στρατηγική µαζικής παραγωγής, στην αύξηση του ποσοστού κεφαλαιακού 

σχηµατισµού και των τεχνολογικών αλλαγών  (Rodrik 1988, Ghirmay, Grabowski 

and Sharma 2001).  

Επιπλέον, οι εξαγωγές επιτρέπουν σε φτωχές χώρες µε εγχώριες στενές αγορές 

να επωφελούνται από οικονοµίες κλίµατος (Helpman and Krugman 1985). Ακόµη, 

οδηγούν στη βελτίωση της επάρκειας των πόρων και ιδιαίτερα στη βελτίωσητης 

χρησιµοποίησης του κεφαλαίου λόγω του ανταγωνισµού στις παγκόσµιες αγορές 

(Balassa 1978, Bhagwati and Srinivasan 1979, Krueger 1980). 

Μεγαλύτερες οικονοµίες που εκτιµώνται ανάλογα µε την περιοχή, τον πληθυσµό 

και το µέγεθος της εγχώριας αγοράς, µπορεί να παράγουν και να απορροφήσουν 

µεγαλύτερο µερίδιο της εγχώριας παραγωγής τους, τείνουν να έχουν χαµηλότερους 

λόγους (Pereira and Xu 2000). 

 Από την άλλη πλευρά οι χαµηλοί λόγοι των εξαγωγών προς το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν µπορούν να αντανακλούν περιοριστικές εµπορικές πολιτικές. 

Ωστόσο, οι χώρες χαµηλής αναλογίας, που είναι ταξινοµηµένες ως δυναµικά 

προσανατολισµένες από την παγκόσµια τράπεζα, ταιριάζουν κατάλληλα στην 

κατηγορία αυτή. 

 

2.3 Η επίδραση των Επενδύσεων στην αύξηση του Α.Ε.Π. 

 

Ο Solow (1956) υποστηρίζει ότι υψηλότεροι ρυθµοί επενδύσεων και 

αποταµίευσης,δηµιουργούν περισσότερο συσσωρευµένο κεφάλαιο ανά εργάτη 

καταλήγοντας σε µια αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής αλλά µε µειωµένο ρυθµό. 
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Οι δηµόσιες επενδύσεις συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη προσφέροντας 

δηµόσια αγαθά που είναι απαραίτητα στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι δαπάνες αυτές 

είναι συµπληρωµατικές προς την ιδιωτική επένδυση και τείνουν να έχουν θετική 

επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Ο Τyler (1981) εξέτασε ένα δείγµα 55 αναπτυσσόµενων χωρών µεσαίου 

εισοδήµατος και κατέληξε ότι οι εξαγωγές και οι ακαθάριστες επενδύσεις είναι οι πιο 

σηµαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης. 

Οι νέες θεωρίες ανάπτυξης περιλαµβάνοντας την τεχνολογική µεταβολή, δίνουν 

έµφαση στο ρόλο της επένδυσης ταυτόχρονα µε το ανθρώπινο και το φυσικό 

κεφάλαιο για µακροχρόνια ανάπτυξη. Οι πολιτικές που επηρεάζουν το επίπεδο 

ανάπτυξης και την αποδοτικότητα της επένδυσης επηρεάζουν και τη µακροχρόνια 

ανάπτυξη. 

Θεωρητικά οι ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη 

άµεσα αυξάνοντας το απόθεµα του φυσικού κεφαλαίου στην οικονοµία Plossner 

(1992) και έµµεσα προάγοντας την τεχνολογία Levine and Renelt (1992). 

Πρόσφατες εµπειρικές µελέτες έδωσαν έµφαση στο διαφοροποιηµένο ρόλο των 

ιδιωτικών και των δηµόσιων επενδύσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία. Οι δηµόσιες 

επενδύσεις στις υποδοµές, στο βαθµό που αποδεικνύουν συµπληρωµατικότητα προς 

τις ιδιωτικές επενδύσεις, µπορούν να αυξήσουν το οριακό προϊόν του ιδιωτικού 

κεφαλαίου αυξάνοντας κατά συνέπεια το ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. 

Οι Κhan and Kumar (1997) έδειξαν ότι οι επιδράσεις των ιδιωτικών και των 

δηµόσιων επενδύσεων στην ανάπτυξη διαφέρουν σηµαντικά µε την ιδιωτική 

επένδυση να είναι πιο παραγωγική από τη δηµόσια επένδυση.  

Σύµφωνα µε τους Knight, Loyaza and Villanueva (1993) and Nelson and Singh 

(1994) οι δηµόσιες επενδύσεις στις υποδοµές έχουν µια σηµαντική επίδραση στην 

ανάπτυξη τη δεκαετία του 1980. 

Οι Εasterly and Rebelo (1993) εκτίµησαν ότι οι δηµόσιες επενδύσεις στις 

µεταφορές και στις επικοινωνίες σχετίζονται θετικά µε την ανάπτυξη. ∆ηµόσιες 

επενδύσεις σε κρατικές επιχειρήσεις δεν είχαν καµιά επίδραση στην οικονοµική 

ανάπτυξη, ενώ οι δηµόσιες επενδύσεις στη γεωργία είχαν αρνητική επίδραση. 

Η επίδραση των άµεσων ξένων επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη 

εξαρτάται από το επίπεδο της τεχνολογίας της εγχώριας οικονοµίας, την οικονοµική 
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σταθερότητα, την κρατική επενδυτική πολιτική και το βαθµό ανοίγµατος της 

οικονοµίας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα της εγχώριας 

οικονοµίας, µεταβάλουν το συγκριτικό της πλεονέκτηµα, συµβάλουν στην 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας, επειδή τείνουν να είναι πιο παραγωγικές από τις 

εγχώριες επενδύσεις. 

Οι Βlomstorm, Lipsey, Zejan (1994) αναφέρουν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή 

σχέση ανάµεσα στις εισροές των άµεσων ξένων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

και της ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις αναπτυσσόµενες χώρες για την 

περίοδο 1960-1985. 

Ο Zhang (1999) εξετάζει την αιτιακή σχέση ανάµεσα στις άµεσες ξένες 

επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη µε την µέθοδο αιτιότητας κατά Granger για 

10 ασιατικές χώρες. Tα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη 

αιτιακή σχέση από τις άµεσες ξένες επενδύσεις προς την οικονοµική ανάπτυξη για 

τρεις χώρες (Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ταιβάν), αµφίδροµη αιτιακή σχέση για δυο χώρες 

την Κίνα και την Ινδονησία, µονόδροµη αιτιακή σχέση από την οικονοµική ανάπτυξη 

προς τις εξαγωγές για δυο χώρες (Μαλαισία, Ταϊλανδή) και τέλος δεν υπάρχει 

αιτιακή σχέση για την Κορέα και τις Φιλιππίνες. 

Οι Βorensztein De Gegorio and Lee (1998) επισηµαίνουν ότι η θετική σχέση 

ανάµεσα στις εισροές των άµεσων ξένων επενδύσεων και της οικονοµικής ανάπτυξης 

καθορίζεται από την επίτευξη ενός ελάχιστου επιθυµητού επιπέδου ανάπτυξης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Η Μoudatsou (2003) σε µια εµπειρική αποτίµηση των επιδράσεων των άµεσων 

ξένων επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την περίοδο 1980-1996 διαπίστωσε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσά τους 

ταυτόχρονα είτε άµεσα είτε έµµεσα. 

 

2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κάναµε µια αναλυτική παρουσίαση των διάφορων 

θεωρητικών προσεγγίσεων που αφορούν την επίδραση των εξαγωγών και των 

επενδύσεων στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι προσεγγίσεις αυτές καταλήγουν στο 

συµπέρασµα πως υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα σε αυτές τις τρεις µεταβλητές και 
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πως η θετική πορεία των επενδύσεων και των εξαγωγών µιας χώρας συµβάλλει 

αποφασιστικά στην οικονοµική της ανάπτυξη.  
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Κεφάλαιο 3ο    ∆εδοµένα και Εξειδίκευση του Υποδείγµατος 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνουν οι πρώτοι έλεγχοι για τις µεταβλητές που µετέχουν 

στην έρευνα δίνοντας µας µια πρώτη εικόνα για τα προβλήµατα που τυχόν 

αντιµετωπίζει το υποδείγµατος µας, τις κατευθυντήριες γραµµές που θα πρέπει να 

ακολουθήσουµε στην συνέχεια για την εξειδίκευση του, αλλά και για την διόρθωση 

του υποδείγµατος µας που ίσως χρειαστεί να κάνουµε σε επόµενα κεφάλαια.  

 

3.2 Ανάλυση του Υποδείγµατος 

 

Για την ανάλυση της αιτιακής σχέσης µεταξύ των µεταβλητών της οικονοµικής 

ανάπτυξης, των επενδύσεων και των καθαρών εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών 

χρησιµοποιούµε το παρακάτω µοντέλο VAR τριών µεταβλητών: 

 

GDP: Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

EXPORTS: Οι Εξαγωγές 

INV: Οι Επενδύσεις 

 

Το τριµετάβλητο Var υπόδειγµα είναι της µορφής: 

    U = (GDP, EXPORTS, INV)                                   (3.1) 

 

Η γραµµική µορφή της συνάρτησης του υποδείγµατος µας είναι η εξής: 

GDPt = b0 + b1EXPORTSt + b2INVt + Ut          (3.2) 

Όπου: 

•     GDP η εξαρτηµένη µας µεταβλητή 



∆εδοµένα και Εξειδίκευση του Υποδείγµατος                                        Κεφάλαιο 3ο  

 

     27

•    b0 παράµετρος προς εκτίµηση 

•     b1 παράµετρος προς εκτίµηση 

•     EXPORTS είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή 

•     b2 παράµετρος προς εκτίµηση 

•     INV είναι η ανεξάρτητη µεταβλητή 

•     Ut είναι ο διαταρακτικός όρος και είναι µια τυχαία µεταβλητή µε τιµή (σχεδόν 
πάντα) ίσον µε το µηδέν. 

 

Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων  

 

Για να εφαρµόσουµε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων τρέχουµε την 

γραµµική µας παλινδρόµηση µεταξύ της εξαρτηµένης µεταβλητής (GDP), της 

σταθεράς c, που αντιπροσωπεύει την b0 της γραµµικής συνάρτησης (εξ. 3.2), και τις 

δυο ανεξάρτητες µεταβλητές, των Εξαγωγών (EXPORTS) και των Επενδύσεων 

(INV) αντίστοιχα.  

 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 10/29/09   Time: 11:55 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 526.3646 69.99046 7.520520 0.0000 

EXPORTS 0.678690 1.186146 0.572181 0.5692 

INV 6.395747 0.203509 31.42728 0.0000 

R-squared 0.971982     Mean dependent var 3041.005 

Adjusted R-squared 0.971092     S.D. dependent var 1822.529 

S.E. of regression 309.8711     Akaike info criterion 14.35458 

Sum squared resid 6049265.     Schwarz criterion 14.45411 

Log likelihood -470.7011     F-statistic 1092.769 

Durbin-Watson stat 0.728546     Prob(F-statistic) 0.000000 

    Πίνακας 3.2.1: Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (O.L.S.)  

Μετά την εφαρµογή της µεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων και την αφαίρεση 

από την γραµµική συνάρτηση (εξ. 3.2)  του διαταρακτικού όρου ut, πραγµατοποιούµε 
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τον έλεγχο των προσήµων της γραµµικής συνάρτησης και έχουµε το εξής 

αποτέλεσµα:            

                       GDP = 526.36 + 0.678 EXPORTS + 6.395 INV                 (3.3) 

 

Ο έλεγχος των προσήµων των µεταβλητών του υποδείγµατος µας, έδειξε ότι τα 

πρόσηµα των συντελεστών είναι σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, ότι δηλαδή η 

ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων επιδρούν θετικά στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας. 

 

Ο Έλεγχος της στατιστικής σηµαντικότητας των µεταβλητών  

Ο έλεγχος της σηµαντικότητας των µεταβλητών γίνεται µε δυο τρόπους: 

•    Με τον έλεγχο της κατανοµής T-Student (t – Statistic) για κάθε µεταβλητής  

•    Και µε τα prob. values  

 

EXPORTS 

Υποθέσεις: 

• Αν H0: bj=0, τότε η µεταβλητή µας δεν είναι στατιστικά σηµαντική 

(|tάσκησης| < |tπίνακα|). 

• Αν Hα: bj≠ 0, τότε η µεταβλητή µας είναι στατιστικά σηµαντική 

 (|tάσκησης| > |tπίνακα|). 

 

Αρχικά βρίσκουµε τα κρίσιµα σηµεία (t) από τον πίνακα της T-Student  µε βαθµούς 

ελευθερίας ν = n - (m+1) = 66 – (2+1) = 63 και για επίπεδο σηµαντικότητας α = 5% 

Όπου:  n είναι το πλήθος των «εγγραφών» µας  

            m είναι το πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλητών µας  
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Τα κρίσιµα σηµεία της T-Student  είναι:  

0 0.05/2

0.05/2

: 2

: 2

H t

Ha t

− −�

�
  

Εποµένως έχουµε:  

→ |tάσκησης| < |tπίνακα| => 0.572181 < 2   

→ Το  Probability της µεταβλητής είναι 0.5692 > 0.05  

Οπότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µεταβλητή µας δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική και αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση (Ηο). 

 

INV 

Με τον έλεγχο της κατανοµής T-Student για την µεταβλητή των επενδύσεων 

πρόεκυψε από την O.L.S. ότι η κατανοµή  T - Student είναι t = 31.42728.  

→ |tάσκησης| > |tπίνακα| => 31.42728  > 2   

→ Το Probability είναι 0.00 < 0.05 και εποµένως καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι η µεταβλητή µας είναι σηµαντική.  

 

Έλεγχος του Συντελεστή Προσδιορισµού 

 

Ο συντελεστής  προσδιορισµού (coefficient of determination) που συµβολίζεται 

µε το R2 εκφράζει το ποσοστό της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µεταβλητής Υ η 

οποία ερµηνεύεται  από τις τιµές της ανεξάρτητης µεταβλητής Χ. Ο συντελεστής 

προσδιορισµού R2 µπορεί να πάρει τιµές στο διάστηµα [0,1].  

Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του R2, τόσο καλύτερη είναι η προσαρµογή των 

δεδοµένων στο γραµµικό µοντέλο ή αλλιώς τόσο καλύτερα το γραµµικό µοντέλο 

εκφράζει τα δεδοµένα του υποδείγµατος και είναι το πηλίκο: 
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Έτσι στην περίπτωση µας διαπιστώνουµε  ότι ο συντελεστής προσδιορισµού 

είναι R2 = 0.972, τιµή που είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και σηµαίνει ότι τα 

δεδοµένα του ΑΕΠ ερµηνεύουν το 97.2% της συνολικής µεταβλητότητας των 

εξαγωγών και των επενδύσεων.  

 

 Έλεγχος της ∆ιακύµανσης της F – Κατανοµής των µεταβλητών  

 

Όπως µας δείχνει ο πίνακας 3.2.1 η τιµή της F - Statistic  είναι 1092.769 και το 

Prob. F-Statistic = 0.000 < 0.05  πράγµα που σηµαίνει ότι υπάρχει γραµµική σχέση 

µεταξύ των µεταβλητών και απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση Η0. 

 

Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης  

 

∆ύο είναι οι έλεγχοι που χρησιµοποιούνται στην πράξη για τον έλεγχο της ύπαρξης ή 

µη αυτοσυσχέτισης : 

 

•    Ο έλεγχος των Durbin-Watson (DW)  

•    Ο έλεγχος των Breusch-Godfrey (ΒG).  

 

O πρώτος χρησιµοποιείται για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης Α΄ τάξης του 

διαταρακτικού όρου, ενώ ο δεύτερος  χρησιµοποιείται για τον έλεγχο ύπαρξης ή µη 

αυτοσυσχέτισης του διαταρακτικού όρου µεγαλύτερης της πρώτης τάξης.  

Η τιµή του DW του υποδείγµατος µας είναι DW = 0.728546. Για επίπεδο 

σηµαντικότητας α = 5%, για κ = 2 (ο αριθµός των ερµηνευτικών µεταβλητών), n = 66 

(το δείγµα των παρατηρήσεων µας), το dL (τα κατώτερα όρια των τιµών της 
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στατιστικής d)  και dU (τα ανώτερα όρια των τιµών της στατιστικής D) είναι  dL = 

1.536 και dU = 1.662 αντίστοιχα.    

  

• Αν D-W > dU, ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 
• Αν D-W < dL, Υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 
• Αν dU < D-W < dL, Το αποτέλεσµα είναι αβέβαιο. 
 
 
Επειδή το D-W Stat από την παλινδρόµηση µας είναι: 
 
 

• DW = 0.7285 < 1.536 = dL   

• DW = 0.7285 < 1.662 = dU  

διαπιστώνουµε ότι έχουµε Θετική Αυτοσυσχέτιση A΄ Τάξης και συνεπώς 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση 0H , ότι δηλαδή οι διαταρακτικοί όροι είναι 

ανεξάρτητοι µεταξύ τους.  

Ο έλεγχος των BG για την ύπαρξη ή µη αυτοσυσχέτισης οποιασδήποτε τάξης  

γίνεται µε δύο ελέγχους: 

 

•    Την Χ2 κατανοµή και  

•    Τον έλεγχο του Prob. της F - statistic. 

 

→ Υπολογίζοντας την X2 κατανοµή από τον πίνακα της, για α = 5%, n το πλήθος 

του δείγµατος και p = 1 ,η τάξη της αυτοσυσχέτισης, έχουµε X2 = 3.841. 

→ Η τιµή της R – squared των Breusch-Godfrey είναι R2 = 26.107.                          

→ Επειδή R2 > X2  => 26.107 > 3.841 καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 40.57526     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 26.10734     Probability 0.000000 

       Πίνακας 3.2.2: Έλεγχος Αυτοσυσχέτισης των Breusch – Godfrey 
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Επίσης σύµφωνα µε τον πίνακα 3.2.2 για τον έλεγχο του Prob. της F – statistic, 

παρατηρούµε ότι το probability της F – statistic είναι 0.0000 < 0.05 και εποµένως 

καταλήγουµε στο ίδιο συµπέρασµα.  

 

Έλεγχος της Κανονικότητας των καταλοίπων των Jarque – Bera 

 

Όπως γνωρίζουµε η στατιστική των Jarque - Bera ακολουθεί την X2 
κατανοµή. 

Έτσι από τον πίνακα της X2 κατανοµής για α = 0.05 και  n = 2 ,οι βαθµοί ελευθερίας, 

βρίσκουµε ότι η τιµή της  X2 = 5.99.  

Μελετώντας το διάγραµµα 3.1 παρατηρούµε πως η τιµή της στατιστικής των 

Jarque – Bera είναι  JB = 14.98. Συγκρίνοντας τις δυο αυτές τιµές διαπιστώνουµε ότι 

J-B > X2 => 14.98 > 5.99  και καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τα κατάλοιπα δεν 

κατανέµονται κανονικά. 
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Series: Residuals

Sample 1930 1995

Observations 66

Mean       2.76E-13

Median  -67.21176

Maximum  849.5277

Minimum -620.4705

Std. Dev.   305.0666

Skewness   1.038842

Kurtosis   4.064134

Jarque-Bera  14.98518

Probability  0.000557

 

          ∆ιάγραµµα 3.1: Έλεγχος των καταλοίπων (Residuals) 

Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγούµαστε µε την πραγµατοποίηση του ελέγχου του 

Probability των Jarque – Bera αφού το Prob. = 0.000557 < 0.05 και εποµένως 

επαληθεύουµε το πρώτο µας συµπέρασµα, ότι δηλαδή τα κατάλοιπα δεν 

κατανέµονται κανονικά. 
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Έλεγχος της Ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων (White) 

 

Ο κύριος έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων πραγµατοποιείται µε 

τον έλεγχο του White (White Heteroskedasticity Test) από τον παρακάτω τύπο: 

 W = nR2 ~ X2(v)                                (3.5) 
 
Όπου:  

•    ν είναι οι βαθµοί ελευθερίας 
 

•    n  το µέγεθος του δείγµατος 
 
 

Ο έλεγχος ετεροδιασκεδαστικότητας πραγµατοποιείται µε δυο ελέγχους: 

 

•    Την Χ2 κατανοµή και  

•    Τον έλεγχο του Prob. της F - statistic. 

 

Για τον έλεγχο της X2 κατανοµής προκύπτει από τον πίνακα της οτι για επίπεδα 

σηµαντικότητας α = 5% και  n = 2 , οι βαθµοί ελευθερίας, το X2 = 5.99 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.383307     Probability 0.250299 

Obs*R-squared 5.488884     Probability 0.240708 

   Πίνακας 3.2.3: Έλεγχος Ετεροδιασκεδαστικότητας του White 

 

Έτσι σύµφωνα µε τον πίνακα 3.2.3  το R2 < X2  => 5.488 < 5.99 πράγµα που 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ετεροδιασκεδαστικότητα, ενώ στο ίδιο αποτέλεσµα 

καταλήγουµε και µε τον έλεγχο του Probability της F –Statistic αφού το Prob. F-statistic 

= 0.25 > 0.05  
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Έλεγχος Ετεροδιασκεδαστικότητας υπό συνθήκη µε τον έλεγχο του 

υποδείγµατος ARCH 

 

Το υπόδειγµα ARCH που ετυµολογικά σηµαίνει αυτοπαλίνδροµος 

(autoregression) παράγοντας ετεροσκεδαστικότητας υπό συνθήκη, κατασκευάστηκε 

για να αντιµετωπίσει την µεταβολή του µεγέθους της διακύµανσης µέσα στο χρόνο.  

 

 

ARCH Test: 

F-statistic 32.29956     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 22.03023     Probability 0.000003 

    Πίνακας 3.2.4: Έλεγχος υποδείγµατος ARCH Α΄ Τάξης 

 

Ελέγχοντας το Prob. της F – Statistic του υποδείγµατος ARCH διαπιστώνουµε 

ότι το Prob. = 0.000 < 0.05 και συµπεραίνουµε ότι έχουµε υπόδειγµα ARCH(1) ή 

αλλιώς υπόδειγµα ARCH υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας πρώτης τάξης 

(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity First Order). 

 

Έλεγχος Εξειδίκευσης (Ramsey Test) 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.586443     Probability 0.446703 

Log likelihood ratio 0.621345     Probability 0.430548 

   Πίνακας 3.2.5: Έλεγχος Εξειδίκευσης του Ramsey  

 

Έτσι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του έλεγχου στον πίνακα 3.2.5, 

διαπιστώνουµε ότι το   Prob. της  F- Statistic  = 0.4467 > 0.05 άρα καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι η εξειδίκευση του υποδείγµατος µας δεν είναι σωστή.  
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Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών (Chow Breakpoint Test) 

 

Με το Chow Breakpoint Test ελέγχουµε την σταθερότητα του υποδείγµατος 

κοιτώντας τις γραφικές παραστάσεις των µεταβλητών. Ύστερα από προσεκτική 

µελέτη των γραφικών παραστάσεων, διακρίνουµε ότι υπάρχει µια µεγάλη πτώση 

(breakpoint) της τιµής των εξαγωγών των Η.Π.Α. κατά το έτος του 1972 το οποίο και 

βάζουµε ως έτος αναφοράς για την πραγµατοποίηση του ελέγχου µας.  

 

Chow Breakpoint Test: 1972  

F-statistic 9.183446     Probability 0.000043 

Log likelihood ratio 24.93938     Probability 0.000016 

   Πίνακας 3.2.6: Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών 

 

Ελέγχοντας  το Prob. της F – Statistic παρατηρούµε ότι: Prob. = 0.000043 < 0.05 

πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχουµε πρόβληµα σταθερότητας των συντελεστών 

του υποδείγµατος µας. 

 

Έλεγχος για την σωστή πρόβλεψη του υποδείγµατος (Chow Forecast Test) 

 

Με το Chow Forecast Test ελέγχουµε για την σωστή πρόβλεψη του υποδείγµατος 

µας, κοιτώντας το Prob. της F – Statistic. Παρατηρούµε ότι: Prob. = 0.000074 < 0.05 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1972 to 1995 

F-statistic 3.936171     Probability 0.000074 

Log likelihood ratio 81.19987     Probability 0.000000 

    Πίνακας 3.2.7: Έλεγχος σωστής πρόβλεψης του υποδείγµατος 

Εποµένως καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι κάναµε σωστή πρόβλεψη στο 
υπόδειγµα µας. 
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Έλεγχος ∆ιαστήµατος Εµπιστοσύνης για το Υπόδειγµα µας (Cusum Test) 

 

Από τα διαγράµµατα 3.2 και 3.3 διαπιστώνουµε ότι ένα σηµαντικό τµήµα του 

υποδείγµατος µας κινείται έξω από τα διαστήµατα εµπιστοσύνης, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται η πιθανότητα λάθους στις προβλέψεις µας και άρα το υπόδειγµα µας να 

µην διαθέτει την εµπιστοσύνη που θα θέλαµε για να εξάγουµε ασφαλή 

συµπεράσµατα.  

    

    ∆ιάγραµµα 3.2:Έλεγχος ∆ιαστήµατος Εµπιστοσύνης  

 

    

    ∆ιάγραµµα 3.3: Έλεγχος ∆ιαστήµατος Εµπιστοσύνης  
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3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο 3 πραγµατοποιήσαµε µια σειρά από ελέγχους για να 

διαπιστώσουµε αν το υπόδειγµα των µεταβλητών που συµµετέχουν στην έρευνα 

παρουσιάζει προβλήµατα για να τα αντιµετωπίσουµε στα κεφάλαια που ακολουθούν.  

Έτσι ο έλεγχος των προσήµων της εξίσωσης επαλήθευσε την οικονοµική θεωρία 

ότι δηλαδή οι Επενδύσεις και οι Εξαγωγές επιδρούν θετικά στην αύξηση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.  

GDP = 526.36 + 0.678EXPORTS + 6.395INVESTMENT  

Ο έλεγχος των συντελεστών παλινδρόµησης για τις µεταβλητές EXPORTS και 

INVESTMENT έδειξε ότι η µεταβλητή των Εξαγωγών δεν είναι στατιστικά 

σηµαντική, ενώ των Επενδύσεων είναι στατιστικά σηµαντική για το υπόδειγµα µας. 

Με τον έλεγχο της F κατανοµής καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει  γραµµική 

σχέση µεταξύ των µεταβλητών, ενώ ο συντελεστής προσδιορισµού έδειξε ότι τα 

δεδοµένα µας ερµηνεύονται κατά R2 = 97.2%  

Ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης των Durbin – Watson και των Breusch-Godfrey µας 

φανέρωσαν την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στο υπόδειγµα µας. Ενώ συγκρίνοντας τον 

συντελεστή προσδιορισµού R2  µε αυτόν των Durbin – Watson ανακαλύψαµε ότι το 

υπόδειγµα µας παρουσιάζει πρόβληµα κίβδηλης παλινδρόµησης, αφού  R2  >  DW  => 

0.97 >  0.72, και πρέπει να αντιµετωπιστεί σε επόµενο κεφάλαιο. 

Με τον έλεγχο κανονικότητας των καταλοίπων καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι 

τα κατάλοιπα µας δεν κατανέµονται κανονικά. Επίσης µε τον έλεγχο του white 

διαπιστώσαµε ότι δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα, ενώ υπάρχει υπόδειγµα ARCH 

πρώτης τάξης ARCH (1).  

Ο έλεγχος σταθερότητας για τους συντελεστές του υποδείγµατος, µας έδειξε ότι 

δεν αντιµετωπίζουµε πρόβληµα σταθερότητας των συντελεστών. Ενώ ο έλεγχος για 

την σωστή πρόβλεψη του υποδείγµατος, µας έδειξε ότι κάναµε σωστή πρόβλεψη. 

Τέλος ο έλεγχος για τα διαστήµατα εµπιστοσύνης δεν µας δίνει ασφαλή 

συµπεράσµατα, µιας και κινούνται σε πολλά σηµεία έξω από τα διαστήµατα 



∆εδοµένα και Εξειδίκευση του Υποδείγµατος                                        Κεφάλαιο 3ο  

 

     38

εµπιστοσύνης των διαγραµµάτων µας µε αποτέλεσµα η πιθανότητα λάθους στις 

προβλέψεις µας να αυξάνεται. 
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Κεφάλαιο 4ο  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Σε κάθε εµπειρική έρευνα η περιγραφική παρουσίαση των βασικών µεταβλητών 

που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση της έρευνας είναι σηµαντική για να µπορέσει ο 

µελετητής να αποκτήσει µια εποπτική εικόνα των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται. 

Έτσι, σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει τις υπό 

διερεύνηση µεταβλητές. Οι µεταβλητές αυτές είναι:  

 

Real Gross Domestic Product: Πραγµατικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Real Net Exports of Goods and Services: Οι Πραγµατικά Καθαρές Εξαγωγές 
Αγαθών και Υπηρεσιών 

Real Gross Private Domestic Investment: Η Πραγµατική Ακαθάριστη Ιδιωτική 
Εγχώρια Επένδυση   

 

H ανάπτυξη των εξαγωγών συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Οι εξαγωγές χαλαρώνουν τους δεσµευτικούς περιορισµούς του 

ξένου συναλλάγµατος και επιτρέπουν τις αυξήσεις στα εισαγόµενα κεφαλαιουχικά 

αγαθά, όπως και στα ενδιάµεσα αγαθά McKinnon (1983).  

