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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Το πλαίσιο  
 

Ο βαθµός χρησιµοποίησης παραγωγικού δυναµικού (ΒΧ) θεωρείται ως µία 

πολύ σηµαντική µεταβλητή στην οικονοµική ανάλυση. Η µεταβλητή του ΒΧ 

χρησιµοποιείται συχνά σε εµπειρικές µελέτες άλλοτε ως δείκτης έντασης της 

συνολικής ζήτησης στην οικονοµία και άλλοτε ως εργαλείο για την ερµηνεία 

οικονοµικών ζητηµάτων όπως οι µεταβολές της παραγωγικότητας και του 

πληθωρισµού. Ο ΒΧ ορίζεται από το λόγο του πραγµατικού προϊόντος ως προς το 

δυνητικό προϊόν. Από τον παραπάνω ορισµό γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι ο ΒΧ 

µπορεί να εκτιµηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους, καθώς το δυνητικό προϊόν 

είναι µη παρατηρήσιµο και συνεπώς µη άµεσα µετρήσιµο. Εναλλακτικές 

µεθοδολογίες προσέγγισης του δυνητικού προϊόντος οδηγούν και σε διαφορετικά 

µέτρα προσδιορισµoύ του ΒΧ. Το δυνητικό προϊόν µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ δύο 

ορίων, µε το άνω όριο να προσδιορίζεται από το προϊόν που µπορεί να παραχθεί όταν 

ο εγκατεστηµένος µηχανολογικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται κατά τον µέγιστο 

δυνατό χρόνο και στη µέγιστη τεχνική του αποτελεσµατικότητα (µηχανιστική 
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προσέγγιση), ενώ το κάτω όριο προσδιορίζεται από το προϊόν που µπορεί να 

παραχθεί µε οικονοµικά συµφέροντες όρους (οικονοµική προσέγγιση).        

Μεταξύ των οικονοµολόγων η συζήτηση για τον ακριβή προσδιορισµό του 

δυνητικού προϊόντος εξακολουθεί να παραµένει ανοικτή, κάτι που ουσιαστικά 

αναδεικνύει το γεγονός ότι το δυνητικό προϊόν είναι µία έννοια η οποία ορίζεται µε 

διαφορετικό τρόπο από τις διαφορετικές σχολές οικονοµικής σκέψης. Η κλασική 

σχολή οικονοµικής σκέψης ορίζει το δυνητικό προϊόν µε εκείνο το επίπεδο προϊόντος 

το οποίο καθορίζεται από την εξίσωση των δυνάµεων της προσφοράς και της 

ζήτησης, µε δεδοµένη τη διαθέσιµη τεχνολογία. Είναι εµφανές σε αυτή την 

περίπτωση, ότι το προσδιοριζόµενο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος είναι 

χαµηλότερο από το επίπεδο που προσδιορίζεται από τη µηχανιστική προσέγγιση, 

επειδή λαµβάνονται υπόψη οικονοµικοί παράγοντες οι οποίοι, ακόµη και αν αυτό 

είναι τεχνικά εφικτό, καθιστούν την επιπρόσθετη παραγωγή οικονοµικά µη-

ορθολογική. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η έννοια του δυνητικού 

προϊόντος για τους κλασικούς οικονοµολόγους περιορίζεται αποκλειστικά στον 

συντελεστή κεφάλαιο και όχι στην εργασία. Η λογική για την επικέντρωση µόνο στο 

κεφάλαιο, βρίσκεται στο γεγονός ότι βασικός στόχος της παραγωγικής διαδικασίας 

είναι ο προσπορισµός κερδών και συνεπώς οι επιχειρηµατίες ενδιαφέρονται για την 

άριστη χρησιµοποίηση του κεφαλαίου τους. Αποτέλεσµα αυτής της λογικής είναι η 

εργασία να προσαρµόζεται στα άριστα αυτά επίπεδα χρησιµοποίησης του κεφαλαίου 

ασχέτως του γενικού επιπέδου απασχόλησης και άρα να είναι εφικτός ο συνδυασµός 

της άριστης χρήσης του κεφαλαίου µε την ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλού ποσοστού 

ανεργίας (Tsoulfidis, 2007).                   

Στη νεοκλασική σχολή οικονοµικής σκέψης το δυνητικό προϊόν ή το άριστο 

προϊόν, προσδιορίζεται από το επίπεδο προϊόντος στο οποίο το κεφάλαιο και η 
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εργασία χρησιµοποιούνται πλήρως. Κατά τη νεοκλασική προσέγγιση η οικονοµία σε 

µακροχρόνιο ορίζοντα αναµένεται να προσεγγίζει το δυνητικό επίπεδο παραγωγής µε 

τις όποιες παρατηρούµενες αποκλίσεις από το άριστο αυτό επίπεδο παραγωγής να 

αποδίδονται σε εξωγενείς οικονοµικές διαταραχές (Tsoulfidis, 2007). Συνεπώς τυχόν 

αποκλίσεις από το άριστο προϊόν θεωρούνται µε βεβαιότητα πρόσκαιρες και 

προσδοκάται αποκατάσταση της µακροχρόνιας ισορροπίας δια µέσω του µηχανισµού 

των τιµών, αν φυσικά επιτραπεί στον µηχανισµό αυτό να λειτουργήσει χωρίς 

παρεµβάσεις.  

Στην Κεϋνσιανή οικονοµική προσέγγιση, το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος, 

όπως αυτό προσδιορίζεται από την εξίσωση της συνολικής προσφοράς και ζήτησης, 

µπορεί να αντιστοιχεί σε επίπεδα χρησιµοποίησης του κεφαλαίου και της εργασίας τα 

οποία να µην είναι άριστα. Μια τέτοια κατάσταση κατά τους Κεϋνσιανούς 

οικονοµολόγους οφείλεται στην αποτυχία του συστήµατος της αγοράς στο να 

δηµιουργήσει ένα τέτοιο επίπεδο ζήτησης, όπου όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές να 

χρησιµοποιούνται πλήρως. Με σκοπό λοιπόν να επιτευχθεί ένα τέτοιο επίπεδο 

δυνητικού προϊόντος κατά το οποίο κεφάλαιο και εργασία χρησιµοποιούνται πλήρως, 

απαιτείται η τόνωση της ζήτησης δια µέσω κρατικής παρέµβασης. Μέσα στο πλαίσιο 

της Κεϋνσιανής οικονοµικής ανάλυσης ο µηχανισµός των τιµών δεν παίζει κανένα 

ρόλο εξαιτίας της υπόθεσης των σταθερών αποδόσεων στην κλίµακα (Tsoulfidis, 

2007). 

Κατά συνέπεια βάσει της παραπάνω συζήτησης σχετικά µε τις θεωρητικές 

δυσκολίες προσδιορισµού του δυνητικού προϊόντος, ανακύπτουν δύο βασικά 

ερωτήµατα που έχουν να κάνουν µε την έννοια του ΒΧ: α) πώς µπορεί να µετρηθεί ο 

ΒΧ; και β) πώς µπορεί να επιλεγεί µία κοινά αποδεκτή µεθοδολογία µεταξύ των 

εναλλακτικών µεθόδων µέτρησης του ΒΧ; Σε σχέση µε το πρώτο ερώτηµα, έχουν 
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προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία πλήθος µεθόδων, µε διαφορετικά θεωρητικά 

ερείσµατα, µε τελικό σκοπό να προσδιορίσουν το δυνητικό προϊόν και κατά συνέπεια 

το επίπεδο του ΒΧ. Το σύνολο των µεθοδολογιών αυτών µπορεί να ταξινοµηθεί σε 

τρεις βασικές κατηγορίες, χωρίς φυσικά η κατηγοριοποίηση αυτή να αποτελεί και το 

µοναδικό τρόπο οµαδοποίησης.                  

Η πρώτη κατηγορία και πιθανότητα η πιο άµεση, περιλαµβάνει τη µεθοδολογία 

της έρευνας, σύµφωνα µε την οποία σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι επιχειρηµατίες 

καλούνται να αποτυπώσουν τις εκτιµήσεις τους για το επίπεδο χρησιµοποίησης της 

επιχείρησης τους σε σχέση µε ένα µάλλον ατελώς οριζόµενο επίπεδο δυνητικής 

παραγωγής (Morin και Stevens, 2004). Η επόµενη κατηγορία περιλαµβάνει αυτές τις 

προσεγγίσεις οι οποίες ορίζουν το δυνητικό προϊόν σε οικονοµικούς όρους. 

Ειδικότερα κατά τις προσεγγίσεις αυτές το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος 

προσδιορίζεται από την ελαχιστοποίηση συναρτήσεων κόστους, µεγιστοποίηση 

συναρτήσεων κερδών, τη µεγιστοποίηση συναρτήσεων παραγωγής ή την προσαρµογή 

ενός µη-παραµετρικού συνόρου προερχόµενο από παρατηρήσεις εισροών και εκροών 

οικονοµικών µεταβλητών (Fousekis και Stefanou, 1996;  Morrison, 1985; Fare, 1984; 

Artus, 1977). Η τρίτη και τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει µηχανιστικές όπως 

επίσης και οικονοµετρικές προσεγγίσεις. Η µόνη καθαρά µηχανιστική προσέγγιση 

είναι αυτή του Foss (1963), η οποία βασίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας, ενώ οι οικονοµετρικές προσεγγίσεις διαφοροποιούνται βάσει του βαθµού 

ενσωµάτωσης θεωρητικών χαρακτηριστικών. Πλήρως αθεωρητικές προσεγγίσεις, 

όπως για παράδειγµα η χρήση φίλτρων ή πολυωνυµικών τάσεων, θεωρούνται ήδη 

ξεπερασµένες.  

Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµα, δηλαδή αν και κατά πόσο µπορεί να  επιλεγεί 

µία κοινά αποδεκτή µεθοδολογία µεταξύ των εναλλακτικών µεθόδων µέτρησης του 
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ΒΧ, είναι κάτι που πολύ δύσκολα µπορεί να απαντηθεί. Σίγουρα όµως θα πρέπει να 

υπάρξει συναίνεση ως προς την υιοθέτηση κάποιων κριτηρίων που θα οδηγήσουν 

στην επιλογή ενός κοινά αποδεκτού µέτρου από όλες τις οικονοµίες. Κριτήρια 

επιλογής, µεταξύ άλλων, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσουν το κόστος 

κατασκευής ενός δείκτη ΒΧ, η αντικειµενικότητα του, η δυνατότητα εφαρµογής του 

σε όλες τις οικονοµίες τόσο σε κλαδικό όσο και σε συνολικό επίπεδο και φυσικά η         

ερµηνευτική ικανότητα τού δείκτη του ΒΧ σε σχέση κυρίως µε τον πληθωρισµό όπως 

επίσης και η σηµαντικότητα της συµβολής του στη διενέργεια αξιόπιστων 

προβλέψεων και πάλι ως τον προς πληθωρισµό. 

 

 

1.2. Οι στόχοι και η συνεισφορά της διατριβής  
 

Ο βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι να διερευνήσει την έννοια του 

ΒΧ τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εµπειρικό επίπεδο. Εκ του ορισµού του ΒΧ γίνεται 

άµεσα αντιληπτό ότι κεντρικό ρόλο στη σχετική συζήτηση παίζει ο προσδιορισµός 

του δυνητικού προϊόντος. Ο όρος δυνητικό, παρά το φαινοµενολογικά απλό 

εννοιολογικό του περιεχόµενο, είναι ιδιαίτερα παραπλανητικός από την στιγµή που 

δεν είναι εφικτή η άµεση παρατήρησή του και ο ακριβής καθορισµός του. Στη 

συνέχεια επιχειρούµε να αποσαφηνίσουµε την έννοια του δυνητικού προϊόντος, 

συζητώντας όλους τους ορισµούς που αναπτύχθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία και 

στη συνέχεια να παρουσιάσει µε αναλυτικό τρόπο τις κύριες µεθοδολογίες που 

χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του δυνητικού προϊόντος και κατά συνέπεια του 

ΒΧ.  

Αµέσως µετά την αποσαφήνιση των θεωρητικών και εµπειρικών προσεγγίσεων 

της έννοιας του ΒΧ, συζητάµε τις διάφορες µεθοδολογίες, οι οποίες προκειµένου να 
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εκτιµήσουν το επίπεδο του ΒΧ βασίζονται στην κατανάλωση ενέργειας και 

ειδικότερα στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό 

παρουσιάζουµε τη λογική εκτίµησης του ΒΧ της µεθόδου του Foss (1963), βάσει της 

χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας και εν συνεχεία εφαρµόζουµε την εν λόγω µέθοδο στην 

ελληνική οικονοµία. Ταυτόχρονα προτείνεται µία νέα µεθοδολογία η οποία 

στηρίζεται επίσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στην τεχνική της 

συνολοκλήρωσης.  

 Μετά από την εµπειρική εφαρµογή της µεθόδου του Foss (1963) και κατά 

κάποιο τρόπο επέκταση της, βασικός στόχος της διατριβής είναι να αποφύγει µία 

τετριµµένη εφαρµογή των ήδη καθιερωµένων µεθόδων, προτείνοντας µία νέα 

µεθοδολογία εκτίµησης του ΒΧ, η οποία στηρίζεται στη στενή σχέση µεταξύ των 

επενδύσεων και των κερδών. Κατόπιν της παρουσίασης της νέας αυτής µεθόδου 

ακολουθεί η εµπειρική εφαρµογή της σε 14 χώρες της Ε.Ε..           

Τελικός στόχος της διατριβής µετά από την εκτίµηση του νέου µέτρου ΒΧ για 

τις 14 χώρες της Ε.Ε., είναι η σύγκριση του νέου αυτού µέτρου µε το αντίστοιχο 

µέτρο που χρησιµοποιείται από το ECFIN. Μέσα στα πλαίσια της σύγκρισης αυτής 

για τις 14 χώρες της Ε.Ε., αρχικά στόχος είναι να εξεταστούν µε λεπτοµέρεια ένα 

σύνολο ιδιοτήτων που έχουν να κάνουν µε τις χρονοσειρές οι οποίες επιδεικνύουν 

κυκλική συµπεριφορά. Στη συνέχεια στόχος είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο στενή 

είναι η σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και των δύο εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ, 

όπως επίσης και να αξιολογηθεί ικανότητα του κάθε µέτρου να παρέχει προβλέψεις 

για τη µελλοντική πορεία του πληθωρισµού. 

Συνοψίζοντας η συνεισφορά της παρούσας διατριβής συνδέεται άµεσα µε την 

υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων. Η νεωτερικότητα της διατριβής εντοπίζεται 

στα παρακάτω σηµεία: α) µε την εφαρµογή της µεθόδου του Foss (1963) για την 
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περίπτωση της Ελλάδας, τόσο για το σύνολο της βιοµηχανίας όσο και για τους 

επιµέρους κλάδους, β) µε τον συνδυασµό της µεθόδου του Foss (1963) και της 

µεθόδου του Shaikh και Moudud (2004) µε αποτέλεσµα να προταθεί µία εναλλακτική 

µεθοδολογία εκτίµησης του ΒΧ, η οποία στηρίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας και στην οικονοµετρική τεχνική της συνολοκλήρωσης, γ) µε την πρόταση 

µίας νέας µεθόδου εκτίµησης του ΒΧ, εκµεταλλευόµενοι τη στενή σχέση µεταξύ των 

επενδύσεων και των κερδών, και τέλος δ) µε την υιοθέτηση µίας νέας µεθοδολογικής 

προσέγγισης για την εξέταση της σχέσης µεταξύ του ΒΧ και του πληθωρισµού, 

καθώς στην έως τώρα υπάρχουσα βιβλιογραφία η σχέση αυτή δεν έχει εξεταστεί 

εντός του πλαισίου της τεχνικής συνολοκλήρωσης ARDL των Pesaran et al. (2001).        

 

 

1.3. Η µεθοδολογία  

Από το σύνολο των διαθέσιµων µεθοδολογιών για την εκτίµηση του επιπέδου 

του ΒΧ, η παρούσα διατριβή εστιάζεται στην εφαρµογή οικονοµετρικών τεχνικών, µε 

εξαίρεση να αποτελεί η µηχανιστική προσέγγιση του Foss (1963). Ουσιαστικά λοιπόν 

και βάσει της κατηγοριοποίησης που έγινε παραπάνω, υιοθετούνται µεθοδολογίες οι 

οποίες κατατάσσονται στην τρίτη κατηγορία.  

Οι µεθοδολογίες οι οποίες υιοθετούνται στις διεξαχθείσες εφαρµογές αυτής της 

διατριβής, σχετίζονται σε κάθε περίπτωση µε τον εκάστοτε στόχο που διερευνάται. 

Ειδικότερα λοιπόν, προκειµένου να εκτιµηθεί ο ΒΧ βάσει της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής στη βιοµηχανία χρησιµοποιείται η µέθοδος του Foss (1963), τις οποίας τα 

προτερήµατα και µειονεκτήµατα συζητούνται εκτενώς στο τρίτο κεφάλαιο. Εν 

συνεχεία, έχοντας ως σκοπό να ελεγχθεί η πιθανή ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης 

µεταξύ του πραγµατικού προϊόντος και της βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
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ενέργειας, όπως έχει υποδειχθεί από το θεωρητικό πλαίσιο του συνδυασµού των 

µεθοδολογιών του Foss (1963) και Shaikh και Moudud (2004), χρησιµοποιείται η 

τεχνική συνολοκλήρωσης του Johansen (1988) µαζί µε όλους τους απαραίτητους 

διαγνωστικούς ελέγχους.      

Στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο, όπου και προτείνεται η νέα µεθοδολογία 

εκτίµησης του ΒΧ, η οικονοµετρική µεθοδολογία που εφαρµόζεται είναι ένα 

διαρθρωτικό VAR (SVAR) υπόδειγµα µε την ενσωµάτωση µακροχρονίων 

περιορισµών τύπου Blanchard και Quah (1989). Σαφώς, πριν και µετά την εφαρµογή 

του διαρθρωτικού SVAR υποδείγµατος για τις 14 Ευρωπαϊκές χώρες, διεξήχθησαν 

όλοι οι απαραίτητοι διαγνωστικοί έλεγχοι.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο η επιβεβαίωση της ύπαρξης κοινής συµµεταβολής µεταξύ 

του νέου προτεινόµενου µέτρου ΒΧ και του αντίστοιχου µέτρου του ECFIN για 14 

Ευρωπαϊκές χώρες, διεξάγεται δια µέσω της εφαρµογής σχετικών στατιστικών, όπως 

για παράδειγµα της στατιστικής Spearman, της στατιστικής πολλαπλής συσχέτισης, 

της στατιστικής µέγιστης συσχέτισης, τις στατιστικές για τη µέτρηση της βαθύτητας 

(deepness), αποκρηµνότητας (steepness), διάρκειας (duration), ευρύτητας (amplitude) 

των φάσεων µιας χρονοσειράς και τέλος της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης 

(concordance statistic). Για καθεµία από τις 14 Ευρωπαϊκές χώρες και για καθένα από 

τα δύο µέτρα ΒΧ, εξετάζεται η τάξη ολοκλήρωσης τους βάσει του ελέγχου ADF των 

Dickey και Fuller (1979 και 1981) και του ελέγχου των Vogelsang και Perron (1998), 

όπου επιτρέπεται η ύπαρξη µίας διαρθρωτικής µεταβολής. Ενώ για τον από κοινού 

προσδιορισµό για τις 14 Ευρωπαϊκές χώρες, της τάξης ολοκλήρωσης των δύο µέτρων 

του ΒΧ εφαρµόστηκαν οι παρακάτω πάνελ έλεγχοι: Levin, Lin και Chu (2002), των 

Im, Pesaran και Shin (2003) και των Maddala και Wu (1999).    
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Στο έκτο κεφάλαιο, προκειµένου να αναδειχθεί η δυναµική βραχυχρόνια και 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και των δύο µέτρων ΒΧ για τις 14 

Ευρωπαϊκές χώρες, χρησιµοποιείται η τεχνική της συνολοκλήρωσης ARDL των 

Pesaran et al. (2001) και εξετάζεται η αιτιότητα κατά Granger στα πλαίσια του 

υποδείγµατος VECM. Το τελευταίο βήµα στην ανάλυση µας είναι η διενέργεια 

προβλέψεων για το επίπεδο του πληθωρισµού βάσει των εκτιµηµένων ARDL 

υποδειγµάτων για κάθε χώρα. Ειδικότερα, γίνονται δυναµικές προβλέψεις ενός 

βήµατος (dynamic one step-ahead forecasts) για πέντε συνολικά έτη και για κάθε ένα 

από τα δύο εκτιµηµένα υποδείγµατα σε κάθε χώρα. Η ποιότητα των διενεργηθέντων 

προβλέψεων αξιολογείται δια µέσω των παρακάτω κριτηρίων: το µέσο απόλυτο 

σφάλµα (mean absolute error), τη ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (root 

mean squared error) και τέλος του συντελεστή Theil (Theil coefficient). Η στατιστική 

σηµαντικότητα στις όποιες προκύπτουσες διαφορές στις προβλέψεις που παρέχουν οι 

δύο εναλλακτικές εξειδικεύσεις κρίνεται βάσει του ελέγχου των  Diebold και Mariano 

(1995). 

 

 

1.4. Η δοµή της διατριβής   
 

Η παρούσα διατριβή συγκροτείται από επτά κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο 

είναι εισαγωγικό όπου παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριµένα 

αναλύεται η έννοια του ΒΧ, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές µεθοδολογίες 

εκτίµησης του ΒΧ, ενώ τέλος εξετάζεται σε θεωρητικό επίπεδο ποιοι είναι αυτοί οι 

παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο του ΒΧ.  
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Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται σε µεθοδολογίες εκτίµησης του ΒΧ, οι οποίες 

βασίζονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα παρουσιάζεται 

αναλυτικά η µέθοδος του Foss (1963), όπως και τα βασικά προβλήµατα της. 

Εφαρµόζεται η µέθοδος του Foss (1963) τόσο για το σύνολο της ελληνικής 

οικονοµίας όσο και για επιµέρους κλάδους αυτής, ενώ τέλος προτείνεται µία 

εναλλακτική προσέγγιση εκτίµησης του ΒΧ µε τη βοήθεια του ηλεκτρισµού και την 

εφαρµογή της τεχνική της συνολοκλήρωσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνεται µία νέα µεθοδολογία για τον προσδιορισµό 

του επιπέδου του ΒΧ, η οποία βασίζεται στη στενή σχέση µεταξύ των επενδύσεων 

και των κερδών και τη χρήση ενός διαρθρωτικού VAR υποδείγµατος µε 

µακροχρόνιους περιορισµούς. Σε αρχικό στάδιο και πριν τη νέα προτεινόµενη 

µεθοδολογία παρουσιάζονται µε αναλυτικό τρόπο τα τυπικής µορφής VAR 

υποδείγµατα όπως επίσης και δύο βασικά διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα. Τέλος,  η 

νέα αυτή µεθοδολογία εφαρµόζεται εµπειρικά σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες. 

Το πέµπτο κεφάλαιο συγκρίνει µε λεπτοµερή τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά 

των εκτιµήσεων του νέου µέτρου ΒΧ για τις 14 Ευρωπαϊκές χώρες µε τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά του µέτρου ΒΧ που χρησιµοποιείται από ECFIN. Ειδικότερα,     

εξετάζεται η συσχέτιση, η ασυµµετρία, ο κυκλικός συγχρονισµός και τέλος η τάξη 

ολοκλήρωσης των δύο εναλλακτικών µέτρων ΒΧ για κάθε µία χωριστά από τις 14 

συνολικά χώρες.  