Ο λόγος των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν µας δίνει 

πληροφορίες για τη σηµασία των εξαγωγών στην εθνική οικονοµία. Αφού ο λόγος 

των εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ένας δείκτης ανοικτής 

οικονοµίας, ένας µεγαλύτερος λόγος εξαγωγών προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

δείχνει µια περισσότερο ανοικτή οικονοµία. 

Ο Solow (1956) υποστηρίζει ότι υψηλότεροι ρυθµοί επενδύσεων και 

αποταµίευσης δηµιουργούν περισσότερο συσσωρευµένο κεφάλαιο ανά εργάτη 

καταλήγοντας σε µια αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής αλλά µε µειωµένο ρυθµό. 
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Οι δηµόσιες επενδύσεις συµβάλουν στην οικονοµική ανάπτυξη προσφέροντας      

δηµόσια αγαθά που είναι απαραίτητα στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι δαπάνες αυτές 

είναι συµπληρωµατικές προς την ιδιωτική επένδυση και τείνουν να έχουν θετική 

επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι Κhan and Kumar (1997) έδειξαν ότι οι επιδράσεις των ιδιωτικών και των 

δηµόσιων επενδύσεων στην ανάπτυξη διαφέρουν σηµαντικά µε την ιδιωτική 

επένδυση να είναι πιο παραγωγική από τη δηµόσια επένδυση.  

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή και για τις τρεις 

µεταβλητές είναι ετησιοποιηµένα, αποπληθωρισµένα µε έτος βάσης το 1992  και 

αφορούν την χρονική περίοδο 1930 – 1995. Τα στοιχεία του υποδείγµατος 

συλλέχθηκαν από το ηλεκτρονικό site: www.economicswebinsitute.org  

 

4.2 Παρουσίαση των µεταβλητών που συµµετέχουν στο υπόδειγµα  

 

Αφού κάναµε µια θεωρητική προσέγγιση των µεταβλητών µας και παραθέσαµε 

αναλυτικά απόψεις ειδικών, περιγράψαµε και παρουσιάσαµε µε ακρίβεια τις 

µεταβλητές,  ήρθε η στιγµή να ξεκινήσουµε τον ουσιαστικό έλεγχο του υποδείγµατος 

µας.  

Στα διαγράµµατα 4.1 – 4.3 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις των 

ετησιοποιηµένων δεδοµένων των µεταβλητών του υποδείγµατος µας, GDP, INV, 

EXPORTS, για την χρονική περίοδο 1930-1995 µε έτος αναφοράς το 1992.  
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∆ιάγραµµα 4.1: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής GDP  
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∆ιάγραµµα 4.2: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής INV  
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∆ιάγραµµα 4.3: Η γραφική παράσταση της µεταβλητής EXPORTS   

 

Από τα διαγράµµατα 4.1 – 4.3 προκύπτουν τα εξής: 

•     Όλες οι µεταβλητές µας παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις κατά την 

χρονική περίοδο που µελετάµε. Οι µεγαλύτερες τιµές για τις µεταβλητές του 

Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων παρουσιάζονται το 1995 (διαγράµµατα 4.1 και 

4.2), ενώ για την µεταβλητή των Εξαγωγών η µεγαλύτερη τιµή της είναι το 

1940 (διάγραµµα 4.3). 

•     Η συµπεριφορά των µεταβλητών του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων είναι σε 

γενικές γραµµές η ίδια, µε µια αυξητική τάση παρά τις όποιες διακυµάνσεις 

των τιµών τους, ενώ η συµπεριφορά της µεταβλητής των Εξαγωγών 

παρουσιάζει ακανόνιστες µεταβολές µε καθοδική πορεία κατά την διάρκεια 

των ετών   

Παρατηρούµε αρχικά ότι το ΑΕΠ και οι Επενδύσεις των Η.Π.Α. επηρεάζονται 

αρνητικά, απόρροια της µεγάλης οικονοµικής κρίσης του 1929, µε αποκορύφωµα την 

περιόδου 1932 – 1933, όπου και οι δυο µεταβλητές παρουσιάζουν µια σηµαντική 

υστέρηση έναντι των προηγούµενων ετών. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις εξαγωγές, 

αφού σε περίοδο ύφεσης µειώνονται οι εξαγωγές λόγο της µειωµένης ζήτησης για 
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κατανάλωση και χρήση προϊόντων, από τους καταναλωτές – πελάτες του εξωτερικού. 

Το αρνητικό πρόσηµο στις καθαρές εξαγωγές κράτησε σχεδόν σε όλη την δεκαετία 

του 30 µέχρι και το 1938 όπου οι Η.Π.Α. αρχίζουν και πάλι να αναπτύσσονται µε 

γοργούς ρυθµούς.    

Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξε µια  τροµακτική αύξηση στους οικονοµικούς 

δείκτες του ΑΕΠ και των Επενδύσεων της τάξεως του 50% περίπου, αφού ο Β’ 

Παγκόσµιος Πόλεµος που µεσολάβησε ήταν για τις Η.Π.Α. µια µεγάλη ευκαιρία 

γιγάντωσης της οικονοµίας της. Η συµµετοχή των Η.Π.Α στον πόλεµο δηµιούργησε 

τις κατάλληλες συνθήκες για µεγάλες επενδύσεις του αµερικανικού δηµοσίου στην 

πολεµική και όχι µόνο βιοµηχανίας της χώρας, µε αποτέλεσµα να παραχθεί 

σηµαντική ποσότητα πλούτου αλλά και να δηµιουργηθούν συνθήκες ζήτησης για την 

κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά. Όµως ο δείκτης των 

εξαγωγών της µειώθηκε δραµατικά, αφού η χώρα βρισκόταν σε εµπόλεµη κατάσταση 

και έτσι ο υποψήφιος καταναλωτής του εξωτερικού δεν είχε ως κύριο µέληµα του την 

κατανάλωση προϊόντων αλλα την επιβίωση του. 

Το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου βρίσκει τις Η.Π.Α. ως την ηγέτιδα 

οικονοµική δύναµη παγκοσµίως. Η υλοποίηση του σχεδίου Μάρσαλ για την 

αναστήλωση και την οικονοµική ανάπτυξη των κατεστραµµένων οικονοµικά χωρών 

της Ευρώπης, εξαιτίας των δεινών του πολέµου, ήταν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία 

για τις Η.Π.Α. να αυξήσουν τον παραγόµενο πλούτο, τις Επενδύσεις και τις Εξαγωγές 

τους, αφού τα βιοµηχανικά της προϊόντα αποτέλεσαν τα κύρια εργαλεία για την 

οικονοµική ανάπτυξη των χωρών αυτών. 

Την δεκαετία του 60 η Αµερικανική οικονοµία είναι η πλέον εύρωστη οικονοµία 

του κόσµου, ο µέσος Αµερικανός πολίτης αρχίζει και ζει το αποκαλούµενο 

αµερικάνικο όνειρο στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η κατανάλωση αγαθών. Η 

αµερικανική οικονοµία έχει αποκτήσει πλέον ένα τεράστιο εµπορικό έλλειµµα 

εξαιτίας της εισαγωγής µεγάλης ποσότητας προϊόντων και υπηρεσιών από το 

εξωτερικό και µάλιστα σε συνθήκες ειρήνης. Το φαινόµενου του τεράστιου 

εµπορικού ελλείµµατος για τις Η.Π.Α. θα συνεχιστεί δυστυχώς καθ΄ όλη την διάρκεια 

της δεκαετίας του 60 και του 70.   
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Τα ευεργετικά αποτελέσµατα του πολέµου για τους οικονοµικούς δείκτες του 

Α.Ε.Π και των Επενδύσεων ξαναεµφανίζονται µε την συµµετοχή των Η.Π.Α. στον 

πόλεµο του Βιετνάµ, όπου παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση των παραπάνω δεικτών, 

ενώ παράλληλα καταγράφεται µείωση των Εξαγωγών σε απόλυτα οικονοµικά 

µεγέθη. Την διετία 1974 - 1975 έχουµε την εµφάνιση της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης 

που είχε ως αποτέλεσµα την επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της αµερικανικής 

οικονοµίας και µείωση όλων των οικονοµικών δεικτών της υπερδύναµης, εξαιτίας της 

µεγάλης εξάρτησης που είχε η χώρα από τον µαύρο χρυσό.   

Κάτι ανάλογο συνέβει µε την εµφάνιση της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης του 

1979 που όµως φαίνεται να επηρεάζει την χώρα την επόµενη χρονιά (1980) και να 

δηµιουργεί συνθήκες ύφεσης που κράτησαν µέχρι και το 1982. Όµως αυτή η 

πετρελαϊκή κρίση ήταν ικανή να αντιστρέψει την πορεία του τεράστιου εµπορικού 

ελλείµµατος των Η.Π.Α. που έστω και πρόσκαιρα πέρασε σε θετικό πρόσηµο.  

Τα τρία χρόνια που ακολούθησαν βρίσκουν τις Η.Π.Α αντιµέτωπες µε 

ανεξέλεγκτα εµπορικά ελλείµµατα εξαιτίας της χαµηλής ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων της, όµως παρόλα αυτά η οικονοµία της συνεχίζει να αναπτύσσεται µε 

γοργούς ρυθµούς. Τα τεράστια όµως εµπορικά ελλείµµατα ανάγκασε την 

Αµερικανική Κεντρική Τράπεζα (FED) να προχωρήσει σε υποτίµηση του δολαρίου 

στις αρχές του 1985 που όµως δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα για την 

αµερικάνικη οικονοµία.  

Τα αµερικανικά προϊόντα χαρακτηρίζονται µέχρι και τα τέλη του '87 από 

µειωµένη ανταγωνιστικότητα, παρά την υποτίµηση του δολαρίου. Η υστέρηση της 

αµερικανικής βιοµηχανίας φαίνεται και στη διείσδυση των εισαγωγών στην αγορά 

κεφαλαιουχικών προϊόντων αλλά και στην αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που 

µέχρι τότε είχε την πρωτοκαθεδρία. Το 1986 για πρώτη φορά στον εικοστό αιώνα οι 

ΗΠΑ παρουσίασαν εµπορικό έλλειµµα και στον κλάδο αυτό.  

 Η µειωµένη ανταγωνιστικότητα της αµερικάνικης βιοµηχανίας οδήγησε, παρά 

την υποτίµηση του δολαρίου και την ένταση του προστατευτισµού της αµερικανικής 

αγοράς – βιοµηχανίας, από άλλες οµοειδής επιχειρήσεις του εξωτερικού, στην 

διατήρηση του εξωτερικού εµπορικού ελλείµµατος σε µεγάλα ύψη. Για να µειωθεί το 
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τελευταίο, απαιτούνταν λοιπόν µια µείωση των ελλειµµάτων του κρατικού 

προϋπολογισµού των ΗΠΑ ή και µείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.  

Στα τέλη του 1987 πολλοί πίστευαν ότι η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται 

µπροστά σε µια νέα ύφεση. Είτε µε την αύξηση των επιτοκίων, είτε µε τη συνεχή 

υποτίµηση του δολαρίου, είτε µε τη µείωση των ελλειµµάτων του κρατικού 

προϋπολογισµού των ΗΠΑ, η ύφεση φαινόταν στα τέλη του 1987,  ιδιαίτερα µετά το 

κραχ του Οκτώβρη του 87, αναπόφευκτη. Όµως στα µέσα 1988 έγινε φανερό ότι η 

αναµενόµενη ύφεση δεν ήταν προ των πυλών, ενώ η παρατηρηθείσα επιβράδυνση της 

βιοµηχανικής παραγωγής ήταν σηµαντικά µικρότερη από την υπολογιζόµενη. Η 

κατανάλωση στις ΗΠΑ είχε αυξητική τάση παρά το κραχ του Οκτωβρίου που 

υποτίθεται ότι θα µείωνε τα εισοδήµατα σε τέτοιο βαθµό ώστε να µειωθεί η ζήτηση. 

Η ανάκαµψη συνεχίζεται λοιπόν κατά το 1988 για έκτο συνεχή χρόνο, η αύξηση της 

παραγωγής και των επενδύσεων ήταν ενθαρρυντική και το εµπορικό έλλειµµα των 

ΗΠΑ παρουσίασε κάποια σηµάδια µείωσης. 

Όµως η τρίτη κατά σειρά κρίση του 1990, που προκλήθηκε από την ένταση στον 

Περσικό Κόλπο δεν µπόρεσε να αποφευχθεί. Τα γεγονότα µε την γνωστή σε όλους 

µας επέµβαση των συµµαχικών δυνάµεων στον Περσικό Κόλπο, οδήγησε σε ύφεση 

την αµερικανική, και όχι µόνο, οικονοµία και σε αρνητικά πρόσηµα τους δείκτες του  

Α.Ε.Π. και των Επενδύσεις µέχρι και το 1992, όπου άρχισαν και πάλι να 

παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. 

Μετά από την σύντοµη αναδροµή στην αµερικανική οικονοµία και την 

αποτύπωση των γεγονότων που στιγµάτισαν την σύγχρονη αµερικανική οικονοµική 

ιστορία, παραθέτουµε µια σειρά από περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των τριών µας 

µεταβλητών, στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4.1).  

 

 

 

 



Περιγραφή και παρουσίαση των µεταβλητών που συµµετέχουν στην έρευνα                                        

Κεφάλαιο 4ο  

 

     46

 GDP EXPORTS INV 

Μέσος Όρος 3041.005 -30.57424 396.4182 

∆ιάµεσος 2501.600 -21.55000 308.3000 

Μέγιστο 6742.900 98.20000 1010.200 

Ελάχιστο 661.5000 -163.9000 34.70000 

Τυπική Απόκλιση 1822.529 48.86358 284.7993 

Ασυµµετρία 0.492933 -0.671273 0.461892 

Κύρτωση 1.995398 3.783679 1.961703 

J-B 5.448178 6.645602 5.311452 

Probability J-B 0.065606 0.036052 0.07248 

Παρατηρήσεις 66 66 66 

Πίνακας 4.1: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των µεταβλητών  

 

Από τον πίνακα 4.1. προκύπτουν τα παρακάτω: 

1. Την υψηλότερη τιµή του µέσου όρου στον πίνακα την βρίσκουµε στην 

µεταβλητή του Α.Ε.Π. και την µικρότερη στις Εξαγωγές. 

2. Οι κατανοµές των µεταβλητών του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων 

παρουσιάζουν ασυµµετρία δεξιά (θετική τιµή), ενώ η κατανοµή της 

µεταβλητής των Εξαγωγών παρουσιάζει ασυµµετρία αριστερή (αρνητική 

τιµή). 

3. Οι κατανοµές των µεταβλητών του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων είναι 

πλατύκυρτες (συντελεστής κύρτωσης µικρότερο του 3), ενώ η κατανοµή των 

Εξαγωγών είναι λεπτόκυρτη (συντελεστής κύρτωσης µεγαλύτερο του 3). 
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4. Τέλος µε τον έλεγχο του Probability των J-B διαπιστώνουµε ότι, τα κατάλοιπα 

κατανέµονται κανονικά για τις µεταβλητές του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων 

(0.065 > 0.05 και 0.07 > 0.05 αντίστοιχα), ενώ για την µεταβλητή των 

Εξαγωγών τα κατάλοιπα δεν κατανέµονται κανονικά (0.036 < 0.05). 

 

 Ο Συντελεστές Συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης (r) µεταξύ δυο µεταβλητών, παίρνει τιµές από 

 -1 < r < +1. Όταν η τιµή του συντελεστή συσχέτισης (r) µεταξύ δυο µεταβλητών 

βρίσκεται κοντά στο -1 τότε έχουµε την ύπαρξη ισχυρής αρνητικής γραµµικής 

συσχέτισης, ενώ όταν η τιµή του συντελεστή συσχέτισης (r) βρίσκεται κοντά στο +1 

τότε δηλώνουµε την ύπαρξη ισχυρής θετικής γραµµικής συσχέτισης. Τέλος αν η τιµή 

του συντελεστή συσχέτισης (r) µεταξύ των δυο µεταβλητών βρίσκεται κοντά στο 

µηδέν (0), τότε λέµε ότι αυτές οι µεταβλητές δεν έχουν καµία γραµµική συσχέτιση.  

 

   Πίνακας 4.2: Οι Συντελεστές Συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών 

 

Από τον πίνακα 4.2 προκύπτουν τα εξής: 

1. Για τον συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών GDP  και INV ο 

συντελεστής συσχέτισης είναι r = 0.9858 και εποµένως υπάρχει ισχυρή 

θετική γραµµική συσχέτιση µεταξύ τους. 

2. Για τον συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών GDP  και 

EXPORTS ο συντελεστής συσχέτισης είναι r = - 0.729884  και εποµένως 

υπάρχει  αρκετά ισχυρή αρνητική γραµµική συσχέτιση.  

 GDP INV EXP 

GDP 1.000000 0.985818 - 0.729884 

INV 0.985818 1.000000 - 0.748501 

EXP -0.729884 -0.748501 1.000000 
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3. Για τον συντελεστή συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών INV  και EXPORTS  

ο συντελεστής συσχέτισης  είναι  r = - 0.748501  και εποµένως έχουµε 

αρκετά ισχυρή αρνητική γραµµική συσχέτιση µεταξύ τους. 

 

4.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από τα αποτελέσµατα των πινάκων και των διαγραµµάτων στα τµήµατα του 

κεφαλαίου που προηγήθηκε µπορούµε να καταλήξουµε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα: 

Ως πρώτο συµπέρασµα από τους ελέγχους που πραγµατοποιήσαµε είναι ότι η 

µεταβλητή του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων των Η.Π.Α. συµβαδίζουν και 

αλληλοεπηρεάζονται.  Αυτό αρχικά διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των διαγραµµάτων 

που πραγµατοποιήσαµε για κάθε µια από τις µεταβλητές µας όπου διαπιστώσαµε την 

πλήρη ταύτιση των δυο µεταβλητών κατά την διάρκεια των εξεταζόµενων ετών. 

Αντίθετα η µεταβλητή των Εξαγωγών ακολούθησε µια αντίθετη πορεία από τις δυο 

πρώτες µεταβλητές. 

Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώθηκε και µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 

4.1 που αφορούσε τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία της κάθε µεταβλητής, όπου 

προέκυψε ότι για τις µεταβλητές του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων είχαµε ασυµµετρία 

δεξιά, η κύρτωση τους ήταν πλατύκυρτη και τα κατάλοιπα τους κατανέµονται 

κανονικά. Ενώ το αντίθετο αποτέλεσµα προέκυψε για τους παραπάνω ελέγχους για 

την µεταβλητή των Εξαγωγών. 

Και τέλος από τον πίνακα 4.2 που αφορούσε τους συντελεστές συσχέτισης 

µεταξύ των µεταβλητών καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ισχυρή θετική 
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γραµµική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών του Α.Ε.Π. και των Επενδύσεων και 

αρκετά ισχυρή αρνητική γραµµική συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών του Α.Ε.Π. και 

των Εξαγωγών.  
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Κεφάλαιο 5ο   
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

5.1 Εισαγωγή 

 

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

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

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

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

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

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

οποία θεωρούνται οι συνδιακυµάνσεις.   

Μια χρονική σειρά Χt είναι στάσιµη όταν: 

 

•     Ο Μέσος: 

Ε (Χt) = µ 

•    Η ∆ιακύµανση: 

Var (Χt) = E (Χt - µ)2 = σ2 

•    Η Συνδυακύµανση: 

Cov (Xt, Xt+k)= E[(Xt   –  µ) ( Xt+k  –  µ)]  =  γk  

 

Αν µια από τις προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύει τότε η χρονική σειρά Χt  δεν είναι 

στάσιµη. Μια χρονολογική σειρά Χt δεν είναι στάσιµη όταν τόσο ο µέσος, όσο και η 

διακύµανση είναι συνάρτηση του χρόνου και όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή 

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

όταν παρουσιάζει εποχικότητα µε αποτέλεσµα οι στατιστικοί έλεγχοι που 

εφαρµόζονται να οδηγούν σε αναξιόπιστα αποτελέσµατα. 

Οι περισσότερες χρονικές σειρές δεν είναι στάσιµες  όµως µπορούν να γίνουν αν 

πάρουµε τις πρώτες τους διαφορές ή ακόµα και τις δευτέρες. Έτσι όταν λέµε ότι η 

χρονολογική σειρά είναι στάσιµη (stationarity) στις πρώτες τις διαφορές, τότε λέµε 

ότι είναι ολοκληρωµένη πρώτης τάξης (integrated first order) και συµβολίζεται ως 

Ι(0).  
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Η εµπειρική όµως έρευνα έχει αποδείξει ότι οι περισσότερες µεταβλητές δεν 

έχουν ούτε σταθερό µέσο, αλλά ούτε και σταθερή διακύµανση. Εποµένως λογικό 

είναι να µην ισχύουν οι κλασικοί έλεγχοι που βασίζονται σε µεθόδους εκτίµησης που 

λαµβάνουν υπόψη τους τη σταθερότητα των µεταβλητών και οδηγούν σε 

παραπλανητικά συµπεράσµατα. Αυτό το πρόβληµα που δηµιουργείται είναι γνωστό 

ως πρόβληµα της «φαινοµενικής ή της νόθου παλινδρόµησης» (spurious regression). 

Σύµφωνα µε τους Granger and Newbold (1974) όταν σε µια παλινδρόµηση η 

τιµή του συντελεστή προσδιορισµού είναι υψηλή και η τιµή της στατιστικής Durbin – 

Watson είναι χαµηλή, και ιδιαίτερα όταν R2 > DW τότε είναι πολύ πιθανόν η 

παλινδρόµηση να µην είναι πραγµατική αλλά φαινοµενική µε αποτέλεσµα να 

αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα της ύπαρξης κίβδηλης παλινδρόµησης.  

Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι προτιµότερο να εκτιµάται η σχέση ανάµεσα στις 

πρώτες διαφορές και όχι στα επίπεδα των µεταβλητών. Ο λόγος που συνιστάται η 

χρησιµοποίηση των πρώτων διαφορών είναι ότι πολλές οικονοµικές µεταβλητές 

έχουν τα χαρακτηριστικά τυχαίας διαδροµής. Η χρησιµοποίηση, εποµένως των 

πρώτων διαφορών τις καθιστά στάσιµες. 

Οι εκτιµώµενες σχέσεις µεταξύ µεταβλητών στις πρώτες διαφορές είναι πιθανόν 

να οδηγούν σε υψηλού βαθµού συσχέτιση και εποµένως περισσότερος έλεγχος είναι 

απαραίτητος για να διαπιστωθεί αν η συσχέτιση αυτή είναι πραγµατική ή 

φαινοµενική. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται έλεγχος της στασιµότητας των 

µεταβλητών που υπεισέρχονται σε µία παλινδρόµηση έτσι ώστε να γίνει σωστή 

εξειδίκευση της εκτιµούµενης σχέσης (∆ηµέλη, 2003). 

Οι Έλεγχοι Στασιµότητας (Stationarity) των Χρονολογικών Σειρών διακρίνονται 

σε δυο κατηγορίες: στους κλασικούς και στους σύγχρονους ελέγχους. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν ο έλεγχος των γραφικών παραστάσεων της κάθε µεταβλητής 

καθώς και ο έλεγχος των συντελεστών αυτοσυσχέτισης (Correlograms). Η  δεύτερη 

κατηγορία αφορά τους ελέγχους της µοναδιαίας ρίζας (Unit Root) για κάθε 

µεταβλητή. 

Οι κλασικοί έλεγχοι προσφέρουν στον µελετητή µια σκιαγράφηση της 

κατάστασης που όµως µπορεί να έχει παραπλανητικά αποτελέσµατα και να µας 

οδηγήσει σε λάθος συµπέρασµα. Για αυτό και θα εστιάσουµε περισσότερο την 

προσοχή µας στα αποτελέσµατα του  ελέγχου της µοναδιαίας ρίζας Συνήθως η 

γραφική παράσταση είναι το πρώτο βήµα για την ανάλυση οποιασδήποτε 
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χρονολογικής σειράς και στην συνέχεια ακολουθούν οι έλεγχοι των Correlograms και 

της µοναδιαίας ρίζας.  

Εποµένως για να διαπιστώσουµε αρχικά αν µια χρονοσειρά παρουσιάζει 

στασιµότητα δηµιουργούµε τις γραφικές παραστάσεις των µεταβλητών της. Αν η 

γραφική παράσταση παρουσιάζει τάση, εποχική µεταβολή, κυκλική διακύµανση ή 

ακανόνιστη µεταβολή, τότε η χρονολογική σειρά είναι µη στάσιµη (Dritsakis 2004a).   

 

5.2  Έλεγχος Στασιµότητας µε τις Γραφικές Παραστάσεις 

 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου, µια χρονική σειρά δεν είναι 

στάσιµη όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή καθοδική), εποχική µεταβολή, κυκλική 

διακύµανση ή ακανόνιστη µεταβολή.  

  

 

      ∆ιάγραµµα 5.1: Έλεγχος Στασιµότητας µε την  Γραφική Παράσταση GDP 
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    ∆ιάγραµµα 5.2: Έλεγχος Στασιµότητας µε την  Γραφική Παράσταση EXPORTS 

 

 

     ∆ιάγραµµα 5.3: Έλεγχος Στασιµότητας µε τη Γραφική Παράσταση INV 

 

Έτσι σύµφωνα µε τα διαγράµµατα 5.1 – 5.3 προκύπτουν τα εξής: 

 

•    Η γραφική παράσταση του Α.Ε.Π. έχει τάση και αυξητική πορεία µε 

αποτέλεσµα η µεταβλητή να µην µπορεί να χαρακτηριστεί ως στάσιµη.  
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•    Η γραφική παράσταση των Εξαγωγών παρουσιάζει ακανόνιστες µεταβολές µε 

καθοδική πορεία κατά την διάρκεια των ετών µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως στάσιµη. 

•     Η γραφική παράσταση των Επενδύσεων παρουσιάζει τάση και αυξητική 

πορεία, αρκετές αυξοµειώσεις τιµών κατά την διάρκεια των ετών µε 

αποτέλεσµα και αυτή η µεταβλητή να µην µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

στάσιµη.  

 

5.3 Έλεγχος Στασιµότητας µε τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 

 

Αφού κάναµε του ελέγχους στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος µε 

την βοήθεια των γραφικών παραστάσεων και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι και οι 

τρεις µεταβλητές δεν είναι στάσιµες, θα συνεχίσουµε την προσπάθεια στασιµότητας 

των µεταβλητών, µε τον έλεγχο των Συντελεστών Αυτοσυσχέτισης (Correlograms). 

Η υπόθεση της στασιµότητας µιας µεταβλητής µπορεί να διαπιστωθεί µε τις 

συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης (ACF), της µερικής αυτοσυσχέτισης (PACF) και του 

αντίστοιχου κορελλογράµµατος (correlogram). Στη γραφική αυτή παράσταση ο 

συντελεστής αυτοσυσχέτισης αρχίζει από πολύ υψηλές τιµές και φθίνει αργά, πράγµα 

που υποδηλώνει ότι η αντίστοιχη µεταβλητή δεν είναι στάσιµη στα επίπεδα της. Στην 

περίπτωση αυτή θα καταφύγουµε στην λύση των πρώτων διαφορών που συνήθως η 

εξεταζόµενη µεταβλητή γίνεται στάσιµη. 

 
Για να πραγµατοποιήσουµε τους ελέγχους στασιµότητας θα κάνουµε την εξής 

υπόθεση: 

 

•     H0: Αν ρκ =0, τότε δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων ή 

αλλιώς ότι η χρονική σειρά είναι στάσιµη  

•     Hα:  Αν ρκ  ≠ 0, τότε υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων ή 

αλλιώς ότι η χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη 
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Οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο του συντελεστού 

αυτοσυσχέτισης των υποθέσεων H0 και Hα είναι ο έλεγχος των Box – Pierce και ο 

έλεγχος του Bartlett.  Η έλεγχος των Box - Pierce (1970) χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι όλοι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι µηδέν και 

ορίζεται ως εξής:  

^
2 2

1

m

k

Q n mρ κ χ
−

= +∑ i                           (5.3.1) 

    Όπου: 

•    Q =  Ο Στατιστικός Έλεγχος των Box – Pierce 

•    m = Οι βαθµοί ελευθερίας 

•    n = Ο αριθµός των παρατηρήσεων 

•   
^

ρ κ = Η τιµή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

Ο Στατιστικός Έλεγχος των Box – Pierce (Q) ακολουθεί την Χ2 – Κατανοµή µε n  

βαθµούς ελευθερίας και α το επίπεδο σηµαντικότητας. Ο έλεγχος των Box - Pierce 

στηρίζεται πάνω στην εξής υπόθεση: 

•    H0: Αν Q <  Χ2 (α,n), τότε η χρονολογική σειρά είναι στάσιµη 

•    Hα: Αν Q > Χ2 (α,n), τότε η χρονολογική σειρά δεν είναι στάσιµη 

 

Ο έλεγχος του Bartlett (1946) βασίζεται στην υπόθεση ότι αν η χρονική σειρά 

είναι στάσιµη τότε και οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης του δείγµατος ακολουθούν 

την κανονική κατανοµή µε µέσο µηδέν και διακύµανση 1/n (n = µέγεθος του 

δείγµατος). Σύµφωνα λοιπόν µε την υπόθεση αυτή, οι συντελεστές συσχέτισης µε 

χρονική υστέρηση s πρέπει να βρίσκονται ανάµεσα στο παρακάτω διάστηµα 

εµπιστοσύνης: 

 

^1 1
1.96 1.96

n n
κρ− ≤ ≤                               (5.3.2) 
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5.3.1 Έλεγχος Στασιµότητας µε τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης 

στα επίπεδα τους για τις τρείς µεταβλητές  

 

Σε αυτό το τµήµα της εργασίας θα προχωρήσουµε σε εφαρµογή της µεθόδου των 

Box – Pierce και του ελέγχου του Bartlett για τις µεταβλητές του Α.Ε.Π., Εξαγωγών 

και Επενδύσεων για την χρονική περίοδο  1930 – 1995 στα επίπεδα τους.  

 

  Πίνακας 5.1: Κορελλόγραµµα της µεταβλητής GDP στα επίπεδα της 

 

 Πίνακας 5.2: Κορελλόγραµµα της µεταβλητής EXPORTS στα επίπεδα της  
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Πίνακας 5.3: Κορελλόγραµµα της µεταβλητής INV στα επίπεδα της 

 

Από τους πίνακες 5.1 – 5.3 προκύπτουν τα εξής: 

•    Σύµφωνα µε τον έλεγχο των Box – Pierce (Q-Stat) που όπως γνωρίζουµε 

ακολουθεί την Χ2 – κατανοµή. Η τιµή της Q είναι Q > Χ2 και στα τρία 

διαγράµµατα µε αποτέλεσµα οι µεταβλητές µας να µην είναι στάσιµες.  

•    Κάνοντας τον έλεγχο του Prob. της Q-Stat διαπιστώσαµε πως και στα τρία  

κορελλόγραµµατα το Prob. του Q-Stat είναι 0 < 0.05 και άρα  οι χρονικές 

σειρές να µην είναι στάσιµες 

•     Και τέλος πραγµατοποιώντας τον έλεγχο του Bartlett τα κορελλόγραµµατα, 

που προσδιορίζουν τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης (Auto Correlation), 

βγαίνουν εκτός των ορίων των διακεκοµµένων γραµµών και έτσι σύµφωνα µε 

την θεωρία του Bartlett Test οι µεταβλητές µας δεν είναι στάσιµες. 
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5.3.2 Έλεγχος Στασιµότητας στις πρώτες διαφορές  

 

Όπως διαπιστώσαµε στην προηγούµενη ενότητα του κεφαλαίου οι µεταβλητές 

µας δεν ήταν στάσιµες, για τον λόγο αυτό θα προχωρήσουµε σε εφαρµογή της 

µεθόδου των Box – Pierce και τον έλεγχο του Bartlett για τις µεταβλητές του Α.Ε.Π., 

Εξαγωγών και Επενδύσεων στις πρώτες τους διαφορές για να καταφέρουµε να τις 

κάνουµε στάσιµες.  

 

 

Πίνακας 5.4: Κορελλόγραµµα της µεταβλητής GDP στις πρώτες διαφορές  
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Πίνακας 5.5: Κορελλόγραµµα της µεταβλητής των EXPORTS στις πρώτες διαφορές  

 

 

Πίνακας 5.6: Κορελλόγραµµα της µεταβλητής των INV στις πρώτες διαφορές 

 

Από τους πίνακες 5.4 – 5.6 προκύπτουν τα εξής: 
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•     Σύµφωνα µε τον έλεγχο των Box – Pierce (Q-Stat) η τιµή της Q είναι Q < Χ2 

και στα τρία διαγράµµατα, µε αποτέλεσµα οι µεταβλητές µας να είναι 

στάσιµες.  

•    Κάνοντας τον έλεγχο του Prob. της Q-Stat διαπιστώσαµε πως και στα τρία  

κορελλογράµµατα το Prob. του Q-Stat είναι µεγαλύτερο του 0.05 ή 5% και 

άρα  οι χρονικές σειρές να είναι στάσιµες 

•    Και τέλος πραγµατοποιώντας τον έλεγχο του Bartlett τα κορελλογράµµατα, 

που προσδιορίζουν τον συντελεστής αυτοσυσχέτισης (Auto Correlation), 

έχουµε να κάνουµε τις εξής επισηµάνσεις:   

 

1ον Για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. µε εξαίρεση την χρονική υστέρηση (1) που 

βρίσκεται εκτός των ορίων των διακεκοµµένων γραµµών του συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης, όλες οι υπόλοιπες χρονικές υστερήσεις βρίσκονται εντός των 

ορίων των διακεκοµµένων γραµµών και εποµένως µπορούµε να την 

χαρακτηρίσουµε ως στάσιµη, άλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από τους 

προηγούµενους ελέγχους που κάναµε (Q-Stat, Prob. του Q-Stat). 

2ον  Για την µεταβλητή των Εξαγωγών µε εξαίρεση τις χρονικές υστερήσεις 

(3,4) που βρίσκεται εκτός των ορίων των διακεκοµµένων γραµµών του 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης, όλες οι υπόλοιπες χρονικές υστερήσεις 

βρίσκονται εντός των ορίων των διακεκοµµένων γραµµών και εποµένως 

µπορούµε να την χαρακτηρίσουµε ως στάσιµη αφού αυτό επιβεβαιώνεται και 

από τους προηγούµενους ελέγχους που κάναµε (Q-Stat, Prob. του Q-Stat). 

3ον Για την µεταβλητή των Επενδύσεων όλες οι χρονικές υστερήσεις 

βρίσκονται εντός των ορίων των διακεκοµµένων γραµµών και εποµένως 

µπορούµε να την χαρακτηρίσουµε ως στάσιµη. 

 

5.4 Έλεγχος Στασιµότητας µε την Μοναδιαία Ρίζα 

 

Αφού µέχρι στιγµής έχουµε ολοκληρώσει την πρώτη κατηγορία ελέγχων που 

περιελάµβαναν τους κλασικούς ελέγχους στασιµότητας των χρονικών σειρών µε την 

µέθοδο ελέγχου των γραφικών παραστάσεων και την µέθοδο των συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης (Correlogram) τώρα θα δούµε την δεύτερη κατηγορία ελέγχου της 
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στασιµότητας των χρονικών σειρών η οποία θεωρείται πιο αξιόπιστη και 

αποτελεσµατική. Σε αυτήν τη κατηγορία εντάσσεται µια ευρέως διαδοµένη µέθοδο 

στην ανάλυση των χρονικών σειρών, η µέθοδος ελέγχου της µοναδιαίας ρίζας (Unit 

Root).  

Για την εξέταση της στασιµότητας των χρονικών µας σειρών µε την µέθοδο της 

µοναδιαίας ρίζας η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται συνήθως είναι αυτή των Dickey 

Fuller (DF Test). Στην παρούσα εργασία όµως θα χρησιµοποιήσουµε τρεις ελέγχους: 

 

• Τον Επαυξηµένο Έλεγχο Dickey Fuller (ADF Test) ο οποίος είναι ίδιος µε 

τον απλό έλεγχο DF, µε την µόνη διαφορά ότι η εξίσωση παλινδρόµησης έχει 

επαυξηθεί µε τις υστερήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής, οι οποίες 

διορθώνουν τυχόν αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Η µηδενική υπόθεση 

αυτού του ελέγχου αφορά τη µη στασιµότητα της σειράς. 

• Τον έλεγχο των Phillips - Perron (PP), ο οποίος βασίζεται σε µια στατιστική 

που χρησιµοποιεί µια µη παραµετρική διόρθωση για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης. 

• Και τέλος, τον έλεγχο  στασιµότητας των Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin 

(KPSS Test), ο οποίος διαφέρει από τους προηγούµενους ελέγχους ως προς τη 

µηδενική υπόθεση, όπου τώρα υποθέτουµε ότι η σειρά είναι στάσιµη. Αυτό 

µας δίνει µια σηµαντική εναλλακτική λύση προκειµένου να κάνουµε έλεγχο 

υπόθεσης, δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις µας ενδιαφέρει ως µηδενική 

υπόθεση να έχουµε στασιµότητα, παρά µη στασιµότητα λόγω µοναδιαίας 

ρίζας. 

 

5.4.1 Ο έλεγχος των Dickey –Fuller  

 

Ο επαυξηµένος Dickey –Fuller είναι ίδιος µε τον απλό έλεγχο D-F, µε την µόνη 

διαφορά ότι η εξίσωση της παλινδρόµησης έχει επαυξηθεί µε τις υστερήσεις της 

εξαρτηµένης µεταβλητής, οι οποίες διορθώνουν τυχόν αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. 
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Ο έλεγχος του ADF για την ύπαρξη ή όχι µοναδιαίας ρίζας στηρίζεται στην εξής 

υπόθεση : 

•    Η0:  Αν δ2 = 0, υπάρχει µοναδιαία ρίζα (t- Statistic ΑDF > κρίσιµη τιµή), 

οπότε η χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη. 

•     Ηα: Αν δ2 < 0, δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα (t- Statistic ΑDF < κρίσιµη τιµή), 

οπότε η χρονική σειρά είναι στάσιµη.                            

Στον έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων χρησιµοποιούµε τους πίνακες των 

Dickey - Fuller. Οι πίνακες τους θα περιλαµβάνουν τις τρεις µορφές εξισώσεων του 

ελέγχου Dickey-Fuller, τις τιµές των Akaike (AIC) και Schwartz (SCH) καθώς και 

τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων µε την µέθοδο των Breusch – 

Godfrey των πολλαπλασιαστών του Lagrange LM(p), όπου p είναι η χρονική 

υστέρηση. Τρεις είναι οι µορφές εξισώσεων του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller: 

 

Χωρίς Σταθερά & Χωρίς Τάση 

•    2 1
1

p

t t i t i t

i

X X eδ β− −
=

∆ = Χ + ∆ +∑                     (5.4.1) 

Με Σταθερά & Χωρίς Τάση 

•    0 2 1
1

p

t t i t i t

i

X X eδ δ β− −
=

∆ = + Χ + ∆ +∑              (5.4.2) 

Με Σταθερά & Με Τάση 

•    0 1 2 1
1

p

t t i t i t

i

X t X eδ δ δ β− −
=

∆ = + + Χ + ∆ +∑       (5.4.3)    

      i=1,2,….ρ o αριθµός των χρονικών υστερήσεων 

 

Η ADF παλινδρόµηση ελέγχει για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στην tX δηλαδή 

στο λογάριθµο όλων των µεταβλητών του υποδείγµατος, στον χρόνο t. H µεταβλητή 

t iX −∆  εκφράζει τις πρώτες διαφορές µε p χρονικές υστερήσεις, η µεταβλητή et 

προσαρµόζει τα λάθη της αυτοσυσχέτισης. Οι συντελεστές 0δ , 1δ , 2δ  και βi είναι 

προς εκτίµηση.  
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Οι υποθέσεις του επαυξηµένου ελέγχου των Dickey – Fuller είναι ίδιες µε αυτές 

του απλού ελέγχου. Ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων πρέπει να είναι τέτοιος 

ώστε να µην υπάρχουν αυτοσυσχετιζόµενα κατάλοιπα. Για τον έλεγχο της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων χρησιµοποιείται ο έλεγχος των Breusch – Godfrey ή 

αλλιώς των πολλαπλασιαστών του Lagrange (LM). Για τον προσδιορισµό του 

κατάλληλου αριθµού των χρονικών υστερήσεων χρησιµοποιούνται τα κριτήρια 

πληροφορίας των Akaike (AIC, 1973) και Schwartz (SCH, 1978). 

Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι οι τιµές που επιλέγουµε για τα κριτήρια των 

Akaike και Schwarz πρέπει να είναι  οι ελάχιστες, σύµφωνα µε την θεωρία, που 

κρίνει ως κατάλληλες τις µικρότερες τιµές τους. Επιπλέον, το κριτήριο του Akaike 

χρησιµοποιείται κυρίως για µικρά δείγµατα (n < 50) ενώ το κριτήριο του Schwarz 

αναφέρεται κυρίως σε µεγάλα δείγµατα (n > 50), όπως είναι η περίπτωση που 

εξετάζουµε. 

Αρχικά τρέχουµε το υπόδειγµα κάθε µιας µεταβλητής µε τις τρεις µορφές των 

εξισώσεων και για τέσσερις χρονικές υστερήσεις. Κατόπιν εξετάζουµε αν τα 

κατάλοιπα παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτης ή δεύτερης τάξεως. Στη συνέχεια, 

σε εκείνες τις περιπτώσεις που τα κατάλοιπα δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση 

πρώτης ή δεύτερης τάξεως, ελέγχουµε τις τιµές των Akaike και Schwartz. Έπειτα 

επιλέγουµε ως κατάλληλη µορφή της συνάρτησης εκείνη για την οποία τα κριτήρια 

εµφανίζουν την ελάχιστη τιµή.  

Τέλος ελέγχουµε τη στασιµότητα της συνάρτησης µε τις κρίσιµες τιµές του 

MacKinnon (1991) για επίπεδο σηµαντικότητας α = 1%, 5% και 10% και τα 

συγκρίνουµε µε την t-Statistic του ADF. Η στασιµότητα µιας µεταβλητής 

επιτυγχάνεται όταν t- Statistic ΑDF < κρίσιµη τιµή του Mackinnon σε επίπεδο 1%, 

5% και 10%. Όταν επιτυγχάνεται στασιµότητα σε επίπεδο: 1%  τότε λέµε ότι η 

στασιµότητα της µεταβλητής είναι ισχυρή, 5% τότε λέµε ότι η στασιµότητα της 

µεταβλητής είναι  µέτρια, 10% τότε λέµε ότι η στασιµότητα της µεταβλητής µας είναι 

ασθενής ενώ αν επιτύχουµε σταθερότητα και στις 3 κρίσιµες τιµές (δηλ. 1%, 5%, 

10%) τότε λέµε ότι η στασιµότητα της µεταβλητής µας είναι ισχυρή. 
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Από τα αποτελέσµατα των πινάκων που θα δηµιουργούµε θα ελέγξουµε αν 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξεως ή δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα των 

συναρτήσεων των µεταβλητών του υποδείγµατος. 

5.4.1.1 Ο έλεγχος του ADF για την µεταβλητή GDP 

 

Ξεκινάµε τους ελέγχους και για τις τρεις µορφές συναρτήσεων αρχικά στα 

επίπεδα τους για να δούµε αν η µεταβλητή  του Α.Ε.Π. είναι στάσιµη και 

δηµιουργούµε τους πίνακες 5.1 και 5.2 αντίστοιχα, όπου θα καταγράψουµε και θα 

συγκρίνουµε τις τιµές των ADF (T-Statistic) µε τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon για 

επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5% και 10% (πίνακας 5.7) και θα αποτυπώσουµε τις 

µικρότερες τιµές των AIC & SCH για την εύρεση της καλύτερης µορφής εξίσωσης 

για την µεταβλητή (πίνακας 5.8). 

 

LEVEL 1st DIFFERENCE 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

 

Χωρίς 

Σταθερά 

και Τάση 

Σταθερά 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

Χωρίς 

Σταθερά 

και Τάση 

Σταθερά 
Με Σταθερά 

και Τάση 

ADF Test 

Statistic 

4.037 

[1.00] 

1.81 

[0.99] 

-1.47 

[0.82] 

-3.37 

[0.0010] 

-5.29 

[0.000] 

-5.87 

[0.000] 

α = 1% -2.60 -3.53 -4.10 -2.60 -3.53 -4.10 

α = 5% -1.94 -2.90 -3.48 -1.94 -2.90 -3.48 

α = 10% -1.61 -2.59 -3.16 -1.61 -2.59 -3.16 

Πίνακας 5.7: Έλεγχος στασιµότητας ADF της χρονικής σειράς στα επίπεδα και στις 

πρώτες διάφορες της µεταβλητής GDP µε τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon για 

επίπεδα σηµαντικότητας α = 1%, 5% και 10%  
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Μορφές 

Εξίσωσης 
Στατιστικά 

 

Επίπεδα 

 

Πρώτες ∆ιαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις 

ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2 ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2 ρ = 3 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

ADF ------- 4.037 ------ -3.378 ------ ------ ------ 

D – W 
------- 1.88 ------ 2.08 ------ ------ ------ 

AIC ------- 11.833 ------ 12.035 ------ ------ ------ 

SCH ------- 11.900 ------ 12.069 ------ ------ ------ 

Σταθερά 

ADF ------- 1.813 ------ -5.293 ------ ------ ------ 

D - W 
------- 1.89 ------- 1.92 ------ ------ -------- 

AIC ------- 11.838 ------ 11.859 ------ ------ ------ 

SCH ------- 11.939 ------ 11.926 ------ ------ ------ 

Σταθερά 

και 

Τάση 

ADF ------- -1.474 ------ -5.876 ------ ------ ------ 

D - W 
------- 1.87 -------- 1.88 ------- ------ -------- 

AIC ------- 11.809 ------ 11.814? ------ ------ ------ 

SCH ------- 11.944 ------ 11.915? ------ ------ ------ 

Πίνακας 5.8: O Έλεγχος του ADF για την ύπαρξη Μοναδιαίας Ρίζας στα επίπεδα και 
στις πρώτες διαφορές της µεταβλητής GDP. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για  AIC 
και SCH για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης στις πρώτες διαφορές. 

 

Από τους πίνακες 5.7 και 5.8 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

•     Μελετώντας τα δεδοµένα του πίνακα 5.7 διαπιστώνουµε ότι η χρονική σειρά 

έγινε στάσιµη στις πρώτες διαφορές (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα) ή αλλιώς 
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έγινε ολοκληρωµένη πρώτης τάξης I(1) σε όλες τις µορφές εξισώσεων και 

µάλιστα η στασιµότητα της είναι ισχυρή αφού η τιµή της t - Statistic ADF 

είναι µικρότερη των κρίσιµων τιµών του Mackinnon 1%, 5%, 10%   

•    Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz η καλύτερη 

µορφή εξίσωσης στις πρώτες διαφορές για την µεταβλητή του Α.Ε.Π.        

είναι αυτή που περιέχει Σταθερά και Τάση και δεν έχει χρονική υστέρηση 

(ρ = 0), ενώ δεν υπάρχει πρόβληµα αυτοσυσχέτισης αφού η τιµή του DW είναι 

1.88. Οπότε GDP~I(0). 

5.4.1.2 Ο έλεγχος του ADF για την µεταβλητή EXPORTS 

 

θα επαναλάβουµε την παραπάνω διαδικασία για την µεταβλητή των Εξαγωγών. 

Εφαρµόζοντας και πάλι την υπόθεση για τον  έλεγχο του ADF Test και δηµιουργούµε 

τους πίνακες 5.9 και 5.10 αντίστοιχα, για τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon (πίνακας 

5.9)  και θα αποτυπώσουµε  τις µικρότερες τιµές των AIC & SCH για την εύρεση της 

καλύτερης µορφής εξίσωσης για την µεταβλητή (πίνακας 5.10). 

 

LEVEL 1st DIFFERENCE 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

 Χωρίς 

Σταθερά 

και Τάση 

Σταθερά Με 

Σταθερά 

και Τάση 

Χωρίς 

Σταθερά 

και Τάση 

Σταθερά Με 

Σταθερά 

και Τάση 

ADF Test 

Statistic 

-1.48 

[0.127] 

-2.11 

[0.241] 

-4.96 

[0.0008] 

-6.90 

[0.000] 

-6.86 

[0.000] 

-6.82 

[0.000] 

α = 1% -2.60 -3.53 -4.11 -2.60 -3.53 -4.10 

α = 5% -1.94 -2.90 -3.48 -1.94 -2.90 -3.48 

α = 10% -1.61 -2.59 -3.16 -1.61 -2.59 -3.16 
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Πίνακας 5.9: Έλεγχος ADF στασιµότητας της χρονικής σειράς στα επίπεδα και στις 

πρώτες διάφορες της µεταβλητής EXPORTS µε τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon 

για επίπεδα σηµαντικότητας α = 1%, 5% και 10%  

Μορφές 

Εξίσωσης 
Στατιστικά 

Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις 

ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2 ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2 ρ = 3 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

ADF -1.487 ------- ------- - 6.90 ------- ------- ------- 

D -W 1.62   1.99    

AIC 9.430 ------- ------- 9.453? ------- ------- ------- 

SCH 9.463 ------- ------- 9.487? ------- ------- ------- 

Σταθερά 

ADF -2.110 ------- ------- - 6.86 ------- ------- ------- 

D - W 1.59   1.98    

AIC 9.421 ------- ------- 9.482 ------- ------- ------- 

SCH 9.488 ------- ------- 9.549 ------- ------- ------- 

Σταθερά 

και 

Τάση 

ADF ------- ------- -4.965 -6.82 ------- ------- ------- 

D - W   2.03 1.99    

AIC ------- ------- 9.237 9.51 ------- ------- ------- 

SCH ------- ------- 9.407 9.61 ------- ------- ------- 

Πίνακας 5.10: O Έλεγχος του ΑDF για την ύπαρξη Μοναδιαίας Ρίζας στα επίπεδα 

και στις πρώτες διαφορές της µεταβλητής EXPORTS. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή 

για  AIC και SCH για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης στις πρώτες 

διαφορές.  

Από τους πίνακες 5.9 και 5.10 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

•     Επεξεργαζόµενη τα στοιχεία που προέκυψαν από τον πίνακα 5.9 

διαπιστώνουµε πως οι δυο πρώτες εξισώσεις δεν είναι στάσιµες στα επίπεδα 

τους ενώ στη τρίτη µορφή εξίσωσης, µε Σταθερά και Τάση, η εξίσωση µας 
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γίνετε στάσιµη στα επίπεδα της και µάλιστα ισχυρή αφού η τιµή της             

t-Statistic του ADF είναι µεγαλύτερη από τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon. 

Παρ΄όλα αυτά θα προχωρήσουµε στον έλεγχο στασιµότητας στις πρώτες 

διαφορές και για τις τρεις µορφές εξισώσεων και αν υπάρξει στασιµότητα και 

για τις τρεις θα δεχθούµε εν τέλει την στασιµότητα της µεταβλητής στις 

πρώτες της διαφορές. Πράγµατι κάνοντας τους ελέγχους στον πίνακα 5.9 

διαπιστώνουµε ότι η χρονική σειρά για επίπεδα σηµαντικότητας 1%,5% και 

10% γίνεται στάσιµη και για τις τρεις µορφές εξισώσεων στις πρώτες 

διαφορές, αφού η τιµή της t-Statistic του ADF είναι µικρότερη από τις 

κρίσιµες τιµές του MacKinnon µε αποτέλεσµα και εδώ να πετύχουµε ισχυρή 

στασιµότητα ή αλλιώς η χρονική µας σειρά είναι ολοκληρωµένη πρώτης 

τάξης I(1). 

•     Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz (µικρότερη 

τιµή) η καλύτερη µορφή εξίσωσης στις πρώτες διαφορές για την µεταβλητή 

των Εξαγωγών είναι η 1η µορφή εξίσωσης δηλ. Χωρίς Σταθερά ή Τάση, 

στις πρώτες διαφορές µε µηδενική χρονική υστέρηση (ρ = 0), ενώ δεν 

έχουµε την εµφάνιση του προβλήµατος της αυτοσυσχέτισης, αφού η τιµή του 

DW είναι 1.99. Οπότε EXPORTS~I(0). 

 

5.4.1.3 Ο έλεγχος του ADF για την µεταβλητή INV 

 

Τέλος θα κάνουµε τον έλεγχο του ADF και για την µεταβλητή των Επενδύσεων. 

∆ηµιουργούµε τους πίνακες 5.11 και 5.12 αντίστοιχα, για την εξεταζόµενη µεταβλητή 

για να διαπιστώσουµε αν είναι στάσιµη στα επίπεδα της αρχικά, όπου θα 

καταγράψουµε και θα συγκρίνουµε τις τιµές των ADF (T-Statistic) µε τις κρίσιµες 

τιµές του MacKinnon για επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5% και 10% (πίνακας 5.11)  

και θα αποτυπώσουµε τις µικρότερες τιµές των AIC & SCH για την εύρεση της 

καλύτερης µορφής εξίσωσης για την µεταβλητή (πίνακας 5.12).  
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LEVEL 1st DIFFERENCE 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ 

 Χωρίς 

Σταθερά και 

Τάση 

Σταθερά Με 

Σταθερά 

και Τάση 

Χωρίς 

Σταθερά 

και Τάση 

Σταθερά Με 

Σταθερά 

και Τάση 

ADF Test 

Statistic 

2.23 

[0.993] 

0.62 

[0.989] 

-3.46 

[0.0518] 

-7.04 

[0.000] 

-6.37 

[0.000] 

-6.71 

[0.000] 

α = 1% -2.60 -3.53 -4.10 -2.60 -3.54 -4.11 

α = 5% -1.94 -2.90 -3.48 -1.94 -2.91 -3.48 

α = 10% -1.61 -2.59 -3.16 -1.61 -2.59 -3.17 

Πίνακας 5.11: Έλεγχος ADF στασιµότητας της χρονικής σειράς στα επίπεδα και στις 

πρώτες διάφορες της µεταβλητής INV µε τις κρίσιµες τιµές του MacKinnon για 

επίπεδα σηµαντικότητας α = 1%, 5% και 10%  

Μορφές 

Εξίσωσης 
Στατιστικά 

Επίπεδα Πρώτες ∆ιαφορές 

Υστερήσεις Υστερήσεις 

ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2 ρ = 0 ρ = 1 ρ = 2 ρ = 3 

Χωρίς 

Σταθερά 

ή Τάση 

ADF 2.230 ------- ------- -7.048 ------- ------- ------- 

D - W 1.94   1.96    

AIC 10.652 ------- ------- 10.722 ------- ------- ------- 

SCH 10.685 ------- ------- 10.756 ------- ------- ------- 

Σταθερά 

ADF 0.629 ------- ------- ------- ------- ------- -6.372 

D - W 1.93      1.94 

AIC 10.672 ------- ------- ------- ------- ------- 10.593 
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SCH 10.739 ------- ------- ------- ------- ------- 10.766 

Σταθερά 

και 

Τάση 

ADF ------- -3.466 ------- ------- ------- ------- -6.716 

D - W  1.93     1.97 

AIC ------- 10.53 ------- ------- ------- ------- 10.57? 

SCH ------- 10.67 ------- ------- ------- ------- 10.77? 

Πίνακας 5.12: O Έλεγχος του ΑDF για την ύπαρξη Μοναδιαίας Ρίζας στα Επίπεδα 

και στις πρώτες διαφορές της µεταβλητής INV. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για  

AIC και SCH για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης στις πρώτες διαφορές. 

 

Από τους πίνακες 5.11 και 5.12 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

•    Μελετώντας τα δεδοµένα του πίνακα 5.11 διαπιστώνουµε ότι η χρονική σειρά 

έγινε στάσιµη στις πρώτες διαφορές (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα) ή αλλιώς 

έγινε ολοκληρωµένη πρώτης τάξης I(1) σε όλες τις µορφές εξισώσεων και 

µάλιστα η στασιµότητα της είναι ισχυρή αφού η τιµή της t - Statistic ADF 

είναι µικρότερη των κρίσιµων τιµών του Mackinnon 1%, 5%, 10% .  

•     Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz (µικρότερη 

τιµή) η καλύτερη µορφή εξίσωσης στις πρώτες διαφορές για την µεταβλητή 

των Επενδύσεων είναι η 3η µορφή εξίσωσης (µε Σταθερά και Τάση) και για 

τρεις χρονικές υστερήσεις (ρ = 3), ενώ δεν παρατηρείται το φαινόµενο της 

αυτοσυσχέτισης, αφού η τιµή των DW είναι 1.97. Οπότε INV~I(0). 

 

5.4.2 Ο Έλεγχος των Phillips – Perron 

 

Είδαµε στον έλεγχο των Dickey – Fuller ότι για το πρόβληµα της αυτοσυσχέτισης 

των καταλοίπων προτείνουν την επαύξηση της εξίσωσης µε επιπλέον όρους των 

διαφορών της εξαρτηµένης µεταβλητής. Οι Phillips – Perron (1988) πρότειναν έναν 



Στασιµότητα των µεταβλητών                                                                 Κεφάλαιο 5ο  

 

     71

άλλο τρόπο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αυτοσυσχέτισης µε τη 

διόρθωση του στατιστικού t του συντελεστή δ2 της µεταβλητής Χt-1 της εξίσωσης. 

 

∆ Χ t = δ 0 + δ 1t + δ 2Χ t− 1 + et                            (5.4.4) 

 

Με άλλα λόγια η µεθοδολογία των Phillips – Perron αντιµετωπίσει µία πιθανή µη 

τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την t κατανοµή µε τη βοήθεια µη 

παραµετρικών µεθόδων. Η τροποποίηση αυτή στην κατανοµή t λαµβάνει υπόψη της 

τόσο την αυτοσυσχέτιση µιας άγνωστης τάξης στα κατάλοιπα, όσο και την 

ετεροσκεδαστικότητα. 

Το στατιστικό των Phillips – Perron ακολουθεί την ίδια ασυµπτωτική κατανοµή 

µε το στατιστικό των Dickey – Fuller, άρα για τον έλεγχο των Phillips – Perron 

ισχύουν οι ίδιες κρίσιµες τιµές µε αυτές που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey – 

Fuller.  

Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι ενώ για τον έλεγχο των Dickey – Fuller 

βρίσκουµε τον κατάλληλο αριθµό των όρων για της διαφορές της εξαρτηµένης 

µεταβλητής, στον έλεγχο των Phillips – Perron πρέπει να οριστεί η χρονική υστέρηση 

p της διόρθωσης των Newey – West (1994) που αναφέρεται στον αριθµό των 

περιόδων της αυτοσυσχέτισης, όµως λόγο των δυνατοτήτων του προγράµµατος 

Eviews 4.1 η βέλτιστη τιµή της χρονικής υστέρησης µας προτείνεται αυτόµατα από 

το ίδιο το πρόγραµµα. 

Οι Phillips – Perron (PP) πρότειναν έναν έλεγχο ο οποίος βασίζεται στις 

εξισώσεις των Dickey – Fuller, καθώς επίσης και σε µία µη παραµετρική µέθοδο, ενώ 

λαµβάνει υπόψη τις αυτοσυσχετίσεις υψηλών τάξεων. Στους ελέγχους των PP, η 

εκτιµηµένη εξίσωση µπορεί να περικλείει µόνο σταθερά ή σταθερά και χρονική 

τάση ανάλογα µε την περίπτωση που εξετάζουµε. Έτσι  οι δυο εξισώσεις µας είναι οι 

εξής: 

 

Με Σταθερά & Χωρίς Τάση 

•    0 2 1
1

p

t t i t i t

i

X X eδ δ β− −
=

∆ = + Χ + ∆ +∑          
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Με Σταθερά & Με Τάση 

•    0 1 2 1
1

p

t t i t i t

i

X t X eδ δ δ β− −
=

∆ = + + Χ + ∆ +∑       

      i=1,2,….ρ o αριθµός των χρονικών υστερήσεων 

 

5.4.2.1  Ο Έλεγχος των Phillips – Perron για την µεταβλητή GDP 

 

Oπως γνωρίζουµε αν µια χρονική σειρά είναι στάσιµη µε τον έλεγχο του ADF 

είναι στάσιµη και µε τον έλεγχο των PP. Ξεκινάµε τους ελέγχους στασιµότητας 

αρχικά για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία για 

τον έλεγχο του ADF. Έτσι προκύπτει ο Πίνακας 5.13.      

      

 

Εξισώσεις 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

Σταθερά 

χωρίς Τάση 

Σταθερά µε 

Τάση 

Σταθερά χωρίς 

Τάση 

Σταθερά µε 

Τάση 

 

 

T- Statistic P - P 

Bandwith = 6 Bandwith = 6 Bandwith = 6 Bandwith = 11 

3.72 

[1.00] 

-1.48 

[0.824] 

-5.04 

[0.0001] 

-5.98 

[0.000] 

α  = 1% -3.53 -4.10 -3.53 -4.10 

α = 5% -2.90 -3.48 -2.90 -3.48 

α = 10% -2.59 -3.16 -2.59 -3.16 

D - W 1.38 1.4 1.92 1.88 

AIC 11.90 11.86 11.85 11.81? 

SCH 11.97 11.96 11.92 11.91? 
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Πίνακας 5.13: Έλεγχος των PP για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και 

στις πρώτες διαφορές της µεταβλητής GDP. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για  AIC 

και SCH για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης στις πρώτες διαφορές. 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.13 προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

•     Η τιµή της t - Statistic των PP είναι µικρότερες και για τις δύο µορφές 

εξισώσεων από τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon για επίπεδα σηµαντικότητας  

1%, 5%, και 10% στις πρώτες διαφορές. Αυτό συνεπάγεται ότι η µεταβλητή 

του Α.Ε.Π. είναι στάσιµη στις πρώτες διαφορές και µάλιστα µε στασιµότητα 

ισχυρή. 

•     Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz (µικρότερη 

τιµή) η καλύτερη µορφή εξίσωσης στις πρώτες διαφορές για την µεταβλητή 

του Α.Ε.Π. είναι η 3η µορφή εξίσωσης,  µε Σταθερά και Τάση και εύρος 

Bandwith  = 11. Ενώ δεν υπάρχει το πρόβληµα της Αυτοσυσχέτισης αφού η 

τιµή του DW είναι 1.88, οπότε GDP~I(0). 

 

5.4.2.2 Ο Έλεγχος των PP για την µεταβλητή EXPORTS 

 

Θα επαναλάβουµε την ίδια διαδικασία για την µεταβλητή των Εξαγωγών,έτσι 

προκύπτει ο πίνακας 5.14. 

 

Εξισώσεις 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

Σταθερά 

χωρίς Τάση 

Σταθερά µε 

Τάση 

Σταθερά χωρίς 

Τάση 

Σταθερά µε 

Τάση 

 

T- Statistic P - P 

Bandwith = 2 Bandwith = 3 Bandwith = 6 Bandwith = 

-2.42 

[0.1385] 

-3.63 

[0.0342] 

-6.99 

[0.000] 

-6.94 

[0.000] 

α  = 1% -3.53 -4.10 -3.53 -4.10 
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α = 5% -2.90 -3.48 -2.90 -3.48 

α = 10% -2.59 -3.16 -2.59 -3.16 

D - W 1.59 1.52 1.98 1.99 

AIC 9.42 9.35 9.48? 9.51 

SCH 9.49 9.45 9.54? 9.61 

Πίνακας 5.14: Έλεγχος PP για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις 

πρώτες διαφορές της µεταβλητής EXPORTS. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για  

AIC και SCH για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης στις πρώτες διαφορές. 

 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.14 προκύπτουν τα παρακάτω: 

•    Οι τιµές της t - Statistic των PP είναι µικρότερες για την πρώτη µας εξίσωση, 

µε Σταθερά και χωρίς Τάση, από τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon για 

επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5%, και 10%. Εποµένως συνεπάγεται ότι η 

µεταβλητή των Εξαγωγών είναι στάσιµη στις πρώτες διαφορές και µάλιστα µε 

στασιµότητα ισχυρή. 

•    Οι τιµές της t - Statistic των PP είναι µεγαλύτερες στην δεύτερη εξίσωση, µε 

Σταθερά και Τάση, από τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon για επίπεδα 

σηµαντικότητας 5% και 10% και εποµένως γίνεται στάσιµη στα επίπεδα της 

µε αρκετά όµως ασθενής στασιµότητας. Για το λόγο αυτό προχωρήσαµε 

στον έλεγχο της µοναδιαίας ρίζας  στις πρώτες διαφορές για την εξίσωση µας 

όπου οι τιµές της t - Statistic των PP είναι µικρότερες από τις κρίσιµες τιµές 

του Mackinnon για επίπεδα σηµαντικότητας  1%, 5%, και 10%. Εποµένως 

συνεπάγεται ότι η µεταβλητή των Εξαγωγών γίνεται στάσιµη στις πρώτες 

διαφορές και µάλιστα µε στασιµότητα ισχυρή. 

•    Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz η καλύτερη 

µορφή εξίσωσης στις πρώτες διαφορές για την µεταβλητή των Εξαγωγών. 

είναι η 2η µορφή εξίσωσης,  µε Σταθερά και χωρίς Τάση και εύρος 
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Bandwith = 6. Ενώ δεν υπάρχει το πρόβληµα της Αυτοσυσχέτισης αφού η 

τιµή του DW είναι 1.98 οπότε EXPORTS ~I(0). 

 

5.4.2.3  Ο Έλεγχος των PP για την µεταβλητή INV 

 

Θα επαναλάβουµε την ίδια διαδικασία για τον έλεγχο της µοναδιαίας ρίζας µε 

τον έλεγχο των PP για την µεταβλητή των Επενδύσεων κινούµενη πάνω στα ίδια 

πλαίσια όπου και προκύπτει ο πίνακας 5.15. 

 

Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

Σταθερά χωρίς 

Τάση 

Σταθερά µε 

Τάση 

Σταθερά χωρίς 

Τάση 

Σταθερά µε 

Τάση 

 

T- Statistic P - P 

Bandwith = 26 Bandwith = 8 Bandwith = 22 Bandwith = 36 

2.75 

[1.00] 

-2.93 

[0.15] 

-8.52 

[0.000] 

-15.84 

[0.0001] 

α = 1% -3.53 -4.10 -3.53 -4.10 

α = 5% -2.90 -3.48 -2.90 -3.48 

α = 10% -2.59 -3.16 -2.59 -3.16 

D - W 1.93 1.74 1.99 1.99 

AIC 10.67 10.52 10.67? 10.68 

SCH 10.73 10.62 10.74? 10.78 

Πίνακας 5.15: Έλεγχος των PP για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και 

στις πρώτες διαφορές της µεταβλητής  INV. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για  AIC 

και SCH για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης στις πρώτες διαφορές. 
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Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.15 προκύπτουν τα εξής: 

•    Οι τιµές της t - Statistic των PP είναι µικρότερες και για τις δύο µορφές 

εξισώσεων από τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon για επίπεδα σηµαντικότητας  

1%, 5%, και 10% στις πρώτες διαφορές. Αυτό συνεπάγεται ότι η µεταβλητή 

των Επενδύσεων είναι στάσιµη στις πρώτες διαφορές και µάλιστα µε 

στασιµότητα ισχυρή. 

•    Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz η καλύτερη 

µορφή εξίσωσης στις πρώτες διαφορές για την  µεταβλητή των επενδύσεων 

είναι η 2η µορφή εξίσωσης,  µε Σταθερά, στις πρώτες διαφορές  και µε  

εύρος Bandwith = 22. Ενώ δεν υπάρχει το πρόβληµα της Αυτοσυσχέτισης 

αφού η τιµή του DW είναι 1.99, οπότε INV ~I(0). 

 

5.4.2.4  ADF  Vs  PP για την µεταβλητή GDP  

 

Σε αυτήν την ενότητα της εργασίας θα κάνουµε µια σύγκριση τα αποτελέσµατα 

των ελέγχων στασιµότητας των ADF και PP για το GDP. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα στασιµότητας στις πρώτες διαφορές για τις 

εξισώσεις µε Σταθερά και µε Σταθερά και Τάση αντίστοιχα. 

 

 

 

Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 

ADF 

1st Difference 

PP 

1st Difference 

Σταθερά 

t = - 5.293 

[0.000] 

Σταθερά και 

Τάση 

t = - 5.876 

[0.000] 

Σταθερά 

t = -5.04 

[0.0001] 

Σταθερά και 

Τάση 

t = -5.98 

[0.000] 

α = 1% -3.53 -4.10 -3.53 -4.10 

α = 5% -2.90 -3.48 -2.90 -3.48 
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α = 10% -2.59 -3.16 -2.59 -3.16 

Πίνακας 5.16: Σύγκριση των έλεγχων στασιµότητας των ADF και PP για GDP  

Όπου [  ] είναι το prob. 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα προκύπτει ότι οι κρίσιµες τιµές του 

MacKinnon για τον ADF είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές που παρουσιάζουν οι τιµές του 

ελέγχου στασιµότητας των PP.  

 

5.4.2.5 ADF  Vs  PP για την µεταβλητή EXPORTS 

 

Ακολούθως θα κάνουµε µια νέα σύγκριση µεταξύ των αποτελεσµάτων των δυο 

αυτών ελέγχων αλλά αυτήν την φορά για την µεταβλητή EXPORTS. Στον πίνακα 

5.17 παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα στασιµότητας στις πρώτες διαφορές για τις 

εξισώσεις µε Σταθερά και µε Σταθερά και Τάση αντίστοιχα. 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 

ADF 

1st Difference 

PP 

1st Difference 

Σταθερά 

t = - 6.868 

[0.000] 

Σταθερά και 

Τάση 

t = - 6.828 

[0.000] 

Σταθερά 

t = - 6.99 

[0.000] 

Σταθερά και 

Τάση 

t = - 6.94 

[0.000] 

α = 1% -3.53 -4.10 -3.53 -4.10 

α = 5% -2.90 -3.48 -2.90 -3.48 

α = 10% -2.59 -3.16 -2.59 -3.16 

Πίνακας 5.17: Σύγκριση των έλεγχων στασιµότητας των ADF και PP για EXPORTS. 

Όπου [  ] είναι το prob. 
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Από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι και πάλι οι 

κρίσιµες τιµές του MacKinnon για τον ADF είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές που 

παρουσιάζουν οι τιµές του ελέγχου στασιµότητας των PP.  

5.4.2.6  ADF  Vs  PP για την µεταβλητή INV 

 

Τελειώνοντας µε αυτού του είδους τις συγκρίσεις θα κάνουµε το ίδιο εγχείρηµα  

για την µεταβλητή των Επενδύσεων, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε τα 

αποτελέσµατα στασιµότητας στις πρώτες διαφορές για τις εξισώσεις µε Σταθερά και 

µε Σταθερά και Τάση αντίστοιχα. 

 

 

 

 

Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 

ADF 

1st Difference 

PP 

1st Difference 

Σταθερά 

 

t = - 6.372 

[0.000] 

Σταθερά και 

Τάση 

t = - 6.716 

[0.000] 

Σταθερά 

 

t = -8. 52 

[0.000] 

Σταθερά και 

Τάση 

t = -15.84 

[0.0001] 

α = 1% -3.54 -4.11 -3.53 -4.10 

α = 5% -2.91 -3.48 -2.90 -3.48 

α = 10% -2.59 -3.17 -2.59 -3.16 

Πίνακας 5.18: Σύγκριση των έλεγχων στασιµότητας των ADF και PP για INV. 

Όπου [  ] είναι το prob. 

 

Επίσης και εδώ παρατηρούµε ότι οι κρίσιµες τιµές του MacKinnon για τον ADF 

είναι σχεδόν ίδιες µε αυτές που παρουσιάζουν οι PP.  
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5.4.3 Ο Έλεγχος των Kwiatkowski – Phillips - Schmidt - Shin (KPSS 

Test) 

 

  Στον έλεγχο του επαυξηµένου Dickey – Fuller η µηδενική υπόθεση είναι ότι µία 

χρονική σειρά περιέχει µοναδιαία ρίζα, η υπόθεση αυτή είναι αποδεκτή εκτός αν 

υπάρχει µια δυναµική απόδειξη εναντίον της. Όµως, η προσέγγιση αυτή ίσως έχει 

χαµηλότερη ισχύ έναντι των σχεδόν στάσιµων διαδικασιών µοναδιαίας ρίζας.  

Σε αντιδιαστολή µε την παραπάνω θεωρία οι Kwiatkowski et al (1992) 

παρουσίασαν έναν έλεγχο σύµφωνα µε τον οποίο η µηδενική υπόθεση αναφέρει ότι 

µια χρονική σειρά είναι στάσιµη. O έλεγχος των KPSS υλοποιεί τον έλεγχο του 

επαυξηµένου Dickey – Fuller λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και των δύο ελέγχων 

µπορεί να καθοριστεί από τη σύγκριση της σηµαντικότητας των στατιστικών 

κριτηρίων και των δύο ελέγχων. Μια στάσιµη χρονική σειρά έχει στατιστικά 

σηµαντικά κριτήρια του ελέγχου ADF και µη στατιστικά σηµαντικά κριτήρια του 

ελέγχου KPSS. Ο έλεγχος των KPSS βασίζεται στο στατιστικό του πολλαπλασιαστή 

του Lagrange LM που υπολόγισαν οι KPSS από τα κατάλοιπα et της παλινδρόµησης 

της µεταβλητής Χ. 

Για την πραγµατοποιήσει του ελέγχου των KPSS η υπόθεση είναι η εξής: 

 

•     Η0:  Αν δ2 = 0, δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα (t- Statistic  KPSS > κρίσιµη τιµή), 

οπότε η χρονική σειρά είναι στάσιµη. 

•    Ηα: Αν δ2 < 0, υπάρχει µοναδιαία ρίζα (t- Statistic KPSS < κρίσιµη τιµή), 

οπότε    η χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη.    

   

Οι δυο εξισώσεις για τις οποίες θα γίνουν οι συγκρίσεις των t – Statistics του 

έλεγχου στασιµότητας των KPSS µε τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon για επίπεδα 

σηµαντικότητας 1%, 5% και 10% είναι οι εξής: 

 

•     Με Σταθερά & Χωρίς Τάση 

0 2 1
1

p

t t i t i t

i

X X eδ δ β− −
=

∆ = + Χ + ∆ +∑          
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•     Με Σταθερά & Με Τάση 

0 1 2 1
1

p

t t i t i t

i

X t X eδ δ δ β− −
=

∆ = + + Χ + ∆ +∑       

      i=1,2,….ρ o αριθµός των χρονικών υστερήσεων 

 

5.4.3.1 Έλεγχος των KPSS για την µεταβλητή GDP 

 

Ξεκινάµε πρώτα για την µεταβλητή του Α.Ε.Π., µε τον έλεγχο των KPSS προκύπτει ο 

πίνακας 5.19: 

 

 

Επίπεδα 

σηµαντικότητας 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

Σταθερά χωρίς 

Τάση 
Σταθερά µε Τάση 

 

T- Statistic KPSS 

Bandwith = 6 Bandwith = 6 

1.02 0.26 

α = 1% 0.73 0.21 

α = 5% 0.46 0.14 

α = 10% 0.34 0.11 

DW 0.0053 0.070 

AIC 17.86 14.69? 

SCH 17.90 14.76? 

Πίνακας 5.19: Έλεγχος των KPSS για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα             

επίπεδα της µεταβλητής  του GDP. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για  AIC και SCH, 

για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης 
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Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.19 εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: 

•    Οι τιµές της t - Statistic των KPSS είναι µεγαλύτερες στα επίπεδα τους και για 

τις δύο µορφές εξισώσεων από τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η µεταβλητή του Α.Ε.Π. είναι στάσιµη στα επίπεδα της και 

µάλιστα µε στασιµότητα ισχυρή. 

•    Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz η καλύτερη 

µορφή εξίσωσης για την  µεταβλητή του Α.Ε.Π. στα επίπεδα της είναι η 3η 

µορφή εξίσωσης,  µε Σταθερά και Τάση στα επίπεδα της.  

 

5.4.3.2 Έλεγχος των KPSS για την µεταβλητή EXPORTS 

 

Κάνοντας λοιπόν τον έλεγχο στασιµότητας της µεταβλητής µας για τις δυο 

µορφές εξισώσεων (πίνακας 5.20) προκύπτουν τα εξής: 

 

Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

Σταθερά χωρίς Τάση Σταθερά µε Τάση 

 

T- Statistic KPSS 

Bandwith = 5 Bandwith = --- 

0.89 0.07 

α = 1% 0.73 0.21 

α = 5% 0.46 0.14 

α =10% 0.34 0.11 

DW 0.3 -------- 

AIC 10.63? ------- 

SCH 10.66? ------- 



Στασιµότητα των µεταβλητών                                                                 Κεφάλαιο 5ο  

 

     82

Πίνακας 5.20: Έλεγχος των KPSS για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα της 
µεταβλητής EXPORTS . Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για AIC και SCH, για την 
επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης 

 

•    Οι τιµές της t - Statistic των KPSS είναι µεγαλύτερες στα επίπεδα τους για την 

1η µορφή εξίσωσης, µε σταθερά και χωρίς τάση, από τις κρίσιµες τιµές του 

Mackinnon. Αυτό συνεπάγεται ότι η µεταβλητή των Εξαγωγών είναι στάσιµη 

στα επίπεδα της και µάλιστα µε στασιµότητα ισχυρή. 

•    Η δεύτερη εξίσωση µας όµως, µε Σταθερά και Τάση, δεν είναι στάσιµη στα 

επίπεδα της , αφού οι τιµές της t - Statistic των KPSS είναι µικρότερες στα 

επίπεδα τους για την 2η µορφή εξίσωσης, µε σταθερά και τάση, από τις 

κρίσιµες τιµές του Mackinnon.  

•     Με την επιλογή της µικρότερης τιµής των Akaike (AIC) και Schwarz (SCH) 

για την επιλογή της καλύτερης µορφής εξίσωσης επιλέγουµε µοιραία την 

µοναδική επιλογή που έχουµε από τον πίνακα 5.20  

 

5.4.3.3 Έλεγχος των KPSS για την µεταβλητή INV 

 

Τελειώνουµε µε τον έλεγχο των KPSS για την µεταβλητή των Επενδύσεων 

εφαρµόζοντας και πάλι την ίδια διαδικασία δηµιουργώντας αρχικά τον πίνακα 5.21. 

 

 

Επίπεδο 

Σηµαντικότητας 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

Σταθερά χωρίς Τάση Σταθερά µε Τάση 

T- Statistic 

Bandwith = 6 Bandwith = 5 

1.02 0.27 

α =1% 0.73 0.21 
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α = 5% 0.46 0.14 

α = 10% 0.34 0.11 

D - W 0.031 0.49 

AIC 14.15 11.36? 

SCH 14.18 11.43? 

Πίνακας 5.21: Έλεγχος των KPSS για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα της 

µεταβλητής INV. Όπου ? είναι η µικρότερη τιµή για AIC και SCH, για την επιλογή της 

καλύτερης µορφής εξίσωσης 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 5.21 εξάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: 

•    Οι τιµές της t - Statistic των KPSS είναι µεγαλύτερες στα επίπεδα τους και για 

τις δύο µορφές εξισώσεων από τις κρίσιµες τιµές του Mackinnon. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η µεταβλητή των Επενδύσεων είναι στάσιµη στα επίπεδα της 

και µάλιστα µε στασιµότητα ισχυρή. 

•    Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz η καλύτερη 

µορφή εξίσωσης για την  µεταβλητή των Επενδύσεων της είναι η 3η µορφή 

εξίσωσης,  µε Σταθερά και Τάση στα επίπεδα της.  

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ύπαρξη στασιµότητας στις χρονικές σειρές που µελετήσαµε σε αυτό το 

κεφάλαιο ήταν απαραίτητη προκειµένου να ακολουθήσουν οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης µε τις µεθόδους των Engle-Granger και Johansen, και ο έλεγχος 

αιτιότητας κατά Granger. 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιήσαµε τους έλεγχος για την ύπαρξη 

µοναδιαίας ρίζας (unit root test) για τις τρεις µεταβλητές του υποδείγµατος µε τους 

εξής τρόπους:  
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i. Με γραφήµατα 

ii. Με τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης (Correlograms) 

iii. Με την µέθοδο του επαυξηµένου Dickey-Fuller (ADF) 

iv. Με τον έλεγχο των Phillips-Perron (PP) 

v. Με τον έλεγχο των KPSS 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω οι πρώτοι έλεγχοι που πραγµατοποιήσαµε για 

την ύπαρξη στασιµότητας ήταν ο έλεγχος των γραφικών παραστάσεων και 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι καµία από τις χρονικές σειρές δεν ήταν στάσιµη. 

Στην συνέχεια κάναµε τον έλεγχο στασιµότητας µε τα κορελλογράµµατα για την 

κάθε µια χρονική σειρά όπου και διαπιστώθηκε ότι καµία δεν ήταν στάσιµη στα 

επίπεδα της, µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιήσουµε τον παραπάνω έλεγχο για τις 

πρώτες τους διαφορές όπου οι µεταβλητές µας έγιναν στάσιµες. 

Έπειτα περάσαµε σε πιο ασφαλείς ελέγχους στασιµότητας και ξεκινήσαµε µε τον 

έλεγχο του επαυξηµένου Dickey-Fuller καθώς θεωρείται πιο αξιόπιστος έλεγχος από 

τους προηγούµενους ελέγχους και διαπιστώσαµε ότι και οι τρεις χρονικές σειρές είναι 

µη-στάσιµες στα επίπεδα τους, οπότε και επαναλάβαµε τον έλεγχο  στις πρώτες 

διαφορές όπου και διαπιστώσαµε την ύπαρξη στασιµότητας και για τις τρεις χρονικές 

σειρές.  

Αναλυτικά: 

•    Η µεταβλητή GDP παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης αυτή που περιέχει Σταθερά και Τάση και δεν έχει 

χρονική υστέρηση (ρ = 0). Οπότε GDP~I(0). 

•    Η µεταβλητή EXPORTS παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης, Χωρίς Σταθερά και Τάση και µε µηδέν χρονικές 

υστερήσεις (ρ = 0). Οπότε EXPORTS ~I(0) 
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•    Η µεταβλητή INV παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης αυτή που περιέχει Σταθερά και Τάση και έχει τρείς 

χρονικές υστερήσεις (ρ = 3). Οπότε INV~I(0) 

Μετά πραγµατοποιήσαµε τον έλεγχο των PP και διαπιστώσαµε ότι και οι τρεις 

χρονικές σειρές είναι µη-στάσιµες στα επίπεδα τους. Έτσι προχωρήσαµε στον έλεγχο 

των ΡΡ για τις πρώτες τους διαφορές και διαπιστώσαµε την ύπαρξη στασιµότητας και 

για τις τρεις χρονικές σειρές.  

Αναλυτικά: 

•    Η µεταβλητή GDP παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης την 3η µορφή εξίσωσης, µε Σταθερά και Τάση. 

•     Η µεταβλητή EXPORTS παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης την 2η µορφή εξίσωσης, µε Σταθερά. 

•    Η µεταβλητή INV παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης την 2η µορφή εξίσωσης, µε Σταθερά. 

Το επόµενο βήµα µετά τους ελέγχους στασιµότητας των ADF και PP ήταν να 

γίνει µια από κοινού παράθεση των κρίσιµων τιµών τους, στις πρώτες τους διαφορές, 

όπου και διαπιστώσαµε ότι οι τιµές που παίρνουν οι δυο αυτοί έλεγχοι είναι σχεδόν 

ίδιοι. 

Και τέλος κάναµε των έλεγχο των KPSS για την ύπαρξη στασιµότητας και 

διαπιστώσαµε ότι και οι τρεις χρονικές µας σειρές είναι στάσιµες στα επίπεδα τους, 

πράγµα το οποίο και ζητούσαµε να συµβεί αφού η υπόθεση για την ύπαρξη 

στασιµότητας είναι ακριβώς η αντίθετη από τους άλλους δυο ελέγχους (ADF και PP)  

Αναλυτικά:  

•    Η µεταβλητή GDP παρουσιάζει στασιµότητα στα επίπεδα της µε καλύτερη 

µορφή εξίσωσης την 3η µορφή δηλ .µε Σταθερά και Τάση στα επίπεδα. 

•    Η µεταβλητή EXPORTS παρουσιάζει στασιµότητα στα επίπεδα της µε 

καλύτερη µορφή εξίσωσης την 2η µορφή εξίσωσης, δηλ. µε Σταθερά. 
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•    Η µεταβλητή INV παρουσιάζει στασιµότητα στα επίπεδα της µε καλύτερη 

µορφή εξίσωσης την 2η µορφή δηλ. µε Σταθερά. 

Η παρατήρηση ότι οι χρονικές σειρές είναι στάσιµες στις πρώτες τους 

διαφορές Ι(1), µας επιτρέπει να προχωρήσουµε την εµπειρική µας έρευνα και να 

κάνουµε µια σειρά νέων ελέγχων όπως είναι: ο έλεγχος για την ύπαρξη µακροχρόνιας 

σχέσης µεταξύ των µεταβλητών, ο έλεγχος για την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης 

µεταξύ των µεταβλητών και ο έλεγχος για τις σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των 

µεταβλητών, όπου η στασιµότητα των χρονικών σειρών είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την διενέργεια αυτών των ελέγχων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ  (Engle – Granger) 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε το θέµα της στασιµότητας των 

χρονικών µας σειρών και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι όλες οι µεταβλητές µας 

είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). Άρα τώρα µπορούµε να προχωρήσουµε 

στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. Όµως τι είναι η συνολοκλήρωση;   

Ένα σύνολο µη στάσιµων χρονικών σειρών λέµε ότι είναι συνολοκληρωµένο αν 

υπάρχει ένας γραµµικός συνδυασµός των χρονικών αυτών σειρών ο οποίος είναι 

στάσιµος, πράγµα που σηµαίνει ότι ο συνδυασµός αυτός δεν παρουσιάζει µία 

στοχαστική τάση. Ο γραµµικός αυτός συνδυασµός των χρονικών σειρών ονοµάζεται 

εξίσωση συνολοκλήρωσης. Η εξίσωση αυτή παριστά την µακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας που υπάρχει µεταξύ των χρονικών αυτών σειρών. 

Για την εφαρµογή του ελέγχου της συνολοκλήρωσης θα πρέπει δύο ή 

περισσότερες χρονικές σειρές να είναι ολοκληρωµένες ίδιας τάξης. Ο έλεγχος της 

συνολοκλήρωσης γίνεται µε δυο τρόπους: 

 

• Με τον έλεγχο των Engel – Granger  

• Και µε τον έλεγχο του Johansen  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εµείς θα προσπαθήσουµε να ερευνήσουµε την ύπαρξη 

µακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών εφαρµόζοντας τη 

µέθοδο των Engel – Granger. 

 

6.2 Σχέσεις συνολοκλήρωσης µε την µέθοδο των Engle – Granger  

 

Η µέθοδος των Engel – Granger (1987) µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες 

από δύο µεταβλητές. των καταλοίπων. Για τον έλεγχο αυτό οι Engel – Granger 

πρότειναν τα παρακάτω βήµατα: 
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Βήµα 1ο :  

� Αν η τάξη ολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών είναι ίδια  τότε συνεχίζουµε τη 

διαδικασία της συνολοκλήρωσης. 