Το έκτο κεφάλαιο αρχικά ξεκινά µε µία σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

της σχέσης µεταξύ του πληθωρισµού και του ΒΧ και στη συνέχεια συγκρίνει τα δύο 

µέτρα του ΒΧ για τις 14 Ευρωπαϊκές χώρες, ως προς την ικανότητα τους να 

ερµηνεύουν τον πληθωρισµό. Πιο συγκεκριµένα, διερευνάται η πιθανή ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης µεταξύ των δύο µέτρων ΒΧ και του πληθωρισµού και εν συνεχεία 
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αφού διεξαχθούν οι απαραίτητοι διαγνωστικοί έλεγχοι µελετάται η αιτιότητα κατά 

Granger. Επιπρόσθετα, συγκρίνονται τα δύο µέτρα ΒΧ ως προς την ικανότητα τους 

να παρέχουν προβλέψεις για την µελλοντική πορεία του πληθωρισµού. Τέλος, στο 

έβδοµο κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά ευρήµατα της διατριβής και διατυπώνονται 

τα τελικά συµπερασµατικά σχόλια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

ΒX, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 

2.1. Εισαγωγή  

Ο ΒΧ θεωρείται ως µείζονος  σηµασίας µεταβλητή καθώς προσδιορίζει την 

έκταση της απόκλισης µεταξύ του παραγόµενου προϊόντος (actual output) και του 

δυνητικού προϊόντος (capacity output)1 σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο, είτε 

πρόκειται για µία επιχείρηση, ένα κλάδο ή µία οικονοµία. Στην περίπτωση κατά την 

οποία το παραγόµενο προϊόν είναι µεγαλύτερο του δυνητικού προϊόντος η κατάσταση 

αυτή χαρακτηρίζεται ως υπερ-χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού, ενώ στην 

ακριβώς αντίθετη περίπτωση, υπο-χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού. Η 

υπο-χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού υποδηλώνει ότι η επιχείρηση, ο 

κλάδος ή η οικονοµία βρίσκεται σε αδυναµία να χρησιµοποιήσει µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τους διαθέσιµους παραγωγικούς συντελεστές της. Η έντονη και 

συστηµατική υπο-χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού συνιστά σηµαντικό 

                                                 
1 Το δυνητικό προϊόν επιδέχεται πολλαπλών ορισµών. Αναλυτική συζήτηση σε σχέση µε την 
κατηγοριοποίηση των ορισµών αυτών, διεξάγεται σε επακόλουθα τµήµατα του παρόντος κεφαλαίου.   
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κόστος τόσο για κάθε µεµονωµένη επιχείρηση όσο και για το σύνολο της οικονοµίας. 

Από την άλλη η υπερ-χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού είναι ένδειξη 

υπερθέρµανσης της οικονοµίας και αναδεικνύει ουσιαστικά ότι η προσφορά 

υπολείπεται της ζήτησης. Η έντονη και συστηµατική υπερ-χρησιµοποίηση του 

παραγωγικού δυναµικού ελλοχεύει σηµαντικούς κινδύνους όπως για παράδειγµα, τη 

µείωση της κερδοφορίας σε επίπεδο επιχείρησης και την αύξηση του γενικού 

επιπέδου των τιµών σε επίπεδο οικονοµίας. Συνεπώς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

από τους ερευνητές κατά την διεξαγωγή των εκτιµήσεων τους, ώστε περιπτώσεις 

υπο-χρησιµοποίησης ή υπερ-χρησιµοποίησης να εντοπίζονται εγκαίρως, επιτρέποντας 

έτσι στους ασκούντες την οικονοµική πολιτική να λάβουν τα απαραίτητα σε κάθε 

περίπτωση µέτρα.   

Ο ΒΧ οριζόµενος ως ο λόγος του παραγόµενου προϊόντος ως προς κάποιο 

µέτρο δυνητικού προϊόντος (Nelson, 1989), συναντάται πολύ συχνά σε ζητήµατα που 

σχετίζονται τόσο µε την µικροοικονοµική όσο και µε την µακροοικονοµική θεωρία. 

Π.Χ., σε µικροοικονοµικό επίπεδο, και πέρα της όποιας χρησιµότητας του στη λήψη 

επιχειρηµατικών αποφάσεων, η ύπαρξη υποχρησιµοποίησης του δυναµικού για έναν 

κλάδο της οικονοµίας θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη ύπαρξης µονοπωλιακών 

χαρακτηριστικών στον εν λόγω κλάδο. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο η χρήση του ΒΧ 

ως αναλυτικό εργαλείο είναι περισσότερο διαδεδοµένη και συναντάται στην ανάλυση 

των επιχειρηµατικών κύκλων (business cycles), τον σχεδιασµό της οικονοµικής 

πολιτικής (Tsaliki et. al, 1996) και σε σειρά εφαρµογών που έχουν να κάνουν µε την 

παραγωγικότητα, τη ζήτηση για επενδύσεις, το εµπορικό ισοζύγιο και την ερµηνεία 

του πληθωρισµού (Fousekis και Stefanou, 1996; Conrad και Unger, 1989; Tatom, 

1982).  
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Ο ΒΧ του παραγωγικού δυναµικού συνδέεται µε την παραγωγή του προϊόντος 

και συνεπώς υπο την ευρεία έννοια συµπεριλαµβάνει τον ΒΧ όλων των συντελεστών 

που συµµετέχουν στην παραγωγή. Στην πραγµατικότητα όµως οι επιχειρηµατίες 

στρέφουν το ενδιαφέρον τους σχεδόν αποκλειστικά στο κατά πόσο χρησιµοποιούν το 

διαθέσιµο κεφάλαιο και όχι στον ΒΧ του συντελεστή εργασία. Έτσι υπο την 

στενότερη αυτή έννοια ο ΒΧ του κεφαλαίου µπορεί επίσης να αντιµετωπιστεί ως 

δείκτης χρησιµοποίησης παραγωγικού δυναµικού της επιχείρησης ή της οικονοµίας 

(Tsaliki et al., 1996). 

Από τα παραπάνω γίνεται άµεσα αντιληπτό το πόσο σηµαντικό ζήτηµα είναι 

να λαµβάνονται αξιόπιστες εκτιµήσεις σε σχέση µε το επίπεδο του ΒΧ. Βασικό 

εµπόδιο για τη λήψη αναµφισβήτητων και συνεπώς αξιόπιστων εκτιµήσεων για τον 

ΒΧ, αποτελεί ο επακριβής ορισµός του δυνητικού προϊόντος. Ο όρος “δυνητικό”, 

παρά το φαινοµενολογικά απλό εννοιολογικό του περιεχόµενο, είναι ιδιαίτερα 

παραπλανητικός από τη στιγµή που δεν είναι εφικτή η άµεση παρατήρηση του και ο 

επακριβής καθορισµός του. Συνεπώς η όποια χρήση του όρου “δυνητικό” θα πρέπει 

να γίνεται µε µεγάλη προσοχή (Cassel, 1937).  Με σκοπό να προσδιοριστεί το θολό 

περιεχόµενο του όρου δυνητικός, έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία πλήθος ορισµών 

και µεθοδολογιών, εκ των οποίων κανείς ορισµός και καµία µεθοδολογία δεν είναι 

αναµφισβήτητα αποδεκτά. Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό, κάθε διαφορετικός 

ορισµός του όρου “δυνητικό” οδηγεί και στη λήψη διαφορετικών εκτιµήσεων για το 

επίπεδο του ΒΧ. Ουσιαστικά λοιπόν κάθε εναλλακτική προσέγγιση εκτίµησης του 

ΒΧ παρέχει διαφορετικές εκτιµήσεις, από τη στιγµή που σε κάθε περίπτωση 

λαµβάνεται υπόψη διαφορετικό επίπεδο δυνητικού προϊόντος. 

Μία ανασκόπηση των εναλλακτικών προσεγγίσεων εκτίµησης του ΒΧ, 

αναδεικνύει άµεσα ότι κάποιες προσεγγίσεις στερούνται θεωρητικής αιτιολόγησης 
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(ad hoc), κάποιες εκµεταλλεύονται την οικονοµική θεωρία ενώ κάποιες άλλες 

βασίζονται είτε στη µηχανιστική (engineering) προσέγγιση του όρου δυνητικός είτε 

στην χρήση οικονοµετρικών αναλυτικών εργαλείων. Επιπρόσθετα κάθε εναλλακτική 

προσέγγιση αποδίδει διαφορετική βαρύτητα σε διαφορετικές οικονοµικές µεταβλητές 

ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος. Το σύνολο των 

προσεγγίσεων αυτών µπορεί να ταξινοµηθεί σε τρεις γενικές κατηγορίες (Chagny και 

Dοpke, 2001; Claus et al., 2000; Christiano, 1981). Η πρώτη κατηγορία και 

πιθανότητα η πιο άµεση, περιλαµβάνει την προσέγγιση της διεξαγωγής σχετικής 

έρευνας (survey based measures). Κατά την προσέγγιση αυτή, σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα (συνήθως κάθε έτος), οι επιχειρηµατίες (managers) καλούνται να 

αποτυπώσουν τις εκτιµήσεις τους για το επίπεδο χρησιµοποίησης της επιχείρησης 

τους σε σχέση µε ένα µάλλον ατελώς οριζόµενο επίπεδο δυνητικής παραγωγής 

(Morin και Stevens, 2004). Βασικός περιορισµός αυτής της προσέγγισης είναι ότι 

εξαιτίας του υψηλού κόστους εφαρµογής της, σχετικά λίγες χώρες παρέχουν τέτοιου 

είδους εκτιµήσεις για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και συνεπώς δεν είναι εφικτές οι 

συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο (Dergiades και Tsoulfidis, 2007). Τέλος, και σε σχέση 

τουλάχιστον µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά η συσχέτιση του ΒΧ, ο 

οποίος προέρχεται από τη µεθοδολογία της έρευνας, µε τον πληθωρισµό έχει δείξει 

σηµάδια χαλάρωσης ιδίως κατά την δεκαετία του 1990 (Baylor, 2001; Dotsey και 

Stark, 2005). 

Η επόµενη κατηγορία περιλαµβάνει αυτές τις προσεγγίσεις οι οποίες ορίζουν το 

δυνητικό προϊών σε οικονοµικούς όρους. Ειδικότερα, κατά τις προσεγγίσεις αυτές το 

επίπεδο του δυνητικού προϊόντος εξάγεται µέσω ελαχιστοποίησης συναρτήσεων 

κόστους, τη µεγιστοποίηση συναρτήσεων κερδών, τη µεγιστοποίηση συναρτήσεων 

παραγωγής ή την προσαρµογή ενός µη-παραµετρικού συνόρου προερχόµενο από 
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παρατηρήσεις εισροών και εκροών οικονοµικών µεταβλητών (Fousekis και Stefanou, 

1996;  Berndt και Hesse, 1985; Morrison, 1985; Fare, 1984; Artus, 1977).  

Οι οικονοµικές προσεγγίσεις προσδιορισµού του ΒΧ ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής 

µεταξύ των ερευνητών κατά τη δεκαετία του 1980, όταν δηλαδή αναπτύχθηκε και η 

θεωρία της δυϊκότητας (duality theory). Μεταξύ της ελαχιστοποίησης συναρτήσεων 

κόστους και µεγιστοποίησης συναρτήσεων κερδών περισσότερο διαδεδοµένη είναι η 

πρώτη προσέγγιση, κατά την οποία το δυνητικό προϊόν αντιστοιχεί στο ελάχιστο 

επίπεδο του βραχυχρονίου µέσου συνολικού κόστους (Cassel, 1937; Hickman, 1964) 

ή στην επαφή µεταξύ των καµπυλών του µακροχρονίου και βραχυχρονίου µέσου 

συνολικού κόστους (Klein, 1960).2 Σε αντίθεση µε τις στοχαστικά παραµετρικές 

συναρτήσεις κόστους και κερδών, η µη-παραµετρική εκτίµηση του αποτελεσµατικού 

παραγωγικού συνόρου (ουσιαστικά αποτελεί το δυνητικό προϊόν) αναδεικνύει τη 

σχέση µεταξύ παραγωγής και εισροών, και βασίζεται θεωρητικά στον ορισµό που 

έδωσε ο Johansοn (1968)3 για το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος. Οι παραπάνω 

οικονοµικές προσεγγίσεις είναι σχετικά δύσκολο να εφαρµοστούν εµπειρικά για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς απαιτούν µεγάλο αριθµό µεταβλητών και 

παρατηρήσεων, µε αποτέλεσµα οι προσεγγίσεις αυτές να µην χρησιµοποιούνται για 

την άσκηση οικονοµικής πολιτικής και έτσι να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η 

πρακτική τους χρησιµότητα.  

Τέλος, η πιο διαδεδοµένη προσέγγιση εκτίµησης του ΒΧ αυτής της κατηγορίας, 

και η οποία χρησιµοποιείται σε πολλές χώρες, είναι οι συναρτήσεις παραγωγής.  Η 

χρήση συναρτήσεων παραγωγής για την εκτίµηση του ΒΧ γίνεται από πολλούς 

διεθνείς οργανισµούς, όπως για παράδειγµα από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

                                                 
2 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τον προσδιορισµό του  δυνητικού προϊόντος δια µέσω της 
µεγιστοποίησης συναρτήσεων κερδών, βλέπε  Fousekis και Stefanou (1996) και Fousekis (1994). 
3 O Johansοn (1968) όρισε ως δυνητικό προϊόν, το µέγιστο προϊόν το οποίο µπορεί να παραχθεί µε τις 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, δεδοµένου ότι η διαθεσιµότητα των µεταβλητών 
συντελεστών παραγωγής είναι απεριόριστη.  
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(IMF) και τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων 

(ECFIN) (Denis et al., 2002). Βασικό πλεονέκτηµα των συναρτήσεων παραγωγής 

είναι ότι αναδεικνύουν την επιµέρους συνεισφορά όλων των συντελεστών παραγωγής 

στον προσδιορισµό του δυνητικού προϊόντος, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για 

την άσκηση πολιτικής σε εθνικό ή ακόµη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των 

µειονεκτηµάτων της προσέγγισης αυτής συγκαταλέγεται η υπόθεση περί της 

σταθερότητας των µεριδίων των παραγωγικών συντελεστών, η ad hoc επιλογή της 

συναρτησιακής µορφής που επιλέγεται για τη συνάρτηση παραγωγής, όπως επίσης 

και η ποιότητα των χρησιµοποιούµενων µεταβλητών (παραδείγµατος χάρη το 

απόθεµα κεφαλαίου).  

Η τελευταία γενική κατηγορία περιλαµβάνει µηχανιστικές όπως επίσης και 

οικονοµετρικές προσεγγίσεις. Η µόνη καθαρά µηχανιστική προσέγγιση είναι αυτή 

του Foss (1963), ενώ οι οικονοµετρικές προσεγγίσεις διαφοροποιούνται βάσει του 

βαθµού ενσωµάτωσης των θεωρητικών χαρακτηριστικών που επιδεικνύουν. Πλήρως 

αθεωρητικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγµα η χρήση φίλτρων (Hodrick και 

Prescott, 1997; Baxter και King, 1999), πολυωνυµικών τάσεων ή ακόµη και του 

λόγου κεφαλαίου προϊόντος τείνουν να θεωρούνται πλήρως ξεπερασµένες. Μία 

ιδιαίτερα χρησιµοποιούµενη οικονοµετρική προσέγγιση είναι αυτή των διαρθρωτικών 

VAR (SVAR) υποδειγµάτων µε εισαγωγή µακροχρόνιων περιορισµών, όπως έχει 

προταθεί από τους Blanchard και Quah (1989). Μειονεκτήµατα της προσέγγισης 

αυτής θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις η ad hoc επιλογή των µεταβλητών που 

συµπεριλαµβάνονται στο αρχικό υπόδειγµα VAR, καθώς επίσης και το ότι τα 

εκτιµηµένα διαστήµατα εµπιστοσύνης γύρω από το προσδιοριζόµενο δυνητικό 

προϊόν, επιδεικνύουν µεγάλο εύρος σε σχέση µε άλλες µεθόδους (Cooley και Dwyer, 

1998; Kichian, 1999).  
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Από τη στιγµή που εκτιµηθεί ο ΒΧ µε κάποια από τις παραπάνω προσεγγίσεις, 

ένα επιµέρους τµήµα της βιβλιογραφίας έχει σαν βασικό σκοπό να εντοπίσει τους 

βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο χρησιµοποίησης. Ο καθορισµός 

αυτών των παραγόντων είναι µείζονος σηµασίας ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 

παρατηρείται συστηµατική υπο-χρησιµοποίηση των παραγωγικών συντελεστών κάτι 

που κατά κύριο λόγο συµβαίνει στις αναπτυσσόµενες χώρες (Vernardakis, 1985). Ο 

επακριβής εντοπισµός αυτών των παραγόντων βοηθάει στο να ασκηθεί 

αποτελεσµατικότερη οικονοµική πολιτική, ώστε να αυξηθεί ο ΒΧ της οικονοµίας και  

εν συνεχεία να αυξηθούν επίσης το παραγόµενο προϊόν, οι επενδύσεις και η 

απασχόληση.            

Η δοµή του δευτέρου αυτού κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: στο δεύτερο µέρος 

αναλύεται η έννοια του ΒΧ, στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

µεθοδολογίες εκτίµησης του ΒΧ που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία ενώ στο 

τέταρτο µέρος εξετάζονται οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το επίπεδο του ΒΧ. 

Τέλος, στο πέµπτο µέρος παρουσιάζονται τα τελικά συµπεράσµατα.             

  

 

 

2.2. Η έννοια του ΒΧ 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο ΒΧ ορίζεται από τον λόγο του πραγµατικού 

παραγόµενου προϊόντος ( tY ), ως προς το δυνητικό προϊόν ( *
tY ). Στον παραπάνω 

ορισµό ενώ το επίπεδο του παραγόµενου προϊόντος είναι άµεσα παρατηρήσιµο και 

συνεπώς µετρήσιµο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για την περίπτωση του δυνητικού 

προϊόντος. Για τον προσδιορισµό του επιπέδου του δυνητικού προϊόντος έχουν 

προταθεί στη βιβλιογραφία πλήθος ορισµών, κανείς από τους οποίους δεν είναι 
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ευρέως αποδεκτός και µη αµφισβητήσιµος. ∆εδοµένου λοιπόν ότι εξ ορισµού ο ΒΧ 

υπολογίζεται συναρτήσει του µη-παρατηρήσιµου επιπέδου του δυνητικού προϊόντος, 

η όποια προσπάθεια ορισµού της έννοιας του ΒΧ θα έχει να κάνει µε τις 

εναλλακτικές θεωρητικές προτεινόµενες προσεγγίσεις προσδιορισµού του δυνητικού 

προϊόντος. Κάθε διαφορετικός ορισµός του δυνητικού προϊόντος οδηγεί και σε 

διαφορετικό µέτρο για τον ΒΧ. Έτσι µία συζήτηση που αναλύει την έννοια του 

δυνητικού προϊόντος όπως επίσης και τους εναλλακτικούς τρόπους ορισµού του, 

ουσιαστικά καλύπτει και τους εναλλακτικούς ορισµούς της έννοιας του ΒΧ.    

 

 

 

 2.2.1. Ο οικονοµικός ορισµός του δυνητικού προϊόντος. 

Η κριτική του Sraffa (1926) περί της υπόθεσης των σταθερών αποδόσεων στην 

κλίµακα παραγωγής και της συµβατότητας του µε το υπόδειγµα του τέλειου 

ανταγωνισµού, καθώς και η προτροπή του ότι η έρευνα θα πρέπει να στραφεί στον 

µονοπωλιακό ανταγωνισµό είχε ως αποτέλεσµα την µικροοικονοµική επανάσταση 

της δεκαετίας του 1930. Ειδικότερα, στις Η.Π.Α. ο Chamberlin (1933) ανέπτυξε το 

υπόδειγµα του  µονοπωλιακού ανταγωνισµού,4 σύµφωνα µε το οποίο ο ατελής 

ανταγωνισµός οδηγεί σε αναποτελεσµατική χρησιµοποίηση των διαθέσιµών 

παραγωγικών συντελεστών, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό την εµφάνιση 

ανεκµετάλλευτου παραγωγικού δυναµικού (excess capacity). Η µεγάλη συνεισφορά 

της ανάλυσης του Chamberlin (1933) έγκειται στο ότι ανέδειξε την έννοια του 

δυνητικού προϊόντος σε οικονοµικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους λαµβάνεται 

υπόψη το οικονοµικό κόστος.  

                                                 
4
Ανεξάρτητα από τον Chamberlin (1933), την ίδια χρονική περίοδο η Robison (1933) πρότεινε την 
δική της εκδοχή περί του ατελούς ανταγωνισµού (Tsoulfidis, 2010). 
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Μία από τις πρώτες µελέτες η οποία επικεντρωνόταν στην έννοια του δυνητικού 

προϊόντος ήταν αυτή του Cassel (1937). Ο Cassel (1937) ενώ αρχικά θεωρεί ότι η 

ανάλυση του Chamberlin (1933) έχει να κάνει µε το σύνολο των παραγωγικών 

συντελεστών, στη συνέχεια προχωρά σε ξεκάθαρο διαχωρισµό µεταξύ του 

ανεκµετάλλευτου παραγωγικού δυναµικού των σταθερών συντελεστών και του 

ανεκµετάλλευτου παραγωγικού δυναµικού των µεταβλητών συντελεστών. Στην 

πρώτη περίπτωση το ανεκµετάλλευτο παραγωγικό δυναµικό προσεγγίζεται από τις 

βραχυχρόνιες καµπύλες κόστους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση από τις µακροχρόνιες 

καµπύλες κόστους. Σε σχέση τώρα µε το ανεκµετάλλευτο παραγωγικό δυναµικό σε 

βραχυχρόνιο ορίζοντα, ο Cassel (1937) σηµειώνει ότι από τη στιγµή που σε καµία 

περίπτωση η παραγωγή δεν µπορεί να προσεγγίσει το επίπεδο που οριοθετείται από 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου, τότε το δυνητικό προϊόν θα πρέπει να 

ταυτίζεται µε εκείνο το επίπεδο της παραγωγής κατά το οποίο το µέσο συνολικό 

κόστος ελαχιστοποιείται. 

Οι Klein (1960) και Hickman (1964), υποστηρίζουν επίσης ότι το επίπεδο του 

δυνητικού προϊόντος θα πρέπει να καθορίζεται σε οικονοµικούς όρους και πιο 

συγκεκριµένα από το ελάχιστο σηµείο του µέσου συνολικού κόστους. Ωστόσο όµως, 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκτίµηση των συναρτήσεων κόστους σε εµπειρικό 

επίπεδο και τη γενικότερη αµφιβολία για την µορφή των συναρτήσεων αυτών, 

οδήγησαν σε τροποποίηση της πρότασης του Cassel (1937). Ειδικότερα, ο Klein 

(1960) υποστήριξε ότι το δυνητικό προϊόν θα πρέπει να προσδιορίζεται από το σηµείο 

εκείνο στο οποίο τέµνονται οι καµπύλες του βραχυχρόνιου µέσου συνολικού και του 

µακροχρόνιου µέσου κόστους. Στην περίπτωση κατά την οποία µακροχρόνια 

διαπιστώνονται σταθερές αποδόσεις στην κλίµακα, τότε ο ορισµός του Klein (1960) 

προσδιορίζει το ίδιο επίπεδο δυνητικού προϊόντος µε τον ορισµό του Cassel (1937). 
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Τέλος, ο Hickman (1964) ορίζει το δυνητικό προϊόν ως εκείνο το επίπεδο της 

παραγωγής που αντιστοιχεί στο ελάχιστο συνολικό κόστος µε δεδοµένο το διαθέσιµο 

φυσικό κεφάλαιο.     

Η οικονοµική προσέγγιση της έννοιας του δυνητικού προϊόντος του Klein 

(1960), είναι αντίστοιχης λογικής µε τον ορισµό του δυνητικού προϊόντος του 

Johansοn (1968), που το αντιστοιχεί στο µέγιστο προϊόν το οποίο δύναται να 

παραχθεί µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε τις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, δεδοµένου ότι η διαθεσιµότητα των µεταβλητών 

συντελεστών παραγωγής είναι απεριόριστη. Κατά τον ορισµό αυτό το δυνητικό 

προϊόν του κεφαλαίου αναπροσαρµόζεται σε σχέση µε την διαθεσιµότητα των 

υπόλοιπων συντελεστών παραγωγής. Στη βιβλιογραφία από τις πρώτες µελέτες οι 

οποίες έχουν εκτιµήσει το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος και εν συνεχεία το ΒΧ 

της οικονοµίας, δια µέσω ενός αποτελεσµατικού παραγωγικού συνόρου, 

εκµεταλλευόµενες δηλαδή το ορισµό του Johansοn (1968), ήταν του Fare (1984), των 

Fare et al. (1985) και των Fare et al. (1989).  