 

� Αν η τάξη ολοκλήρωσης των µεταβλητών δεν είναι ίδια τότε λέµε ότι δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών που εξετάζουµε 

 

 

Αν όλες οι µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης εκτιµούµε µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση (εξίσωση συνολοκλήρωσης) για την 

µακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 

             

0 1 1 2 2 ......t t t k kt tY X Uβ β β β= + Χ + Χ +           (6.2.1) 

Από την παραπάνω εξίσωση αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα ut 

 

 
Βήµα 2ο:  Εφαρµόζουµε τη µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών για τη στασιµότητα 

των καταλοίπων (σφάλµατα ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση: 

 

tit

p

tt euiuu +∆+=∆ −

∩−

=

∩

∑
1

1ι

βδ           (6.2.2) 

 

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαµβάνει σταθερό όρο διότι τα κατάλοιπα ut που 

προκύπτουν από τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το µηδέν. Για 

τον έλεγχο στασιµότητας των καταλοίπων tu , οι Engel – Granger παρουσίασαν έναν 

πίνακα (Πίνακας 6.1) µε τις κρίσιµες τιµές για τον έλεγχο αυτό που είναι 

διαφορετικός από αυτόν µε τα στατιστικά των ελέγχων των Dickey – Fuller. 
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Μέγεθος 

∆είγµατος 

Αριθµός 

Μεταβλητών 
α = 1% α = 5% α = 10% 

25 2 -4.37 -3.59 -3.22 

50 2 -4.12 -3.46 -3.13 

100 2 -4.01 -3.39 -3.09 

200 2 -3.90 -3.33 -3.05 

25 3 -4.92 -4.10 -3.71 

50 3 -4.59 -3.92 -3.58 

100 3 -4.44 -3.83 -3.51 

200 3 -4.30 -3.74 -3.45 

25 4 -5.43 -4.56 -4.15 

50 4 -5.02 -4.32 -3.98 

100 4 -4.83 -4.21 -3.89 

200 4 -4.65 -4.10 -3.81 

                    Πηγή: Mackinnon (1991) και R.F. Engel and  B.S. Yoo (1987) 
 
Πίνακας 6.1: Κρίσιµες τιµές για τον Έλεγχο Συνολοκλήρωσης των Engel - Granger 

 

Εφαρµόζοντας τη µέθοδο των Engle-Granger, δηµιουργούµε την µεταβλητή  των 

καταλοίπων « Nick » και τρέχουµε την παλινδρόµηση για τα κατάλοιπα της εξίσωσης 

(6.2.3):  

             12 −

∩∩

=∆
tt uu δ                          (6.2.3) 

Ο έλεγχος της µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα της µεταβλητής των καταλοίπων – 

Nick γίνεται µε την µέθοδο του ΑDF. Οι υποθέσεις που κάνουµε µε τις τιµές EG  

είναι οι εξής: 

 
•      Ηο: δ2 = 0, ∆εν υπάρχει στασιµότητα στα κατάλοιπα ut ,δηλαδή δεν υπάρχει   

συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών (
T StatisticADF t− >  των κρίσιµων τιµών 

του Mackinnon) 
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•      Ηα: δ2 < 0, Υπάρχει στασιµότητα στα κατάλοιπα ut ,δηλαδή υπάρχει    

συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών ( T StatisticADF t− <  των κρίσιµων τιµών 

του Mackinnon) 

 

 

Επίπεδα 
Σηµαντικότητας α 
του Mackinnon  

ADF t- statistic R2 DW 

-3.68 
[0.0004] 

0.18 
 

 
1.96 

 
α = 1% -2.60 

α = 5% -1.94 

  α = 10% -1.61 
Πίνακας 6.2: Αποτελέσµατα της παλινδρόµησης των καταλοίπων (Nick) 

Όπου [  ] είναι το prob. του ADF t- statistic 

 

Από τον πίνακα 6.2 προκύπτουν τα εξής:  

 

•    Από τα αποτελέσµατα του πίνακα διαπιστώνουµε ότι τα κατάλοιπα είναι 

στάσιµα, και µάλιστα η στασιµότητα είναι ισχυρή, αφού η τιµή της t - Statistic 

του ADF είναι µικρότερη των κρίσιµων τιµών του Mackinnon 1%, 5% και 

10% .  

•    Το DW > R2 => 1.96 > 0.18 µε αποτέλεσµα να µην έχουµε το φαινόµενο της 

κίβδηλης παλινδρόµησης (spucious) που διαπιστώσαµε στους πρώτους µας 

ελέγχους, στο κεφάλαιο 3. 

•    Υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών του 

υποδείγµατος.  

 

6.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο µελετήσαµε την ύπαρξη ή µη µακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας µε την µέθοδο συνολοκλήρωσης των Engel – Granger. Κατά τον έλεγχο  

στασιµότητας της µεταβλητής Nick, η οποία εκφράζει τα κατάλοιπα της 

παλινδρόµησης του υποδείγµατος µας, διαπιστώσαµε ότι τα κατάλοιπα είναι στάσιµα 
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στα επίπεδα τους  και µάλιστα η στασιµότητα τους είναι ισχυρή, αφού η τιµή της t - 

Statistic του ADF είναι µικρότερη των κρίσιµων τιµών του Mackinnon 1%, 5% και 

10%. Εποµένως µπορούµε να πούµε πως οι µεταβλητές είναι συνολοκληρωµένες και 

συνεπώς ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΕΩΝ (Var Υποδείγµα)  

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Η σχέση ανάµεσα στην συνολοκλήρωση των Engel – Granger που αναφέραµε 

στο κεφάλαιο 6 και στα υποδείγµατα διόρθωση λαθών (ECM) που θα αναφέρουµε 

στο κεφάλαιο 8 µπορούν να µελετηθούν καλύτερα χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες των 

υποδειγµάτων διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (υποδείγµατα VAR). Το 

υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (υποδείγµατα VAR) είναι ένα 

σύστηµα εξισώσεων όπου όλες οι µεταβλητές είναι ενδογενείς και κάθε µια από 

αυτές, προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούµενων τιµών όλων των υπόλοιπων 

µεταβλητών του συστήµατος. 

Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των υποδειγµάτων VAR είναι ότι όλες οι 

ενδογενείς µεταβλητές εκφράζονται µόνο ως προς τις ενδογενείς µε χρονική 

υστέρηση µεταβλητές του. Ο αριθµός των προηγούµενων τιµών, δηλαδή ο αριθµός 

των χρονικών υστερήσεων προσδιορίζεται από το ίδιο το σύστηµα.  

Ένα υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων είναι πρώτης τάξης, όταν η 

τιµή της µεγαλύτερης υστέρησης των µεταβλητών του ισούται µε ένα, οπότε και 

σηµειώνεται µε VAR(1). Γενικά ένα υπόδειγµα αυτοπαλινδροµήσεων είναι k τάξης 

όταν η µεγαλύτερη υστέρηση των µεταβλητών του ισούται µε k χρονικές υστερήσεις, 

και σηµειώνεται ως VAR (k). 

Για την σωστή εκτίµηση ενός αυτοπαλίνδροµου διανυσµατικού υποδείγµατος  θα 

πρέπει να ικανοποιούνται ορισµένες βασικές υποθέσεις τόσο για τις ενδογενείς 

µεταβλητές όσο και για τα κατάλοιπα. Έτσι υποθέτουµε ότι το διάνυσµα των 

καταλοίπων ενός VAR συστήµατος έχει µέσο µηδέν και το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης 

χωριστά έχει σταθερή διακύµανση που οι τιµές του δεν αυτοσυσχετίζονται, αλλά το 

κατάλοιπο αυτό µπορεί να συσχετίζεται µε το κατάλοιπο άλλης εξίσωσης (∆ηµέλη 

2003). 

Επίσης θα πρέπει να υποθέσουµε ότι το VAR σύστηµα είναι στάσιµο. Αυτό 

σηµαίνει ότι το διάνυσµα των ενδογενών µεταβλητών έχει σταθερό µέσο, σταθερή 

διακύµανση και οι µήτρες των συνδιακυµάνσεων µεταξύ των Υt και Υt+k να 
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εξαρτώνται µόνο από την απόσταση k µεταξύ των τιµών και όχι από τον χρόνο t 

(Κάτος 2004). 

Στην πράξη οι υποθέσεις περί στασιµότητας υποδηλώνουν ότι οι µεταβλητές του 

VAR συστήµατος δεν θα πρέπει να έχουν τάση, ούτε εποχικότητα, ούτε διακυµάνσεις 

που µεταβάλλονται διαχρονικά. Για να επιτευχθούν αυτά, συχνά απαιτούνται 

µετασχηµατισµοί των στατιστικών δεδοµένων όπως πρώτες ή δεύτερες διαφορές, ή 

λογαριθµικοί µετασχηµατισµοί. 

Αν οι παραπάνω υποθέσεις πληρούνται, τότε µπορεί να γίνει η εκτίµηση µε την 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων όπου οι εξισώσεις του VAR συστήµατος δίνουν 

συνεπείς και αποτελεσµατικούς εκτιµητές των παραµέτρων. Βέβαια το δύσκολο είναι 

να ερµηνευτούν από οικονοµικής πλευράς οι εκτιµηµένοι συντελεστές ενός VAR 

συστήµατος. 

Για την εκτίµηση των VAR υποδειγµάτων θα πρέπει να γνωρίζουµε τον αριθµό 

των χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του VAR υποδείγµατος. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι άγνωστη, οπότε 

πρέπει να την προσδιορίσουµε. Ο προσδιορισµός της τάξης του VAR υποδείγµατος 

γίνεται µε τους ελέγχους του λόγου πιθανοφανειών (LR), καθώς και τα κριτήρια των 

Akaike (AIC) και Schwartz (SCΗ) (Κάτος 2004). 

7.2 Η τάξη του VAR υποδείγµατος και ο πιθανός αριθµός των 

συνολοκληρωµένων διανυσµάτων 

 

Όπως αναφέραµε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού ο προσδιορισµός της 

τάξης του VAR υποδείγµατος γίνεται µε τους ελέγχους του λόγου πιθανοφανειών 

(LR), καθώς και από τα κριτήρια των Akaike (AIC) και Schwartz (SCΗ).  

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: GDP INV EXPORTS  
Exogenous variables: C  
Date: 01/21/10   Time: 00:11 
Sample: 1930 1995 
Included observations: 62 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1184.675 NA   8.74E+12  38.31210  38.41503  38.35251 

1 -949.8020  439.4401  5.99E+09  31.02587  31.43758  31.18752 

2 -930.6867  33.91422  4.33E+09  30.69957   31.42005*   30.98245* 

3 -919.2553   19.17527*   4.03E+09*   30.62114*  31.65040  31.02525 
4 -914.7299  7.153094  4.70E+09  30.76548  32.10352  31.29083 

Πίνακας 7.1: Προσδιορισµός της τάξης Var του υποδείγµατος  
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Έτσι σύµφωνα µε τον πίνακα 7.1 διαπιστώνουµε ότι, η καλύτερη τάξη του VAR 

υποδείγµατος είναι για Lag = 3 (ρ = 3, τρεις χρονικές υστερήσεις). Η καλύτερη 

τάξη του Var υποδείγµατος (τρεις χρονικές υστερήσεις) θα χρησιµοποιηθεί στην 

συνέχεια για τον προσδιορισµό του πιθανού αριθµού των συνολοκληρωµένων 

διανυσµάτων του.  

Ο έλεγχος του προσδιορισµού γίνεται µε δυο τρόπους: 

1. Με τον έλεγχο των προσήµων της κάθε στήλης που θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος του µηδενός. 

2. Με τον έλεγχο της t – Statistic, η τιµή της οποίας θα πρέπει να είναι 

στατιστικά σηµαντική και µεγαλύτερη του 1.82. 

 

Vector Autoregression Estimates 
 Date: 05/17/10   Time: 11:40 
 Sample(adjusted): 1933 1995 
 Included observations: 63 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 GDP INV EXPORTS 
GDP(-1)  1.552883  0.082770 -0.081163 

  (0.19493)  (0.09723)  (0.05758) 
 [ 7.96643] [ 0.85131] [-1.40959] 

GDP(-2) -1.015784 -0.313965  0.147958 
  (0.32293)  (0.16107)  (0.09539) 

 [-3.14550] [-1.94920] [ 1.55110] 
GDP(-3)  0.480898  0.319031 -0.078949 

  (0.19133)  (0.09543)  (0.05652) 
 [ 2.51341] [ 3.34294] [-1.39691] 

INV(-1) -0.780508  0.596190  0.128264 
  (0.36331)  (0.18121)  (0.10732) 
 [-2.14833] [ 3.28999] [ 1.19520] 

INV(-2)  0.974945  0.069525 -0.130520 
  (0.48321)  (0.24102)  (0.14273) 
 [ 2.01765] [ 0.28847] [-0.91444] 

INV(-3) -0.161515 -0.178549  0.010337 
  (0.34956)  (0.17436)  (0.10325) 
 [-0.46205] [-1.02406] [ 0.10011] 

EXPORTS(-1) -0.390916 -0.167970  0.811361 
  (0.50057)  (0.24968)  (0.14786) 
 [-0.78094] [-0.67275] [ 5.48731] 

EXPORTS(-2) -0.391896 -0.535085  0.024521 
  (0.63706)  (0.31775)  (0.18818) 
 [-0.61517] [-1.68396] [ 0.13031] 

EXPORTS(-3)  0.968056  0.671605 -0.350985 
  (0.46993)  (0.23439)  (0.13881) 
 [ 2.06000] [ 2.86528] [-2.52853] 
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C  34.38689 -26.66428  15.37692 
  (31.6070)  (15.7651)  (9.33624) 
 [ 1.08795] [-1.69135] [ 1.64701] 

Πίνακας 7.2:Προσδιορισµός του πιθανού αριθµού συνολοκληρωµένων διανυσµάτων  

 Όπου [  ] το prob. της t-statistic 

 

Από τον πίνακα 7.2 προκύπτουν τα εξής: 

• Στην στήλη του GDP προσθέτοντας τα: GDP(-1) + GDP(-2) + GDP(-3) 

προκύπτει άθροισµα θετικό, ενώ κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε την πρόσθεση 

των υπολοίπων οµάδων της στήλης. Άρα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

αυτή η στήλη δίνει ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα. 

• Στις στήλες των INV και των EXPORTS κάποια από τα επιµέρους 

αθροίσµατα τους είναι αρνητικά και εποµένους διαγράφουµε τις στήλες αυτές. 

• Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, κάνουµε τον έλεγχο της t-statistic όπου και 

διαπιστώνουµε ότι η  t - statistic της στήλης  GDP είναι µεγαλύτερη από το 

1.82 και άρα είναι στατιστικά σηµαντική, ενώ των υπολοίπων στηλών η τιµή 

είναι µικρότερη.  

• Το τελικό συµπέρασµα του προσδιορισµού για τον πιθανό αριθµό 

συνολοκληρωµένων διανυσµάτων είναι ότι έχουµε το πολύ ένα 

συνολοκληρωµένο διάνυσµα. 

 

7.3  Η Μεθοδολογία του Johansen 

 
Έστω Yt ένα διάνυσµα µη στάσιµων πρώτης τάξης ολοκληρωµένων µεταβλητών 

το οποίο εκφράζεται από ένα αυτοπαλίνδροµο διανυσµατικό υπόδειγµα VAR ρ τάξης: 

 
           Υt= Α1Υt-1+ ……+ ΑnΥt-n+ ΒΧt+ ut                (7.3.1) 

 
Όπου Α1,………Αn είναι οι µήτρες των παραµέτρων τάξης n η καθεµία και ut το 

διάνυσµα των καταλοίπων που πληροί τις υποθέσεις ενός VAR συστήµατος. ∆ηλαδή 

έχει µέσο µηδέν καθώς και το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης έχει και σταθερή 

διακύµανση που οι τιµές του δεν αυτοσυσχετίζονται. Το παραπάνω υπόδειγµα 
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περιλαµβάνει επίσης και ένα διάνυσµα µη στοχαστικών µεταβλητών που µπορεί να 

είναι οι εποχικές µεταβλητές. Εποµένως ένα VAR υπόδειγµα µπορεί να γραφεί και σε 

µορφή πρώτων διαφορών µε διόρθωση λαθών ως εξής: 

    

1

1 1
1

t t i t t t

i

u
ρ−

− −
=

∆Υ = ΠΥ + Γ ∆Υ +ΒΧ +∑           (7.3.2) 

Όπου: 

        
1

i

i

ρ

=

Π = Α − Ι∑  και    
1

i j

j i

ρ

= +

Γ = − Α − Ι∑  ,           i = 1,2,……,r 

 

 

Η µήτρα ΠρΧρ  των παραµέτρων που πολλαπλασιάζει το διάνυσµα της 

υστέρησης Υt- 1 των ενδογενών µεταβλητών λέγεται µήτρα ισορροπίας και ο βαθµός 

αυτής της µήτρας προσδιορίζει και την ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των 

µεταβλητών του διανύσµατος. Υπάρχουν τρείς περιπτώσεις που µπορούµε να 

διακρίνουµε σε σχέση µε το βαθµό της µήτρας Π. 

 
 

�     r (Π) = µηδενικός βαθµός 
 
 

Για να έχουµε µηδενικό βαθµό της µήτρας Π θα πρέπει κάθε στοιχείο της Π να 

είναι µηδέν. Οπότε το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (VEC) γίνεται ένα 

υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (υπόδειγµα VAR) στις πρώτες 

διαφορές ∆Υt που οι µεταβλητές του είναι στάσιµες ολοκληρωµένης µηδενικής τάξης 

Ι(0) αφού οι µεταβλητές Yt  είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). Στην περίπτωση 

αυτή οι µεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται. 

 

 

�     r (Π) = πλήρης βαθµός 
 

 

Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο όταν το διάνυσµα των µεταβλητών Yt είναι στάσιµο 

οπότε το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (VEC) δεν έχει νόηµα. 
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�    r (Π) = µειωµένος βαθµός 

 

Αυτό σηµαίνει ότι οι στήλες της µήτρας Π δεν είναι όλες γραµµικά ανεξάρτητες, 

πράγµα που επιτρέπει τη δυνατότητα σχέσεων συνολοκλήρωσης µεταξύ των 

µεταβλητών του διανύσµατος Yt .Εποµένως στην περίπτωση που η µήτρα Π έχει 

βαθµό µικρότερο από την τάξη ρ που ταυτίζεται µε τον αριθµό των ενδογενών 

µεταβλητών, τότε µπορούµε να πούµε ότι οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται.  

Στην περίπτωση αυτή το ορθό προς εκτίµηση υπόδειγµα είναι το υπόδειγµα 

διόρθωσης λαθών και όχι το υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων στις 

διαφορές διότι η παράλειψη του όρου διόρθωσης σφάλµατος από το υπόδειγµα θα 

οδηγούσε σε σοβαρά λάθη εξειδίκευσης αφού οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται και 

η βραχυχρόνια συµπεριφορά των ενδογενών µεταβλητών επηρεάζεται από την πορεία 

προς την µακροχρόνια ισορροπία. 

Ο αριθµός των σχέσεων συνολοκλήρωσης προσδιορίζεται από τον ίδιο βαθµό 

της µήτρας Π. Έτσι αν έχουµε ρ ενδογενείς µεταβλητές και κάθε µια είναι 

ολοκληρωµένη πρώτης τάξης Ι(1) τότε µπορούµε να έχουµε το πολύ ρ-1 γραµµικά 

ανεξάρτητες σχέσεις συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση δηλαδή του διµεταβλητού 

υποδείγµατος θα έχουµε µια ανεξάρτητη σχέση συνολοκλήρωσης. Αν θεωρήσουµε 

ότι ο βαθµός της µήτρας Π είναι έστω k < ρ, τότε θα έχουµε αντίστοιχα k 

διανύσµατα συνολοκλήρωσης που είναι στάσιµα, δηλαδή k σχέσεις 

συνολοκλήρωσης. 

 

7.4 Έλεγχος του βαθµού Συνολοκλήρωσης 

 

 
Επειδή πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από µια σχέση συνολοκλήρωσης, ο 

αριθµός των οποίων ονοµάζεται βαθµός συνολοκλήρωσης, για τον έλεγχο των 

σχέσεων συνολοκλήρωσης χρησιµοποιείται η µεθοδολογία του Johansen (1988), 

Johansen and Juselious (1990,1992) και των Stock and Watson (1988) η οποία 

βασίζεται στη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας.  

Ένας συντελεστής αυτοπαλίνδροµου σχήµατος χρησιµοποιείται για την 

µοντελοποίηση κάθε µεταβλητής (η οποία θεωρείται ότι είναι ενδογενής) σαν µια 
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συνάρτηση όλων των ενδογενών µε χρονικές υστερήσεις µεταβλητών του 

συστήµατος. 

Η µεθοδολογία του Johansen (1988) οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου του αριθµού 

των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης µεταξύ των ρ µεταβλητών του διανύσµατος Yt ή 

του βαθµού συνολοκλήρωσης έστω h.  

Όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο αν ο βαθµός της µήτρας Π είναι 

µικρότερος από τον αριθµό των µεταβλητών h < ρ τότε οι µεταβλητές 

συνολοκληρώνονται και ο αριθµός h δηλώνει τον αριθµό των διανυσµάτων 

συνολοκλήρωσης.  Επίσης εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο βαθµός µιας µήτρας 

που ορίζεται ως ο βαθµός των γραµµικά ανεξάρτητων στηλών της µήτρας Π ισούται 

µε τον αριθµό των ιδιοτιµών (ριζών) της µήτρας Π που είναι µη µηδενικές. 

Ένα βασικό σηµείο που πρέπει να προσέξουµε για τον έλεγχο της 

συνολοκλήρωσης είναι ότι αν υπάρχουν h διανύσµατα συνολοκλήρωσης, τότε µόνο h 

γραµµικοί συνδυασµοί των µεταβλητών είναι στάσιµοι ολοκληρωµένοι µηδενικής 

τάξης Ι(0), ενώ οι υπόλοιποι είναι µη στάσιµοι. 

Η υπόθεση µηδέν ότι έχουµε h το πολύ διανύσµατα συνολοκλήρωσης µπορεί να 

διατυπωθεί µε την υπόθεση στατιστικής σηµαντικότητας των τελευταίων ιδιοτιµών.  

 

Ηο: λi = 0             i = h+1,……..ρ 

 

Όπου: h δείχνει ότι µόνο οι πρώτες λ1……..λn ιδιοτιµές είναι µη µηδενικές (βαθµός 

συνολοκλήρωσης). 

 

 Ο έλεγχος αυτός γίνεται συγκρίνοντας την λογαριθµική συνάρτηση 

πιθανοφάνειας όταν επιβάλλουµε τον παραπάνω περιορισµό για διάφορες τιµές του h 

µε την αντίστοιχη χωρίς τον περιορισµό. Αυτό είναι το κριτήριο του λόγου 

πιθανοφανειών και ακολουθεί την Χ2 κατανοµή. 

 

Ο Έλεγχος συνολοκλήρωσης γίνεται µε δυο τύπους ελέγχου της εναλλακτικής 

υπόθεσης Ηα. Με τον Έλεγχο του Ίχνους (trace test) και µε τον Έλεγχο της 

Μέγιστης Ιδιοτιµής (λmax test). 
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�    Έλεγχος του Ίχνους (trace test) 

 

Για τον έλεγχο του ίχνους έχουµε τις παρακάτω υποθέσεις: 

 

1η Υπόθεση 

 

�    Η0: Υπάρχουν h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 0), δηλαδή καµία σχέση 

συνολοκλήρωσης.  

�    Ηα: Υπάρχουν h + 1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h ≥  1), δηλαδή 

τουλάχιστον µια σχέση συνολοκλήρωσης. 

 

2η Υπόθεση 

 

�    Η0: Υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h ≤  1), δηλαδή το 

πολύ µια σχέση συνολοκλήρωσης. 

�    Ηα: Υπάρχουν το πολύ h + 1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h ≥  2), δηλαδή 

τουλάχιστον δυο σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

 

3η Υπόθεση 

 

�    Η0: Υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h ≤  ρ-1), δηλαδή το 

πολύ δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

�    Ηα: Υπάρχουν h + 1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = ρ), δηλαδή ακριβώς 

δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιµοποιούµε την στατιστική: 

               �

1

log(1 )trace i

i h

ρ

λ λ
= +

= −Τ −∑                 (7.4.1) 

 

για h = 0,1,2,..ρ-1, Τ = ο αριθµός των παρατηρήσεων που χρησιµοποιούνται για την 

εκτίµηση αποτελέσµατος. 

Ο έλεγχος εφαρµόζεται διαδοχικά για τιµές αυτές. Έτσι αποδοχή της Ηο για h = 0 

δηλώνει τη διακοπή της διαδικασίας. ∆ιαφορετικά συνεχίζουµε για h = 1, h = 2,… 
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µέχρι την τιµή h για την οποία αποδεχόµαστε την Hο. Οι κριτικές τιµές για τον 

παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους Osterwaid – Lenum (1992). 

 

•    Έλεγχος Μέγιστης Ιδιοτιµής (λ – max test) 
 

Για τον έλεγχο της µέγιστης ιδιοτιµής έχουµε τις παρακάτω υποθέσεις: 
 
1η Υπόθεση 

 

�    Ηο: Υπάρχουν h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 0), δηλαδή δεν υπάρχουν 
διανύσµατα συνολοκλήρωσης.  
 

�    Ηα: Υπάρχουν h + 1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 1), δηλαδή ότι 

υπάρχει ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης. 

 

2η Υπόθεση 

 

�    Ηο: Υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h ≤  1), δηλαδή ότι 

υπάρχει το πολύ ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης. 

�    Ηα: Υπάρχουν h + 1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 2), δηλαδή ότι 

υπάρχουν δύο διανύσµατα συνολοκλήρωσης. 

 

3η Υπόθεση 

 

�     Ηο: Υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h ≤  2), δηλαδή ότι 
υπάρχει το πολύ δύο διανύσµατα συνολοκλήρωσης. 

�    Ηα: Υπάρχουν h + 1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = ρ = 3), δηλαδή ότι 

υπάρχουν τρία διανύσµατα συνολοκλήρωσης. 

 

Για τον Έλεγχο της Μέγιστης Ιδιοτιµής χρησιµοποιούµε την στατιστική:  

 

�

1max log(1 )hλ λ += −Τ −  

για h = 0,1,2,…,ρ – 1 και Τ = ο αριθµός των παρατηρήσεων που χρησιµοποιούνται 

για την εκτίµηση αποτελέσµατος,  
�

λ  = είναι η µεγαλύτερη εκτιµηµένη τιµή. 
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Οι κριτικές τιµές για τον παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους Osterwaid Lenum 

(1992) για τον έλεγχο του λmax. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο βαθµός συνολοκλήρωσης είναι, σύµφωνα µε την 

θεωρία των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων, το πολύ ίσος µε τον αριθµό των 

µεταβλητών µειωµένος κατά ένα, δηλαδή στην περίπτωση µας από τι στιγµή που οι 

µεταβλητές του υποδείγµατος µας είναι 3 θα πρέπει να έχουµε το πολύ 2 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 

 

7.5 Εµπειρικά Αποτελέσµατα Συνολοκλήρωσης 

 

Για να προχωρήσουµε εποµένως, και να εξετάσουµε το VAR Υπόδειγµα θα 

πρέπει όλες οι µεταβλητές να είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές, γεγονός που στο 

εξεταζόµενο υπόδειγµα ισχύει. Τα βήµατα των ελέγχων που κάνουµε σύµφωνα µε 

την µεθοδολογία του Johansen είναι τα εξής: 

 

� Βρίσκουµε την τάξη του αυτοπαλίνδροµου διανυσµατικού υποδείγµατος 

(VAR) χρησιµοποιώντας τα κριτήρια των Akaike και Schwartz. 

 

� Βρίσκουµε τον βαθµό συνολοκλήρωσης του υποδείγµατος χρησιµοποιώντας 

τα στατιστικά του ίχνους (trace test) και της µέγιστης ιδιοτιµής (max test). 

� Σύµφωνα µε το βαθµό συνολοκλήρωσης (h < ρ) ρ = αριθµός µεταβλητών του 

υποδείγµατος, εκτιµούµε τα αντίστοιχα διανύσµατα συνολοκλήρωσης µε τη 

µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας.  

 

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε ότι για να είναι αξιόπιστα τα εκτιµηµένα 

διανύσµατα συνολοκλήρωσης θα πρέπει να ισχύουν οι a priori περιορισµοί που 

τίθενται για τα υποδείγµατα που µελετούµε. Ο έλεγχος του ίχνους και ο έλεγχος της 

µέγιστης ιδιοτιµής για την εύρεση του αριθµού των συνολοκληρωµένων 

διανυσµάτων έχει την προϋπόθεση ότι για να έχουµε τουλάχιστον µια σχέση 

συνολοκλήρωσης θα πρέπει το  λtrace statistic   και  λmax > 1% και 5% ή σε ένα από τα 

δυο.   
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λ Trace Test 

Μηδενική 

Υπόθεση 

Η0 

Εναλλακτική 

Υπόθεση 

Ηα 

Eigen value Trace 

Statistic 

5% 

Critical 

Value 

1% 

Critical 

Value 

h = 0 h ≥  1 0.98 51.95 29.68 35.65 

h ≤  1 h ≥  2 0.28 12.24 15.41 20.04 

h ≤  2 h = 3 0.10 3.05 3.76 6.65 

Πίνακας 7.3:  Έλεγχος του ίχνους (Trace Statistic) για την σχέση συνολοκλήρωσης 

 

Από τον πίνακα 7.3 προκύπτουν τα εξής: 

 

•    Για h = 0 συνολοκληρωµένα διανύσµατα το Trace Statistic > critical values 

5% και 1% , αφού η τιµή του trace statistic 51.95 είναι µεγαλύτερη από τις 

κρίσιµες τιµές (critical values) για επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1% ή 

29.68 και 35.65 αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα να καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι υπάρχει τουλάχιστον µια σχέση συνολοκλήρωσης και αποδεχόµαστε 

την υπόθεση Ηα.  

•     Για h ≤  1 συνολοκληρωµένα διανύσµατα το Trace Statistic < critical values 

5% και 1%, αφού η τιµή του trace statistic είναι 12.24 και µικρότερη από τις 

κρίσιµες τιµές (critical values) για επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1% ή 

15.41 και 20.04 αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα να καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι δεν υπάρχει αλλη σχέση συνολοκλήρωσης και αποδεχόµαστε την 

υπόθεση Ηο.  

 

Για την επαλήθευση του ακριβή αριθµού των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων θα 

πραγµατοποιήσουµε και τον έλεγχο της µέγιστης ιδιοτιµής (Max – Eigen Test). 
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Max – Eigen Test 

Μηδενική 

Υπόθεση 

Η0 

Εναλλακτική 

Υπόθεση 

Ηα 

Eigen value Max – 

Eigen 

Statistic 

5% 

Critical 

Value 

1% 

Critical 

Value 

h = 0 h = 1 0.98 45.70 20.97 25.52 

h ≤  1 h = 2 0.28 10.49 14.07 18.63 

h ≤  2 h = 3 0.10 3.05 3.76 6.65 

Πίνακας 7.4: Έλεγχος της Μέγιστης Ιδιοτιµής (Max – Eigen Test) για την σχέση 

συνολοκλήρωσης  

Από τον πίνακα 7.4 προκύπτουν τα εξής: 

 

•    Για h = 0 συνολοκληρωµένα διανύσµατα το Max – Eigen Statistic > critical 

values 5% και 1%, αφού η τιµή της Max – Eigen Statistic 45.70 είναι 

µεγαλύτερη από τις κρίσιµες τιµές (critical values) για επίπεδα 

σηµαντικότητας 5% και 1% ή 20.97 και 25.52 αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα να 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µια σχέση συνολοκλήρωσης και 

αποδεχόµαστε την υπόθεση Ηα.  

•     Για h ≤  1 συνολοκληρωµένα διανύσµατα το Max – Eigen Statistic < critical 

values 5% και 1%, αφού η τιµή της Max – Eigen Statistic 10.49 είναι 

µικρότερη από τις κρίσιµες τιµές (critical values) για επίπεδα σηµαντικότητας 

του 5% (14.07) και 1% (18.63) µε αποτέλεσµα να καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει µια σχέση συνολοκλήρωσης και αποδεχόµαστε την 

υπόθεση Ηο.  

Ετσι σύµφωνα µε τους παραπάνω ελέγχους προκύπτει το συµπέρασµα ότι 

υπάρχει µόνο ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα, άρα υπάρχει µακροχρόνια σχέση 

µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος, και η σχέση αυτή είναι η εξης εξίσωση: 

               GDP =  5.35INV – 6.94EXPORTS                 (7.5.1) 

(0.34) (2.24) 

στις (  )  σηµειώνονται τα τυπικά σφάλµατα 
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Σχολιάζοντας την παραπάνω εξίσωση θα λέγαµε ότι τα πρόσηµα των 

συντελεστών της δεν είναι σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία. Η ενίσχυση των 

επενδύσεων επιδρούν αυξητικά στους κλάδους της οικονοµίας και συµβάλλουν στην 

άνοδο του ΑΕΠ. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις εξαγωγές µιας χώρας αφού η εισροή 

νέων κεφαλαίων στην χώρα αυξάνουν το Α.Ε.Π. της και µεγαλώνουν τις 

παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας της. Άρα από την στιγµή που η εξίσωση 

της συνολοκλήρωσης είναι ασυνεπής δεν γίνεται αποδεκτή. 

 

7.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εφαρµόσαµε την διαδικασία εύρεσης της τάξης του VAR 

υποδείγµατος, έτσι σύµφωνα µε τον λόγο πιθανοφάνειας (LR) η τάξη του VAR 

υποδείγµατος είναι LR = 3. Τις τρεις υστερήσεις αυτές τις χρησιµοποιήσαµε για τον 

προσδιορισµό του πιθανού αριθµού συνολοκληρωµένων διανυσµάτων και καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι πιθανών έχουµε ένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα. Έπειτα 

πραγµατοποιήσαµε τον έλεγχο του Johansen (έλεγχος του ίχνους και έλεγχος της 

µέγιστης ιδιοτιµής) κάνοντας ξανά χρήση των τριών χρονικών υστερήσεων του Var 

υποδείγµατος για να βρούµε αν υπάρχουν και πόσα συνολοκληρωµένα διανύσµατα. 

Έτσι σύµφωνα µε τον έλεγχο του ίχνους και τον έλεγχο της µέγιστης ιδιοτιµής 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των 

µεταβλητών και εντοπίσαµε µια σχέση συνολοκλήρωσης.  

Η εξίσωση της σχέσης συνολοκλήρωσης είναι:  

  GDP =  5.35INV – 6.94EXPORTS  

∆ιαπιστώσαµε ότι η εξίσωση έχει λάθος πρόσηµα και είναι αντίθετη µε την 

οικονοµική θεωρία, αφού η ενίσχυση των επενδύσεων (INV) επιδρούν αυξητικά 

στους κλάδους της οικονοµίας και συµβάλλουν στην άνοδο του ΑΕΠ (GDP). Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις εξαγωγές (EXPORTS) µιας χώρας αφού η εισροή νέων 

κεφαλαίων στην χώρα αυξάνουν το Α.Ε.Π (GDP) της. Έτσι σύµφωνα µε την 

λαθεµένη εξίσωση της σχέσης συνολοκλήρωσης, µια αύξηση της τάξεως του 1% 
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στην τιµή του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α θα µεταφερόταν κατά 5.35% στην µεταβλητή των 

επενδύσεων και θα µείωνε κατά 6.94% την τιµή των εξαγωγών της.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

(ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) 

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε τις µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

µεταξύ των µεταβλητών, µε τον έλεγχο των Engel – Granger και διαπιστώσαµε ότι οι 

µεταβλητές µας συνολοκληρώνονται. 

  Η µέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να 

εκτιµήσουµε τη µακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει µεταξύ δύο ή 

περισσότερων µεταβλητών. Οι Engel and Granger (1987) έχουν δείξει ότι αν δύο 

µεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωµένες, τότε υπάρχει µία µακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια όµως οι µεταβλητές αυτές 

µπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας 

µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών µπορεί να διατυπωθεί µε ένα υπόδειγµα που 

ονοµάζεται υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλµα ισορροπίας 

(ανισορροπίας) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια µε τη 

µακροχρόνια περίοδο. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη συνένωση αυτή λέγεται 

µηχανισµός διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction Μechanism - ECM). 

 

Η συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

∆Υt =  lagged (∆Υt ,∆Χt ....) + λ ut-1 + et             (8.1.1) 

 

•     όπου : ut-1 είναι το σφάλµα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρµογή ως 

προς την µακροχρόνια ισορροπία, 

 

•    -1 < λ < 0 : είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής, 

 

•    et : είναι ο λευκός θόρυβος 
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•    ∆Υt και ∆Χt είναι οι πρώτες διαφορές των µεταβλητών Υt και Χt οι οποίες 

είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης, ενώ το σφάλµα ισορροπίας ut είναι 

ολοκληρωµένο µηδενικής τάξης. Άρα µπορούµε να εκτιµήσουµε µε τη µέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων την παραπάνω συνάρτηση. 

 

Αν οι µεταβλητές Υ και Χ είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε οι 

πρώτες διαφορές τους ∆Υ και ∆Χ είναι µηδενικής τάξης Ι(0), οπότε το αριστερό 

µέλος της συνάρτησης είναι µηδενικής τάξης Ι(0). Για να έχει νόηµα η παραπάνω 

συνάρτηση θα πρέπει και το δεξί µέλος να είναι µηδενικής τάξης Ι(0) πράγµα που 

σηµαίνει ότι το σφάλµα ισορροπίας ut-1 θα πρέπει να είναι µηδενικής τάξης Ι(0), 

δηλαδή οι µεταβλητές της συνάρτησης να συνολοκληρώνονται. 

Στις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών εµπλέκονται περισσότερες 

από δύο µεταβλητές. Άρα µπορεί να υπάρχουν και περισσότερα από ένα 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα µεταξύ των µεταβλητών. Εποµένως αν υπάρχουν k 

µεταβλητές οι οποίες είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε ο µέγιστος 

αριθµός των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων που µπορεί να υπάρξει είναι k-1 

διανύσµατα. Το υποσύνολο των µεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν οι 

µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν µπορούν να 

διαγραφούν από το υπόδειγµα. 

Τέτοιοι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν το στατιστικό F και το 

στατιστικό δείκτη της λογαριθµισµένης πιθανότητας (log-likelihood). Κάθε µία από 

τις στατιστικά µη σηµαντικές µεταβλητές διαγράφεται από το γενικό δυναµικό 

υπόδειγµα, ενώ παράλληλα διατηρείται ο όρος της διόρθωσης του σφάλµατος ο 

οποίος πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο π.χ. 5%. Οι 

στατιστικοί έλεγχοι δεν απορρίπτουν τη µηδενική υπόθεση που λέει ότι οι 

επιλεγµένοι συντελεστές είναι µηδέν σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. ∆ιαγράφοντας 

τους µη στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές της παλινδρόµησης λαµβάνουµε τις 

µεταβλητές που είναι στατιστικά σηµαντικές καθώς και τον συντελεστή του όρου 

διόρθωσης σφάλµατος που πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός. 

Ο εκτιµηµένος συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλµατος µετρά την ταχύτητα 

προσαρµογής που απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο δυναµικό 
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υπόδειγµα. Η χρησιµοποίηση όλων των διαγνωστικών ελέγχων, είναι απαραίτητοι για 

την καταλληλότητα των υποδειγµάτων διόρθωσης λαθών. 

Η εκτίµηση ενός υποδείγµατος διόρθωσης λαθών µπορεί να γίνει σε δύο στάδια 

σύµφωνα µε τους Engel and Granger (1987), αφού βέβαια προηγουµένως έχει γίνει 

ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης.  

 

Οι Engel – Granger εποµένως προτείνουν µία διαδικασία που περιλαµβάνει δύο 

στάδια: 

 
•    Στο πρώτο στάδιο εκτιµάται η παρακάτω συνάρτηση συνολοκλήρωσης µε 

O.L.S. και υπολογίζουµε τα κατάλοιπα: 

  

Υt = a0 + a1Χ t + ut              (8.1.2) 
 
. 

•    Στο δεύτερο στάδιο τα αληθινά λάθη ανισορροπίας αντικαθίστανται µε τα 

εκτιµηµένα κατάλοιπα, οπότε γίνεται η εκτίµηση της παρακάτω εξίσωσης µε 

την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: 

 
    ∆Υt =  lagged (∆Υt , ∆Χt ....) + λut-1 + et       

. 
Το υπόδειγµα αυτό είναι δυναµικό σε αντίθεση µε την παλινδρόµηση της 

συνολοκλήρωσης που έχουµε στατικό υπόδειγµα. Για τον λόγο αυτό οι Engel and 

Granger πρότειναν το δεύτερο στάδιο εκτίµησης του υποδείγµατος. Επειδή η 

υστέρηση του σφάλµατος ισορροπίας ut-1 δεν είναι γνωστή, το υπόδειγµα δεν µπορεί 

να εκτιµηθεί άµεσα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση του ut από την 

εκτίµηση του πρώτου σταδίου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων του στατικού υποδείγµατος της συνολοκληρωµένες εξίσωσης.  

Για τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων στις µεταβλητές µε τις πρώτες 

διαφορές που περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα χρησιµοποιούνται τα κριτήρια των 

Akaike (AIC) and Schwarz (SCH), καθώς και όλοι οι στατιστικοί και διαγνωστικοί 

έλεγχοι για την καταλληλότητα του παραπάνω υποδείγµατος.  

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε το πρόβληµα της κανονικοποίησης που υπάρχει 

µεταξύ των µεταβλητών, το οποίο µαζί µε το πρόβληµα της µη µοναδικότητας των 
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σχέσεων συνολοκλήρωσης αποτελούν τα βασικά µειονεκτήµατα της µεθοδολογίας 

των Engel and Granger όταν εξετάζουµε δύο µεταβλητές. 

 

8.2 Εξισώσεις ∆ιόρθωσης Σφάλµατος (ECM)  

 

Για να διαπιστώσουµε την ύπαρξη ή µη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας,  

προχωράµε στον έλεγχο διόρθωσης σφάλµατος (ECM). Στο πρώτο στάδιο εκτιµάται 

η συνάρτηση συνολοκλήρωσης Υt = a0 + a1Χ t + ut µε OLS  και υπολογίζουµε τα 

κατάλοιπα (NICK) και στο δεύτερο στάδιο τα αληθινά λάθη ανισορροπίας 

αντικαθίστανται µε τα εκτιµηµένα κατάλοιπα, οπότε γίνεται η εκτίµηση της 

παρακάτω εξίσωσης (8.3) µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: 

  

∆GDP =  lagged (∆GDPt , ∆INVt, ∆EXPORTSt) + λut-1 + et  (8.2.1) 

Μετά από µια σειρά διαγραφών των χρονικών υστερήσεων µε το υψηλότερο Prob., 

κάθε φορά, προκύπτει το παρακάτω διάγραµµα (8.1):  

Dependent Variable: DGDP 

Method: Least Squares 

Date: 01/18/10   Time: 13:32 

Sample(adjusted): 1935 1995 

Included observations: 61 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 101.2921 25.14518 4.028291 0.0002 

DGDP(-1) 0.591769 0.178740 3.310784 0.0018 

DGDP(-2) -0.427591 0.166589 -2.566740 0.0134 

DGDP(-4) 0.194196 0.155412 1.249556 0.2174 

DINV(-1) -1.244536 0.399600 -3.114457 0.0031 

DINV(-3) -0.407312 0.289210 -1.408359 0.1653 

DINV(-4) -0.217318 0.310307 -0.700331 0.4870 

DEXPORTS(-1) -0.596277 0.483107 -1.234255 0.2230 

DEXPORTS(-2) -1.012624 0.467879 -2.164285 0.0353 

DEXPORTS(-3) -0.228657 0.475711 -0.480663 0.6329 

DEXPORTS(-4) 0.730311 0.454110 1.608225 0.1142 

NICK(-1) -0.077603 0.037891 -2.048048 0.0459 

R-squared 0.364921     Mean dependent var 98.71311 

Adjusted R-squared 0.222353     S.D. dependent var 94.56735 

S.E. of regression 83.39357     Akaike info criterion 11.85941 

Sum squared resid 340769.9     Schwarz criterion 12.27466 

Log likelihood -349.7120     F-statistic 2.559617 

Durbin-Watson stat 2.131760     Prob(F-statistic) 0.012032 

    Πίνακας 8.1: Έλεγχος ∆ιόρθωσης Σφάλµατος (ECM) 
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Από το διάγραµµα 8.1 προκύπτουν τα εξής: 

•     Το λ είναι αρνητικό και σύµφωνο µε τον περιορισµό που υπάρχει για τον 

έλεγχο διόρθωσης σφάλµατος:  -1 < - 0.077 < 0  

•     Το λ είναι στατιστικά σηµαντικό αφού το prob. του λ είναι:                 

Ρrob.NICK 0.0459 <  0.10.  

•     Το R2 = 0.36 και DW=2.13 µε αποτέλεσµα να µην έχουµε το φαινόµενο της 

κίβδηλης παλινδρόµησης (spurious). 

•    Τα Akaike, Schwarz, F – statistic και Prob. (F-statistic) είναι: 11.85, 12.27, 

2.55 και 0.012 αντίστοιχα. 

Η εξίσωση του ελέγχου διόρθωσης σφάλµατος, είναι:  

DGDP = 101.29 + 0.59DGDPt-1 – 0.42 DGDPt-2 + 0.19 DGDPt-4 – 1.22DINV t-1 

             (4.02)       (3.31)              (-2.56)               (1.24)               (-3.11) 

          [0.0002]     [0.0018]          [0.0134]              [0.21]              [0.0031] 

- 0.422DINV t-3 - 0.2122DINV t-4 – 0.59DEXPORTSt-1 – 1.0159DEXPORTSt-2 

     (-1.4)               (-0.7)                    (-1.23)                       (-2.16)                

     [0.16]              [0.48]                     [0.22]                        [0.03]        

- 0.220159DEXPORTSt-3 + 0.730159DEXPORTSt-4 - 0.077NICKt-1                   (8.2.2) 

      (-0.48)                               (1.6)                    (-2.04)                

     [0.63]                                [0.11]                    [0.04]                

 όπου (   )  t – Statistic,  [  ]  prob. 



Υπόδειγµα ∆ιόρθωσης Σφάλµατος                                                          Κεφάλαιο 8ο     

                                                  

     111 

•    Υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των συντελεστών του Α.Ε.Π., των 

Επενδύσεων και των Εξαγωγών, όπως προκύπτει από τις δυο πρώτες 

διαπιστώσεις του διαγράµµατος 8.1  

•     Το ποσοστό που ορίζεται από τον βραχυχρόνιο συντελεστή προσαρµογής 

δείχνει ότι η διόρθωση από την βραχυχρόνια στην µακροχρόνια σχέση µεταξύ 

του Α.Ε.Π. και των µεταβλητών των επενδύσεων και των εξαγωγών γίνεται  

κατά 0.077 ή 7.7% ετησίως. Η τιµή αυτή είναι µικρή που συνεπάγεται ότι η 

σύγκλιση θα είναι αρκετά αργή. 

8.3  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από τα αποτελέσµατα της εξίσωσης διόρθωσης σφάλµατος της παλινδρόµησης    

συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών του Α.Ε.Π, των Επενδύσεων και των 

Εξαγωγών καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι ο συντελεστής των καταλοίπων του 

υποδείγµατος είναι στατιστικά σηµαντικός πράγµα που σηµαίνει την ύπαρξη 

βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών. Το ποσοστό διόρθωσης 

που ορίζεται από τον βραχυχρόνιο συντελεστή προσαρµογής, δείχνει ότι η διόρθωση 

σφάλµατος από την βραχυχρόνια στην µακροχρόνια σχέση µεταξύ του Α.Ε.Π. και 

των µεταβλητών των επενδύσεων και των εξαγωγών γίνεται  κατά 0.077 ή 7.7% 

ετησίως. Η τιµή αυτή είναι µικρή που συνεπάγεται ότι η σύγκλιση θα είναι αρκετά 

αργή. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Dritsakis, E. N. (2005). “Macroeconomic variables analysis in Ukraine: An empirical 
approach with cointegration method”. American Journal of Applied Sciences 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ 

 

9.1 Εισαγωγή 

 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός 

υποδείγµατος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που µία µεταβλητή προκαλεί µία 

άλλη µία εξίσωση παλινδρόµησης.  

Στην οικονοµική επιστήµη µία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατον να 

καθοριστεί εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό στα οικονοµικά πολλές φορές 

θεωρούµε εκ των προτέρων δεδοµένη µία συγκεκριµένη σχέση αιτίου και 

αποτελέσµατος προκειµένου να εφαρµόσουµε τις κλασικές οικονοµετρικές µεθόδους 

εκτίµησης ενός υποδείγµατος. 

Αν έχουµε δύο µεταβλητές Χ και Υ και σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία η 

µεταβλητή Χ προσδιορίζει την συµπεριφορά της Υ το ερώτηµα που τίθεται είναι αν 

πράγµατι µια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουµε για να απαντήσουµε 

στο ερώτηµα αυτό είναι να παλινδροµήσουµε την µεταβλητή Υ πάνω στη Χ 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουµε και να ελέγξουµε την στατιστική 

σηµαντικότητα του συντελεστή Χ. 

Η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης µεταξύ δύο µεταβλητών δεν αποτελεί σε καµία 

περίπτωση και απόδειξη ότι υπάρχει µία σχέση αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών 

που µελετάµε. Τα προβλήµατα µε τις φαινοµενικές (νόθες) συσχετίσεις 

παρουσιάζονται πολύ συχνά ακόµη και σε δυναµικά υποδείγµατα. 

Οι δυσκολίες του καθορισµού µίας σχέσης αιτιότητας µεταξύ των οικονοµικών 

µεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της οικονοµικής έννοιας 

της αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality). Ο 

Granger (1969) για την ανάπτυξη της οικονοµικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής 

ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality) χρησιµοποίησε την παρακάτω 

θεωρία: «Μια µεταβλητή Χ αιτιάζει µια άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και 

προηγούµενη πληροφόρηση γύρω από τις τιµές της µεταβλητής αυτής βοηθούν στην 

καλύτερη πρόβλεψη των τιµών της Υ». 

Για να χρησιµοποιηθεί αυτός ο ορισµός της αιτιότητας του Granger θα πρέπει 

πρώτα να προσδιορίσουµε τον τρόπο πρόβλεψης των µεταβλητών που 
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χρησιµοποιούµε. Ο Granger στον ορισµό που χρησιµοποίησε περιορίστηκε στις 

αµερόληπτες προβλέψεις των ελαχίστων τετραγώνων και χρησιµοποίησε για τη 

µέτρηση των προβλέψεων την διακύµανση των λαθών πρόβλεψης µιας περιόδου στο 

µέλλον.  

Έτσι σύµφωνα µε τον ορισµό του Granger, η µεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν η 

πρόβλεψη της Υ για µια περίοδο στο µέλλον, που προέκυψε µε βάση όλη την 

προηγούµενη πληροφόρηση έχει µικρότερο µέσα σφάλµα τετραγώνου από την 

πρόβλεψη του Υ που γίνεται µε βάση όλη την προηγούµενη πληροφόρηση πλην 

εκείνης που αφορά τη µεταβλητή Χ (∆ηµελή, 2003). 

 

9.2 Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger 

 

Ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που 

προτάθηκε από τον Granger. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισµό ότι το 

µέλλον δεν µπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγµατα της 

οικονοµετρίας η σχέση αιτίας – αιτιατού (αιτιότητα) είναι δεδοµένη εκ των προτέρων 

(a priori). 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος:  

Έστω ότι έχουµε δυο χρονικές σειρές Υt και Χt και τα παρακάτω υποδείγµατα: 

•    0
1 1

m m

t i t i i t i t

i i

Y a Y X uµ β− −
= =

= + + +∑ ∑   (9.2.1)  

•    0
1 1

m m

t i t i i t i t

i i

X Y X eϕ γ δ− −
= =

= + + +∑ ∑   (9.2.2)  

Όπου m το µέγεθος των χρονικών υστερήσεων. 

Στο πρώτο υπόδειγµα υποθέτουµε ότι οι τρέχουσες τιµές της µεταβλητής Υ είναι 

συνάρτηση των τιµών της σε προηγούµενες περιόδους, καθώς και των προηγούµενων 

περιόδων των τιµών της µεταβλητής Χ. 

Στο δεύτερο υπόδειγµα υποθέτουµε ότι οι τρέχουσες τιµές της µεταβλητής Χ 

είναι συνάρτηση των τιµών µε τις προηγούµενες τιµές της µεταβλητής Υ και µε τις 
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προηγούµενες τιµές της ίδιας µεταβλητής. Υποθέτουµε επίσης ότι οι διαταρακτικοί 

όροι ut και et στα δύο υποδείγµατα δεν συσχετίζονται. 

Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγµατα µπορούµε να έχουµε τις παρακάτω 

τέσσερεις περιπτώσεις: 

 

1η Περίπτωση 

 

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-1 στην πρώτη συνάρτηση είναι 

στατιστικά σηµαντικοί (διάφοροι του µηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των µεταβλητών 

Υt-i στην δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του µηδέν), τότε 

υπάρχει αιτιότητα κατά Granger από τη µεταβλητή Χ προς τη µεταβλητή Υ. 

∆ηλαδή, αν:  

 
{β1, β2,……….βκ} ≠ 0 και 
 
{γ1, γ2,……..γκ} = 0  
 
τότε υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας από τη µεταβλητή Χ στην µεταβλητή Υ 
(Χ→  Υ) 
 

 

2η Περίπτωση 

 

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του µηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των µεταβλητών Υt-i 

στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σηµαντικοί (διάφοροι του µηδέν), τότε 

υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας κατά Granger από τη µεταβλητή Υ προς 

τη µεταβλητή Χ. ∆ηλαδή, αν: 

 

 {β1, β2,……….βκ}= 0 και 

  

{γ1, γ2,……..γκ} ≠0  

 

τότε υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας από τη µεταβλητή Υ στην µεταβλητή Χ. 

(Υ→  Χ)  
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3η Περίπτωση 

 

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των 

µεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σηµαντικοί (διάφοροι 

του µηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

∆ηλαδή, αν  

{β1, β2,……….βκ} ≠ 0  

{γ1, γ2,……..γκ} ≠ 0  

 

τότε υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών Υ και Χ (Υ↔Χ). 

 

4η Περίπτωση 
 
 

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των 

µεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του 

µηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger. ∆ηλαδή, αν: 

 

{β1, β2,……….βκ} = 0  

{γ1,γ2,……..γκ} = 0  

 

τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας, µε άλλα λόγια οι µεταβλητές Χ και Υ είναι 

ανεξάρτητες. 

 

Στην πράξη, οι έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας γίνονται µε τη χρήση των 

υποδειγµάτων VAR. ∆ηλαδή, για να αιτιάζει µία µεταβλητή Χ µία άλλη Υ θα πρέπει 

οι συντελεστές όλων των χρονικών υστερήσεων της Χ στην εξίσωση της Υ να 

διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από το µηδέν, ενώ οι συντελεστές των χρονικών 

υστερήσεων της Υ στην εξίσωση της Χ να µη διαφέρουν σηµαντικά από το µηδέν.  

Ο έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει µε το κριτήριο της κατανοµής F του Wald 

(1940) για την από κοινού σηµαντικότητα των παραµέτρων των χρονικών 

υστερήσεων των αντίστοιχων µεταβλητών και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
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( )

2 1

R U

U

SSR SSR

k
SSR

n k

−

=

− −

F                 (9.2.3)                  

 
Όπου : 
 

•     SSRR = Άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την 

εκτίµηση της εξίσωσης µε περιορισµό (δηλαδή παλινδροµώντας τη µεταβλητή 

Χ µόνον πάνω στις υστερήσεις της). 

•     SSRU = Άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την 

εκτίµηση της εξίσωσης παλινδρόµησης (πλήρη εξίσωση). 

•    k = Αριθµός των περιορισµών 

•    n = Μέγεθος του δείγµατος. 

 
 

Αν η τιµή της F κατανοµής είναι µεγαλύτερη από αυτή των πινάκων σε κάποιο 

επίπεδο σηµαντικότητας τότε λέµε ότι η υπόθεση Ηο απορρίπτεται και 

συµπεραίνουµε ότι οι υστερήσεις της µεταβλητής Χ επηρεάζουν σηµαντικά τη 

συµπεριφορά της Υ. Στη συνέχεια για να συµπεράνουµε ότι η Χ αιτιάζει την Υ 

µονόδροµα θα πρέπει να ελέγξουµε την αντίστοιχη υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ 

πάνω στη µεταβλητή Χ συγκεκριµένα έχουµε την εξής υπόθεση:  

 

•    Η0 : Αν F < F πιν δεχόµαστε την µηδενική υπόθεση Η0, ότι  δηλαδή η 

µεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την πρώτη 

συνάρτηση ή η µεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Χ 

για τη δεύτερη συνάρτηση. 

 

•    Ηα : Αν F > Fπιν δεχόµαστε την υπόθεση Ηα, ότι δηλαδή η µεταβλητή Χ 

προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η 

µεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη 

συνάρτηση. 

 

Οι παραπάνω υποθέσεις αποτυπώνονται πληρέστερα στον πίνακα 9.4 που ακολουθεί: 
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Μεταβλητές Υποθέσεις 

Υ Συνάρτηση 

Η0: 
Ισχύει 

(Fas < Fπιν) 

Η0: 
Ισχύει 

(Fas < Fπιν) 

          Η0 : 
Απορρίπτεται 

 
(Fas > Fπιν) 

Η0 : 
Απορρίπτεται 

 
(Fas > Fπιν) 

Χ Συνάρτηση 

Η0: 
Ισχύει 

(Fas < Fπιν) 

          Η0 : 
Απορρίπτεται 

 
(Fas  > Fπιν) 

Η0: 
Ισχύει 

(Fas < Fπιν) 

Η0 : 
Απορρίπτεται 

 
(Fas > Fπιν) 

Συµπέρασµα 
∆εν υπάρχει 
Αιτιότητα 

Υ→Χ Χ→Υ Υ↔Χ 

Πίνακας 9.1:Οι περιπτώσεις της αιτιότητας και οι προϋποθέσεις αποδοχής και 

απόρριψης της κάθε µιας 

 

Η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη του 

VAR υποδείγµατος, καθώς και από τη στασιµότητα των µεταβλητών που 

συµµετέχουν στις δύο παραπάνω συναρτήσεις. Σύµφωνα µε τους Geweke et. al(1983) 

η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger µειώνεται αν οι µεταβλητές που 

συµµετέχουν στον έλεγχο αυτό είναι µη στάσιµες. 