  Όπως διαφαίνεται από την παραπάνω συζήτηση, παρά το γεγονός ότι ο 

προσδιορισµός του ΒΧ ήταν θεωρητικά εφικτός ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 

1930, η εµφάνιση µελετών οι οποίες εκτιµούσαν εµπειρικά το επίπεδο του ΒΧ σε 

όρους συναρτήσεων κόστους έγινε µόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1980.  Βασική 

αιτία για την καθυστέρηση αυτή, ήταν η απουσία ενός πλαισίου το οποίο θα επέτρεπε 

την οικονοµετρική εκτίµηση των απαραίτητων συναρτήσεων κόστους ώστε στη 

συνέχεια να εκτιµηθεί ο ΒΧ. Η οικονοµετρική εκτίµηση των συναρτήσεων κόστους 

έγινε εφικτή στις αρχές της δεκαετίας του 1980, έπειτα από την θεωρητική 

συνεισφορά στην ανάπτυξη της θεωρίας της δυϊκότητας του Shephard (1953), του 

Deaton (1981), του Diewert (1982), του Cowing(1982) και των Fare και Logan 
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(1983). Με την ανάπτυξη της θεωρίας της δυϊκότητας ήταν πλέον δυνατός, σε 

οικονοµετρικό επίπεδο, ο διαχωρισµός των βραχυχρονίων και µακροχρονίων 

καµπυλών κόστους, επιτρέποντας έτσι τον προσδιορισµό του δυνητικού προϊόντος 

και κατά συνέπεια του ΒΧ. 

Από τις πρώτες µελέτες οι οποίες εκµεταλλευτήκαν την ανάπτυξη της θεωρίας 

της δυϊκότητας και παρείχαν εκτιµήσεις για το επίπεδο του ΒΧ, ήταν των Brendt και 

Morrison(1981), της Morrison(1985, 1986), του Nelson(1989) και των Brendt και 

Hesse (1985). Εντός του θεωρητικού πλαισίου των παραπάνω µελετών προτάθηκαν 

δύο εναλλακτικά µέτρα εκτίµησης του ΒΧ, το αρχικό µέτρο (primal measure) και το 

δυϊκό µέτρο (dual measure). To αρχικό µέτρο καθορίζει το επίπεδο του ΒΧ δια µέσω 

της απόκλισης που διαπιστώνεται στα επίπεδα του προϊόντος που αντιστοιχεί στη 

βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια ισορροπία. Το δυϊκό µέτρο διεξάγει την σύγκριση 

µεταξύ βραχυχρόνιας και της µακροχρόνιας ισορροπίας σε όρους κόστους.    

 

 

  

2.2.2. Ο τεχνικός ορισµός του δυνητικού προϊόντος.  

Μέχρι το σηµείο αυτό η συζήτηση µας επικεντρώθηκε γύρω από τον οικονοµικό 

ορισµό του δυνητικού προϊόντος (economic capacity ή efficient capacity), ο οποίος 

όπως έχει γίνει άµεσα αντιληπτό συµπεριλαµβάνει το σύνολο των συντελεστών 

παραγωγής. Ένας δεύτερος ορισµός του δυνητικού προϊόντος προκύπτει 

αποκλειστικά και µόνο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου, χωρίς να 

λαµβάνει υπόψη του τους υπόλοιπους παραγωγικούς συντελεστές. Ο ορισµός αυτός 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως τεχνικό ή µηχανιστικό δυνητικό προϊόν (technical or 

engineering capacity). Ένας τέτοιου είδους διαχωρισµός µεταξύ των συντελεστών, οι 
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οποίοι καθορίζουν το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος είχε ήδη γίνει από τον Cassel 

(1937), ο οποίος έκανε λόγο για βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο δυνητικό προϊόν. 

Ουσιαστικά ο Cassel (1937) αναγνώρισε ότι ο όρος του ανεκµετάλλευτου 

παραγωγικού δυναµικού5 (excess capacity) σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται 

µόνο σε σχέση µε τους σταθερούς συντελεστές παραγωγής µιας επιχείρησης 

(κεφάλαιο), ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις  χρησιµοποιείται σε σχέση µε όλους 

τους συντελεστές παραγωγής µιας επιχείρησης. 

Η τεχνικά µέγιστη δυνατή παραγωγή του κεφαλαίου, ταυτίζεται µε την έννοια 

της δυνητικής παραγωγής όταν ως αποδεκτός ορισµός προσδιορισµού της δυνητικής 

παραγωγής είναι το τεχνικό ή µηχανιστικό δυνητικό προϊόν. Όπως άµεσα 

διαπιστώνεται, η διαφορά µεταξύ των δύο ορισµών (τεχνικού και οικονοµικού) είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική καθώς η τεχνικά µέγιστη δυνατή παραγωγή είναι σχεδόν 

απίθανο να επιτευχθεί κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 

(όταν δηλαδή χρησιµοποιείται ο οικονοµικός ορισµός) το πραγµατοποιούµενο 

επίπεδο παραγωγής πολλές φορές συµπίπτει ή ακόµη και ξεπερνάει το επίπεδο της 

δυνητικής παραγωγής. Αποτέλεσµα αυτής της διαφοράς των ορισµών είναι ότι στην 

περίπτωση του τεχνικού ορισµού ο ΒΧ δεν ξεπερνάει ποτέ τη µονάδα, 

υποδεικνύοντας συστηµατικά πολύ χαµηλά επίπεδα χρησιµοποίησης, ενώ στην 

περίπτωση του οικονοµικού ορισµού ο ΒΧ κάλλιστα µπορεί να υπερβεί τη µονάδα.      

Έως και την δηµοσίευση των µελετών του Foss (1963) και του Marris (1964), 

δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο στη βιβλιογραφία ότι οι δύο παραπάνω ορισµοί του 

δυνητικού προϊόντος, προσδιορίζουν επίπεδα χρησιµοποίησης τα οποία µπορούν να 

διαφέρουν µεταξύ τους και µάλιστα σε τόσο µεγάλο βαθµό (Winston, 1974).  

Ειδικότερα, ο Foss (1963) έδειξε χρησιµοποιώντας τον τεχνικό ορισµό του δυνητικού 

                                                 
5 Όρος ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τον προσδιορισµό του δυτικού προϊόντος.    
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προϊόντος ότι σε µία σειρά από κλάδους της οικονοµίας των Ηνωµένων Πολιτειών, ο 

ΒΧ µετά βίας άγγιζε το 20%. Βασικό ζήτηµα λοιπόν στη µελέτη του ΒΧ του 

κεφαλαίου, είναι να καθοριστούν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι προσδιορίζουν το 

πόσο µια επιχείρηση επιθυµεί να λειτουργήσει και πόσο να παραµείνει αδρανής.    

Πέρα από την πρωτοποριακή µελέτη του Foss (1963), και ο Marris (1964) 

επικεντρώθηκε στο ΒΧ του κεφαλαίου. Ο Marris (1964) υποστήριξε ότι οι 

επιχειρήσεις στη βιοµηχανία του Ηνωµένου Βασιλείου, σκόπιµα και εσκεµµένα 

σχεδιάζουν και αφήνουν τµήµα του κεφαλαίου τους ανενεργό (idle), ως αποτέλεσµα 

µίας ορθολογικής επενδυτικής απόφασης. Ο Marris (1964) επικέντρωσε την προσοχή 

του στις ρυθµικές µεταβολές (rhythmic changes) των τιµών των µεταβλητών 

συντελεστών παραγωγής και διαπίστωσε ότι αυτού του είδους οι µεταβολές 

ευθύνονται για την ανενεργή παρουσία µεγάλου τµήµατος του κεφαλαίου.  

Από την ανάλυση του Marris (1964), έγινε κατανοητό ότι στην περίπτωση 

ύπαρξης ρυθµικών µεταβολών των τιµών για τους µεταβλητούς συντελεστές 

παραγωγής, σε µια επιχείρηση ή οικονοµία, η δυνητική παραγωγή βάσει του 

οικονοµικού ορισµού είναι πάντοτε µικρότερη της τεχνικά µέγιστης παραγωγής. Μια 

επιχείρηση λειτουργώντας στο οικονοµικά άριστο επίπεδο παραγωγής (οικονοµικός 

ορισµός δυνητικού προϊόντος), θα µπορούσε να αυξήσει την παραγωγή της 

αυξάνοντας απλός τον ΒΧ, µε ταυτόχρονη συνέπεια, όµως την αύξηση του κόστους 

παραγωγής. Συνεπώς, προκειµένου µία επιχείρηση ή οικονοµία να λειτουργήσει στο 

οικονοµικά άριστο επίπεδο παραγωγής απαιτεί την αδρανοποίηση µεγάλου µέρους 

των παραγωγικών δυνατοτήτων του κεφαλαίου. Αδρανές κεφάλαιο και παραγωγή στο 

άριστο οικονοµικό επίπεδο συνυπάρχουν εξαιτίας της ύπαρξης υψηλού κόστους σε 

επίπεδα παραγωγής τα οποία είναι µεγαλύτερα από το άριστο. Η ερµηνεία της 

ύπαρξης αδρανούς κεφαλαίου γίνεται µέσα από θεωρητικά υποδείγµατα, τα οποία 



 34 

δικαιολογούν τα παρατηρούµενα χαµηλά επίπεδα παραγωγής (Bosworth και 

Dawkins, 1983). Η θεωρία για τα χαµηλά επίπεδα του ΒΧ του κεφαλαίου εξετάστηκε 

αναλυτικά και επεκτάθηκε από τον Winston (1971, 1974, 1977, 1982), τους Winston 

και McCoy (1974) και τους Betancourt και Clague (1975, 1978), δίνοντας ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις λιγότερα αναπτυγµένες χώρες.     

 O Winston (1974) έδειξε ότι το επίπεδο της παραγωγής το οποίο αντιστοιχεί 

στο ελάχιστο κόστος συνυπάρχει µε την παρουσία κεφαλαίου το οποίο παραµένει 

αδρανές κατά το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης της επιχείρησης, 

έχοντας ως αποτέλεσµα για το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος, βάσει του 

οικονοµικού ορισµού, να υπολείπεται κατά πολύ του επιπέδου του προϊόντος που 

αντιστοιχεί στην τεχνικά µέγιστη παραγωγή. Το διάγραµµα 2.1 που ακολουθεί, και το 

οποίο είναι αντίστοιχο αυτού που παρουσίασε ο Winston (1974), βοηθάει στο να 

αποσαφηνιστεί η διαφορά στο µέγεθος του προσδιοριζόµενου δυνητικού προϊόντος 

όταν χρησιµοποιείται ο οικονοµικός ορισµός και εν συνεχεία ο τεχνικός ορισµός.        

Οι κάθετοι άξονες του διαγράµµατος 2.1 αναπαριστούν, για ένα ηµερολογιακό 

έτος, τον µέγιστο δυνατό αριθµό ωρών κατά τις οποίες µπορεί να λειτουργήσει το 

κεφάλαιο (8.760). Λαµβάνοντας υπόψη ότι το κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους 

θα πρέπει να παραµένει ανενεργό εκ των πραγµάτων για κάποιες ώρες εξαιτίας α) 

πιθανών επισκευών και β) λόγω της απαραίτητης συντήρησης του, τότε η τεχνικά 

µέγιστη χρησιµοποίηση του κεφαλαίου έστω ότι ορίζεται στις 8.500 ώρες ανά έτος. 

Στην περίπτωση αυτή, το επίπεδο της παραγωγής που αντιστοιχεί σε 8.500 ώρες 

λειτουργίας του κεφαλαίου, αποτελεί το δυνητικό προϊόν βάσει του τεχνικού 

ορισµού. Στην περίπτωση τώρα κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη και το προκύπτον 

κόστος κατά τη διαδικασία της παραγωγής, τότε η επιθυµητή χρησιµοποίηση του 

κεφαλαίου θα είναι οπωσδήποτε µικρότερη από την τεχνικά µέγιστη χρησιµοποίηση 
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του, και έστω ότι ισούται µε 2.500 ώρες λειτουργίας. Το επίπεδο της παραγωγής που 

αντιστοιχεί σε 2.500 ώρες λειτουργίας του κεφαλαίου, αποτελεί το δυνητικό προϊόν 

βάσει του οικονοµικού ορισµού (άριστο επίπεδο παραγωγής).          

 

 

∆ιάγραµµα 2.1. Οικονοµικός και µηχανιστικός ορισµός του δυνητικού προϊόντος   
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Έχοντας ορίσει τα δύο διαφοροποιηµένα επίπεδα του δυνητικού προϊόντος, 

όπως αυτά αντιστοιχούν στους δύο εναλλακτικούς ορισµούς (οικονοµικό και τεχνικό) 

και θεωρώντας ταυτόχρονα ότι η πραγµατοποιούµενη παραγωγή ισοδυναµεί σε 1.950 

ώρες λειτουργίας του κεφαλαίου, ήµαστε πλέον σε θέση να υπολογίσουµε το ΒΧ που 

προκύπτει από τον οικονοµικό όπως επίσης και από τον τεχνικό ορισµό. Ο ΒΧ στην 

περίπτωση του οικονοµικού ορισµού, δηλαδή µε οικονοµικά άριστη χρησιµοποίηση 

όλων των συντελεστών παραγωγής, ισούται µε 78% ((1950/2500)*100), 

αναδεικνύοντας την ύπαρξη ανεκµετάλλευτου παραγωγικού δυναµικού της τάξεως 
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του 22% (υπο-χρησιµοποίηση). Στην περίπτωση του τεχνικού ορισµού ο ΒΧ του 

κεφαλαίου ισούται µόλις µε 23%  ((1950/8500)*100), µε το κεφάλαιο να παραµένει 

κατά 77% αδρανές. Ακόµη και αν η πραγµατοποιούµενη παραγωγή εξισωθεί µε το 

οικονοµικό δυνητικό προϊόν (ΒΧ = 100%), το κεφάλαιο χρησιµοποιείται µόλις στο 

30% και παραµένει αδρανές για το υπόλοιπο 70% του συνολικά διαθέσιµου χρόνου. 

Από διάγραµµα 2.1 διαπιστώθηκε ότι ο οικονοµικός ορισµός του δυνητικού 

προϊόντος µπορεί να συνυπάρχει µε υψηλά ποσοστά αδρανούς κεφαλαίου. 

 

 

2.2.3. Ο πρακτικός ορισµός του δυνητικού προϊόντος.  

Η συζήτηση µας έως τώρα είχε κατά κύριο λόγο επικεντρωθεί γύρω από τον 

οικονοµικό και τεχνικό ορισµό του δυνητικού προϊόντος. Προκειµένου να υπάρξει 

πληρότητα στην όλη συζήτηση της έννοιας του δυνητικού προϊόντος και συνεπώς του 

BX, δεν θα µπορούσαµε να µην αναφέρουµε τον πρακτικό ορισµό του επιπέδου του 

δυνητικού προϊόντος (practical capacity) ως την τρίτη προσέγγιση. Σύµφωνα µε τον 

πρακτικό ορισµό, ο προσδιορισµός του επίπεδο του δυνητικού προϊόντος είναι µία 

πολύπλοκη διαδικασία και εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως µεταξύ άλλων 

για παράδειγµα: από τη συνολική ζήτηση, από τις αποφάσεις, τις αντιλήψεις και τις 

διοικητικές ικανότητες των στελεχών µιας επιχείρησης και την ποιοτική 

διαφοροποίηση των εισροών της παραγωγής. Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό ο 

πρακτικός ορισµός διαφέρει έναντι των δύο προηγούµενων στο ότι πλέον εισάγονται 

µία σειρά από ποιοτικά χαρακτηριστικά µε σκοπό να καθοριστεί το επιθυµητό 

επίπεδο παραγωγής.  

Ο Panic (1978) στηρίζοντας την ιδέα του πρακτικού ορισµού του δυνητικού 

προϊόντος, ισχυρίστηκε ότι τα στελέχη των εταιριών αποτελούν τους καλύτερους 
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κριτές προκειµένου να προσδιοριστεί το µέγεθος της επιθυµητής παραγωγής. Τα 

στελέχη µιας επιχείρησης αναγνωρίζουν και λαµβάνουν υπόψη τους για τον 

καθορισµό του δυνητικού προϊόντος τον σηµαντικό ρόλο που κατέχει το κεφαλαίου, 

το κόστος και τη διαθεσιµότητα των εισροών και τέλος µία σειρά από ποιοτικά 

χαρακτηρίστηκα, κάτι το οποίο δεν συµβαίνει σε εναλλακτικές προσεγγίσεις. 

Συνεπώς, κατά τον πρακτικό ορισµό το δυνητικό προϊόν είναι µία µεταβλητή η οποία 

σχετίζεται άµεσα µε τις διοικητικές ικανότητες και τις αποφάσεις των στελεχών.  

Σύµφωνα µε τον Christiano (1981), το πρακτικό δυνητικό προϊόν ορίζεται ως το 

επίπεδο της µέγιστης δυνατής παραγωγής που επιτυγχάνεται, δεδοµένου του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και κάτω από την υπόθεση ρεαλιστικών συνθηκών 

λειτουργίας της επιχείρησης ή της οικονοµίας. Ο όρος ρεαλιστικές συνθήκες 

λειτουργίας υπονοεί ότι λαµβάνονται υπόψη µία σειρά από παράγοντες όπως ο 

χρόνος που απαιτείται για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών και τη συντήρηση του 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, οι µέσες βάρδιες που παρατηρούνται σε κάθε κλάδο 

όπως επίσης και το αναµενόµενο επίπεδο της παραγωγικότητας του συντελεστή 

εργασία. Τέλος, το επίπεδο της πραγµατοποιούµενης παραγωγής αντιµετωπίζεται ως 

συνάρτηση των συνθηκών ζήτησης που επικρατούν στην αγορά ή την οικονοµία  

Η επισκόπηση της έννοιας του δυνητικού προιόντος και συνεπώς του ΒΧ, 

κατέδειξε την ύπαρξη σοβαρών διαφωνιών σε σχέση µε την αποδοχή ενός κοινά 

αποδεκτού ορισµού. Ενώ ο οικονοµικός ορισµός βασίζεται στην έννοια του κόστους 

και λαµβάνει υπόψη του πέρα από τη διαθεσιµότητα του κεφαλαίου και τις τιµές των 

λοιπών εισροών παραγωγής, ο τεχνικός ορισµός επικεντρώνεται στην τεχνικά µέγιστη 

δυνατή παραγωγή που µπορεί να επιτευχθεί βάσει του διαθέσιµου κεφαλαίου. Ένας 

τρίτος ορισµός είναι ο πρακτικός ορισµός, ο οποίος λαµβάνει υπόψη του σειρά από 

ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον προσδιορισµό του δυνητικού προιόντος. 
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2.3. Εναλλακτικά µέτρα εκτίµησης του ΒΧ 

Μεταξύ των πρώτων που ανέδειξαν την ανάγκη ύπαρξης εµπειρικών 

εκτιµήσεων για τον προσδιορισµό του επιπέδου του δυνητικού προϊόντος ήταν ο 

Arthur Okun. Ειδικότερα, και κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της 

Αµερικανικής στατιστικής ένωσης (American statistical association), ο Okun (1962), 

µε την ιδιότητα του οικονοµικού συµβούλου του Αµερικανού προέδρου, έκανε λόγο 

για την σηµαντικότητα της έννοιας του δυνητικού προϊόντος και την ανάγκη 

εµπειρικής προσέγγισης του. Μάλιστα ο Okun (1962),6 προχώρησε ένα βήµα 

παραπάνω συνδέοντας την έννοια του δυνητικού προϊόντος µε το ποσοστό της 

ανεργίας το οποίο αντιστοιχεί σε ένα αµετάβλητο επίπεδο πληθωρισµού, και όλα 

αυτά σε χρόνο πολύ νωρίτερο από την καθιέρωση της ιδέας του NAIRU (non-

accelerating inflation rate of unemployment).   

Στο σύνολο της βιβλιογραφίας υπάρχει πλήθος εναλλακτικών µεθόδων οι 

οποίες χρησιµοποιούνται µε σκοπό να εκτιµηθεί ο ΒΧ (ή το δυνητικό προϊόν). Το 

σύνολο των εναλλακτικών αυτών µεθόδων κατατάσσεται, βάσει της υιοθετούµενης 

µεθοδολογικής προσέγγισης, σε τρεις κατηγορίες, την οικονοµική προσέγγιση, την 

µηχανιστική προσέγγιση και την πρακτική προσέγγιση. Στο τρίτο αυτό µέρος 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι αντιπροσωπευτικότερες µέθοδοι από κάθε κατηγορία. 

Αναλυτικές επισκοπήσεις των εναλλακτικών µεθόδων εκτίµησης του ΒΧ (ή του 

δυνητικού προϊόντος) έχουν διεξαχθεί µεταξύ άλλων από τις παρακάτω µελέτες: 

Christiano (1981), Fousekis (1994), Dupasquier, Guay και St-Amant (1997), Cerra 

and Saxena (2000), Chagny and Döpke (2001), Cotis et al. (2004), Carnot et al. 

(2005), Bjørnland, Brubakk, and Jore (2005).  

                                                 
6 Πρόκειται για την ίδια εργασία στην οποία προτάθηκε ο γνωστός νόµος του Okun. Σύµφωνα µε τον 
νόµο του Okun, η γραµµική αρνητική σχέση µεταξύ του ρυθµού µεταβολής του ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος και της µεταβολής του ποσοστού της ανεργίας, ήταν µία αναµφισβήτητη και καλά 
τεκµηριωµένη εµπειρική πραγµατικότητα.       
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2.3.1. Οικονοµικά µέτρα εκτίµησης του ΒΧ.  

Μεταξύ των οικονοµικών µεθόδων εκτίµησης του ΒΧ, η µέθοδος που 

χρησιµοποιεί συναρτήσεις παραγωγής είναι η περισσότερο διαδεδοµένη. Λιγότερο 

διαδεδοµένες είναι οι οικονοµικές µεθοδολογίες οι οποίες βασίζονται είτε στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους είτε στη µεγιστοποίηση των κερδών. Τέλος, λιγότερο 

συχνή είναι και η εφαρµογή της µεθοδολογίας η οποία βασίζεται στον ορισµό του 

Johansοn (1968) και τη χρήση της µη-παραµετρικής τεχνικής DEA (data envelopment 

analysis).    

 

 

2.3.1.1.  Εκτίµηση του ΒΧ βάσει συναρτήσεων παραγωγής.  

Η χρησιµοποίηση συναρτήσεων παραγωγής για την προσέγγιση του δυνητικού 

προϊόντος αρχικά εφαρµόστηκε µεταξύ άλλων από τους Ball και Smolensky (1961), 

Klein και Preston (1967), Briscoe και O΄Brian (1972). Εντός του πλαισίου ανάλυσης 

µίας συνάρτησης παραγωγής, το δυνητικό προϊόν αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο 

παραγωγής το οποίο λαµβάνεται συναρτήσει µιας δεδοµένης ποσότητας µη-

µεταβλητών συντελεστών, υπό τη συνθήκη της διαθεσιµότητας των απαραίτητων 

ποσοτήτων για τους µεταβλητούς συντελεστές. Η συναρτησιακή µορφή που κατά 

κύριο λόγο υιοθετείται για την συνάρτηση παραγωγής είναι η Gobb-Douglas, ενώ 

λιγότερα συχνά η CES. Η εκτίµηση του δυνητικού προϊόντος βάσει µιας συνάρτησης 

παραγωγής παρουσιάζεται σε πολλά ερευνητικά άρθρα όπως για παράδειγµα των 

Torres και Martin (1990), Giorno et al. (1995), McMorrow και Roeger (2001), Carnot 

et al. (2005). 