 

9.3 Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger των µεταβλητών του 

υποδείγµατος 

 

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει η εκτίµηση της Αιτιότητας κατά Granger µεταξύ 

των µεταβλητών του υποδείγµατος. Έτσι γνωρίζοντας από την εκτίµηση της τάξης 

του VAR υποδείγµατος ότι το k = 3 (τάξη του VAR υποδείγµατος) θα 

δηµιουργήσουµε την σχέση αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών µας για τρεις 

χρονικές υστερήσεις. 
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Στην συνέχεια θέτουµε υπόψιν µας για τον έλεγχο αιτιότητας την υπόθεση: 

• Ηο : Η µεταβλητή Χ δεν αιτιάται την µεταβλητή Υ 

• Ηα: Η µεταβλητή Χ αιτιάται την µεταβλητή Υ 

 

Ακολουθούν τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας για τις µεταβλητές GDP, 

EXPORTS, INV (Πίνακας 9.2) ανά δυο.  

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 01/21/10   Time: 00:27 

Sample: 1930 1995 

Lags: 3 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  INV does not Granger Cause GDP 63  2.01175  0.12271 

  GDP does not Granger Cause INV  6.09423  0.00116 

  EXPORTS does not Granger Cause GDP 63  1.64555  0.18922 

  GDP does not Granger Cause EXPORTS  5.65643  0.00186 

  EXPORTS does not Granger Cause INV 63  1.80174  0.15736 

  INV does not Granger Cause EXPORTS  5.39717  0.00247 

   Πίνακας 9.2: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

Για τον έλεγχο της ύπαρξης αιτιότητας θα πρέπει το prob. των προς εξέταση 

µεταβλητών ανά δυο να είναι µικρότερο του 1%, 5% και 10% αντίστοιχα για να 

υπάρχει µια οποιαδήποτε µορφή αιτιώδους σχέσης µεταξύ των µεταβλητών.  

Με µια πρώτη µατιά στο παραπάνω διάγραµµα προκύπτουν τρεις υπό εξέταση 

σχέσεις αιτιότητας. Η σχέση αιτιότητας GDP και INV, η  σχέση αιτιότητας GDP και   

EXPORTS και τέλος η σχέση αιτιότητας INV και EXPORTS. 
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9.4 Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ της µεταβλητής GDP και INV 

 

 Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 9.2 διαπιστώνουµε την ύπαρξη ισχυρής 

µονόδροµης αιτιότητας κατά  Granger από την µεταβλητή του  Α.Ε.Π προς την 

µεταβλητή των Επενδύσεων, αφού το Prob. της υπό εξέταση σχέσης είναι µικρότερο 

από το 1% (0.00116 < 0.05). GDP→INV. 

Ενώ δεν υπάρχει αιτιακή σχέση µεταξύ των µεταβλητών των Επενδύσεων και 

του Α.Ε.Π., αφού το Prob. της υπό εξέταση σχέσης είναι µεγαλύτερο από το 10% 

(0.12 > 0.10) και αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση. 

 

9.5 Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ της µεταβλητής GDP και EXPORTS 

 

Ελέγχοντας για την ύπαρξη αιτιακής σχέσης κατά Granger µεταξύ των 

µεταβλητών του Α.Ε.Π και των Εξαγωγών παρατηρούµε ότι υπάρχει ισχυρή 

µονόδροµη αιτιακή σχέση από την µεταβλητή του Α.Ε.Π προς την µεταβλητή των  

Εξαγωγών, καθώς το Prob. της υπό εξέταση σχέσης είναι µικρότερο από το 1% 

(0.00186 < 0.05). GDP→EXPORTS. 

Ενώ δεν υπάρχει αιτιακή σχέση µεταξύ των µεταβλητών των Εξαγωγών και του 

Α.Ε.Π., επειδή το Prob. της υπό εξέταση σχέσης είναι µεγαλύτερο από το 10%   

(0.189 > 0.10) και αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση. 

 

9.6 Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ της µεταβλητής  INV και EXPORTS. 

 

Κάνοντας και τον τελευταίο έλεγχο για την ύπαρξη σχέσης αιτιότητας κατά 

Granger µεταξύ των Επενδύσεων και των Εξαγωγών καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι και εδώ υπάρχει ισχυρή µονόδροµη αιτιακή σχέση από την µεταβλητή των 

Επενδύσεων προς την µεταβλητή των Εξαγωγών, καθώς το Prob. της υπό εξέταση 

σχέσης είναι µικρότερο από το 1% (0.00247 < 0.05). INV →EXPORTS. 
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∆εν υπάρχει αιτιακή σχέση µεταξύ των Εξαγωγών και των Επενδύσεων, αφού 

το Prob. της υπό εξέταση σχέσης είναι µεγαλύτερο από το 10% (0.157 > 0.10) και 

αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση. 

 

9.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger έδειξε ότι οι µεταβλητές µας σχετίζονται 

µεταξύ τους σε αρκετά µεγάλο βαθµό. Στις ενότητες 9.4 – 9.6 διαπιστώσαµε την 

ύπαρξη ισχυρής µονόδροµης αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των παρακάτω 

σχέσεων: 

•    Ισχυρή µονόδροµη αιτιακή σχέση από το GDP→INV. 

•    Ισχυρή µονόδροµη αιτιακή σχέση από το GDP→EXPORTS. 

•    Ισχυρή µονόδροµη αιτιακή σχέση από τις  INV →EXPORTS. 

 

Επίσης δεν υπήρξε κανενός είδους σχέση αιτιότητας µεταξύ των παραπάνω 

εξεταζόµενων σχέσεων από και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τέλος 

αναπαριστούνται παρακάτω διαγραµµατικά οι σχέσεις αιτιότητας κατά Granger 

µεταξύ των µεταβλητών. 

∆ιάγραµµα 9.1: Σχέσεις Αιτιότητας κατά Granger µεταξύ των µεταβλητών 

 

 

 

 

 

 

GDP 

EXPORTS INVESTMENTS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

10.1 Ανακεφαλαίωση 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει την επίδραση των 

Εξαγωγών και των Επενδύσεων στην µεταβλητή του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α, 

χρησιµοποιώντας ετησιοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία για την χρονική περίοδο 1930 

– 1995. Τα στοιχεία της διπλωµατικής εργασίας αντλήθηκαν από το site 

www.economicswebinstitute.org  

Για την οικονοµετρική ανάλυση, το υπόδειγµα των µεταβλητών που 

χρησιµοποιήθηκε δεν περιέγραφε, αρχικά, µε αξιοπιστία την εξαρτηµένη µεταβλητή 

του Α.Ε.Π.. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαµε σε περαιτέρω µελέτη των χρονικών 

σειρών, µε τον έλεγχο στασιµότητας, που περιλαµβάνει του ελέγχους του 

επαυξηµένου Dickey – Fuller, τον έλεγχο των Phillips – Perron και τον έλεγχο των 

KPSS. Αφού καταφέραµε να κάνουµε τις µεταβλητές του υποδείγµατος στάσιµες, 

συνεχίσαµε µε τον έλεγχο µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών 

πραγµατοποιώντας τους ελέγχους των Engel –Granger και τον έλεγχο του  Johansen 

καταλήγωντας στο συµπέρασµα ότι υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ 

τους. Έπειτα ελέγξαµε για την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των 

µεταβλητών (ECM) και διαπιστώσαµε την ύπαρξη της. Έπειτα, εφαρµόσαµε τον 

έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και αποτυπώσαµε τις αιτιώδεις σχέσεις που 

προέκυψαν µεταξύ των µεταβλητών. Και τέλος καταλήγουµε µε το κεφάλαιο αυτό σε 

ένα γενικότερο συµπέρασµα για τις µεταβλητές που συµµετέχουν στην έρευνα µας. 

 

10.2 Επιµέρους Συµπεράσµατα 

 

Μια συνοπτική εικόνα µε τα συµπεράσµατα του κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται 

στον πίνακα (10.1) που ακολουθεί: 
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Κεφ. Υποθέσεις Έρευνας 
Έλεγχοι - 

Μέθοδοι 

Στατιστικά 

Οικονοµετρικά 

Αποτελέσµατα 

Πρακτικά Αποτελέσµατα 

4 

Παρουσίαση των 
µεταβλητών που 
συµµετέχουν στην 

έρευνα 

Κανονικότητα 

Αυτοσυσχέτιση 

Στατιστικά της 
περιγραφικής 
στατιστικής 

Οι µεταβλητές 
παρουσιάζουν 
µεγάλες 

διακυµάνσεις. 

Στις µεταβλητές 
του Α.Ε.Π. και 
των Επενδύσεων 
τα κατάλοιπα 
κατανέµονται 
κανονικά ενώ το 

αντίθετο 
συµβαίνει µε την 
µεταβλητή των 
Επενδύσεων. 

Υψηλή συσχέτιση 
µεταξύ των 
µεταβλητών. 

Οι µεταβλητές του Α.Ε.Π. 
και των Επενδύσεων 

εµφανίζουν ασυµµετρία 
δεξιά και είναι 

πλατύκυρτες ενώ το 
αντίθετο συµβαίνει µε την 

µεταβλητή των 
Επενδύσεων 

5 
Έλεγχος Στασιµότητας 

των µεταβλητών 

 

Γραφήµατα 

 

 

Correlograms 

 

 

ADF 

 

 

 

 

 

 

Οι µεταβλητές 
του υποδείγµατος 
είναι στάσιµες 
στις πρώτες 
διαφορές 

 

GDP(1) 

 

 

 

EXPORTS(1) 

Με τον έλεγχο των 
γραφηµάτων καµία 
µεταβλητή δεν είναι 

στάσιµη. 

Με τον έλεγχο των 
Correlograms και οι τρεις 
µεταβλητές γίνονται 
στάσιµες στις πρώτες 

διαφορές. 

Με τον έλεγχο ADF η 
µεταβλητή GDP γίνεται 
στάσιµη στις πρώτες 
διαφορές στην τρίτη 

µορφή εξίσωσης και ρ = 0 

Με τον έλεγχο ADF η 
µεταβλητή EXPORTS 
γίνεται στάσιµη στις 
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PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSS 

 

 

 

 

INV(1) 

 

 

GDP(1) 

 

 

 

EXPORTS(1) 

 

 

 

INV(1) 

 

 

GDP(1) 

 

 

EXPORTS(1) 

 

 

INV(1) 

 

πρώτες διαφορές στην 
πρώτη µορφή εξίσωσης 

και ρ = 0 

Με τον έλεγχο ADF η 
µεταβλητή INV γίνεται 
στάσιµη στις πρώτες 
διαφορές στην τρίτη 

µορφή εξίσωσης και ρ = 3 

Με τον έλεγχο PP η 
µεταβλητή GDP γίνεται 
στάσιµη στις πρώτες 
διαφορές στην τρίτη 
µορφή εξίσωσης. 

Με τον έλεγχο PP η 
µεταβλητή EXPORTS 
γίνεται στάσιµη στις 
πρώτες διαφορές στην 

δεύτερη µορφή εξίσωσης. 

Με τον έλεγχο PP η 
µεταβλητή INV γίνεται 
στάσιµη στις πρώτες 
διαφορές στην δεύτερη 
µορφή εξίσωσης. 

Με τον έλεγχο KPSS  η 
µεταβλητή GDP γίνεται 
στάσιµη στα επίπεδα της 

στην τρίτη µορφή 
εξίσωσης. 

Με τον έλεγχο KPSS  η 
µεταβλητή EXPORTS 
γίνεται στάσιµη στα 

επίπεδα της στην δεύτερη 
µορφή εξίσωσης.  

Με τον έλεγχο KPSS η 
µεταβλητή INV γίνεται 
στάσιµη στα επίπεδα της 
στην δεύτερη µορφή 
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εξίσωσης. 

 

Κεφ. 
Υποθέσεις Έρευνας 

Έλεγχοι - 

Μέθοδοι 

Στατιστικά 

Οικονοµετρικά 

Αποτελέσµατα 

Πρακτικά Αποτελέσµατα 

6 

Έλεγχος ύπαρξης 
µακροχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας 

(µια µεταβλητή) 

Έλεγχος 

Engel - Granger 

Υπάρχουν 
µακροχρόνιες 
σχέσεις 

συνολοκλήρωσης 

Υπάρχει µακροχρόνια 
σχέση ισορροπίας µεταξύ 
των µεταβλητών του 

υποδείγµατος 

7 

Έλεγχοι ύπαρξης 
µακροχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας 

(περισσότερες της µιας 
µεταβλητής) 

Τάξη VAR 
υποδείγµατος 

 

Έλεγχος Johansen 

 

 

 

 

Υπάρχουν 
µακροχρόνια 

σχέση 
συνολοκλήρωσης 

Η τάξη του VAR 
υποδείγµατος είναι Lag= 3 

Υπάρχει ένα 
συνολοκληρωµένο 

διάνυσµα. Τα πρόσηµα της 
εξίσωσης του διανύσµατος 
δεν είναι σύµφωνα µε τον 

οικονοµική θεωρία 

8 

Έλεγχος ύπαρξης 
βραχυχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας 

 

Υπόδειγµα 
∆ιόρθωσης 
Σφάλµατος 

Υπάρχει 
βραχυχρόνια 

σχέση 
συνολοκλήρωσης 

Υπάρχει βραχυχρόνια 
σχέση ισορροπίας µεταξύ 
των µεταβλητών του 

υποδείγµατος 

9 
Έλεγχοι για την ύπαρξη 
αιτιακών σχέσεων 

 

 

Αιτιακοί Έλεγχοι 
Granger 

 

Υπάρχουν 
σχέσεις 

αιτιότητας µεταξύ 
των µεταβλητών 
του υποδείγµατος 

Υπάρχουν ισχυρές 
µονόδροµες αιτιακές 
σχέσεις από και προς: 

GDP→INV 

GDP→EXPORTS 

INV →EXPORTS 

Πίνακας 10.1: Επιµέρους συµπεράσµατα της διπλωµατικής εργασίας 

 

 



Συµπεράσµατα                                                                                         Κεφάλαιο 10ο        

                                               

     126 

10.3 Γενικά Συµπεράσµατα 

 

Η διπλωµατική εργασία ασχολήθηκε µε το ΑΕΠ, τις Εξαγωγές και τις Επενδύσεις 

των ΗΠΑ χρησιµοποιώντας ετησιοποιηµένα στοιχεία από το 1930-1995 µε έτος 

βάσης το 1992. Από την πραγµατοποίηση µιας σειράς ελέγχων προέκυψαν τα εξής 

χρήσιµα συµπεράσµατα: 

• Στο τρίτο κεφαλαίο πραγµατοποιήσαµε µια σειρά από αρχικούς ελέγχους για 

να διαπιστώσουµε ότι υπάρχουν προβλήµατα στο υπόδειγµα µας που θα 

έπρεπε να αντιµετωπίσουµε πραγµατοποιώντας µια σειρά από 

εξειδικευµένους ελέγχους που αναφέρουµε παρακάτω, στα κεφάλαια 5 έως 

10. 

• Η εµπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι µεταβλητές του υποδείγµατος µας είναι 

στάσιµες στις πρώτες τους διαφορές (Κεφάλαιο 5). 

• Οι µεταβλητές παρουσίασαν µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας µεταξύ τους 

(Κεφάλαιο 6) µε τον έλεγχο των Engel – Granger. 

• Επίσης στο ίδιο συµπέρασµα καταλήξαµε στο κεφάλαιο 7 και µε τον έλεγχο 

του Johansen (σχέσεις πολυµεταβλητής συνολοκλήρωσης Johansen).  

• Έπειτα πραγµατοποιήσαµε στον έλεγχο ύπαρξης βραχυχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών (κεφάλαιο 8). 

• Και τέλος στον έλεγχο για την ύπαρξη αιτιακών σχέσεων µεταξύ των 

µεταβλητών βγάλαµε το συµπέρασµα ότι υπάρχουν ισχυρές µονόδροµες 

αιτιακές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών (Κεφάλαιο 9).   

 

Αναλυτικότερα, η έρευνα για τον έλεγχο στασιµότητας των µεταβλητών έδειξε 

ότι οι µεταβλητές µας στα επίπεδα τους δεν ήταν στάσιµες, µε αποτέλεσµα να 

καταφύγουµε στην λύση του ελέγχου στασιµότητας για τις πρώτες τους διαφορές 

όπου και διαπιστώσαµε ότι οι µεταβλητές µας γίνονται στάσιµες.  

Η ύπαρξη στασιµότητας των µεταβλητών στις πρώτες διαφορές µας έδωσε την 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουµε τον έλεγχο συνολοκλήρωσης (µακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών) µε την µέθοδο των Engel – Granger 

αρχικά και στην συνέχεια µε τον έλεγχο του Johansen. Από τους παραπάνω ελέγχους 
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προέκυψε η ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών που 

χρησιµοποιηθήκαν στο υπόδειγµα µας. 

Έπειτα αφού βρήκαµε την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας εξετάσαµε 

την περίπτωση να υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των 

µεταβλητών µε την εφαρµογή της µεθόδου του υποδείγµατος διόρθωσης σφάλµατος. 

Τα επιλεγµένα διανύσµατα, έπειτα από µια σειρά διαγραφών των στατιστικά µη 

σηµαντικών διανυσµάτων, µας έδειξαν ότι ο όρος διόρθωσης σφάλµατος είναι 

στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδα σηµαντικότητας 10% και διορθώνει το υπόδειγµα 

µας κατά 7.7% ετησίως, µε αποτέλεσµα να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών. 

Τέλος µε τον έλεγχο της αιτιακής σχέσης κατά Granger διαπιστώσαµε ισχυρές 

µονόδροµες αιτιακές σχέσεις από την µεταβλητή του ΑΕΠ προς την µεταβλητή των 

Επενδύσεων, από την µεταβλητή του ΑΕΠ προς την µεταβλητή των Εξαγωγών και 

τέλος από την µεταβλητή των Επενδύσεων προς την µεταβλητή των Εξαγωγών. Ενώ 

δεν υπάρχει καµία σχέση αιτιότητας µεταξύ των παραπάνω µεταβλητών από και προς 

την αντίθετη κατεύθυνση. 

 

10.4 Προτάσεις για περαιτέρω Έρευνα 

  

Η οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία µιας χώρας είναι στενά συνδεδεµένη µε τις 

εξαγωγές και τις επενδύσεις που κάνει σε παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας της. 

Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2, µε τις σχετικές οικονοµικές θεωρίες για το θέµα, 

καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η αύξηση των εξαγωγών συνεισφέρει στην αύξηση 

του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ η αύξηση των επενδύσεων οδηγεί σε 

επέκταση των εξαγωγών και έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική άνθιση της χώρας. 

Η εξωστρέφεια της αµερικανικής οικονοµίας, η ανταγωνιστική της αγορά, οι 

επενδύσεις τις σε τεχνολογίες αιχµής οδήγησαν τις Η.Π.Α. στην οικονοµική 

ανάπτυξη και ευηµερία για πολλά χρόνια, καθιστώντας την ηγέτιδα χώρα του κόσµου 

σε όλα τα επίπεδα.  
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Ποιος µπορεί να αρνηθεί την οικονοµική ισχύ των πολυεθνικών εταιριών της µε 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν στο οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας και του 

πλανήτη γενικότερα, καθώς και την ισχυρή εµπορική  παρουσία του δολαρίου σε 

όλες τις οικονοµικές συναλλαγές.  

Η αµερικανική οικονοµία όλα αυτά τα χρόνια στηριζόταν στις εξαγωγές 

εξειδικευµένων και ποιοτικών προϊόντων, ενώ σε εγχώριο επίπεδο, στηριζόταν στον 

κλάδο της βιοµηχανίας, των κατασκευών και των εταιριών παροχής υπηρεσιών.  

Η κατανάλωση και χρήση αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες της ήταν 

παροιµιώδης και το αµερικανικό όνειρο της ιδιωτικής κατανάλωσης και της 

ευηµερίας, έστω και µε δανεικά χρήµατα, κρατούσε καλά. Όµως η εµφάνιση πριν από 

δυο χρόνια της οικονοµικής κρίσης, που είχε ως αφετηρία της Η.Π.Α, εξαιτίας των 

τεράστιων οφειλών των αµερικανικών νοικοκυριών σε ενυπόθηκα και καταναλωτικά 

δάνεια αλλα και λόγο της κατάρρευσης της αγοράς κατοικιών ήρθε να αλλάξει τα 

οικονοµικά και όχι µόνο δεδοµένα των Η.Π.Α και του πλανήτη γενικότερα. 

Έτσι κλείνοντας την διπλωµατική µου εργασία, ως προτεινόµενο θέµα για 

περαιτέρω διερεύνηση είναι: « Οι επιπτώσεις των οικονοµικών κρίσεων του 

περασµένου και νυν αιώνα στις µεταβλητές του Α.Ε.Π, των Εξαγωγών, των 

Επενδύσεων και της Ιδιωτικής Κατανάλωσης των Η.Π.Α. από το 1929 έως 

σήµερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2o 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
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Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας ∆εδοµένων των Τριών Μεταβλητών για τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

Year GDP(Real) Investment Exp.(Real) Net Exports (Real) 

Var Name GDP INV NET EXPORTS 

Definition 

Real Gross 

Domestic Product 

($ Billions 1992) 

Real Gross Private 

Domestic Investment 

($ Billions 1992) 

Real Net Exports of 

Goods and Services 

($ Billions 1992) 

1930 857,9000 100,0000 12,40000 

1931 791,5000 68,60000 -4,600000 

1932 674,1000 38,90000 -3,000000 

1933 661,5000 34,70000 -5,200000 

1934 721,4000 43,20000 -1,000000 

1935 792,4000 55,70000 1,900000 

1936 902,3000 74,70000 -12,40000 

1937 950,0000 87,50000 -5,500000 

1938 901,8000 69,30000 3,700000 

1939 978,9000 83,90000 7,300000 

1940 1062,200 100,4000 98,20000 

1941 1232,800 114,3000 4,700000 

1942 1392,200 61,80000 -9,200000 

1943 1575,900 46,10000 -27,50000 

1944 1689,100 56,80000 -28,50000 

1945 1660,600 80,70000 -22,60000 

1946 1461,400 151,1000 32,30000 

1947 1448,800 184,7000 50,80000 

1948 1505,800 216,2000 23,00000 
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1949 1506,200 175,3000 22,50000 

1950 1634,800 243,9000 5,600000 

1951 1803,900 244,2000 17,50000 

1952 1874,300 219,9000 8,300000 

1953 1949,400 224,9000 -3,200000 

1954 1923,500 220,8000 3,000000 

1955 2030,300 269,8000 0,000000 

1956 2072,100 267,7000 5,200000 

1957 2106,700 252,8000 8,400000 

1958 2090,600 229,9000 -12,30000 

1959 2212,600 280,7000 -21,80000 

1960 2261,700 270,5000 -21,30000 

1961 2309,800 265,2000 -19,10000 

1962 2449,100 298,5000 -26,50000 

1963 2554,100 318,1000 -22,70000 

1964 2702,900 344,6000 -15,90000 

1965 2874,800 392,5000 -27,30000 

1966 3060,200 423,5000 -40,90000 

1967 3140,200 406,9000 -50,10000 

1968 3288,600 429,8000 -67,20000 

1969 3388,000 454,4000 -71,30000 

1970 3388,200 419,5000 -65,00000 

1971 3500,100 467,4000 -75,80000 

1972 3690,300 522,1000 -88,90000 

1973 3902,300 583,5000 -63,00000 
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1974 3888,200 544,4000 -35,60000 

1975 3865,100 440,5000 -7,200000 

1976 4081,000 536,6000 -39,90000 

1977 4279,300 627,1000 -64,20000 

1978 4493,700 686,0000 -65,60000 

1979 4624,000 704,5000 -45,30000 

1980 4611,900 626,2000 10,10000 

1981 4724,900 689,7000 5,600000 

1982 4623,600 590,4000 -14,10000 

1983 4810,100 647,8000 -63,30000 

1984 5138,200 831,6000 -127,3000 

1985 5329,500 829,2000 -147,9000 

1986 5489,900 813,7000 -163,9000 

1987 5648,400 820,5000 -156,2000 

1988 5862,900 826,0000 -114,4000 

1989 6060,300 861,9000 -82,70000 

1990 6138,700 817,3000 -61,90000 

1991 6078,900 737,7000 -22,30000 

1992 6244,400 790,4000 -29,50000 

1993 6386,400 857,3000 -72,00000 

1994 6608,700 979,6000 -105,7000 

1995 6742,900 1010,200 -107,6000 

Πηγή: www.economicswebinstitute.org 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑDF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ADF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΑ 

ΕΠΕΠΕ∆Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ GDP 

 

Πρώτη Μορφή Εξίσωσης – Χωρίς Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 1 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.037014  1.0000 

Test critical values: 1% level  -2.601596  

 5% level  -1.945987  

 10% level  -1.613496  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:09 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GDP(-1) 0.019026 0.004713 4.037014 0.0002 

D(GDP(-1)) 0.317870 0.123555 2.572701 0.0125 

R-squared 0.185104     Mean dependent var 92.99062 

Adjusted R-squared 0.171961     S.D. dependent var 97.18949 

S.E. of regression 88.43920     Akaike info criterion 11.83326 

Sum squared resid 484932.5     Schwarz criterion 11.90072 

Log likelihood -376.6643     Durbin-Watson stat 1.882488 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Lag = 1 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.813191  0.9997 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP) 
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Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:16 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GDP(-1) 0.012540 0.006916 1.813191 0.0747 

D(GDP(-1)) 0.301698 0.123586 2.441199 0.0176 

C 28.04506 21.98126 1.275862 0.2068 

R-squared 0.206285     Mean dependent var 92.99062 

Adjusted R-squared 0.180261     S.D. dependent var 97.18949 

S.E. of regression 87.99480     Akaike info criterion 11.83817 

Sum squared resid 472328.1     Schwarz criterion 11.93937 

Log likelihood -375.8215     F-statistic 7.926882 

Durbin-Watson stat 1.892671     Prob(F-statistic) 0.000871 

 

Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 1 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.474807  0.8281 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:20 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GDP(-1) -0.046190 0.031319 -1.474807 0.1455 

D(GDP(-1)) 0.297442 0.120969 2.458818 0.0168 

C 14.54777 22.63112 0.642821 0.5228 

@TREND(1930) 5.703980 2.969927 1.920579 0.0595 

R-squared 0.252254     Mean dependent var 92.99062 

Adjusted R-squared 0.214867     S.D. dependent var 97.18949 

S.E. of regression 86.11741     Akaike info criterion 11.80976 

Sum squared resid 444972.5     Schwarz criterion 11.94469 

Log likelihood -373.9124     F-statistic 6.747052 

Durbin-Watson stat 1.875847     Prob(F-statistic) 0.000536 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ADF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ GDP 

 

Πρώτη Μορφή Εξίσωσης – Χωρίς Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.378803  0.0010 

Test critical values: 1% level  -2.601596  

 5% level  -1.945987  

 10% level  -1.613496  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:25 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(GDP(-1)) -0.312702 0.092548 -3.378803 0.0013 

R-squared 0.152675     Mean dependent var 3.134375 

Adjusted R-squared 0.152675     S.D. dependent var 107.1084 

S.E. of regression 98.59354     Akaike info criterion 12.03539 

Sum squared resid 612403.2     Schwarz criterion 12.06912 

Log likelihood -384.1325     Durbin-Watson stat 2.086099 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.293361  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:28 

Sample(adjusted): 1932 1995 
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Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(GDP(-1)) -0.603260 0.113965 -5.293361 0.0000 

C 57.34109 15.17623 3.778350 0.0004 

R-squared 0.311262     Mean dependent var 3.134375 

Adjusted R-squared 0.300153     S.D. dependent var 107.1084 

S.E. of regression 89.60350     Akaike info criterion 11.85942 

Sum squared resid 497784.8     Schwarz criterion 11.92688 

Log likelihood -377.5013     F-statistic 28.01967 

Durbin-Watson stat 1.927879     Prob(F-statistic) 0.000002 

 

Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.876340  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:30 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(GDP(-1)) -0.715717 0.121796 -5.876340 0.0000 

C 19.62768 22.58186 0.869179 0.3882 

@TREND(1930) 1.427413 0.647977 2.202875 0.0314 

R-squared 0.362015     Mean dependent var 3.134375 

Adjusted R-squared 0.341097     S.D. dependent var 107.1084 

S.E. of regression 86.94291     Akaike info criterion 11.81412 

Sum squared resid 461103.2     Schwarz criterion 11.91532 

Log likelihood -375.0519     F-statistic 17.30673 

Durbin-Watson stat 1.884005     Prob(F-statistic) 0.000001 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ADF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΑ 

ΕΠΕΠΕ∆Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ EXPORTS 

 

Πρώτη Μορφή Εξίσωσης – Χωρίς Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: EXPORTS has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.487862  0.1270 

Test critical values: 1% level  -2.601024  

 5% level  -1.945903  

 10% level  -1.613543  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:34 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EXPORTS(-1) -0.088005 0.059148 -1.487862 0.1417 

R-squared 0.028910     Mean dependent var -1.846154 

Adjusted R-squared 0.028910     S.D. dependent var 27.19715 

S.E. of regression 26.80113     Akaike info criterion 9.430030 

Sum squared resid 45971.23     Schwarz criterion 9.463482 

Log likelihood -305.4760     Durbin-Watson stat 1.621439 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: EXPORTS has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.110614  0.2413 