Ειδικότερα και εντός του πλαισίου των συναρτήσεων παραγωγής, το δυνητικό 

προϊόν (Y) εκφράζεται ως συνδυασµός των παραγωγικών εισροών – της εργασίας (L) 
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και του κεφαλαίου (K) – λαµβάνοντας υπόψη το βαθµό του ανεκµετάλλευτου 

παραγωγικού δυναµικού (excess capacity) των συντελεστών (UL, UK) όπως επίσης 

και το επίπεδο της αποδοτικότητας τους (efficiency) (EL, EK). Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, στην πλειοψηφία των εµπειρικών εφαρµογών υιοθετείται η συναρτησιακή 

µορφή Gobb-Douglas, καθώς µία τέτοια επιλογή απλοποιεί σε µεγάλο βαθµό τη 

διαδικασία εκτίµησης και τη συνολική παρουσίαση της προσέγγισης. Έτσι, µε χρήση 

της συνάρτησης Gobb-Douglas το δυνητικό προϊόν λαµβάνεται από την παρακάτω 

σχέση: 

 

    1 1( ) ( ) *L L K KY U LE U KE L K TFPα α α α− −= =                (2.1) 

 

Όπου η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών (total factor productivity, TFP), 

όπως συνήθως ορίζεται, ισούται µε: 

 

 1 1( )( )L K L KTFP E E U Uα α α α− −=                 (2.2) 

 
Επίσης, οι παράµετροι α  και 1 α−  αναπαριστούν τις ελαστικότατες της εργασίας και 

του κεφαλαίου, αντίστοιχα.  

Η σχέση (2.2) λαµβάνει υπόψη τόσο το ΒΧ των δύο παραγωγικών συντελεστών 

όσο και το ενσωµατωµένο τεχνολογικό επίπεδο. Οι συντελεστές παραγωγής 

µετρούνται σε φυσικές µονάδες. Για τον συντελεστή εργασία ιδανική µονάδα 

µέτρησης θα ήταν το σύνολο του αριθµού των εργατοωρών, δυστυχώς όµως αυτή η 

πληροφόρηση δεν είναι πάντοτε διαθέσιµη σε πολλές χώρες ακόµη και για χώρες 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως αποτέλεσµα, ο συντελεστής εργασία 

προσεγγίζεται από τον συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε µία οικονοµία κάτι που 
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σηµαίνει ότι οποιαδήποτε µεταβολή σε σχέση µε την επέκταση του χρόνου εργασίας 

θα διαπιστώνεται από τον δείκτη αποδοτικότητας. Ο συντελεστής κεφάλαιο 

περιλαµβάνει δαπάνες σε εγκαταστάσεις και εξοπλισµό τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στον δηµόσιο τοµέα.  

Στην εξειδίκευση της συνάρτησης παραγωγής (σχέση 2.1) υπεισέρχονται µία 

σειρά από υποθέσεις, µε τις περισσότερο σηµαντικές να είναι οι σταθερές αποδόσεις 

στην κλίµακα και η ύπαρξη του πλήρους ανταγωνισµού. Κάτω από τις δύο αυτές 

υποθέσεις, οι ελαστικότατες της συνάρτησης παραγωγής µπορούν να εκτιµηθούν δια 

µέσω του µεριδίου της εργασίας. Για παράδειγµα, το ECFIN, θεωρώντας ότι οι 

παραπάνω δύο υποθέσεις είναι βάσιµες για όλες τις χώρες, και για το χρονικό 

διάστηµα 1960-2000, εκτίµησε ότι η εισοδηµατική ελαστικότητα για το µερίδιο της 

εργασίας ισούται µε 0.63 και συνεπώς η αντίστοιχη εισοδηµατική ελαστικότητα του 

κεφαλαίου ισούται µε 0.37. Οι όποιες αποκλίσεις από τις παραπάνω τιµές θεωρήθηκε 

ότι δεν επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις εκτιµήσεις σε σχέση µε το επίπεδο του 

δυνητικού προϊόντος. 

Τέλος, κανονικοποιώντας το πλήρες επίπεδο χρησιµοποίησης (full utilization) των 

παραγωγικών συντελεστών στη µονάδα ( 1LU =  και 1KU = ), το δυνητικό προϊόν 

ισούται µε: 

 
1( ) ( )P P T T

L KY L E KEα α−=                 (2.3) 
 

 
Όπου, PY  είναι το τελικό επίπεδο του δυνητικού προϊόντος, PL είναι το δυνητικό   

επίπεδο της εργασίας (ή επίπεδο ισορροπίας), T
LE  είναι η διαχρονική τάση της 

αποδοτικότητας της εργασίας και τέλος T
KE  είναι η διαχρονική τάση της 

αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Βασιζόµενοι στη σχέση (2.3) λαµβάνονται οι 

εκτιµήσεις για τη µη-παρατηρήσιµη µεταβλητή του δυνητικού προϊόντος. Ο λόγος 
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του πραγµατικού επιπέδου του προϊόντος ως προς το δυνητικό προϊόν προσδιορίζει το 

ΒΧ. 

Η προσέγγιση εκτίµησης του δυνητικού προϊόντος, όπως και του ΒΧ βάσει 

συναρτήσεων παραγωγής, παρουσιάζει µία σειρά από µειονεκτήµατα. Τα 

µειονεκτήµατα αυτά σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε τη µη-παρατηρησιµότητα του 

δυνητικού επιπέδου των συντελεστών, γεγονός που προκειµένου να ξεπεραστεί 

οδηγεί στην υιοθέτηση πρόσθετων υποθέσεων και τεχνικών ανάλυσης, όπως για 

παράδειγµα την εφαρµογή στατιστικών µεθόδων εξοµάλυνσης (smoothing 

techniques).          

Ειδικότερα, η χρονοσειρά του επιπέδου της δυνητικής απασχόλησης 

προσεγγίζεται από την εξοµάλυνση της χρονοσειράς του συνολικού εργατικού 

δυναµικού και στη συνέχεια από την αφαίρεση, από την εξοµαλυµένη αυτή 

χρονοσειρά, εκείνου του επιπέδου απασχόλησης το οποίο αντιστοιχεί στις 

εκτιµηµένες τιµές του NAIRU (non-accelerating inflation of unemployment). Η 

εξοµάλυνση της σειράς διεξάγεται έπειτα από την εφαρµογή του φίλτρου Hodrick-

Prescott, γεγονός που σηµαίνει ότι υιοθετούνται ταυτόχρονα και όλα τα προβλήµατα 

εκείνα τα οποία σχετίζονται µε την εφαρµογή του φίλτρου.  

Το δυνητικό επίπεδο του αποθέµατος κεφαλαίου συνήθως ταυτίζεται µε τις ήδη 

υπάρχουσες εκτιµήσεις για το επίπεδο του αποθέµατος κεφαλαίου. Ωστόσο όµως, και 

το επίπεδο του αποθέµατος του κεφαλαίου είναι επίσης µη-παρατηρήσιµο και κατά 

µείζονα λόγο υπολογίζεται από τις παρελθοντικές ροές των επενδύσεων και από µία 

σειρά υποθέσεων για τις διενεργούµενες αποσβέσεις του κεφαλαίου. Τέλος, η 

συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών (TFP) προσεγγίζεται από το κατάλοιπο 

του Solow της συνάρτησης παραγωγής και στη συνέχεια εξοµαλύνεται, και πάλι µε 

εφαρµογή του φίλτρου Hodrick-Prescott, ώστε να εκτιµηθεί η γενική τάση. 
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2.3.1.2 Εκτίµηση του ΒΧ βάσει συναρτήσεων κόστους, κερδών ή προσόδου. 

 Η οικονοµική αυτή προσέγγιση του δυνητικού προϊόντος, ουσιαστικά εξισώνει 

το δυνητικό προϊόν µε ένα επίπεδο προϊόντος το οποίο θεωρείται οικονοµικά άριστο 

βάσει κάποιου υιοθετούµενου ορισµού. Οι ορισµοί αυτοί µπορεί να έχουν να κάνουν 

µε την ελαχιστοποίηση του κόστους, τη µεγιστοποίηση των κερδών ή µε τον όχι και 

τόσο διαδεδοµένο ορισµό της µεγιστοποίησης της προσόδου. Από τις πρώτες 

εµπειρικές µελέτες οι οποίες όρισαν το άριστο προϊόν ως το σηµείο εκείνο κατά το 

οποίο ελαχιστοποιείται το κόστος, είναι της Morrison (1985), των Berndt και Fuss 

(1986), του Hulten (1986) και του Fousekis (1994). Αντίστοιχα, µελέτες οι οποίες 

όρισαν το άριστο προϊόν ως το σηµείο εκείνο κατά το οποίο µεγιστοποιείται το 

κέρδος, είναι του Squires (1987), των Segerson και Squires (1992) και του Fousekis 

(1994). Τέλος, µελέτες κατά τις οποίες το δυνητικό προϊόν ορίζεται βάσει της 

µεγιστοποίησης της προσόδου είναι των Segerson και Squires (1992; 1995) των 

Squires και Kirkley (1996).  

Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον 

προσδιορισµό του ΒΧ. Η πρώτη προσέγγιση η οποία καλείται ως αρχικό µέτρο 

(primal measure) εκτιµάει το ΒΧ έπειτα από τον εντοπισµό και τη σύγκριση εκείνων 

των επιπέδων προϊόντος που αντιστοιχούν στη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια 

ισορροπία. Στη δεύτερη προσέγγιση, γνωστή ως δυικό µέτρο (dual measure) ο ΒΧ 

λαµβάνεται ύστερα από τη σύγκριση των επιπέδων του κόστους που αντιστοιχούν 

επίσης στη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια ισορροπία. Και οι δύο προσεγγίσεις 

εκτίµησης του ΒΧ, µπορούν να εφαρµοσθούν µόνο κάτω από τις υποθέσεις της 

ελαχιστοποίησης του κόστους και τις µεγιστοποίησης της προσόδου, ενώ κάτω από 

την υπόθεση της µεγιστοποίησης των κερδών µπορεί να εφαρµοστεί µόνο η αρχική 

προσέγγιση.         
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∆εδοµένου ότι στη βιβλιογραφία εντοπίζονται κατά κύριο λόγο εφαρµογές οι 

οποίες υιοθετούν την υπόθεση της ελαχιστοποίησης του κόστους, ενώ λιγότερο 

σπάνια υιοθετείται η υπόθεση της µεγιστοποίησης των κερδών ή της µεγιστοποίησης 

της προσόδου, θα παρουσιάσουµε συνοπτικά µόνο την αρχική (primal) και τη δυική 

(dual) προσέγγιση κάτω από την υπόθεση της ελαχιστοποίησης του κόστους.7 

Ειδικότερα, η δυική συνάρτηση του µεταβλητού κόστους για µία επιχείρηση ή 

οικονοµία δίνεται από την παρακάτω σχέση:      

 

( , , ) ( , , )C Y K G Y K=w w                       (2.4) 

 

Όπου, w είναι το διάνυσµα των τιµών των µεταβλητών εισροών, Υ το παραγόµενο 

προϊόν και K το κεφάλαιο. Στην περίπτωση που όλοι οι συντελεστές παραγωγής είναι 

µεταβλητοί (in the long-run), τότε η επιχείρηση ή η οικονοµία αριστοποιεί τις 

επιλογές της βάσει του K, οπότε σε αυτή την περίπτωση το κεφάλαιο είναι 

συνάρτηση του διανύσµατος των τιµών w και του παραγόµενου προϊόντος Υ,  

( , )K Yw .  

Η συνάρτηση συνολικού κόστους λαµβάνει υπόψη και το υφιστάµενο σταθερό 

κόστος, οπότε η σχέση (2.4) επαυξάνεται µε τον όρο kw K , όπου kw  είναι η τιµή του 

κεφαλαίου. Η συνάρτηση συνολικού κόστους δίνεται από τη σχέση (2.5):                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( , , ) ( , , ) kC Y K G Y K w K= +w w                 (2.5) 

 

                                                 
7 Για την παρουσίαση των µεθόδων οι οποίες κάνουν χρήση των υποθέσεων της µεγιστοποίησης των 
κερδών και της µεγιστοποίησης της προσόδου βλέπε Fousekis (1996) και Segerson και Squires (1995), 
αντίστοιχα  
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Η µέση και η οριακή συνάρτηση βραχυχρονίου κόστους λαµβάνονται δια µέσω της 

σχέσης (2.5), και παρουσιάζονται από τις σχέσεις (2.6) και (2.7), αντίστοιχα.   

 

( , , )C Y K
SRAC

Y
=

w
                 (2.6) 

( ( , , ) )kG Y K w K G
SRMC

Y Y

∂ + ∂
= =

∂ ∂
w

               (2.7) 

 

Το άριστο επίπεδο παραγωγής *Y  προσδιορίζεται από την επαφή των καµπυλών 

του µακροχρονίου οριακού κόστους και του βραχυχρονίου οριακού κόστους. Το 

µακροχρόνιο οριακό κόστος λαµβάνεται από την παράγωγο της σχέσης (2.5) ως προς 

το προϊόν Y .  Η µαθηµατική αναπαράσταση της σχέσης του µακροχρονίου οριακού 

κόστους δίνεται από τη σχέση (2.8).  

 

k k

G G K K G G K
LRMC w w

Y K Y Y Y K Y

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ = + + = + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 
            (2.8) 

 

Εξισώνοντας τις σχέσεις (2.7) και (2.8) µε σκοπό να λάβουµε το άριστο επίπεδο 

παραγωγής *Y , οδηγούµαστε στην παρακάτω σχέση: 

 

  k

G G K G
w

Y K Y Y

∂ ∂ ∂ ∂ + + = ∂ ∂ ∂ ∂ 
                 (2.9) 

 

Απ’ όπου προκύπτει ότι: 

 

0k

G
w

K

∂ + = ∂ 
               (2.10) 
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Η σχέση (2.10) µπορεί να λυθεί για το άριστο επίπεδο παραγωγής *Y , όπου το 

*Y  εκτιµάται ως συνάρτηση της τιµής του κεφαλαίου kw , των τιµών των µεταβλητών 

συντελεστών παραγωγής w και του κεφαλαίου Κ, δεδοµένων των παραµέτρων ϑ  της 

συνάρτησης του µεταβλητού κόστους, δηλαδή * * ( , , ; )kY Y w Kϑ= w . Από την στιγµή 

που καθοριστεί το άριστο παραγωγής *Y , τότε το αρχικό µέτρο (primal measure) του 

ΒΧ ορίζεται από τον λόγο του πραγµατοποιηµένου επιπέδου παραγωγής Yɶ  ως προς 

την οικονοµικά άριστη παραγωγή *Y , δηλαδή  *Y Yɶ . Σηµειώνεται επίσης στο σηµείο 

αυτό ότι ως kZ G K= −∂ ∂ , ορίζεται η σκιώδης αξία (shadow value) του σταθερού 

συντελεστή Κ, αναπαριστώντας ουσιαστικά την προκύπτουσα µείωση στο µεταβλητό 

κόστος όταν χρησιµοποιείται µία επιπρόσθετη µονάδα του σταθερού αυτού 

συντελεστή.  

Η έννοια της σκιώδους αξίας του σταθερού συντελεστή Κ, χρησιµοποιείται για 

την εκτίµηση του ΒΧ, όταν αυτή πραγµατοποιείται βάσει του δυικού µέτρου (dual 

measure). Ειδικότερα, έστω ότι µία οικονοµία ή επιχείρηση και κάτω από σταθερές 

αποδόσεις στην κλίµακα βρίσκεται σε ισορροπία παράγοντας προϊόν ίσο µε *Y  

διαθέτοντας απόθεµα κεφαλαίου ίσο µε Κ. Αν τώρα θεωρήσουµε ότι υφίσταται µια 

θετική εξωγενή διαταραχή η οποία οδηγεί την παραγωγή στο σηµείο Y′ , µε  Y′> *Y , 

τότε στο νέο αυτό σηµείο το συνολικό κόστος σε τιµές αγοράς δίνεται από τη σχέση 

(2.5), ενώ το συνολικό σκιώδες κόστος, στο ίδιο σηµείο, θα είναι: 

 

 ( , , , )k kTSC G w K Y Z K′= +w               (2.11) 

 
Βασιζόµενη στην παραπάνω έννοια του συνολικού σκιώδους κόστους η Morrison 

(1985), όρισε το δυικό µέτρο του ΒΧ ως το λόγο του συνολικού σκιώδους κόστους 

(TSC) στο πραγµατοποιούµενο επίπεδο παραγωγής προς το συνολικό κόστος.   
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Η Morrison (1985), πρότεινε και ένα επιπρόσθετο τρόπο υπολογισµού του 

δυικού µέτρου του ΒΧ, ο οποίος βασίζεται στις εκτιµηµένες ελαστικότατες του 

κόστους.  Η µακροχρόνια ελαστικότητα του συνολικού κόστους (TC), µε σταθερές 

αποδόσεις στην κλίµακα, ορίζεται ως εξής: 

 

ln ln ln
1

ln ln ln CY CK

d TC TC TC
e e

d Y Y K

∂ ∂
= + = + =

∂ ∂
            (2.12) 

  

Όπου, CYe  και CKe  είναι οι µερικές ελαστικότατες του συνολικού κόστους σε σχέση 

µε το εισόδηµα και το κεφάλαιο, αντίστοιχα. Το δυικό µέτρο του ΒΧ σε όρους πλέον 

ελαστικοτήτων δίνεται από την (2.13) σχέση:   

    

( )
1 1k k k k

CK

TC w K Z K Z w K
e

TC TC

− + −
= + = −             (2.13) 

Όπου,  

( )k k CK

K K TC
Z w e

TC TC K

− ∂
− = = −

∂
             (2.14) 

Από την στιγµή που:  

k k k

TC G
w w Z

K K

∂ ∂
= + = −

∂ ∂
                         (2.15) 

 

Από σχέσεις (2.12) και (2.13), συµπεραίνεται ότι ο ΒΧ ισούται µε CYe , έχοντας 

πάντα υπόψη ότι βρισκόµαστε σε σταθερές αποδόσεις στην κλίµακα. Στην περίπτωση 

που οι αποδόσεις στην κλίµακα δεν είναι σταθερές, τότε ο ΒΧ δίνεται από την εξής 

σχέση: (1 )CY CKe eη= − , µε η να είναι οι αποδόσεις στην κλίµακα.8 

                                                 
8 Για αναλυτικότερη παρουσίαση των µεθόδων εκτίµηση του ΒΧ µε χρήση συναρτήσεων κόστους και 
κερδών, βλέπε Fousekis (1994) και Fousekis (1996)  
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Η κριτική για τη χρησιµοποίηση των καµπυλών κόστους µε σκοπό την εκτίµηση 

του ΒΧ, έγκειται κατά κύριο λόγο στη µορφή που παρουσιάζουν όταν εκτιµούνται σε 

εµπειρικό επίπεδο. Υπάρχει πλήθος εµπειρικών µελετών οι οποίες συνηγορούν ότι οι 

παρατηρούµενες καµπύλες κόστους εµφανίζονται ως γραµµικές για ένα µεγάλο εύρος 

της παραγωγής, χωρίς αυτές να επιδεικνύουν το θεωρητικά αναµενόµενο σχήµα U. 

Το εµπειρικά τεκµηριωµένο σχήµα των καµπυλών κόστους είναι µορφής L. Από τους 

θεµελιωτές των καµπυλών κόστους σχήµατος L, ήταν ο Kahn στα τέλη της δεκαετίας 

του 1920 και o Kalecki αρχές της δεκαετίας του 1930.9 Μία Επιπρόσθετη κριτική 

πηγάζει από τις υιοθετούµενες υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται µε την υπονοούµενη 

συνάρτηση παραγωγής. Ειδικότερα, αν οι ιδιότητες της συνάρτησης παραγωγής είναι 

διαφορετικές από αυτές που υποθέτονται, κάτι που µπορεί να είναι πολύ πιθανό, τότε 

καταρρίπτεται όλη η αναγκαία θεωρητική βάση για τον εντοπισµό του ελάχιστου 

κόστους και συνεπώς η όλη διαδικασία τίθεται υπο αµφιβολία (Lee και Keen, 2004).            

 

 

2.3.1.3. Εκτίµηση του ΒΧ βάσει της µη-παραµετρικής µεθόδου DEA. 

Το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος βάσει της µεθόδου DEA προσδιορίζεται 

ως εκείνο το παραγωγικό όριο κατά το οποίο η παραγωγή των εκροών 

χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη δυνατή τεχνική αποτελεσµατικότητα, δεδοµένης της 

υπάρχουσας τεχνολογίας, των σταθερών όπως και των µεταβλητών εισροών. Η 

µεθοδολογία DEA βασίζεται στον ορισµό του Johansοn (1968) και αρχικά 

παρουσιάστηκε από τον Fare (1984), ενώ αναπτύχθηκε περαιτέρω από τους Fare et 

al. (1989). Σχετικά πρόσφατες µελέτες οι οποίες χρησιµοποιούν τη µη-παραµετρική 

                                                 
9 Για πληρέστερη συζήτηση σχετικά µε το εµπειρικά τεκµηριωµένο σχήµα L των καµπυλών κόστους 
βλέπε Marcuzzo (1996).  
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τεχνική DEA για την εκτίµηση του δυνητικού προϊόντος και εν συνεχεία του 

επιπέδου του ΒΧ, µεταξύ άλλων, είναι του Ray (2002), των Ray et al. (2006), των 

Sahoo και Meera (2008) και των Sahoo και Tone (2009).      

   Η µεθοδολογία DEA, όπως αυτή προτάθηκε από τους Fare et al. (1989), και η 

οποία εφαρµόζεται µε σκοπό το προσεγγιστεί το επίπεδο του ΒΧ, βασίζεται στην 

επίλυση του παρακάτω προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού: 

 

{ } 1, ,
max

zθ λ
θ               (2.16) 

Με περιορισµούς:  1 1
,          1,2,...,

J

jm j jmj
u z u m Mθ

=
≤ =∑  

1
 ,              

J

j jn jnj
z x x n α

=
≤ ∈∑  

1
ˆ,         

J

j jn jn jnj
z x x nλ α

=
= ∈∑  

ˆ0,          and   0,    1,2,...,jn jn z j Jλ α≥ ∈ ≥ =  

 

Όπου, u και x είναι τα διάνυσµατα των εκροών και των εισροών, αντίστοιχα. 

Θεωρούµε επίσης ότι υπάρχουν m σε αριθµό εκροές, n σε αριθµό εισροές, και j 

επιχειρήσεις ή παρατηρήσεις. Η εισροές διαχωρίζονται επιµέρους σε σταθερές 

εισροές α  και σε µεταβλητές εισροές α̂ . Επίσης, jz  είναι το διάνυσµα έντασης για 

την j παρατήρηση, το 1θ  είναι το µέτρο της τεχνολογικής αποτελεσµατικότητας και 

τέλος το jnλ  αναπαριστά την χρησιµοποίηση των µεταβλητών εισροών, η οποία 

ορίζεται από το λόγο του επιπέδου της άριστης χρήσης προς την πραγµατική χρήση. 

Το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιµή του 1θ  

µε το παρατηρούµενο επίπεδο της παραγωγής, οπότε πλέον ο ΒΧ ορίζεται από τον 

αντίστροφο της τιµής της τεχνολογικής αποτελεσµατικότητας, δηλαδή 1/ 1θ .  
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Ο Fare et al. (1994), σηµείωσαν ότι ο παραπάνω ορισµός του επίπεδου του ΒΧ 

µπορεί να είναι µεροληπτικός, καθώς το επίπεδο των παρατηρούµενων εκροών 

ενδέχεται να µην παράγεται µε τρόπο ο οποίος είναι τεχνολογικά αποτελεσµατικός. 