Test critical values: 1% level  -3.534868  

 5% level  -2.906923  

 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:37 
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Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EXPORTS(-1) -0.144767 0.068590 -2.110614 0.0388 

C -6.100758 3.854926 -1.582588 0.1185 

R-squared 0.066040     Mean dependent var -1.846154 

Adjusted R-squared 0.051215     S.D. dependent var 27.19715 

S.E. of regression 26.49154     Akaike info criterion 9.421814 

Sum squared resid 44213.51     Schwarz criterion 9.488718 

Log likelihood -304.2090     F-statistic 4.454690 

Durbin-Watson stat 1.595298     Prob(F-statistic) 0.038781 

 

Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 2 

Null Hypothesis: EXPORTS has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.965399  0.0008 

Test critical values: 1% level  -4.110440  

 5% level  -3.482763  

 10% level  -3.169372  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:39 

Sample(adjusted): 1933 1995 

Included observations: 63 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EXPORTS(-1) -0.521039 0.104934 -4.965399 0.0000 

D(EXPORTS(-1)) 0.356355 0.118227 3.014159 0.0038 

D(EXPORTS(-2)) 0.279627 0.126508 2.210352 0.0310 

C 17.22142 7.138737 2.412391 0.0190 

@TREND(1930) -0.994083 0.249142 -3.990031 0.0002 

R-squared 0.313618     Mean dependent var -1.660317 

Adjusted R-squared 0.266281     S.D. dependent var 27.56111 

S.E. of regression 23.60813     Akaike info criterion 9.237097 

Sum squared resid 32325.93     Schwarz criterion 9.407188 

Log likelihood -285.9686     F-statistic 6.625267 

Durbin-Watson stat 2.035012     Prob(F-statistic) 0.000184 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ADF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ EXPORTS 

 

Πρώτη Μορφή Εξίσωσης – Χωρίς Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(EXPORTS) has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.903439  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.601596  

 5% level  -1.945987  

 10% level  -1.613496  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:43 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(EXPORTS(-1)) -0.858340 0.124335 -6.903439 0.0000 

R-squared 0.430651     Mean dependent var 0.235938 

Adjusted R-squared 0.430651     S.D. dependent var 35.93480 

S.E. of regression 27.11469     Akaike info criterion 9.453530 

Sum squared resid 46318.00     Schwarz criterion 9.487262 

Log likelihood -301.5130     Durbin-Watson stat 1.990620 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(EXPORTS) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.868158  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:44 
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Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(EXPORTS(-1)) -0.861703 0.125463 -6.868158 0.0000 

C -1.354174 3.420094 -0.395946 0.6935 

R-squared 0.432087     Mean dependent var 0.235938 

Adjusted R-squared 0.422927     S.D. dependent var 35.93480 

S.E. of regression 27.29799     Akaike info criterion 9.482254 

Sum squared resid 46201.17     Schwarz criterion 9.549719 

Log likelihood -301.4321     F-statistic 47.17159 

Durbin-Watson stat 1.989095     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(EXPORTS) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.828173  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:46 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(EXPORTS(-1)) -0.863290 0.126431 -6.828173 0.0000 

C 0.886689 7.116595 0.124595 0.9013 

@TREND(1930) -0.066979 0.186140 -0.359831 0.7202 

R-squared 0.433290     Mean dependent var 0.235938 

Adjusted R-squared 0.414709     S.D. dependent var 35.93480 

S.E. of regression 27.49167     Akaike info criterion 9.511384 

Sum squared resid 46103.31     Schwarz criterion 9.612582 

Log likelihood -301.3643     F-statistic 23.31938 

Durbin-Watson stat 1.990230     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ADF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΑ 

ΕΠΕΠΕ∆Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ INVESTMENTS 

 

Πρώτη Μορφή Εξίσωσης – Χωρίς Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: INV has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.230541  0.9934 

Test critical values: 1% level  -2.601024  

 5% level  -1.945903  

 10% level  -1.613543  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INV) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:50 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INV(-1) 0.028801 0.012912 2.230541 0.0292 

R-squared -0.003960     Mean dependent var 14.00308 

Adjusted R-squared -0.003960     S.D. dependent var 49.27920 

S.E. of regression 49.37668     Akaike info criterion 10.65210 

Sum squared resid 156035.6     Schwarz criterion 10.68555 

Log likelihood -345.1932     Durbin-Watson stat 1.944659 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: INV has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.629705  0.9896 

Test critical values: 1% level  -3.534868  

 5% level  -2.906923  

 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INV) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:52 
Sample(adjusted): 1931 1995 
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Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INV(-1) 0.014100 0.022391 0.629705 0.5312 

C 8.546734 10.62060 0.804732 0.4240 

R-squared 0.006255     Mean dependent var 14.00308 

Adjusted R-squared -0.009519     S.D. dependent var 49.27920 

S.E. of regression 49.51319     Akaike info criterion 10.67264 

Sum squared resid 154448.0     Schwarz criterion 10.73955 

Log likelihood -344.8608     F-statistic 0.396528 

Durbin-Watson stat 1.935900     Prob(F-statistic) 0.531165 

 

 

Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 1 

Null Hypothesis: INV has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.466411  0.0518 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INV) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:54 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INV(-1) -0.331043 0.095500 -3.466411 0.0010 

D(INV(-1)) 0.173975 0.125712 1.383915 0.1715 

C -29.22084 14.65958 -1.993293 0.0508 

@TREND(1930) 5.108424 1.392874 3.667542 0.0005 

R-squared 0.187270     Mean dependent var 14.71250 

Adjusted R-squared 0.146633     S.D. dependent var 49.33309 

S.E. of regression 45.57285     Akaike info criterion 10.53696 

Sum squared resid 124613.1     Schwarz criterion 10.67189 

Log likelihood -333.1828     F-statistic 4.608408 

Durbin-Watson stat 1.936668     Prob(F-statistic) 0.005738 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ADF ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΣΤΙΣ 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ INVESTMENTS 

 

Πρώτη Μορφή Εξίσωσης – Χωρίς Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 0 

Null Hypothesis: D(INV) has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.048028  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.601596  

 5% level  -1.945987  

 10% level  -1.613496  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INV,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:57 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(INV(-1)) -0.881588 0.125083 -7.048028 0.0000 

R-squared 0.440754     Mean dependent var 0.968750 

Adjusted R-squared 0.440754     S.D. dependent var 68.39953 

S.E. of regression 51.15103     Akaike info criterion 10.72294 

Sum squared resid 164835.0     Schwarz criterion 10.75668 

Log likelihood -342.1342     Durbin-Watson stat 1.962712 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Lag = 3 

Null Hypothesis: D(INV) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.372297  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.542097  

 5% level  -2.910019  

 10% level  -2.592645  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INV,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 12:59 

Sample(adjusted): 1935 1995 
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Included observations: 61 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(INV(-1)) -2.052188 0.322048 -6.372297 0.0000 

D(INV(-1),2) 0.960588 0.261955 3.667002 0.0005 

D(INV(-2),2) 0.567162 0.195985 2.893900 0.0054 

D(INV(-3),2) 0.330865 0.134768 2.455063 0.0172 

C 28.80466 7.235291 3.981134 0.0002 

R-squared 0.588863     Mean dependent var 0.362295 

Adjusted R-squared 0.559496     S.D. dependent var 69.99796 

S.E. of regression 46.45796     Akaike info criterion 10.59339 

Sum squared resid 120867.2     Schwarz criterion 10.76641 

Log likelihood -318.0982     F-statistic 20.05192 

Durbin-Watson stat 1.945007     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Lag = 3 

Null Hypothesis: D(INV) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.716768  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.115684  

 5% level  -3.485218  

 10% level  -3.170793  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INV,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:01 

Sample(adjusted): 1935 1995 

Included observations: 61 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(INV(-1)) -2.174929 0.323806 -6.716768 0.0000 

D(INV(-1),2) 1.045034 0.261637 3.994210 0.0002 

D(INV(-2),2) 0.625628 0.195274 3.203850 0.0023 

D(INV(-3),2) 0.362159 0.133510 2.712599 0.0089 

C 9.465545 13.09175 0.723016 0.4727 

@TREND(1930) 0.597987 0.340034 1.758609 0.0842 

R-squared 0.610751     Mean dependent var 0.362295 

Adjusted R-squared 0.575365     S.D. dependent var 69.99796 

S.E. of regression 45.61350     Akaike info criterion 10.57147 

Sum squared resid 114432.5     Schwarz criterion 10.77909 

Log likelihood -316.4297     F-statistic 17.25955 

Durbin-Watson stat 1.971519     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PHILLIPS - PERRON 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PP ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ GDP 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth = 6 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic  3.723349  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.534868  

 5% level  -2.906923  

 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  8178.630 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  6363.180 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:15 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GDP(-1) 0.020930 0.006463 3.238302 0.0019 

C 28.08081 22.40120 1.253540 0.2146 

R-squared 0.142701     Mean dependent var 90.53846 

Adjusted R-squared 0.129093     S.D. dependent var 98.43301 

S.E. of regression 91.86005     Akaike info criterion 11.90870 

Sum squared resid 531610.9     Schwarz criterion 11.97560 

Log likelihood -385.0326     F-statistic 10.48660 

Durbin-Watson stat 1.389608     Prob(F-statistic) 0.001920 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth = 5 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.485568  0.8246 

Test critical values: 1% level  -4.105534  

 5% level  -3.480463  

 10% level  -3.168039  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  7578.695 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  7360.941 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:18 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

GDP(-1) -0.046132 0.030914 -1.492264 0.1407 

C 15.84629 22.42771 0.706550 0.4825 

@TREND(1930) 6.434905 2.904635 2.215392 0.0304 

R-squared 0.205587     Mean dependent var 90.53846 

Adjusted R-squared 0.179961     S.D. dependent var 98.43301 

S.E. of regression 89.13701     Akaike info criterion 11.86328 

Sum squared resid 492615.2     Schwarz criterion 11.96364 

Log likelihood -382.5566     F-statistic 8.022530 

Durbin-Watson stat 1.400086     Prob(F-statistic) 0.000797 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PP ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ GDP 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth = 6 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.041958  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  7777.887 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5469.757 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:24 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(GDP(-1)) -0.603260 0.113965 -5.293361 0.0000 

C 57.34109 15.17623 3.778350 0.0004 

R-squared 0.311262     Mean dependent var 3.134375 

Adjusted R-squared 0.300153     S.D. dependent var 107.1084 

S.E. of regression 89.60350     Akaike info criterion 11.85942 

Sum squared resid 497784.8     Schwarz criterion 11.92688 

Log likelihood -377.5013     F-statistic 28.01967 

Durbin-Watson stat 1.927879     Prob(F-statistic) 0.000002 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth = 11 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 11 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.982728  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  7204.738 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1908.669 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(GDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:26 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(GDP(-1)) -0.715717 0.121796 -5.876340 0.0000 

C 19.62768 22.58186 0.869179 0.3882 

@TREND(1930) 1.427413 0.647977 2.202875 0.0314 

R-squared 0.362015     Mean dependent var 3.134375 

Adjusted R-squared 0.341097     S.D. dependent var 107.1084 

S.E. of regression 86.94291     Akaike info criterion 11.81412 

Sum squared resid 461103.2     Schwarz criterion 11.91532 

Log likelihood -375.0519     F-statistic 17.30673 

Durbin-Watson stat 1.884005     Prob(F-statistic) 0.000001 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PP ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ EXPORTS 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth = 2 

Null Hypothesis: EXPORTS has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.426711  0.1385 

Test critical values: 1% level  -3.534868  

 5% level  -2.906923  

 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  680.2079 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  882.9920 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:28 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EXPORTS(-1) -0.144767 0.068590 -2.110614 0.0388 

C -6.100758 3.854926 -1.582588 0.1185 

R-squared 0.066040     Mean dependent var -1.846154 

Adjusted R-squared 0.051215     S.D. dependent var 27.19715 

S.E. of regression 26.49154     Akaike info criterion 9.421814 

Sum squared resid 44213.51     Schwarz criterion 9.488718 

Log likelihood -304.2090     F-statistic 4.454690 

Durbin-Watson stat 1.595298     Prob(F-statistic) 0.038781 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth = 3 

Null Hypothesis: EXPORTS has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.638620  0.0342 

Test critical values: 1% level  -4.105534  

 5% level  -3.480463  

 10% level  -3.168039  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  618.8163 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  797.0695 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:29 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

EXPORTS(-1) -0.299624 0.090817 -3.299202 0.0016 

C 8.326896 6.897758 1.207189 0.2319 

@TREND(1930) -0.575114 0.231892 -2.480100 0.0159 

R-squared 0.150333     Mean dependent var -1.846154 

Adjusted R-squared 0.122925     S.D. dependent var 27.19715 

S.E. of regression 25.47075     Akaike info criterion 9.357993 

Sum squared resid 40223.06     Schwarz criterion 9.458350 

Log likelihood -301.1348     F-statistic 5.484901 

Durbin-Watson stat 1.520561     Prob(F-statistic) 0.006408 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PP ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ EXPORTS 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth = 6 

Null Hypothesis: D(EXPORTS) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.998551  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  721.8933 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  324.8555 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:32 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(EXPORTS(-1)) -0.861703 0.125463 -6.868158 0.0000 

C -1.354174 3.420094 -0.395946 0.6935 

R-squared 0.432087     Mean dependent var 0.235938 

Adjusted R-squared 0.422927     S.D. dependent var 35.93480 

S.E. of regression 27.29799     Akaike info criterion 9.482254 

Sum squared resid 46201.17     Schwarz criterion 9.549719 

Log likelihood -301.4321     F-statistic 47.17159 

Durbin-Watson stat 1.989095     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth = 6 

Null Hypothesis: D(EXPORTS) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.946456  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  720.3643 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  321.8046 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(EXPORTS,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:35 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(EXPORTS(-1)) -0.863290 0.126431 -6.828173 0.0000 

C 0.886689 7.116595 0.124595 0.9013 

@TREND(1930) -0.066979 0.186140 -0.359831 0.7202 

R-squared 0.433290     Mean dependent var 0.235938 

Adjusted R-squared 0.414709     S.D. dependent var 35.93480 

S.E. of regression 27.49167     Akaike info criterion 9.511384 

Sum squared resid 46103.31     Schwarz criterion 9.612582 

Log likelihood -301.3643     F-statistic 23.31938 

Durbin-Watson stat 1.990230     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PP ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ INVESTMENTS 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth = 26 

Null Hypothesis: INV has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 26 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic  2.757094  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.534868  

 5% level  -2.906923  

 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  2376.123 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  456.5159 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(INV) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:37 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INV(-1) 0.014100 0.022391 0.629705 0.5312 

C 8.546734 10.62060 0.804732 0.4240 

R-squared 0.006255     Mean dependent var 14.00308 

Adjusted R-squared -0.009519     S.D. dependent var 49.27920 

S.E. of regression 49.51319     Akaike info criterion 10.67264 

Sum squared resid 154448.0     Schwarz criterion 10.73955 

Log likelihood -344.8608     F-statistic 0.396528 

Durbin-Watson stat 1.935900     Prob(F-statistic) 0.531165 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth = 8 

Null Hypothesis: INV has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 8 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.935347  0.1586 

Test critical values: 1% level  -4.105534  

 5% level  -3.480463  

 10% level  -3.168039  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  1982.355 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1438.903 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(INV) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:39 

Sample(adjusted): 1931 1995 

Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

INV(-1) -0.273740 0.084572 -3.236752 0.0019 

C -23.24542 13.33016 -1.743822 0.0861 

@TREND(1930) 4.338757 1.236345 3.509341 0.0008 

R-squared 0.170937     Mean dependent var 14.00308 

Adjusted R-squared 0.144193     S.D. dependent var 49.27920 

S.E. of regression 45.58810     Akaike info criterion 10.52223 

Sum squared resid 128853.1     Schwarz criterion 10.62258 

Log likelihood -338.9723     F-statistic 6.391611 

Durbin-Watson stat 1.747729     Prob(F-statistic) 0.002994 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ PP ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ INVESTMENTS 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth = 22 

Null Hypothesis: D(INV) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 22 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -8.521069  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  2390.985 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  803.7853 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(INV,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:50 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(INV(-1)) -0.955777 0.126131 -7.577680 0.0000 

C 14.10471 6.447428 2.187649 0.0325 

R-squared 0.480829     Mean dependent var 0.968750 

Adjusted R-squared 0.472456     S.D. dependent var 68.39953 

S.E. of regression 49.68012     Akaike info criterion 10.67984 

Sum squared resid 153023.1     Schwarz criterion 10.74730 

Log likelihood -339.7548     F-statistic 57.42123 

Durbin-Watson stat 1.990480     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth = 36 

Null Hypothesis: D(INV) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 36 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -15.84216  0.0001 

Test critical values: 1% level  -4.107947  

 5% level  -3.481595  

 10% level  -3.168695  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

Residual variance (no correction)  2337.015 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  145.7462 

     

     

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(INV,2) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 13:52 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(INV(-1)) -0.981620 0.127588 -7.693642 0.0000 

C 0.938989 12.81958 0.073246 0.9418 

@TREND(1930) 0.403609 0.340054 1.186898 0.2399 

R-squared 0.492548     Mean dependent var 0.968750 

Adjusted R-squared 0.475911     S.D. dependent var 68.39953 

S.E. of regression 49.51717     Akaike info criterion 10.68826 

Sum squared resid 149568.9     Schwarz criterion 10.78945 

Log likelihood -339.0242     F-statistic 29.60425 

Durbin-Watson stat 1.997058     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KPSS  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KPSSS 

ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ GDP 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth: 6 

Null Hypothesis: GDP is stationary 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.020596 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  3271285. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  20460024 

     

     

KPSS Test Equation 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 23:27 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3041.005 224.3378 13.55547 0.0000 

R-squared 0.000000     Mean dependent var 3041.005 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 1822.529 

S.E. of regression 1822.529     Akaike info criterion 17.86887 

Sum squared resid 2.16E+08     Schwarz criterion 17.90205 

Log likelihood -588.6728     Durbin-Watson stat 0.005340 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth: 6 

Null Hypothesis: GDP is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.267326 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  133413.3 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  735458.5 

     

     

KPSS Test Equation 

Dependent Variable: GDP 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 23:29 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 18.98331 90.28651 0.210256 0.8341 

@TREND(1930) 92.98527 2.396659 38.79788 0.0000 

R-squared 0.959217     Mean dependent var 3041.005 

Adjusted R-squared 0.958580     S.D. dependent var 1822.529 

S.E. of regression 370.9211     Akaike info criterion 14.69969 

Sum squared resid 8805279.     Schwarz criterion 14.76604 

Log likelihood -483.0898     F-statistic 1505.275 

Durbin-Watson stat 0.070468     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KPSSS 

ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ EXPORTS 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth: 5 

Null Hypothesis: EXPORTS is stationary 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.072489 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  1197.661 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2776.164 

     

     

KPSS Test Equation 

Dependent Variable: EXPORTS 

Method: Least Squares 

Date: 01/27/10   Time: 09:40 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 27.37494 8.554413 3.200096 0.0021 

@TREND(1930) -1.783052 0.227077 -7.852184 0.0000 

R-squared 0.490676     Mean dependent var -30.57424 

Adjusted R-squared 0.482718     S.D. dependent var 48.86358 

S.E. of regression 35.14382     Akaike info criterion 9.986609 

Sum squared resid 79045.63     Schwarz criterion 10.05296 

Log likelihood -327.5581     F-statistic 61.65679 

Durbin-Watson stat 0.598896     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση  

Bandwidth: 5 

Null Hypothesis: EXPORTS is stationary 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.898568 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  2351.473 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  9134.210 

     

     

KPSS Test Equation 

Dependent Variable: EXPORTS 

Method: Least Squares 

Date: 01/27/10   Time: 15:21 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -30.57424 6.014690 -5.083261 0.0000 

R-squared 0.000000     Mean dependent var -30.57424 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 48.86358 

S.E. of regression 48.86358     Akaike info criterion 10.63098 

Sum squared resid 155197.2     Schwarz criterion 10.66415 

Log likelihood -349.8222     Durbin-Watson stat 0.306458 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KPSSS 

ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ INVESTMENTS 

 

∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χωρίς Χρονική Τάση 

Bandwidth: 6 

Null Hypothesis: INV is stationary 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.024639 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  79881.67 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  491879.3 

     

     

KPSS Test Equation 

Dependent Variable: INV 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 23:50 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 396.4182 35.05636 11.30802 0.0000 

R-squared 0.000000     Mean dependent var 396.4182 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 284.7993 

S.E. of regression 284.7993     Akaike info criterion 14.15648 

Sum squared resid 5272190.     Schwarz criterion 14.18966 

Log likelihood -466.1639     Durbin-Watson stat 0.031897 
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Τρίτη Μορφή Εξίσωσης – Με Σταθερά και Χρονική Τάση 

Bandwidth: 6 

Null Hypothesis: INV is stationary 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.024639 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

Residual variance (no correction)  79881.67 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  491879.3 

     

     

KPSS Test Equation 

Dependent Variable: INV 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 23:52 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 66 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 396.4182 35.05636 11.30802 0.0000 

R-squared 0.000000     Mean dependent var 396.4182 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 284.7993 

S.E. of regression 284.7993     Akaike info criterion 14.15648 

Sum squared resid 5272190.     Schwarz criterion 14.18966 

Log likelihood -466.1639     Durbin-Watson stat 0.031897 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ENGEL – GRANGER 

(ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ)
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ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

Lag = 1 

Null Hypothesis: NICK has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.684122  0.0004 

Test critical values: 1% level  -2.601596  

 5% level  -1.945987  

 10% level  -1.613496  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(NICK) 

Method: Least Squares 

Date: 01/20/10   Time: 23:59 

Sample(adjusted): 1932 1995 

Included observations: 64 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

NICK(-1) -0.333395 0.090495 -3.684122 0.0005 

D(NICK(-1)) 0.263228 0.123190 2.136762 0.0366 

R-squared 0.185297     Mean dependent var -12.28891 

Adjusted R-squared 0.172157     S.D. dependent var 308.6951 

S.E. of regression 280.8689     Akaike info criterion 14.14440 

Sum squared resid 4891016.     Schwarz criterion 14.21187 

Log likelihood -450.6209     Durbin-Watson stat 1.960913 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7ο 

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ JOHANSEN 
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ΤΑΞΗ ΤΟΥ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Lag = 3 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: GDP INV EXPORTS  

Exogenous variables: C  

Date: 01/21/10   Time: 00:11 

Sample: 1930 1995 

Included observations: 62 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -1184.675 NA   8.74E+12  38.31210  38.41503  38.35251 

1 -949.8020  439.4401  5.99E+09  31.02587  31.43758  31.18752 

2 -930.6867  33.91422  4.33E+09  30.69957   31.42005*   30.98245* 

3 -919.2553   19.17527*   4.03E+09*   30.62114*  31.65040  31.02525 
4 -914.7299  7.153094  4.70E+09  30.76548  32.10352  31.29083 

 * indicates lag order selected by the criterion 

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

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 

Vector Autoregression Estimates 
 Date: 05/17/10   Time: 11:40 
 Sample(adjusted): 1933 1995 
 Included observations: 63 after adjusting endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 GDP INV EXPORTS 
GDP(-1)  1.552883  0.082770 -0.081163 

  (0.19493)  (0.09723)  (0.05758) 
 [ 7.96643] [ 0.85131] [-1.40959] 
    

GDP(-2) -1.015784 -0.313965  0.147958 
  (0.32293)  (0.16107)  (0.09539) 
 [-3.14550] [-1.94920] [ 1.55110] 
    

GDP(-3)  0.480898  0.319031 -0.078949 
  (0.19133)  (0.09543)  (0.05652) 
 [ 2.51341] [ 3.34294] [-1.39691] 
    

INV(-1) -0.780508  0.596190  0.128264 
  (0.36331)  (0.18121)  (0.10732) 
 [-2.14833] [ 3.28999] [ 1.19520] 
    

INV(-2)  0.974945  0.069525 -0.130520 
  (0.48321)  (0.24102)  (0.14273) 
 [ 2.01765] [ 0.28847] [-0.91444] 
    



 

     203 

INV(-3) -0.161515 -0.178549  0.010337 
  (0.34956)  (0.17436)  (0.10325) 
 [-0.46205] [-1.02406] [ 0.10011] 
    

EXPORTS(-1) -0.390916 -0.167970  0.811361 
  (0.50057)  (0.24968)  (0.14786) 
 [-0.78094] [-0.67275] [ 5.48731] 
    

EXPORTS(-2) -0.391896 -0.535085  0.024521 
  (0.63706)  (0.31775)  (0.18818) 
 [-0.61517] [-1.68396] [ 0.13031] 
    

EXPORTS(-3)  0.968056  0.671605 -0.350985 
  (0.46993)  (0.23439)  (0.13881) 
 [ 2.06000] [ 2.86528] [-2.52853] 
    

C  34.38689 -26.66428  15.37692 
  (31.6070)  (15.7651)  (9.33624) 
 [ 1.08795] [-1.69135] [ 1.64701] 

R-squared  0.998254  0.982417  0.799538 
 Adj. R-squared  0.997958  0.979432  0.765497 
 Sum sq. resids  348685.2  86748.32  30423.61 
 S.E. equation  81.11082  40.45690  23.95893 

 F-statistic  3367.531  329.0371  23.48770 
 Log likelihood -360.8850 -317.0635 -284.0581 

 Akaike AIC  11.77413  10.38297  9.335177 
 Schwarz SC  12.11431  10.72315  9.675357 

 Mean dependent  3148.933  412.0016 -32.10635 
 S.D. dependent  1794.896  282.0931  49.47588 

 Determinant Residual 
Covariance 

 2.51E+09  

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -949.9868  

 Akaike Information Criteria  31.11069  

 Schwarz Criteria  32.13123  

 

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 

 

Date: 05/17/10   Time: 11:43 

Sample(adjusted): 1934 1995 

Included observations: 62 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: GDP INV EXPORTS  

Lags interval (in first differences): 1 to 3 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.983258  51.95272  29.68  35.65 

At most 1   0.289472  12.24729  15.41  20.04 

At most 2   0.101373   3.05492    3.76    6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 3 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 
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Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **   0.983258  45.70543  20.97  25.52 

At most 1    0.289472  10.49237  14.07  18.63 

At most 2    0.101373   3.05492    3.76    6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

GDP INV EXPORTS   

 0.004152 -0.022229  0.028841   

 0.003452 -0.026001 -0.037767   

-0.000825  0.009674 -0.003768   

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(GDP)  9.154584  1.105730  32.44864  

D(INV)  15.90320  9.915509  9.701931  

D(EXPORTS) -11.06026  6.716989 -3.080244  

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -927.8536  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

GDP INV EXPORTS   

 1.000000 -5.354243  6.946725   

  (0.34378)  (2.24210)   

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(GDP)  0.038007    

  (0.04602)    

D(INV)  0.066025    

  (0.02258)    

D(EXPORTS) -0.045919    

  (0.01312)    

     

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -920.6074  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

GDP INV EXPORTS   

 1.000000  0.000000  50.91879   

   (8.16490)   

 0.000000  1.000000  8.212564   

   (1.36061)   

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(GDP)  0.041824 -0.232250   

  (0.05984)  (0.37913)   

D(INV)  0.100254 -0.611333   

  (0.02840)  (0.17991)   

D(EXPORTS) -0.022732  0.071210   

  (0.01629)  (0.10322)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ 

(ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΣΧΕΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ) 
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Dependent Variable: DGDP 

Method: Least Squares 

Date: 01/18/10   Time: 13:32 

Sample(adjusted): 1935 1995 

Included observations: 61 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 101.2921 25.14518 4.028291 0.0002 

DGDP(-1) 0.591769 0.178740 3.310784 0.0018 

DGDP(-2) -0.427591 0.166589 -2.566740 0.0134 

DGDP(-4) 0.194196 0.155412 1.249556 0.2174 

DINV(-1) -1.244536 0.399600 -3.114457 0.0031 

DINV(-3) -0.407312 0.289210 -1.408359 0.1653 

DINV(-4) -0.217318 0.310307 -0.700331 0.4870 

DEXPORTS(-1) -0.596277 0.483107 -1.234255 0.2230 

DEXPORTS(-2) -1.012624 0.467879 -2.164285 0.0353 

DEXPORTS(-3) -0.228657 0.475711 -0.480663 0.6329 

DEXPORTS(-4) 0.730311 0.454110 1.608225 0.1142 

NICK(-1) -0.077603 0.037891 -2.048048 0.0459 

R-squared 0.364921     Mean dependent var 98.71311 

Adjusted R-squared 0.222353     S.D. dependent var 94.56735 

S.E. of regression 83.39357     Akaike info criterion 11.85941 

Sum squared resid 340769.9     Schwarz criterion 12.27466 

Log likelihood -349.7120     F-statistic 2.559617 

Durbin-Watson stat 2.131760     Prob(F-statistic) 0.012032 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 01/21/10   Time: 00:27 

Sample: 1930 1995 

Lags: 3 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  INV does not Granger Cause GDP 63  2.01175  0.12271 

  GDP does not Granger Cause INV  6.09423  0.00116 

  EXPORTS does not Granger Cause GDP 63  1.64555  0.18922 

  GDP does not Granger Cause EXPORTS  5.65643  0.00186 

  EXPORTS does not Granger Cause INV 63  1.80174  0.15736 

  INV does not Granger Cause EXPORTS  5.39717  0.00247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