Ένα τεχνολογικά αποτελεσµατικό µέτρο για τις εκροές µπορεί να προσεγγιστεί αν 

επιλυθεί το πρόβληµα στο οποίο περιορίζονται οι σταθερές όπως επίσης και οι 

µεταβλητές εισροές στα τρέχοντα επίπεδα τους. Η επίλυση αυτού του προβλήµατος 

θα µας δώσει το µέγεθος της παραγωγής  κατά το οποίο αυτή δύναται να αυξηθεί 

ώστε να είναι τεχνολογικά αποτελεσµατική. Ο τεχνολογικά αποτελεσµατικός 

συνδυασµός των εκροών, δεδοµένων των παρατηρούµενων επιπέδων τους, µπορεί να 

προσδιοριστεί λύνοντας το παρακάτω πρόβληµα γραµµικού προγραµµατισµού: 

 

{ } 2,
max

zθ
θ               (2.17) 

Με περιορισµούς:  2 1
,          1,2,...,

J

jm j jmj
u z u m Mθ

=
≤ =∑  

1
 ,              1,2,...,

J

j jn jnj
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=
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Το τεχνολογικά αποτελεσµατικό επίπεδο των εκροών υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την τιµή του 2θ  µε κάθε ένα από τα παρατηρούµενα επίπεδα των 

εκροών. Με αυτόν τον τρόπο, ο αµερόληπτος ΒΧ µπορεί να υπολογιστεί από τον 

παρακάτω λόγο: 

2

1

CU
θ
θ

=               (2.18) 
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Η µη-παραµετρική µέθοδος DEA, παρά το γεγονός ότι σε θεωρητικό επίπεδο θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ελκυστική, µία σειρά από περιορισµούς την έχουν 

καταστήσει ως µη δηµοφιλή µεταξύ των ερευνητών. Τα κύρια προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η µέθοδος είναι τα εξής: 1) οι εκτιµήσεις οι οποίες παρέχονται από την 

µη-παραµετρική αυτή προσέγγιση δεν έχουν στατιστικές ιδιότητες, οπότε η όποια 

στατιστική επαγωγή είναι αδύνατη. Ειδικότερα δεν είναι εφικτός ο έλεγχος 

υποθέσεων, η αξιολόγηση της στατιστικής σηµαντικότητας των εκτιµήσεων και η 

παρουσίαση τυπικών σφαλµάτων, 2) οι όποιες αποκλίσεις από το προσδιοριζόµενο 

άριστο παραγωγικό όριο θεωρούνται ως συνέπεια της αναποτελεσµατικότητας της 

επιχείρησης ή της οικονοµίας, και τέλος 3) οι παρεχόµενες εκτιµήσεις της µεθόδου σε 

σχέση µε το δυνητικό προϊόν και το ΒΧ, είναι ευαίσθητες σε ακραίες τιµές και σε 

σφάλµατα µέτρησης των µεταβλητών.                 

        

 

2.3.2. µηχανιστικά και οικονοµετρικά µέτρα εκτίµησης του ΒΧ. 

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζονται δύο βασικά µηχανιστικά µέτρα και µια 

σειρά από µέτρα τα οποία εξάγονται βάσει οικονοµετρικών προσεγγίσεων (κυρίως µε 

τη χρήση µηχανιστικών φίλτρων). Σαφώς τα οικονοµετρικά µέτρα θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν µια ξεχωριστή κατηγορία από µόνα τους, αλλά ενσωµατώνονται στα 

µηχανιστικά µέτρα χάριν συνέπειας µεταξύ των εναλλακτικών κατηγοριών εκτίµησης 

και των αντίστοιχων θεωρητικών ορισµών του ΒΧ, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο τµήµα του παρόντος κεφαλαίου. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα 

µηχανιστικά µέτρα ορίζουν το ΒΧ υπο τη στενή έννοια, επικεντρώνοντας την 

προσοχή τους αποκλειστικά στο κεφάλαιο και όχι στους υπόλοιπους παραγωγικούς 

συντελεστές. Η χρήση των µηχανιστικών µέτρων για την εκτίµηση του ΒΧ είναι 
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περιορισµένη και αυτό κυρίως γιατί τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται είναι σπανίως 

διαθέσιµα, ακόµη και για αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες. Απεναντίας, τα 

οικονοµετρικά µέτρα του ΒΧ είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα εξαιτίας της άµεσης 

διαθεσιµότητας των απαραίτητων στοιχείων και της ευκολίας εφαρµογής τους.       

 

 

2.3.2.1. Εκτίµηση του ΒΧ βάσει της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το επίπεδο της δυνητικής παραγωγής ταυτίζεται µε 

τη µέγιστη δυνατή παραγωγή η οποία µπορεί να επιτευχθεί από τον εγκατεστηµένο 

µηχανολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια ως πηγή 

λειτουργίας στο σύνολο της βιοµηχανίας. Η µεθοδολογία της χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας βασίζεται στην πρωτοποριακή ακόµη και σήµερα προσέγγιση του Foss 

(1963). Η βασική υπόθεση του Foss έχει να κάνει µε το ότι οι ηλεκτροµηχανές 

αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος του µηχανολογικού εξοπλισµού σε µια επιχείρηση ή 

µια οικονοµία, οπότε η ένταση χρησιµοποίησης του κεφαλαίου θα µπορούσε να 

επιτευχθεί, µε σχετική ακρίβεια, αποκλείστηκα και µόνο από το ύψος της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις υπάρχουσες ηλεκτροµηχανές. Μελέτες οι 

οποίες έχουν εκτιµήσει το ΒΧ βάσει της προσέγγισης του Foss (1963), µεταξύ άλλων, 

είναι των Jorgenson και Griliches (1967), του Heathfield (1972), των Kim και Kwon 

(1977) και του Vernardakis (1985).  

Ο ΒΧ βάσει της προσέγγισης του Foss για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 

συνήθως έτος, ορίζεται από τον λόγο της παρατηρούµενης κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας προς τη µέγιστη δυνατή κατανάλωση των εγκατεστηµένων 

ηλεκτροµηχανών για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Η µέγιστη δυνατή κατανάλωση 

υπολογίζεται κάτω από την υπόθεση της συνεχόµενης και χωρίς διακοπές λειτουργίας 
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των εγκατεστηµένων ηλεκτροµηχανών για την οριζόµενη χρονική περίοδο. Ο ΒΧ 

κατά Foss ( tCU ), αλγεβρικά υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

     ( )8760 / 0.9 100m m
t t tCU E C = × ×              (2.19) 

    όπου, 

m
tE  είναι η παρατηρούµενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh για  

την περίοδο t.  
 

m
tC  είναι η µέγιστη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε KWh για  

την περίοδο t.  
 

Ο παρανοµαστής της σχέσης (2.19) αποδίδει τη µέγιστη δυνατή κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στις 8760 ώρες ενός έτους και η οποία 

διορθώνεται διαιρώντας µε τον συντελεστή 0.9, καθώς το 10% της συνολικά 

καταναλισκόµενης ενέργειας χάνεται υπο µορφή θερµότητας.   

Ο ΒΧ ο οποίος υπολογίζεται βάσει τις σχέσης (2.19), λαµβάνει τιµές αισθητά 

χαµηλότερες από τις αντίστοιχες τιµές οποιοδήποτε άλλου µέτρου και επίσης δεν 

µπορεί να ξεπεράσει σε καµία περίπτωση τη µονάδα. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής 

της µεθοδολογίας, δεδοµένης της διαθεσιµότητας των απαραίτητων στοιχείων, είναι 

ότι παρέχει ένα ξεκάθαρο και εννοιολογικά αναµφισβήτητο µέτρο εκτίµησης του 

επιπέδου του ΒΧ. Το βασικό µειονέκτηµα της µεθοδολογίας, το οποίο είχε είδη 

σηµειωθεί από τον Lin (1976), έχει να κάνει την µεροληπτική εκτίµηση του επιπέδου 

του ΒΧ, καθώς πλην της ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες µορφές ενέργειας 

χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Βέβαια αν ο βασικός στόχος 

είναι η αξιολόγηση της διαχρονικής πορείας του ΒΧ και όχι τόσο το απόλυτο επίπεδο 

του, τότε η ύπαρξη µεροληψίας δεν αποτελεί µείζον ζήτηµα.  
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  2.3.2.2. Εκτίµηση του ΒΧ βάσει των βαρδιών των εργαζοµένων. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή το δυνητικό προϊόν και η τρέχουσα χρησιµοποίηση 

του κεφαλαίου ταυτίζονται απόλυτα µε τον µέγιστο αριθµό βαρδιών και τον 

παρατηρούµενο αριθµό βαρδιών, αντίστοιχα. Το µέτρο αυτό είναι πλήρως 

αθεµελίωτο θεωρητικά και παρέχει εµπειρικές εκτιµήσεις οι οποίες προσεγγίζουν το 

ΒΧ χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια. Η µόνη χρησιµότητα του σχετίζεται µε τις περιπτώσεις 

εκείνες κατά οποίες υπάρχει έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων µε αποτέλεσµα να 

µην είναι εφικτή η εφαρµογή κάποιας άλλης µεθόδου. Η απουσία των σχετικών 

στοιχείων για την προσέγγιση του ΒΧ είναι σύνηθες φαινόµενο κυρίως στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Έτσι η διαθεσιµότητα του αριθµού των βαρδιών σε κάποιες 

αναπτυσσόµενες χώρες κατέστησε τη µέθοδο αυτή ως τη µόνη δυνατή λύση. Βέβαια, 

ιδίως τα πρόσφατα χρόνια, µε την ανάπτυξή οικονοµετρικών τεχνικών η εφαρµογή 

του µέτρου αυτού είναι πλήρως ξεπερασµένη. Το µέτρο αυτό εκτίµησης του ΒΧ έχει 

χρησιµοποιηθεί από τον Winston (1971) για το Πακιστάν και τον Islam (1978) για το 

Μπαγκλαντές.  

∆εδοµένης λοιπόν της διαθεσιµότητας στοιχείων για των µέσο αριθµό των 

βαρδιών που παρατηρούνται στη βιοµηχανία σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 

συνήθως έτος, ο ΒΧ ορίζεται από το λόγο του παρατηρούµενου µέσου αριθµού των 

βαρδιών ως προς τον µέγιστο δυνατό αριθµό αυτών. Για παράδειγµα, αν για µία 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο ο µέσος αριθµός βαρδιών είναι 2.19 βάρδιες, τότε ο 

ΒΧ του κεφαλαίου ισούται µε 0.73%. Όπως διαπιστώνεται άµεσα από τον παραπάνω 

ορισµό τα στοιχεία παρέχουν πληροφόρηση µόνο για τον αριθµό των βαρδιών για µία 

τυπική µέρα, ενώ δεν αντανακλούν µεταβολές στο ΒΧ του κεφαλαίου οι οποίες 

οφείλονται στον αριθµό των εργάσιµων ηµερών κατά τη διάρκεια του έτους. 

Γενικότερα λοιπόν, η µέθοδος εκτίµησης του ΒΧ βάσει των παρατηρούµενων 
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βαρδιών, δεν θα µπορούσε παρά να χαρακτηριστεί ως µία πολύ χονδρική και µη 

αποτελεσµατική προσέγγιση, η εφαρµογή της οποίας δικαιολογείται µόνο σε πολύ 

ειδικές περιπτώσεις.  

 

 

 2.3.2.3. Εκτίµηση του ΒΧ βάσει οικονοµετρικών εφαρµογών. 

Τα οικονοµετρικά µέτρα εκτίµησης του δυνητικού προϊόντος και κατ’ επέκταση 

του ΒΧ, διαχωρίζονται σε µονοµεταβλητά και σε πολυµεταβλητά. Τα µονοµεταβλητά 

µέτρα κατά βάσει εφαρµόζουν τεχνικές, γνωστές ως στατιστικά φίλτρα, οι οποίες 

αποδοµούν την χρονοσειρά του ενδιαφέροντος, συνήθως εθνικό προϊόν, σε δύο 

επιµέρους τµήµατα. Τα δυο αυτά τµήµατα είναι η χρονική τάση της σειράς και η 

κυκλική πορεία της σειράς. Οι πολυµεταβλητές οικονοµετρικές τεχνικές, όπως για 

παράδειγµα τα διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα (SVAR), είναι πιο σύνθετες 

προσεγγίσεις, όπου περισσότερες από µία µεταβλητές χρησιµοποιούνται µε σκοπό να 

προσδιοριστεί το δυνητικό προϊόν. Η µεθοδολογία  SVAR θα εξεταστεί διεξοδικά στο 

κεφάλαιο 4.  

Στις µονοµεταβλητές οικονοµετρικές προσεγγίσεις το δυνητικό προϊόν 

ταυτίζεται µε την εκτιµηµένη τάση της σειράς του προϊόντος, ενώ η διαφορά µεταξύ 

αυτής και των παρατηρούµενων τιµών της σειράς για κάθε ένα χρονικό σηµείο, 

ορίζεται ως το παραγωγικό κενό (output gap). Το παραγωγικό κενό µπορεί να 

ερµηνευτεί σαν ένας δείκτης απόκλισης µεταξύ των δυνάµεων της ζήτησης και της 

προσφοράς. Ο ΒΧ υπολογίζεται από τον λόγο του προϊόντος ως προς την εκτιµηµένη 

τάση αυτού. Το επίπεδο της εκτιµηµένης τάσης του προϊόντος στην πραγµατικότητα 

ταυτίζεται µε το επίπεδο προϊόντος το οποίο αντιστοιχεί στην ισορροπία καθώς οι 

τιµές του ΒΧ που λαµβάνονται µπορούν να υπερβαίνουν τη µονάδα σε περιόδους 
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πλεονάζουσας ζήτησης. Το δυνητικό προϊόν λοιπόν, διαφέρει από τον µηχανιστικό 

του ορισµό, καθώς αν κάτι τέτοιο ίσχυε τότε θα έπρεπε να υπολογίζονται µόνο 

αρνητικά παραγωγικά κενά και επίπεδα ΒΧ µικρότερα της µονάδος.  

Οι µονοµεταβλητές οικονοµετρικές προσεγγίσεις οι οποίες θα συζητηθούν στο 

τµήµα αυτό δεν θα συνοδεύονται από την τεχνική τους περιγραφή καθώς κάτι τέτοιο 

κρίνεται περιττό. Συνεπώς, ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης καλείται να ανατρέξει στα 

σχετικά άρθρα. ∆ύο πολύ απλές οικονοµετρικές µεθοδολογίες για τον υπολογισµό 

του δυνητικού προϊόντος είναι εκτίµηση συµµετρικών κινητών µέσων και η 

προσαρµογή µιας παλινδρόµησης εξοµάλυνσης (spline regression, Wahba, 1978)  στη 

χρονοσειρά του προϊόντος. Οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις θεωρούνται εξαιρετικά 

απλές και για τον λόγο αυτό σχεδόν ποτέ δεν χρησιµοποιούνται στη σχετική 

βιβλιογραφία για τον υπολογισµό του δυνητικού προϊόντος. 

Μία από τις περισσότερο διαδεδοµένες µονοµεταβλητές οικονοµετρικές 

προσεγγίσεις για την εκτίµηση του δυνητικού προϊόντος είναι το φίλτρο Hodrick-

Prescott (HP). Το παραπάνω φίλτρο προτάθηκε από τους Hodrick και Prescott (1997, 

µια αδηµοσίευτη εκδοχή του άρθρου αυτού ήταν ήδη διαθέσιµη από τις αρχές του 

1980). Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά µε την χρήση του 

φίλτρου HP στην εµπειρική έρευνα. Για παράδειγµα ο Canova (1998) σηµείωσε ότι 

τα αποτελέσµατα που στηρίζονται στο φίλτρο HP είναι ακατάλληλα και 

παραπλανητικά, ενώ σε αντίθεση ο Burnside (1998) παρείχε µια σειρά από 

επιχειρήµατα τα οποία στήριζαν τη χρήση του φίλτρου HP. Ένα από τα βασικά 

συµπεράσµατα του Burnside (1998) ήταν ότι η χρήση του φίλτρου HP δύναται να 

οδηγήσει σε µεγάλα σφάλµατα εκτίµησης όσο και η χρήση οποιοδήποτε άλλου 

φίλτρου, οπότε οι όποιες αδυναµίες του φίλτρου HP δεν ξεπέρνιουνται µε την χρήση 

άλλων τεχνικά συνθετότερων φίλτρων.     
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Ειδικότερα, το φίλτρο HP εξάγει την τάση µίας χρονοσειράς αφού πρώτα 

επιλεχθεί δια µέσω της παραµέτρου λ ο βαθµός εξοµάλυνσης. Η παράµετρος λ είναι 

κεντρικής σηµασίας και ουσιαστικά επιβάλει έµµεσους περιορισµούς κατά την 

πορεία εκτίµησης για την τυπική διάρκεια του κυκλικού µέρους της χρονοσειράς. 

Έτσι λοιπόν αν η τιµή της παραµέτρου λ είναι κοντά στο µηδέν, τότε το εξοµαλυµένο 

εξαγόµενο τµήµα της τάσης τείνει να προσεγγίζει την αρχική χρονοσειρά, κάτι που 

είναι σε αρµονία µε τη βασική υπόθεση της θεωρίας των επιχειρηµατικών κύκλων, 

σύµφωνα µε την οποία όλες οι µεταβολές του προϊόντος είναι ίσες µε την δυνητική 

τιµή του. Σε αντίθεση, αν αποδοθούν ιδιαίτερα µεγάλες τιµές για την παράµετρο λ, 

τότε το εξοµαλυµένο εξαγόµενο τµήµα της τάσης τείνει να προσεγγίζει µία απλή 

γραµµική χρονική τάση και έτσι οποιαδήποτε µεταβολή πέραν της χρονικής τάσης 

της χρονοσειράς αποδίδεται στο κυκλικό µέρος. Στη πράξη οι τιµές που λαµβάνει η 

παράµετρος λ, εξαρτώνται από την συχνότητα της υπο εξέταση χρονοσειράς. 

Παραδείγµατος χάρη για ετήσιες παρατηρήσεις η τιµή που δίνεται στο λ είναι 100, 

ενώ για τριµηνιαίες παρατηρήσεις 1600.       

Άλλα φίλτρα αντίστοιχης λογικής µε αυτή του HP είναι το φίλτρο Baxter-King 

(BK) και το φίλτρο Christiano-Fitzgerald (CF). Τα παραπάνω φίλτρα προτάθηκαν 

από τους Baxter και King (1999) και Christiano και Fitzgerald (2003), αντίστοιχα. Τα 

φίλτρα BK και CF είναι φίλτρα διέλευσης ζώνης (band-pass filters) τα οποία 

αποµονώνουν το κυκλικό µέρος της χρονοσειράς αφού πρώτα έχει καθοριστεί το 

αναµενόµενο εύρος διάρκειας του κύκλου. Ο προσδιορισµός του εύρους της 

αναµενόµενης διάρκειας του κύκλου περιγράφεται από ένα ζεύγος τιµών σε όρους 

αντίστοιχους µε την συχνότητα της υπο εξέταση χρονοσειράς. Εποµένως, αν 

πρόκειται για µία χρονοσειρά µε ετήσιες παρατηρήσεις και θεωρείται ότι η διάρκεια 

ενός κύκλου είναι µεταξύ 2 και 5 ετών, τότε οι τιµές που πρέπει να αποδοθούν στις 
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παραµέτρους προσδιορισµού του εύρους είναι 2 και 5. Στην περίπτωση που τα 

στοιχεία είναι τριµηνιαία, τότε οι τιµές που πρέπει να αποδοθούν είναι 4 και 20. Η 

διαφορά µεταξύ BK και CF, έγγυται στον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται οι 

συµµετρικοί κινητοί µέσοι. Ειδικότερα, τα δύο φίλτρα διαφέρουν ως προς την 

επιλογή της αντικειµενικής συνάρτησης που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό των 

σταθµίσεων στους υπολογιζόµενους κινητούς µέσους.       

  Τέλος, µία διαφορετική οικονοµετρική τεχνική εκτίµησης του δυνητικού 

προϊόντος είναι το µονοµεταβλητό υπόδειγµα των µη-παρατηρήσιµων τµηµάτων 

(univariate model of unobserved components). Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή, η 

χρονοσειρά του συνολικού προϊόντος συνθέτεται από τη µη-παρατηρήσιµη τάση, 

όπως και από το επίσης µη-παρατηρήσιµο κυκλικό µέρος. Οι υποθέσεις οι οποίες 

γίνονται σε σχέση µε τα δύο παραπάνω µη-παρατηρήσιµα τµήµατα µιας χρονοσειράς, 

είναι ότι η τάση ακολουθεί ένα υπόδειγµα τυχαίου περιπάτου, ενώ το κυκλικό µέρος 

αυτής µπορεί να περιγραφθεί δια µέσω µίας αυτοπαλίνδροµης στάσιµης διαδικασίας. 

Η παραπάνω προσέγγιση µπορεί να αναπαρασταθεί µε τη βοήθεια ενός υποδείγµατος 

χώρου καταστάσεων (state-space model) και να εκτιµηθεί επαναλαµβανόµενα µε τη 

βοήθεια του φίλτρου Kalman.10          

Ένα βασικό πρόβληµα το οποίο συνδέεται µε την εκτίµηση υποδειγµάτων 

χώρου καταστάσεων και έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσµατα, είναι ο 

προσδιορισµός των περιορισµών που έχουν να κάνουν µε τη διακύµανση της τάσης 

και του κυκλικού µέρους της χρονοσειράς. Ένα αξιοσηµείωτο πλεονέκτηµα της 

προσέγγισης αυτής, είναι ότι καθίσταται πλέον δυνατός ο προσδιορισµός 

διαστηµάτων εµπιστοσύνης για τα εκτιµηµένα µη-παρατηρήσιµα τµήµατα µιας 

χρονοσειράς, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό να αξιολογηθεί ο βαθµός αβεβαιότητας 

                                                 
10 Βλέπε Hamilton (1994), για µία λεπτοµερή περιγραφή του φίλτρου Kalman, και Cerra και Saxeana 
(2000) για την παρουσίαση του υποδείγµατος χώρου καταστάσεων.  
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των λαµβανοµένων εκτιµήσεων. Το πλεονέκτηµα αυτό κρίνεται ως µείζονος 

σηµασίας δεδοµένου ότι σε καµία άλλη µονοµεταβλητή οικονοµετρική προσέγγιση 

δεν είναι εφικτή η στατιστική αξιολόγηση των εκτιµήσεων.          

Κάποια από τα αδύνατα σηµεία όλων των παραπάνω φίλτρων είναι τα 

ακόλουθα: πρώτον, δεν υφίσταται κανένα θεωρητικό υπόβαθρο, δεύτερον, οι 

εκτιµήσεις στο τέλος του δείγµατος είναι µεροληπτικές (end-sample bias), γεγονός 

που οφείλεται στο συµµετρικό τρόπο υπολογισµού των κινητών µέσων, τρίτον, η ad-

hoc επιλογή παραµέτρων, τέταρτον, η υπόθεση της στασιµότητας που επιβάλλεται εκ 

κατασκευής στο κυκλικό µέρος της σειράς και τέλος είναι ανέφικτη η αξιολόγηση της 

επίπτωσης που έχουν οι διαταραχές τις προσφοράς και ζήτησης στο κυκλικό τµήµα 

της χρονοσειράς (για εκτενέστερη συζήτηση βλέπε: Harvey and Jaeger, 1993; King 

and Rebelo, 1993; Canova 1998; Chagny and Döpke, 2001).   

Από όλα τα παραπάνω προβλήµατα αυτό που αναδεικνύεται περισσότερο στη 

βιβλιογραφία είναι οι µεροληπτικές εκτιµήσεις για το τέλος του δείγµατος. Το 

πρόβληµα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν 

συµµετρικοί κινητοί µέσοι στο τέλος του δείγµατος εξαιτίας της έλλειψης 

παρατηρήσεων. Η αδυναµία παροχής αµερόληπτων εκτιµήσεων για το δυνητικό 

προϊόν και κατά συνέπεια του ΒΧ, έχει ως αποτέλεσµα όλα τα δηµοσιευµένα 

στατιστικά στοιχεία τα οποία υπολογίζονται µε τη χρήση στατιστικών φίλτρων να 

θεωρούνται προσωρινά και στη συνέχεια να αναθεωρούνται µε το πέρας του χρόνου. 

Το γεγονός αυτό ουσιαστικά απαξιώνει σχεδόν πλήρως την χρηστική σηµαντικότητα 

των µεθόδων αυτών στη λήψη αποφάσεων οικονοµικής πολιτικής. Στην πράξη 

προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα µεροληψίας στο τέλος του δείγµατος, 

επεκτείνεται το υφιστάµενο µέγεθος του δείγµατος της χρονοσειράς µε παρατηρήσεις 

ο οποίες λαµβάνονται έπειτα από τη διεξαγωγή προβλέψεων. Βέβαια η διαδικασία 
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αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εξαλείψει το πρόβληµα, παρά µόνο να 

µειώσει το µέγεθος της παρατηρούµενης µεροληψίας.                

Παρά τα οποία αναφερόµενα προβλήµατα η εµπειρική χρήση µονοµεταβλητών 

οικονοµετρικών φίλτρων είναι σχετικά διαδεδοµένη εξαιτίας του πολύ εύκολου 

τρόπου υπολογισµού τους. Οι λόγοι που καθιστούν εύκολη την εµπειρική εφαρµογή 

των φίλτρων είναι από τη µία πλευρά ο µικρός αριθµός υποθέσεων που απαιτούνται 

και από την άλλη πλευρά οι περιορισµένες απαιτήσεις γύρω από τη διαθεσιµότητα 

στοιχείων, καθώς δεν χρειάζονται άλλες χρονοσειρές πλην της εξεταζόµενης. Χρήση 

φίλτρων για τον υπολογισµό του δυνητικού προϊόντος και του ΒΧ, µεταξύ άλλων, 

έχει γίνει από τον Kennedy (1998), τον  Belo (2001) και τους Scacciavillani και 

Swagel (2002). 

Τέλος, µία από τις πιο διαδεδοµένες πολυµεταβλητές οικονοµετρικές 

προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό του δυνητικού προϊόντος είναι τα διαρθρωτικά 

VAR (SVAR) υποδείγµατα, των οποίων το θεωρητικό υπόβαθρό στηρίζεται στη 

νεοκλασική σύνθεση. Ουσιαστικά λοιπόν, τα SVAR υποδείγµατα προσανατολίζονται 

στην ταυτοποίηση των διαρθρωτικών διαταραχών, οι οποίες µπορεί να προέρχονται 

από την πλευρά της προσφοράς ή από την πλευρά της ζήτησης. Η ταυτοποίηση των 

διαταραχών επιτυγχάνεται δια µέσω επιβαλλόµενων περιορισµών, οι οποίοι µπορεί να 

είναι βραχυχρόνιοι ή µακροχρόνιοι. Οι επιβαλλόµενοι περιορισµοί µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα ενός θεωρητικού υποδείγµατος ή και ακόµη να καθορίζονται αθεωρητικά 

από τα διαθέσιµα στοιχεία.  

Τα SVAR υποδείγµατα άρχισαν να καθιερώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία 

έπειτα από την δηµοσίευση της εργασίας των Blanchard και Quah (1989). Οι 

Blanchard και Quah (1989) ανέπτυξαν ένα µακροοικονοµικό υπόδειγµα µέσα στο 

οποίο το πραγµατικό εισόδηµα επηρεάζεται από δύο διαφορετικές διαταραχές. Οι 
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διαταραχές αυτές προέρχονται από την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της 

προσφοράς. Η υπόθεση που έγινε από τους Blanchard και Quah (1989) είναι ότι οι 

διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης δεν µπορούν να έχουν µακροχρόνια 

επίδραση στο πραγµατικό εισόδηµα ενώ αντίθετα οι διαταραχές από την πλευρά της 

προσφοράς είναι σε θέση να επηρεάζουν το πραγµατικό εισόδηµα µακροχρόνια. 

Μέσω της βασικής αυτής υπόθεσης εξάγεται ένας µακροχρόνιος περιορισµός ο 

οποίος επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση των διαρθρωτικών διαταραχών.  

Πολλές είναι οι επεκτάσεις και οι τροποποιήσεις της αρχικής προσέγγισης των 

Blanchard και Quah (1989) που µπορούν να εντοπιστούν στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Για παράδειγµα οι Bayoumi και Eichengreen (1993), δείχνουν ότι η χρήση της 

µεταβλητής των τιµών αντί του ποσοστού της ανεργίας οδηγεί στην υιοθέτηση ίδιων 

περιορισµών σε σχέση µε το αρχικό υπόδειγµα. Οι Fritsche και Logeay (2002) 

εκτιµούν ένα τριµεταβλητό SVAR υπόδειγµα το οποίο επεκτείνεται σε σχέση µε τις 

αρχικά εισερχόµενες µεταβλητές (ποσοστό της ανεργίας και πραγµατικό εισόδηµα) 

µε την εισαγωγή της µεταβλητής των πραγµατικών µισθών. Οι DeSerres et al. (1995), 

εκτιµούν επίσης ένα τριµεταβλητό SVAR υπόδειγµα για τον προσδιορισµό του 

δυνητικού προϊόντος του Μεξικού, χρησιµοποιώντας τις µεταβλητές του επιπέδου τις 

βιοµηχανικής παραγωγής, την πραγµατική τιµή του πετρελαίου και την προσφορά 

χρήµατος. Τέλος, ο Claus (2003) εκτιµάει το δυνητικό προϊόν της Νέας Ζηλανδίας µε 

τη βοήθεια ενός τετραµεταβλητού SVAR υποδείγµατος συµπεριλαµβάνοντας τις 

µεταβλητές του πραγµατικού προϊόντος, τον συνολικό αριθµό εργαζοµένων στην 

οικονοµία και την πραγµατική τιµή του πετρελαίου. 

    Βασικό πλεονέκτηµα των υποδειγµάτων SVAR έναντι των µονοµεταβλητών 

οικονοµετρικών προσεγγίσεων για τον προσδιορισµό του δυνητικού προϊόντος, είναι 

ότι γίνεται εφικτή η ενσωµάτωση στοιχείων προερχόµενα από την οικονοµική 
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θεωρία. Βέβαια και τα διαρθρωτικά υποδείγµατα VAR τυγχάνουν κριτικής σε µία 

σειρά από ζητήµατα. Για παράδειγµα, ένα συχνά αναφερόµενο πεδίο κριτικής είναι η 

υπόθεση περί ύπαρξης µόνο δύο διαρθρωτικών διαταραχών, και ιδίως όταν 

περισσότερο σύνθετα µακροοικονοµικά υποδείγµατα εισάγουν µεγαλύτερο αριθµό 

διαρθρωτικών διαταραχών. Η απάντηση σε αυτού του είδους την κριτική έρχεται µε 

την εκτίµηση συστηµάτων µεγαλύτερων διαστάσεων σε σχέση µε την προσέγγιση 

των Blanchard και Quah (1989), ώστε πλέον να είναι δυνατός ο ορισµός 

περισσοτέρων από δύο διαρθρωτικών διαταραχών. Η συζήτηση για τις αδυναµίες των 

υποδειγµάτων SVAR είναι εκτενής και επικεντρώνεται σε πολλά πεδία τα οποία είναι 

είτε θεωρητικά είτε εµπειρικά. ∆ιεξοδική παρουσίαση και συζήτηση της συνολικής 

κριτικής που αποδέχονται τα υποδείγµατα SVAR, γίνεται στο τµήµα 4.3.4 του 

κεφαλαίου 4. 

 

 

2.3.3 Εκτίµηση του ΒΧ µε τη µέθοδο της έρευνας   

Η χρήση της µεθόδου της έρευνας για τον καθορισµό του επιπέδου του ΒΧ, 

αρχικά εντοπίζεται στις Ηνωµένες πολιτείες και χρονικά τοποθετείται στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940. Η µέθοδος της έρευνας έχει κερδίσει έδαφος έναντι των 

υπολοίπων µεθόδων, αποτελώντας την κύρια µέθοδο εκτίµησης του ΒΧ τουλάχιστον 

για τις Ηνωµένες πολιτείες, τον Καναδά και κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα 

το επίσηµο µέτρο το ΒΧ υπολογίζεται επίσης από τη µέθοδο της έρευνας, έρευνα η 

οποία διεξάγεται από τον IOBE (ίδρυµα οικονοµικών και βιοµηχανικών ερευνών) 

από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980. Η ακριβής διαδικασία υπολογισµού του ΒΧ 

διαφέρει από χώρα σε χώρα, οπότε η όποια προσπάθεια σύγκρισης µεταξύ χωρών θα 

ήταν µόνο ενδεικτική. Οι όποιες ειδικές πληροφορίες παρέχονται στο µέρος αυτό 
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σχετικά τον τρόπο υπολογισµού του ΒΧ µε τη µέθοδο της έρευνας, προέρχονται από 

την µεθοδολογία που ακολουθείται από το Federal Reserve Board (FRB) των 

Ηνωµένων Πολιτειών.            

Ο υπολογισµός του ΒΧ από την µέθοδο της έρευνας βασίζεται στην 

επεξεργασία ερωτηµατολογίων τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν τις απόψεις των 

στελεχών βιοµηχανικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ζητείται από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης τους 

σε σχέση µε ένα ασαφές προσδιοριζόµενο επίπεδο δυνητικού προϊόντος. Λέγοντας 

ασαφές επίπεδο δυνητικού προϊόντος εννοούµε ότι το επίπεδο αυτό δεν 

προσδιορίζεται µε οικονοµικούς ή τεχνικούς όρους αλλά µε πρακτικούς όρους. Το 

δυνητικό προϊόν εν προκειµένου αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή παραγωγή που 

µπορεί να επιτευχθεί βάσει του τρέχοντος διαθέσιµου κεφαλαίου και κάτω από 

ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας. Οι αρχικές αυτές εκτιµήσεις για το επίπεδο του ΒΧ 

από την µέθοδο της έρευνας επεξεργάζονται περεταίρω προκειµένου να 

υπολογιστούν τα τελικά δηµοσιευµένα στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, υπολογίζεται 

ένας νέος δείκτης δυνητικής παραγωγής, ο οποίος προκύπτει από το λόγο του δείκτη 

βιοµηχανικής παραγωγής προς το αρχικό µέτρο του ΒΧ. Εξαιτίας της έντονης 

µεταβλητότητας που παρουσιάζει ο νέος δείκτης δυνητικής παραγωγής, εξοµαλύνεται 

παλινδροµώντας τον λογάριθµο του δείκτη δυνητικής παραγωγής ως προς το 

λογάριθµο του κεφαλαίου και µία συνάρτηση του χρόνου. Το τελικό επίπεδο του ΒΧ 

δίνεται από τον λόγο της βιοµηχανικής παραγωγής ως προς το εξοµαλυµένο δυνητικό 

προϊόν.            

Στις Ηνωµένες πολιτείες το επίσηµο µέτρο του ΒΧ υπολογίζεται από το FRB. 

Το FRB χρησιµοποιεί πλέον ως µοναδική εισροή για το αρχικό επίπεδο του ΒΧ, τις 

εκτιµήσεις που προέρχονται την έρευνα του Bureau of the Census γνωστή ως Survey 
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of Plant Capacity, και η οποία διεξάγεται από το 1974 µε δείγµα 9000 επιχειρήσεων. 

Από το 1996 και έπειτα το δείγµα αυξήθηκε συµπεριλαµβάνοντας 17000 επιχειρήσεις 

κάτι που ισχύει µέχρι σήµερα. Η συχνότητα διεξαγωγής της έρευνας ήταν ετήσια από 

το 1974 ως το 1989, εξαµηνιαία από το 1990 ως 1995 και ξανά ετήσια από 1996 έως 

και σήµερα. Άλλες έρευνες που κατά καιρούς χρησιµοποιήθηκαν από το FRB για τη 

εκτίµηση του ΒΧ ήταν της McGraw-Hill, η οποία ξεκίνησε από το 1954 και 

τερµατίστηκε το 1988, και του Bureau of economic analysis, η οποία διακόπηκε το 

1983 έπειτα από ενστάσεις του Federal Reserve Board. Ένα σκοτεινό σηµείο στη 

µεθοδολογία του FRB για τις περιόδους όπου περισσότερες από µία έρευνες 

χρησιµοποιούνταν, έχει να κάνει µε το ότι δεν γινόταν γνωστός ο τρόπος κατά τον 

οποίο συνδυάζονταν οι έρευνες αυτές ώστε να αποδοθεί ένα οριστικό µέτρο ΒΧ.11            

Η µέθοδος της έρευνας έχει καταστεί σχετικά δηµοφιλής καθώς όπως 

ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της είναι άµεση και αντικειµενική, µε την έννοια ότι η 

αξιολόγηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της επιχείρησης γίνεται από τους 

ανθρώπους οι οποίοι συµµετέχουν, διαµορφώνουν και αποφασίζουν για το πώς θα 

διεξαχθεί η παραγωγική διαδικασία. Βέβαια µεγάλο είναι και το φάσµα κριτικής που 

επιδέχεται η µεθοδολογία της έρευνας και οι συνδεόµενες µε αυτήν εκτιµήσεις. Για 

παράδειγµα βασικά ζητήµατα είναι: πρώτον, ότι τα στελέχη δεν γνωρίζουν µε 

ακρίβεια τις δυνητικές παραγωγικές ικανότητες των επιχειρήσεων τους και δεύτερον, 

ότι τα στελέχη έχουν την τάση να ελαχιστοποιούν την όποια διαφορά µεταξύ 

δυνητικής και τρέχουσας παραγωγής, καθώς σε καµία περίπτωση δεν επιθυµούν να 

θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ύπαρξη ανεκµετάλλευτου κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. 

Η αναµενόµενη αυτή µεροληψία στην κρίση των στελεχών τείνει να αυξάνεται κατά 

το πέρας ενός επιχειρηµατικού κύκλου. Πιο συγκεκριµένα, σε περιόδους ύφεσης 

                                                 
11 Για αναλυτική παρουσίαση της µεθόδου που ακολουθεί το FRB βλέπε Morin and Stevens (2004).  
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όπου η παραγωγή µειώνεται και ενώ ο ΒΧ θα πρέπει να εκτιµηθεί σε σχέση µε το 

πραγµατικό επίπεδο δυνητικού προϊόντος, τα στελέχη έχουν τη ροπή να µειώνουν 

αυτό το πραγµατικό επίπεδο δυνητικού προϊόντος, οδηγώντας έτσι σε τιµές ΒΧ, οι 

οποίες είναι υπερτιµηµένες σε σχέση µε τις πραγµατικές. Το αντίστροφο είναι αληθές 

κατά την περίοδο της άνθησης της οικονοµίας όπου το προϊόν αυξάνεται, µαζί µε την 

απασχόληση και την ενεργοποίηση ανενεργού µηχανολογικού εξοπλισµού. Τα 

στελέχη κατ’ αντιστοιχία έχουν τη ροπή να θεωρούν ότι αυξάνεται και το δυνητικό 

προϊόν και έτσι οι εκτιµηµένες τιµές του ΒΧ αποτελούν υποεκτίµηση των 

πραγµατικών τιµών. Συνολικά λοιπόν, όπως διαφαίνεται οι εκτιµήσεις του ΒΧ που 

βασίζονται στη χρήση ερωτηµατολογίων εµφανίζουν έντονο βαθµό µεροληψίας και η 

µεροληψία αυτή δεν µπορεί να ξεπεραστεί ακόµη και στην περίπτωση που 

σχεδιαστούν καλύτερα ερωτηµατολόγια (Gabisch and Lorenz, 1989). 

 

 

2.4. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ΒΧ.    

Στο τέταρτο αυτό µέρος της επισκόπησης της βιβλιογραφίας και µετά την 

παρουσίαση των βασικότερων µεθόδων εκτίµησης του ΒΧ, θα συζητηθούν οι 

κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο του. Σαφώς και είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό για µία οικονοµία να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το επίπεδο του ΒΧ, είναι 

όµως εξίσου σηµαντικό να καθοριστούν παράλληλα και οι παράγοντες αυτοί οι 

οποίοι επηρεάζουν το παρατηρούµενο επίπεδο ΒΧ, ιδιαίτερα µάλιστα όταν 

διαπιστώνεται µία έντονη υπο-χρησιµοποίηση των παραγωγικών συντελεστών. Η 

γνώση των παραγόντων αυτών θα επέτρεπε στους ασκούντες της οικονοµικής 

πολιτικής να δράσουν κατάλληλα και στο σωστό χρονικό σηµείο, ώστε να αυξηθούν 

τα επίπεδα χρησιµοποίησης της οικονοµίας κάτι που θα οδηγήσει και σε ταυτόχρονη 
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αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης. Η όλη συζήτηση στη σχετική 

βιβλιογραφία ξεκίνησε µετά τη διαπίστωση του Foss (1963), ότι το κεφάλαιο στην 

οικονοµία των Ηνωµένων χρησιµοποιείται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, που κυµαίνονται 

αισθητά κάτω του 30%. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 και κυρίως κατά τη 

δεκαετία 1970, υπήρξε µεγάλος αριθµός µελετών οι οποίες επικεντρώνονταν στους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της υπο-χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. Ενδεικτικά 

αναφέρουµε τις εργασίες του Marris (1964), του Winston (1971, 1975), των Winston 

και McCoy (1974), του Lin (1976), του LeCraw (1978), και τέλος των Betancourt και 

Clague (1978, 1981).         

Ο Winston (1971) διαχώρισε τους παράγοντες υπο-χρησιµοποίησης του 

κεφαλαίου σε δύο βασικές κατηγορίες. Το κριτήριο κατηγοριοποίησης των 

παραγόντων αυτών, κατά τον Winston (1971), είχε να κάνει µε το εάν επρόκειτο για 

ακούσια εκ των υστέρων παρουσία ανενεργού κεφαλαίου ή για εκούσια εκ των 

προτέρων παρουσία ανενεργού κεφαλαίου. Η ακούσια παρουσία ανενεργού 

κεφαλαίου λόγω αντιξοοτήτων και απροσδόκητων γεγονότων τα οποία λαµβάνουν 

χώρα σε συνέχεια της πραγµατοποίησης της αρχικής επένδυσης, περιλαµβάνει 

παράγοντες όπως η ύπαρξη ανεπαρκούς ζητήσεως για το τελικό προϊόν και η 

δυσκολία απρόσκοπτης προσφοράς των απαιτούµενων παραγωγικών εισροών. Η 

εκούσια παρουσία ανενεργού κεφαλαίου περιλαµβάνει παράγοντες όπως η δοµή της 

αγοράς (µονοπωλιακός ανταγωνισµός), η µεταβολή της µελλοντικά προσδοκώµενης 

ζήτησης και η ρυθµική µεταβολή των τιµών των συντελεστών εισροής. Ανεξάρτητα 

τώρα για το εάν επρόκειτο για ακούσια ή εκούσια παρουσία ανενεργού κεφαλαίου, οι  

παράγοντες υπο-χρησιµοποίησης µπορούν να οµαδοποιηθούν όπως παρακάτω:     
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2.4.1. Τα  χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας. 

Μία σειρά από χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται µε τον τρόπο διεξαγωγής 

της παραγωγικής διαδικασίας επηρεάζουν τον ΒΧ του κεφαλαίου. Ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της παραγωγής είναι η αδιαιρετότητα κάποιων συντελεστών 

παραγωγής. Η αδιαιρετότητα προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό το ύψος 

χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. Για παράδειγµα, µία µικρή επιχείρηση δεν είναι 

δυνατόν να ενσωµατώσει στις εγκαταστάσεις µισό από τον µικρότερο διαθέσιµο στην 

αγορά ατµολέβητα νερού ή αντίστοιχα µισή υψικάµινο, αν αυτό απαιτούν οι 

παραγωγικές της ανάγκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, η επένδυση σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό ενέχει πλεονάζον κεφάλαιο δεδοµένου βέβαια ότι το 

επίπεδο της ζήτησης παραµένει αµετάβλητο τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο επίπεδο. 

Μία άλλης µορφής αδιαιρετότητα του κεφαλαίου που συντελεί σε υπο-

χρησιµοποίηση έχει να κάνει µε τα επιµέρους τµήµατα του µηχανολογικού 

εξοπλισµού τα οποία χρησιµοποιούνται για την τροποποίηση κάποιων ενδιάµεσων 

εισροών. Από τη στιγµή που η τροποποίηση των ενδιάµεσων εισροών επιτευχθεί τότε 

το τµήµα αυτό του µηχανολογικού εξοπλισµού παραµένει ανενεργό.    

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο συντελεί στην υπο-χρησιµοποίηση του 

κεφαλαίου και παρατηρείται κυρίως σε µικρές επιχειρήσεις σχετίζεται µε την 

αδιαιρετότητα της ιδιότητας του ιδιοκτήτη/επιχειρηµατία και της άσκησης διοίκησης. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, βασικές λειτουργίες µιας επιχείρησης όπως για παράδειγµα 

επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας, χρηµατοοικονοµική διαχείριση, προώθηση 

πωλήσεων κτλ., ασκούνται από ένα και µόνο άτοµο. Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό η 

άσκηση όλων των λειτουργιών από ένα άτοµο δεν µπορεί να είναι πλήρως 

αποτελεσµατική και ιδίως σε περιπτώσεις που η ζήτηση ακολουθεί αυξητική πορεία. 

Μια µεγαλύτερη επιχείρηση θα µπορούσε να ανταποκριθεί σε πολύ µεγαλύτερο 
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βαθµό στην άσκηση των απαιτούµενων λειτουργιών της και συνεπώς να χρησιµοποιεί 

αποτελεσµατικότερα το διαθέσιµο κεφάλαιο, µε την πρόσληψη του αναγκαίου 

εξειδικευµένου προσωπικού.   

Τέλος, σηµαντικότατη επίπτωση στη χρησιµοποίηση του κεφαλαίου έχει και ο 

τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται η παραγωγική διαδικασία. Για παράδειγµα σε 

βιοµηχανικές µονάδες στις οποίες υπάρχει υψηλό κόστος απενεργοποίησης και 

ενεργοποίησης του µηχανολογικού εξοπλισµού η ευρύτερη ή ακόµη και η αδιάκοπτη 

λειτουργία της µονάδας κατά τη διάρκεια της ηµέρας θεωρείται επιβεβληµένη. 

Παραγωγικές µονάδες που απαιτούν συνεχή λειτουργία ώστε να διεξαχθεί 

αποτελεσµατικά η παραγωγική διαδικασία τείνουν να χρησιµοποιούν το διαθέσιµο 

κεφάλαιο τους σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Σαφώς και το επίπεδο της 

χρησιµοποίησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να φτάσει στο 100% καθώς είναι 

αναγκαία η απενεργοποίηση του εξοπλισµού για τη συντήρηση του και την 

αποκατάσταση βλαβών. Τέτοιες µονάδες µπορούν να συναντηθούν µεταξύ άλλων στη 

χηµική βιοµηχανία και στη βιοµηχανία παραγωγής ενέργειας.   

Ενώ όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας 

προκαθορίζουν, σε κάποιο βαθµό, κατά την πορεία υλοποίησης της επένδυσης το 

επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου, η επιρροή τους δεν µπορεί να χαρακτηριστεί 

ως απόλυτη. Το τελικό επίπεδο χρησιµοποίησης καθορίζεται συναρτήσει και άλλων 

παραγόντων όπως η ζήτηση για το τελικό προϊόν και η διαθεσιµότητα των 

απαιτούµενων εισροών.     

 

2.4.2 
Οι επικρατούσες συνθήκες από την πλευρά της προσφοράς. 

Ένας πολύ βασικός παράγοντας ο οποίος συντελεί σε σηµαντικό βαθµό στον 

καθορισµό του επιπέδου χρησιµοποίησης του κεφαλαίου είναι οι υπάρχουσες 
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συνθήκες από την πλευρά της προσφοράς σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Για 

παράδειγµα οι επιβαλλόµενοι περιορισµοί στις εισαγωγές µιας χώρας είναι δυνατόν 

να οδηγήσουν σε εσκεµµένη υπο-χρησιµοποίηση του κεφαλαίου καθώς θα υπάρξουν 

µη προσδοκώµενες ελλείψεις σε εισροές, οι οποίες είναι συµπληρωµατικές για την 

λειτουργία του κεφαλαίου, δεδοµένου βέβαια ότι οι περιορισµοί έχουν αντίκτυπο στις 

εν λόγω εισροές. Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις όπου το ήδη εγκατεστηµένο κεφάλαιο 

θεωρείται ως κριτήριο ώστε να επιτρέπονται οι εισαγωγές των απαραίτητων 

παραγωγικών εισροών (κοινή πρακτική για αναπτυσσόµενες χώρες), είναι κοινή 

πρακτική η επένδυση σε πλεονάζον κεφάλαιο προκειµένου να εξασφαλίζονται σε 

κάθε περίπτωση οι απαιτούµενες παραγωγικές εισροές. Επίσης ένας σηµαντικός 

παράγοντας υπο-χρησιµοποίησης του κεφαλαίου και κυρίως για τις αναπτυσσόµενες 

χώρες, είναι η παρουσία ανεπαρκούς και αναξιόπιστου δικτύου παροχής ενέργειας. 

Συστηµατικές διακοπές παροχής ενέργειας απενεργοποιούν τον εγκατεστηµένο 

εξοπλισµό και οι οποίες πιθανότητα να οδηγούν σε βλάβες οι οποίες απαιτούν χρόνο 

για να αποκατασταθούν.     

Η υπο-χρησιµοποίηση του κεφαλαίου µπορεί επίσης να προέλθει και από τις 

κυκλικές µεταβολές της γενικής οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς οι διακυµάνσεις 

της παραγωγής των οικονοµικών κλάδων τείνουν να είναι ιδιαίτερα συγχρονισµένες. 

Έτσι κλάδοι οι οποίοι πρώτοι αρχίζουν να ανακάµπτουν έπειτα από µία περίοδο 

ύφεσης είναι πολύ πιθανό να αντιµετωπίσουν ελλείψεις σε σχέση µε την προµήθεια 

των απαραίτητων εισροών, µε συνακόλουθη συνέπεια τη µη-εσκεµµένη υπο-

χρησιµοποίηση του κεφαλαίου.  

Ένας άλλος παράγοντας που συντελεί στην παρατήρηση χαµηλών επιπέδων 

χρήσης του κεφαλαίου έχει να κάνει µε την εποχικότητα. Το ζήτηµα της εποχικότητας 

χαρακτηρίζει κυρίως της παραγωγικές µονάδες οι οποίες ειδικεύονται στην 
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επεξεργασία γεωργικών προϊόντων. Πολλά από τα γεωργικά προϊόντα είναι διαθέσιµα 

µόνο σε συγκεκριµένες περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους και έτσι αν το 

κεφάλαιο που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία τους δεν χρησιµοποιείται σε άλλες 

παραγωγικές διεργασίες, τότε παραµένει ανενεργό για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. 

Στην ουσία σε αυτές τις περιπτώσεις η χρησιµοποίηση του κεφαλαίου σχεδόν 

ταυτίζεται χρονικά µε τη διάρκεια της αγροτικής παραγωγής. Στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου η παραγωγή µπορεί να αποθηκευτεί και η επεξεργασία της να επεκταθεί 

χρονικά, τότε προκύπτει µία σχέση ανταλλαγής µεταξύ επιπέδου χρησιµοποίησης του 

κεφαλαίου και κόστους αποθήκευσης.        

Μία επιπρόσθετη εξήγηση για την εσκεµµένη υπο-χρησιµοποίηση του 

κεφαλαίου είναι η παρατηρούµενη διακύµανση στις τιµές των εισροών. Το σχετικό 

θεωρητικό υπόδειγµα εισήχθηκε αρχικά από τον Marris (1964) και αναπτύχθηκε 

περαιτέρω από τον Winston (1971). Ο Marris (1964) έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο 

εργασιακό κόστος τονίζοντας ότι σε γενικές γραµµές η εργασία είναι ακριβότερη 

κατά τις νυχτερινές ώρες και τα σαββατοκύριακα, κάτι που το απέδωσε στις 

προτιµήσεις των εργαζοµένων για προσφορά εργασίας κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

και στην υπάρχουσα νοµοθεσία. Μεταβολές στις τιµές παρατηρούνται και σε άλλες 

παραγωγικές εισροές, όπως για παράδειγµα στην ενέργεια και σε πλήθος αγροτικών 

προϊόντων. Για παράδειγµα η τιµή της ενέργειας είναι φθηνότερη σε ώρες µη αιχµής 

και οι τιµές των αγροτικών προϊόντων υψηλότερες σε περιόδους όπου αυτά δεν 

καλλιεργούνται.       

 

2.4.3. Οι επικρατούσες συνθήκες από την πλευρά της ζήτησης. 

Όπως και στην περίπτωση της προσφοράς, έτσι και οι γενικές επικρατούσες 

συνθήκες της ζήτησης σε µία οικονοµία επηρεάζουν το επίπεδο χρησιµοποίησης του 
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κεφαλαίου. Για παράδειγµα, εάν ένας επιχειρηµατίας κατά την περίοδο υλοποίησης 

µίας επένδυσης αναµένει µελλοντική αύξηση της ζήτησης για το εν δυνάµει 

παραγόµενο προϊόν, τότε είναι πολύ πιθανό να εγκαταστήσει πλεονάζον κεφάλαιο σε 

σχέση µε αυτό που θα απαιτούνταν ώστε να καλυφθεί η τρέχουσα ζήτηση. Μια τέτοια 

απόφαση οπωσδήποτε θα οδηγούσε στην ύπαρξη ανενεργού κεφαλαίου, κάτι που 

φυσικά προσδοκάται να αντισταθµιστεί από τη µελλοντική αποφυγή του 

προκύπτοντος κόστους επέκτασης του υπάρχοντος κεφαλαίου. Επίσης, υπο-

χρησιµοποίηση του κεφαλαίου µπορεί να υπάρξει και σε περιπτώσεις όπου για 

δεδοµένο διαθέσιµο κεφάλαιο σε µία επιχείρηση, διαπιστώνεται µείωση της ζήτησης 

και συνεπώς της παραγωγής του παραγόµενου προϊόντος λόγω κάποιας αιτίας (π.χ. 

µεταβολή των καταναλωτικών προτιµήσεων). Έτσι κάποιες επιχειρήσεις ή παραγωγοί 

µειώνουν το επίπεδο παραγωγής τους όχι επειδή πραγµατικά το επιθυµούν άλλα 

επειδή δεν είναι σε θέση να πουλήσουν τα προϊόντα τους.   

Πιθανές εποχικές µεταβολές στη ζήτηση, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την 

φύση του παραγόµενου προϊόντος σε κάθε περίπτωση, οδηγούν επίσης σε υπο-

χρησιµοποίηση του κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να 

χειριστούν το ζήτηµα της εποχικότητας µε αποτελεσµατικό τρόπο µεταβάλλοντας το 

επίπεδο χρησιµοποίησης του ήδη διαθέσιµου κεφαλαίου. Επιπρόσθετες διακλαδικές 

συνδέσεις µε κλάδους που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα τείνουν να 

επιδεινώνουν το θέµα της υπο-χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. Βέβαια το µέγεθος 

της υπο-χρησιµοποίησης εξαιτίας της εποχικότητας είναι συνάρτηση της φύσης του 

προϊόντος (π.χ. δεν υφίσταται βραχυχρόνια αλλοίωση) και της διαθεσιµότητας 

αποθηκευτικού χώρου. Τέλος, ζήτηµα εποχικότητας της ζήτησης τίθεται σε κάποιες 

επιχειρήσεις ακόµη και κατά τη διάρκεια της ηµέρας (π.χ. αρτοπαραγωγοί ή οι 

µονάδες εκτύπωσης εφηµερίδων).   
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2.4.4. Ο τρόπος οικονοµικής οργάνωσης.  

 Ένα άλλο σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία συντελούν στον καθορισµό του 

επιπέδου χρησιµοποίησης του κεφαλαίου, σχετίζονται µε τον τρόπο οικονοµικής 

οργάνωσης της επιχείρησης ή του κλάδου. Ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 

οι Willmore και Acheson (1974) υποστήριξαν ότι η ύπαρξη ανενεργού κεφαλαίου 

είναι συµβατή µε θεωρητικά υποδείγµατα βιοµηχανικής οργάνωσης. Ακόµη πιο 

γνωστή είναι η αιτιολόγηση της ύπαρξης ανεκµετάλλευτου παραγωγικού δυναµικού 

από τον Chamberlin (1933), βάσει της δοµής της αγοράς και ειδικότερα όταν αυτή 

χαρακτηρίζεται από µονοπωλιακό ανταγωνισµό. Η ζήτηση του προϊόντος για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν στα πλαίσια µίας µονοπωλιακά ανταγωνιστικής αγοράς 

εξαρτάται από την αβέβαιη συµπεριφορά των ανταγωνιστών της. Η προκύπτουσα 

αυτή αβεβαιότητα ως προς το τελικό επίπεδο ζήτησης, οδηγεί της µονοπωλιακά 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στο να διαθέτουνε πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό το 

οποίο επιστρατεύεται σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Υπάρχον πλεονάζον 

παραγωγικό δυναµικό σηµαίνει και πλεονάζον κεφάλαιο. 

Πέρα από τη δοµή της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται µια επιχείρηση το 

επίπεδο χρησιµοποίησης των συντελεστών και συνεπώς και του κεφαλαίου 

συσχετίζεται θετικά µε την σωρευµένη εµπειρία που αποκοµίζεται από την 

επιχείρηση κατά το πέρας του χρόνου. Όσο µεγαλύτερη είναι αυτή η εµπειρία τόσο 

περισσότερο είναι αναµενόµενο να ξεπερνιούνται δυσκολίες είτε µε την προσφορά 

συντελεστών είτε µε την ζήτηση του προϊόντος και έτσι η επιχείρηση να οδηγείται σε 

υψηλότερα επίπεδα χρησιµοποίησης.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο 

χρησιµοποίησης των συντελεστών της επιχείρησης (κλάδου), είναι ο εξαγωγικός της 

προσανατολισµός. Εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν ευκολότερα ζητήµατα 
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συνολικής εσωτερικής ζήτησης και έτσι αναµένεται υψηλότερη χρησιµοποίηση των 

συντελεστών παραγωγής. Από την άλλη πλευρά όµως οι διεθνείς αγορές µπορεί να 

είναι περισσότερο ασταθείς και λιγότερο προβλέψιµες εξαιτίας της ατελούς 

πληροφόρησης σε σχέση µε τους εκτός των συνόρων ανταγωνιστές και καταναλωτές 

της.  

Επίσης, επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους αναµένεται να λειτουργούν σε 

υψηλότερα επίπεδα χρησιµοποίησης λόγω της ύπαρξης οικονοµιών κλίµακας τόσο 

από πλευράς της υιοθετούµενης τεχνολογίας παραγωγής όσο και από τη διοίκηση. 

Ενώ τέλος, το επίπεδο χρησιµοποίησης των συντελεστών µπορεί να επηρεάζεται και 

από την τοποθεσία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Επιµέρους περιοχές µιας 

χώρας είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται από απουσία υποδοµών και εξειδικευµένου 

προσωπικού, κάτι που σε συνδυασµό µε την ύπαρξη χαµηλής κινητικότητας των 

συντελεστών παραγωγής οδηγεί σε χαµηλότερα επίπεδα χρησιµοποίησης.                

 

2.4.5. Μη οικονοµικοί παράγοντες.  

Πέρα από τους έως τώρα αναφερόµενους οικονοµικούς παράγοντες, η 

χρησιµοποίηση του κεφαλαίου καθορίζεται και από µία σειρά παραγόντων οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται ως µη-οικονοµικοί. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν παράγοντες οι 

οποίοι µπορεί να είναι κοινωνικοί, πολιτισµικοί ή και θεσµικοί. Για παράδειγµα, η 

εργασία την ηµέρα της Κυριακής είναι κάτι που δεν συνηθίζεται ή ακόµη και 

απαγορεύεται εξαιτίας θρησκευτικών/κοινωνικών αντιλήψεων και νοµικών 

περιορισµών. Η ένταση της αποστροφής των εργατών σε σχέση µε την προσφορά 

νυχτερινής εργασίας ή µε την προσφορά εργασίας κατά τη διάρκεια του 

σαββατοκύριακου, ποικίλει από χώρα σε χώρα και εντός µιας χώρας από εθνότητα σε 

εθνότητα. Η επιθυµία προσφοράς εργασίας από το εργατικό δυναµικό κατά τη 
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διάρκεια της νύχτας επηρεάζεται από τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον τόπο 

εργασίας και τόπο διαµονής (δηµόσια µέσα µεταφοράς), όπως επίσης και από το 

συνολικό αίσθηµα ασφάλειας που επικρατεί για τους δηµόσιους χώρους σε ώρες µη 

αιχµής. Επιπρόσθετα, οι προσωπικές αντιλήψεις για τη ζήτηση εργασίας σε 

κοινωνικά και θρησκευτικά µη επιτρεπτές µέρες και ώρες επίσης ποικίλουν µεταξύ 

των επιχειρηµατιών και των στελεχών µιας επιχείρησης.     

           

 

2.4.6.  Η ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική. 

Από την παραπάνω συζήτηση γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι οι υιοθετούµενες 

οικονοµικές πολιτικές επηρεάζουν έµµεσα ή άµεσα το επίπεδο χρησιµοποίησης των 

παραγωγικών συντελεστών. Για παράδειγµα η έκταση των οικονοµιών κλίµακας είναι 

συνάρτηση της διαθέσιµης τεχνολογίας που χρησιµοποιείται στον παραγωγικό τοµέα. 

Συνεπώς, εφαρµογή πολιτικών οι οποίες προωθούν τη χρήση νέων τεχνολογιών 

µπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα χρησιµοποίησης των συντελεστών. 

Επίσης, ελλείψεις στην προσφορά παραγωγικών εισροών έχοντας ως συνέπεια την 

υπο-χρησιµοποίηση του διαθέσιµου κεφαλαίου, µπορεί να είναι το αποτέλεσµα 

εσφαλµένων πολιτικών οι οποίες µε τη σειρά τους στρεβλώνουν την άριστη 

κατανοµή καθώς και την απρόσκοπτη ροή των απαραίτητων αυτών συντελεστών 

στην οικονοµία. Η βελτίωση των ακολουθούµενων πολιτικών µπορεί να αποτρέψει 

την ύπαρξη ελλείψεων στις απαιτούµενες παραγωγικές εισροές. Πολιτικές οι οποίες 

συντελούν στον καθορισµό του επιπέδου χρησιµοποίησης σχετίζονται µε τον 

προσδιορισµό των επιτοκίων, των µισθών και την επιβολή δασµών και φόρων.  

Από την πλευρά της ζήτησης τώρα, η αποτελεσµατικότητα των εφαρµοζόµενων 

σταθεροποιητικών πολιτικών, καθορίζει την έκταση της ακούσιας υπο-
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χρησιµοποίησης του κεφαλαίου, σε περιόδους έντονων κυκλικών µεταβολών στη 

συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Είναι επίσης εµφανές, ότι η µακροχρόνια 

ανάπτυξη ή συρρίκνωση κάποιων κλάδων καθώς επίσης και οι εποχικές διακυµάνσεις 

της ζήτησης του προϊόντος, µπορούν να επηρεαστούν σε κάποιο βαθµό από 

κατάλληλες πολιτικές οι οποίες καθορίζουν τις σχετικές τιµές των συντελεστών.      

Τέλος, όπως έχει ήδη σηµειωθεί, η επιθυµία προσφοράς νυχτερινής εργασίας 

εξαρτάται από παράγοντες όπως η ποιότητα των δηµοσίων µέσων µεταφοράς, το 

αίσθηµα ασφάλειας και µία σειρά από άλλες παροχές. Πιθανότητα και στον τοµέα 

αυτό υπάρχει δυνατότητα κυβερνητικής παρέµβασης µέσω της άσκησης πολιτικών 

που στοχεύουν στη βελτίωση των παρερχόµενων υπηρεσιών από τα µαζικά µέσα 

µεταφοράς και την αύξηση της δηµόσιας ασφάλειας, ώστε µε τον τρόπο αυτό να 

επιτευχθούν οι απαραίτητες εξωτερικές οικονοµίες οι οποίες φαίνεται να παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στο να αυξηθεί η προσφορά εργασίας σε µη επιθυµητές ώρες και 

µέρες.          

 

 

2.5. Συµπεράσµατα   

Στόχος του κεφαλαίου 2, ήταν να αναδείξει τις θεωρητικές και τεχνικές 

δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τον ορισµό και τον εµπειρικό υπολογισµό του 

δυνητικού προϊόντος, αντίστοιχα. Ο όρος δυνητικό προϊόν, παρά το φαινοµενολογικά 

απλό εννοιολογικό του περιεχόµενο, είναι ιδιαίτερα παραπλανητικός από τη στιγµή 

που δεν είναι εφικτή η άµεση παρατήρηση του και ο επακριβής καθορισµός του. 

Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό οι όποιες δυσκολίες ορισµού και εκτίµησης του 

δυνητικού προϊόντος αφορούν ταυτόχρονα και τον ορισµό και εκτίµηση του ΒΧ, από 

τη στιγµή που ο ΒΧ ορίζεται από το λόγο του πραγµατικά παραγόµενου προϊόντος ως 
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προς το δυνητικό προϊόν. Για τον προσδιορισµό του επιπέδου του δυνητικού 

προϊόντος έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία πλήθος ορισµών, κανείς από τους 

οποίους δεν είναι ευρέως αποδεκτός και µη αµφισβητήσιµος.  

Στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις 

εναλλακτικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του δυνητικού προϊόντος και στην 

οµαδοποίηση τους σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία το δυνητικό 

προϊόν ορίζεται βάσει της οικονοµικής θεωρίας, στη δεύτερη κατηγορία ο ορισµός 

του δυνητικού προϊόντος προκύπτει από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου, 

ενώ τέλος ακολουθεί ο πρακτικός ορισµός ο οποίος λαµβάνει υπόψη του παράγοντες 

όπως τη συνολική ζήτηση, τις αντιλήψεις και τις διοικητικές ικανότητες των 

στελεχών µιας επιχείρησης και την ποιοτική διαφοροποίηση των εισροών της 

παραγωγής. 

Στο τρίτο µέρος, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην παρουσίαση των 

εναλλακτικών µεθοδολογιών που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του ΒΧ, 

αναδεικνύοντας την διαφορετικότητα τους ως προς το υιοθετούµενο θεωρητικό 

υπόβαθρο και τις απαιτήσεις σε σχέση µε τα αναγκαία στοιχεία. Το σύνολο των 

χρησιµοποιούµενων µεθόδων κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες, την οικονοµική, τη 

µηχανιστική και την πρακτική. Σαφώς η κατηγοριοποίηση αυτή δεν είναι απόλυτη και 

µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε τα κριτήρια που υιοθετούνται σε κάθε 

περίπτωση. Στις οικονοµικές προσεγγίσεις εκτίµησης του ΒΧ παρουσιάστηκαν οι 

µεθοδολογίες οι οποίες βασίζονται στη χρήση συναρτήσεων παραγωγής, τη χρήση 

συναρτήσεων κόστους και τέλος στην εφαρµογή τεχνικών γραµµικού 

προγραµµατισµού ώστε να ληφθεί το οικονοµικά αποτελεσµατικό σύνορο 

παραγωγής. Στις µηχανιστικές προσεγγίσεις εκτίµησης του ΒΧ παρουσιάστηκαν 

µεθοδολογίες οι οποίες κάνουν χρήση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, των 
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βαρδιών των εργαζοµένων και τέλος ένα σύνολο οικονοµετρικών τεχνικών όπως 

στατιστικά φίλτρα και διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα. Στην τρίτη κατηγορία 

εκτίµησης του ΒΧ παρουσιάστηκε η µέθοδος της έρευνας η οποία βασίζεται στην 

επεξεργασία ερωτηµατολογίων από τις επιχειρήσεις.  

Στο τελευταίο τµήµα συζητήθηκαν µια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν 

το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. Η συζήτηση των παραγόντων αυτών 

κρίνεται σκόπιµη καθώς η ανάδειξη τους επιτρέπει µε την άσκηση της κατάλληλης 

οικονοµικής πολιτικής στο σωστό χρόνο να αυξηθούν τα επίπεδα χρησιµοποίησης της 

οικονοµίας κάτι που ταυτόχρονα οδηγεί και σε αύξηση των επενδύσεων και της 

απασχόλησης. Οι βασικοί παράγοντες που παρουσιάστηκαν είναι τα χαρακτηριστικά 

της παραγωγικής διαδικασίας, οι επικρατούσες συνθήκες από την πλευρά της 

προσφοράς και της ζήτησης, ο τρόπος οικονοµικής οργάνωσης, µία σειρά από µη 

οικονοµικούς λόγους και τέλος  η  ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 

3.1. Εισαγωγή  

Από το σύνολο των εναλλακτικών µεθόδων εκτίµησης του επιπέδου του ΒΧ  

που παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτή που έχει παραµεληθεί στη διεθνή 

βιβλιογραφία, κυρίως λόγω έλλειψης των απαραίτητων στοιχείων για την εφαρµογή 

της, είναι η µέθοδος που βασίζεται στην κατανάλωση του ηλεκτρισµού.  

Αναµφισβήτητα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το προϊόν και η εργασία, 

συνδέεται άµεσα µε τη ροή των υπηρεσιών του κεφαλαίου µέσω της συνάρτησης 

παραγωγής. Η κατανάλωση ηλεκτρισµού µπορεί να οδηγήσει σε ένα µέτρο 

χρησιµοποίησης του κεφαλαίου το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αντικειµενικό. 

Η χρήση της µεθόδου του ηλεκτρισµού παρουσιάζει µία σειρά πλεονεκτηµάτων τα 

οποία απορρέουν από τη φύση του ηλεκτρισµού. Ειδικότερα, ο ηλεκτρισµός είναι µία 

παραγωγική εισροή αµετάβλητης ποιότητας και πλήρως οµογενής και έτσι όταν αυτή 

χρησιµοποιείται δεν υφίστανται προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε τη µέτρηση και 

τη συνάθροιση των συνολικών καταναλώσεων των επιµέρους κλάδων µιας 
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οικονοµίας ή του επιµέρους µηχανολογικού εξοπλισµού. Επιπρόσθετα, ο ηλεκτρισµός 

δεν είναι εύκολο να αποθηκευτεί και άρα το όποιο µέγεθος κατανάλωσης αντιστοιχεί 

ακριβώς σε ότι έχει χρησιµοποιηθεί από την παραγωγική διαδικασία. 

 Ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου του ηλεκτρισµού είναι η 

διαθεσιµότητα των απαραιτήτων στοιχείων για την εφαρµογή της. Τα στοιχεία που 

απαιτούνται είναι η συνολική εγκατεστηµένη ιπποδύναµη στον τοµέα της 

βιοµηχανίας και η συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από 

τις ηλεκτροµηχανές που είναι εγκατεστηµένες επίσης, στη βιοµηχανία. Το πρόβληµα 

έγκειται στο κόστος συλλογής των στοιχείων της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης στη 

βιοµηχανία, µε αποτέλεσµα πολλές από τις έρευνες που διεξάγονταν στο παρελθόν να 

έχουν διακοπεί στις µέρες µας. Οι παραπάνω έρευνες συλλογής συνήθως διεξάγονται 

ανά τετραετία και συνεπώς η κατασκευή ολοκληρωµένων χρονοσειρών απαιτεί 

εφαρµογή τεχνικών παρεµβολής. Σε σχέση µε τη συνολική κατανάλωση της 

βιοµηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας το πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι σχεδόν σπάνια 

παρέχεται το ακριβές µέγεθος που καταναλώνεται από τις εγκατεστηµένες 

ηλεκτροµηχανές και συνεπώς θα πρέπει να γίνει µια λογική υπόθεση γύρω από το 

µέγεθος αυτό. Τέλος, ένα άλλο πρόβληµα της µεθόδου του ηλεκτρισµού είναι ότι δεν 

συγκαταλέγονται οι άλλες µορφές ενέργειας, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην 

παραγωγή, µε αποτέλεσµα να γίνονται δύσκολα γενικεύσεις σε σχέση µε την 

συνολική χρησιµοποίηση του κεφαλαίου.         

∆εδοµένης της αντικειµενικότητας που παρουσιάζει η µέθοδος του ηλεκτρισµού 

στο να προσδιορίζει το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου, κρίνεται σκόπιµο να 

παρουσιαστεί αναλυτικά στο παρόν κεφάλαιο και εν συνεχεία να εφαρµοστεί η εν 

λόγω µέθοδος στην ελληνική οικονοµία. Η δοµή του παρόντος κεφαλαίου έχει ως 

εξής: στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η µέθοδος του ηλεκτρισµού όπως 
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αυτή προτάθηκε από τον Foss (1963) και εν συνεχεία συζητούνται κάποιες 

επεκτάσεις της. Στο τρίτο µέρος αναλύονται τα βασικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η µέθοδος του ηλεκτρισµού. Στο τέταρτο µέρος γίνεται εφαρµογή της 

µεθόδου του ηλεκτρισµού στην Ελληνική οικονοµία. Στο πέµπτο µέρος προτείνεται 

µία εναλλακτική προσέγγιση εκτίµησης του ΒΧ, η οποία βασίζεται στην κατανάλωση 

του ηλεκτρισµού και την τεχνική της συνολοκλήρωσης, ενώ τέλος στο έκτο µέρος 

παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα της ανάλυσης. 

        

 

3.2.  Μέθοδοι εκτίµησης του ΒΧ βάσει της κατανάλωσης ενέργειας 

Η πρώτη ερευνητική προσπάθεια για την εκτίµηση του επιπέδου 

χρησιµοποίησης του κεφαλαίου η οποία βασίζεται στην κατανάλωση ενέργειας και 

ειδικότερα στην κατανάλωση ηλεκτρισµού έγινε από τον Foss (1963). Η 

προτεινόµενη µέθοδος µε τη χρήση του ηλεκτρισµού φαινόταν να προσφέρει µία 

πρακτική αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα µέτρησης του 

ΒΧ του κεφαλαίου, καθώς η µέθοδος κρίνεται ως ιδιαίτερα αντικειµενική  

Ο Foss (1963) σηµείωσε ότι η παρατηρούµενη αύξηση του προϊόντος ανά 

µονάδα παραγωγικής εισροής στα τέλη της δεκαετίας του 1960, σε σχέση µε την προ-

πολεµική περίοδο, δεν µπορεί να αποδοθεί µόνο σε παράγοντες όπως για παράδειγµα 

η αύξηση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού, των αποτελεσµατικότερων 

µεθόδων διοίκησης ή της βελτίωσης της τεχνολογίας. Ένας σηµαντικός παράγοντας 

που είχε παραµεληθεί και έπρεπε οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη, ήταν η αύξηση του 

ΒΧ του κεφαλαίου, καθώς πέρα από την βελτίωση της τεχνολογίας η εµπειρία του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου αποτέλεσε σηµαντικό παράδειγµα για την υιοθέτηση σε 

µεταπολεµικό χρόνο δύο ή ακόµη και τριών βαρδιών σε περιόδους υψηλής ζήτησης. 



 81 

Έτσι ο Foss (1963) στην προσπάθεια του να εκτιµήσει το κατά πόσο αυξήθηκε 

µεταπολεµικά το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου επικέντρωσε την προσοχή 

του σε τρία συγκεκριµένα έτη, το 1929, το 1939 και το 1954. Έχοντας ως βασικό 

σκοπό την µέτρηση χρησιµοποίησης του κεφαλαίου για τα τρία παραπάνω έτη, ο Foss 

(1963) ανέπτυξε µία πρωτοποριακή µέθοδο η οποία βασίζεται στη συνολική 

ιπποδύναµη των εγκατεστηµένων ηλεκτροµηχανών στη βιοµηχανία και τη 

βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η µεθοδολογία του Foss (1963) επικεντρώνεται στη χρήση των 

ηλεκτροµηχανών δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία της 

συνολικά εγκατεστηµένης ιπποδύναµης στη βιοµηχανία των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Ήδη από το 1929 οι ηλεκτροµηχανές συνιστούσαν το 80% της συνολικά 

εγκατεστηµένης ιπποδύναµης στη βιοµηχανία, ενώ το 1954 το ποσοστό αυτό άγγιζε 

το 88%. Σε σχέση µε τη βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ο Foss 

(1963) σηµείωσε ότι αυτή επιµερίζεται σε τέσσερις βασικούς σκοπούς: 1) για 

φωτισµό 2) για την κίνηση του εξοπλισµού 3) ως παραγωγική εισροή, π.χ. στον 

κλάδο χηµικών και τέλος 4) για κλιµατισµό και θέρµανση. Προκειµένου να 

αποφευχθεί η όποια µεροληψία στον υπολογισµό του ΒΧ του κεφαλαίου, λαµβάνεται 

υπόψη µόνο η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις ήδη εγκατεστηµένες 

ηλεκτροµηχανές. Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιµα από την οµοσπονδιακή 

επιτροπή ενέργειας (Federal Power Commission) των Ηνωµένων Πολιτειών η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροµηχανές συγκροτούσε το 75% της 

συνολικής βιοµηχανικής κατανάλωσης.         

Ο Foss (1963) έχοντας στην διάθεση του τα απαραίτητα στοιχεία, τη συνολική 

εγκατεστηµένη ιπποδύναµη των ηλεκτροµηχανών στη βιοµηχανία και την αντίστοιχη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε στον υπολογισµό του επιπέδου 
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χρησιµοποίησης του κεφαλαίου σύµφωνα µε τον ακόλουθο τρόπο: αν υποθέσουµε ότι 

το σύνολο της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης στο τέλος ενός συγκεκριµένου έτους 

είναι 94000 ίπποι (HP), τότε το πρώτο βήµα είναι να πολλαπλασιαστεί το παραπάνω 

µέγεθος µε το σύνολο των ωρών που διαθέτει ένα έτος, δηλαδή 

24×365×94000=823440000, ώστε να υπολογιστεί ο µέγιστος αριθµός ωρών-

ιπποδύναµης (horsepower hours). Στο δεύτερο βήµα το σύνολο των ωρών-

ιπποδύναµης µετατρέπεται σε µια κοινή µε τον ηλεκτρισµό µονάδα µέτρησης έργου 

όπως για παράδειγµα σε κιλοβατώρες (kWh). Η σταθερά µετατροπής µίας ώρας-

ιπποδύναµης σε κιλοβατώρες είναι η 0.746, δηλαδή µία ώρα-ιπποδύναµης ισοδυναµεί 

σε  0.746 kWh. Οπότε το σύνολο των kWh στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ισούται µε 

823440000×0.746=614286240. 

 Στο τρίτο βήµα, το σύνολο των υπολογιζόµενων kWh προσαρµόζεται ώστε να 

ληφθεί υπόψη η αποτελεσµατικότητα των ηλεκτροµηχανών, καθώς περίπου το 10% 

από τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται υπο τη µορφή 

θερµότητας. Συνεπώς, το σύνολο των  κιλοβατώρων διαιρείται µε 0.9, δηλαδή 

614286240 ÷ 0.9 = 682540267. Το µέγεθος αυτό αποτελεί τη µέγιστη δυνατή 

κατανάλωση βάσει της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης. Στο τέταρτο βήµα 

υπολογίζεται, αν δεν είναι ήδη διαθέσιµο, η αναλογία από τη συνολική βιοµηχανική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται για την κίνηση των 

ηλεκτροµηχανών. Αν υποθέσουµε λοιπόν ότι η συνολική βιοµηχανική κατανάλωση 

είναι 220000000 kWh και οι ηλεκτροµηχανές καταναλώνουν το 75% του συνόλου, 

τότε το µέγεθος του ενδιαφέροντος για τον υπολογισµό του ΒΧ του κεφαλαίου είναι 

220000000×0.75=165000000 kWh. Πέµπτο και τελευταίο βήµα, είναι ο υπολογισµός 

του ΒΧ του κεφαλαίου από τον λόγο της πραγµατικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας ως προς την θεωρητικά µέγιστη κατανάλωση, δηλαδή για το παράδειγµα 
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µας η τιµή του ΒΧ είναι  165000000 kWh ÷ 682540267 kWh = 0.2417. Ο Πίνακας 

3.1 που ακολουθεί παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα βήµατα που ακολουθήθηκαν στο 

παραπάνω παράδειγµα, ώστε να εκτιµηθεί ο ΒΧ του κεφαλαίου µε τη µέθοδο του 

Foss (1963). 

 

Πίνακας 3.1 Υπολογισµός του ΒΧ του κεφαλαίου βάσει µεθόδου Foss (1963).  
   

   

Τα βήµατα της µεθόδου του Foss (1963)  Μέγεθος 
   
   

(1) Σύνολο εγκατεστηµένης ιπποδύναµης ηλεκτροµηχανών        94000 
   

(2) Ώρες-ιπποδύναµης ανά έτος ((1)×8760)        823440000 
   

(3) Μετατροπή ωρών-ιπποδύναµης σε kWh ((2) × 0,746)        614286240 
   

(4) Προσαρµοσµένες  kWh ((3) ÷ 0,9)        682540267 
   

(5) Συνολική βιοµηχανική κατανάλωση σε kWh        220000000 
   

     α. ποσοστό κατανάλωσης από ηλεκτροµηχανές                 75÷100 
   

     β. κατανάλωση από ηλεκτροµηχανές ((5)×(5α))        165000000 
   

(6) Ποσοστό χρησιµοποίησης ηλεκτροµηχανών ((5β) ÷ (4))               0.2417 
   

 

 

Η προσέγγιση του Foss (1963) για τα τρία εξεταζόµενα έτη, ανέδειξε ότι το 

επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου κατά το 1954 ήταν σηµαντικά υψηλότερο 

από τα αντίστοιχα επίπεδα του 1929 και 1939. Ειδικότερα, το επίπεδο 

χρησιµοποίησης του κεφαλαίου το 1954 ήταν 31% υψηλότερο σε σχέση µε το 1929 

και 38% υψηλότερο σε σχέση µε το 1939. Ωστόσο, ο Foss (1963) σηµείωσε ότι το 

1929 ήταν έτος υψηλής οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ το 1954 ήταν έτος ύφεσης, 

οπότε επαναπροσδιόρισε τους υπολογισµούς του για το έτος 1955, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε ως έτος σχετικά υψηλής οικονοµικής δραστηριότητας. Οι νέοι αυτοί 

υπολογισµοί έδειξαν ότι το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου το 1955 ήταν 

κατά 45% υψηλότερο σε σχέση µε αυτό του 1929.  
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Τα ευρήµατα του Foss (1963) για το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου 

επαναχρησιµοποιήθηκαν και επεκτάθηκαν έως και το 1962 από τους Jorgenson και 

Griliches (1967), στην προσπάθεια τους να ερµηνεύσουν την παρατηρούµενη 

µεταβολή της παραγωγικότητας στην οικονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών. 

Επακολούθησαν πλήθος άλλων µελετών οι οποίες εφάρµοσαν την µέθοδο του 

ηλεκτρισµού για τον υπολογισµό του ΒΧ του κεφαλαίου σε διάφορες χώρες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι µελέτες των Heathfield (1972) για το Ηνωµένο βασίλειο, 

Kim και Kwon (1973) για τη Νότιο Κορέα, Winston (1975) για το Πακιστάν, Bautista 

(1975) για τις Φιλιππίνες, Morawetz (1976) για το Ισραήλ και τέλος του Vernardakis 

(1985) για την Ελλάδα.        

Πιο συγκεκριµένα, ο Heathfield (1972) είναι ο πρώτος ο οποίος εφαρµόζει τη 

µέθοδο του ηλεκτρισµού για τον προσδιορισµό του ΒΧ του κεφαλαίου στη Μεγάλη 

Βρετανία. Παρά την απουσία επαρκών στοιχείων ώστε να εφαρµοστεί η µέθοδος µε 

απόλυτα σωστό τρόπο, κατόρθωσε να φτάσει σε εκτιµήσεις για το σύνολο της 

βιοµηχανίας, όπως επίσης και για έξι επιµέρους κλάδους, καλύπτοντας το χρονικό 

διάστηµα 1955-1968. Ειδικότερα, η εγκατεστηµένη ιπποδύναµη ήταν διαθέσιµη µόνο 

για το έτος 1951. Βασιζόµενος στη συνέχεια σε µία δειγµατοληπτική έρευνα του 

Συµβουλίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electricity Council) για την Αγγλία και την 

Ουαλία το 1961 και µετά από µια σειρά κάπως περιοριστικών υποθέσεων προσέγγισε 

την εγκατεστηµένη ιπποδύναµη για το έτος 1961 στη Μεγάλη Βρετανία. Έχοντας στη 

διάθεση του τιµές για την εγκατεστηµένη ιπποδύναµη µόνο για το 1951 και 1961, 

συµπλήρωσε τις παρατηρήσεις του δείγµατος του µε παρεµβολή (interpolation) και 

παρέκταση (extrapolation), υποθέτοντας ότι ο λόγος εγκατεστηµένης ιπποδύναµης ως 

προς το απόθεµα κεφαλαίου παραµένει σταθερός. Τα στοιχεία για την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας ήταν διαθέσιµά από το υπουργείο ενέργειας (Ministry of 
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power). Συγκρίνοντας τον εκτιµηµένο ΒΧ µε άλλα τρία εναλλακτικά µέτρα 

προσδιορισµού του ΒΧ του κεφαλαίου διαπίστωσε ότι η µέθοδος του ηλεκτρισµού 

επιδεικνύει αντίστοιχες µεταβολές κατά τη διάρκεια του δείγµατος. Τέλος, αφού ο 

Heathfield (1972) τονίζει τη δυσκολία χρήσης της µεθόδου του ηλεκτρισµού σαν 

µέτρο προσδιορισµού του απόλυτου µεγέθους της χρησιµοποίησης του κεφαλαίου, 

θεωρεί ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συγκρίσεις σε διαπεριφερειακό και διεθνές 

επίπεδο. Έτσι συγκρίνοντας το ΒΧ µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Μεγάλης 

Βρετανίας συµπεραίνει ότι χρησιµοποίηση του κεφαλαίου στη Μεγάλη Βρετανία 

υπολείπεται αυτής των  Ηνωµένων Πολιτειών κατά 30%.                        

Ο Morawetz (1976), διαπιστώνει ότι οι σηµαντικότερες προσπάθειες έως τότε 

για την προσέγγιση του ΒΧ του κεφαλαίου βασίζονται στη µέθοδο του ηλεκτρισµού 

(βλέπε: Foss (1963), Jorgenson and Griliches (1967), Kim and Kwon (1973) και 

Winston (1975)).  Κοινό γνώρισµα  όλων των παραπάνω εργασιών είναι το 

εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου, το οποίο συνήθως 

κυµαίνεται µεταξύ 15% και 25%. Συγκεκριµένα, συγκρίνοντας τα δύο πιο 

διαδεδοµένα µέτρα εκτίµησης του ΒΧ της εποχής του για το Ισραήλ και τις 

Φιλιππίνες, διαπίστωσε ότι οι εκτιµήσεις οι οποίες βασίζονται στο µέτρο του 

ηλεκτρισµού είναι µεροληπτικές, υποεκτιµώντας συστηµατικά τον ΒΧ σε σχέση  µε 

το µέτρο της διεξαγωγής έρευνας (Survey measure). Οι αιτίες στις οποίες αποδίδει τη 

συστηµατική αυτή υποεκτίµηση είναι: Πρώτον, ότι εκ των πραγµάτων µια 

παραγωγική διαδικασία δεν µπορεί να διεξαχθεί λειτουργώντας τον όποιο 

µηχανολογικό εξοπλισµό µε τη µέγιστη δυνατή του ισχύ και για όλο το χρονικό 

διάστηµα που απαιτείται ώστε να διεκπεραιωθεί η διεργασία αυτή (rated capacity 

problem). ∆εύτερον, ο συνολικός µηχανολογικός εξοπλισµός δεν αποτελείται 

αποκλειστικά και µόνο από ηλεκτροµηχανές, αλλά και από µηχανές που κάνουν 
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χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας (non-electrical equipment problem). Στα 

τελικά του συµπεράσµατα ο Morawetz (1976) προτείνει εξαιτίας των ανυπέρβλητων 

προβληµάτων στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών σε επίπεδο επιχείρησης, 

τη µέτρηση του ΒΧ µε τη διεξαγωγή έρευνας, µέχρι αποσαφηνίσεως σε µεγαλύτερο 

βαθµό της µεθόδου του ηλεκτρισµού.                

∆εδοµένης της µερικής συµµετοχής της κατανάλωσης του ηλεκτρισµού σε 

σχέση µε τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση µιας οικονοµίας, ο Bosworth (1985) 

προτείνει την εκτίµηση του επιπέδου χρησιµοποίησης του κεφαλαίου βάσει της 

συνολικής κατανάλωσης καυσίµων. Η βασική ιδέα του Bosworth (1985) για τον 

υπολογισµό του επιπέδου χρησιµοποίησης του κεφαλαίου είναι αντίστοιχη του 

µέτρου του ηλεκτρισµού, καθώς η ενεργοποίηση του κεφαλαίου για την επίτευξη 

παραγωγής απαιτεί τη χρήση ενέργειας. Από θεωρητικής απόψεως φαίνεται ιδιαίτερα 

ελκυστικό το να λαµβάνεται υπόψη η συνολική ενεργειακή κατανάλωση του 

κεφαλαίου, σε σχέση µε το να χρησιµοποιείται µόνο η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Έτσι αν θεωρηθεί ότι υπάρχει µία σταθερή σχέση F0 µεταξύ κάθε µονάδας 

του αποθέµατος κεφαλαίου Κ και των καυσίµων που καταναλώνονται F σε ένα 

επίπεδο χρησιµοποίησης U, τότε µπορούµε να λάβουµε την παρακάτω σχέση:  

 

0t t tF F K U=                                         (3.1) 

        

Άρα το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου µπορεί να οριστεί απλά 

αναδιατάσσοντας την παραπάνω σχέση ως προς U, δηλαδή: 

 

1
0

1 t
t

t

FU F K
  =   
  

                  (3.2) 
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Λαµβάνοντας υπόψη το ζήτηµα της εξοικονόµησης καυσίµων δια µέσω της 

τεχνολογικής µεταβολής και θεωρώντας ότι ρυθµός εξοικονόµησης είναι σταθερός 

και ίσος µε h, τότε οι σχέσεις (3.1) και (3.2) τροποποιούνται ως εξής: 

 

0
ht

t t tF F e K U−=                   (3.3) 
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htt

t

FU F K e−
  =   
  

                (3.4) 

       

Ωστόσο όµως, η εκτίµηση του ΒΧ του κεφαλαίου δια µέσω της σχέσης (3.4) 

προϋποθέτει την εκτίµηση του ρυθµού εξοικονόµησης καυσίµων h. Η τιµή του h 

µπορεί να εκτιµηθεί από τη σχέση (3.3) αν οι τιµές του U είναι γνωστές. Αν 

υποθέσουµε ότι το U λαµβάνει τυχαίες τιµές τότε θα ήταν εφικτό να εκτιµηθεί η (3.3) 

µε ελάχιστα τετράγωνα και να ληφθεί µία αµερόληπτη εκτίµηση για την τιµή του h, 

θεωρώντας φυσικά το U σαν ένα τυχαίο όρο. Γενικότερα όµως, το U θα 

χαρακτηρίζεται τόσο από τάση όσο και από κυκλική συµπεριφορά, οπότε: 

 

     0 0
0 0

,            όπου kt ktt t
t t tkt kt

U U
U U e U e u u

U e U e

   
= = =   

   
             (3.5) 

 

Αντικαθιστώντας τη σχέση (3.5) στην (3.3) λαµβάνουµε την παρακάτω (3.6) σχέση, 

ενώ κάτω από την υπόθεση ότι οι αποκλίσεις του επιπέδου χρησιµοποίησης του 

κεφαλαίου από την τάση είναι τυχαίες, τότε το tu  δίνεται από την (3.7): 

 

  ' ( ) '
0 0 0 0            όπου k h t

t t tF F e K u F F U−= =                  (3.6) 

   ' ( )
0

k h t
t t tu F F e K−=                                                   (3.7) 
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Πέρα από τα δύο παραπάνω προτεινόµενα µέτρα ο Bosworth (1985), 

λαµβάνοντας υπόψη, πέρα της τεχνολογικής µεταβολής, και την πιθανή επίδραση που 

µπορεί να έχει στο επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου η διακύµανση των τιµών 

των ενεργειακών εισροών, προχώρησε µε τη βοήθεια της συνάρτησης CES στην 

εισαγωγή δύο ακόµη µέτρων τα οποία παρουσιάζονται από τις σχέσεις (3.8) και (3.9) 

παρακάτω: 

 

   
2

2 2( )
3
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t
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                (3.8) 
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             (3.9) 

 

Όπου, A και B σταθερές, Fp , Kp  και Ep  οι τιµές των καυσίµων, του κεφαλαίου και 

του ηλεκτρισµού, αντίστοιχα, κ και η είναι οι ρυθµοί µεταβολής του κεφαλαίου και 

των καυσίµων, αντίστοιχα, E η ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρισµού, γ ο ρυθµός 

εξοικονόµησης ηλεκτρισµού εξαιτίας της τεχνολογικής µεταβολής και τέλος 2σ  και 

3σ  είναι οι ελαστικότητες µεταξύ κεφαλαίου και καυσίµων και ηλεκτρισµού και 

καυσίµων, αντίστοιχα.  

Παρά τη θεωρητικά ελκυστική προσέγγιση του Bosworth (1985), ο ίδιος 

αναγνωρίζει µία σειρά από προβλήµατα στα προτεινόµενα µέτρα τα οποία 

στηρίζονται στη συνολική κατανάλωση καυσίµων. Πρώτον, κανένα από τα µέτρα 

αυτά (σχέσεις (3.2) και (3.7)) δεν είναι σε θέση να κάνει τον διαχωρισµό µεταξύ του 

χρόνου χρησιµοποίησης και της έντασης χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. ∆εύτερον, 

δεν προσδιορίζεται σε καµία περίπτωση ένα τεχνολογικά µέγιστο επίπεδο 

χρησιµοποίησης ώστε να είναι δυνατή µια πιθανή δια-κλαδική σύγκριση. Τρίτον, 
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τίθεται το ζήτηµα το κατά πόσο οι εναλλακτικές ενεργειακές πηγές είναι οµογενείς 

κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση που χρησιµοποιείται µόνο ο ηλεκτρισµός και 

τέταρτον, υπάρχει το πρόβληµα της αποθήκευσης κάποιων ενεργειακών πηγών κάτι 

που και πάλι δεν ισχύει για τον ηλεκτρισµού. Τέλος, ο Bosworth (1985), σηµειώνει 

ότι µεταξύ όλων των πηγών ενέργειας, ο ηλεκτρισµός εξακολουθεί να είναι η 

περισσότερο υποσχόµενη ενεργειακή πηγή για τη λήψη µέτρων που εκτιµούν 

ικανοποιητικά το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου.  

Οι Anxo και Sterner (1994), σαφώς επηρεασµένοι από τις εργασίες των Foss 

(1963), Heathfield (1972) και Bosworth (1985), χρησιµοποίησαν επίσης την 

κατανάλωση του ηλεκτρισµού µε σκοπό να εκτιµήσουν το επίπεδο χρησιµοποίησης 

του κεφαλαίου. Για τον υπολογισµό του ΒΧ του κεφαλαίου, αντί της χρήσης του 

λόγου της πραγµατοποιθείσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως προς την 

µέγιστη δυνατή κατανάλωση, η οποία αντιστοιχεί στη συνολικά εγκατεστηµένη 

ιπποδύναµη, οι Anxo και Sterner (1994) προτείνουν τη χρήση πολύ πιο 

λεπτοµερειακών στοιχείων µε έναν νέο τρόπο. Το γενικότερο ενδιαφέρον για τη 

δυνατότητα υψηλότερης τιµολόγησης σε ώρες αιχµής ως µέσω εξοµάλυνσης της 

καµπύλης φόρτωσης του δικτύου ηλεκτροδότησης, οδήγησε στη µελέτη των 

στιγµιαίων µεταβολών της κατανάλωσης ηλεκτρισµού. Η διαθεσιµότητα στοιχείων 

ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλή συχνότητα, ανά ώρα η και λιγότερο, βοηθάει 

στο να προσεγγιστεί το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου µελετώντας την 

πορεία της κατανάλωσης σε 24ωρη, εβδοµαδιαία, µηνιαία η ακόµη και ετήσια βάση. 

Τα στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζονται µε στοιχεία για το 

σύνολο των εργατοωρών ή των βαρδιών για την περίοδο υπο µελέτη, ώστε να 

προσεγγιστεί ο χρόνος λειτουργίας του διαθέσιµου κεφαλαίου. Πιο συγκεκριµένα, 

δεδοµένης της ύπαρξης των παραπάνω στοιχείων, ο χρόνος λειτουργίας του 
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κεφαλαίου eH  µπορεί να προσεγγιστεί µε σχετική ακρίβεια δια µέσω της παρακάτω 

σχέσης:      

 

1 1

n n

e i i ii i
H H e e

= =
=∑ ∑                (3.10) 

 

Η ιδέα πίσω από την σχέση (3.10), είναι ότι κάθε τµήµα του µηχανολογικού 

εξοπλισµού απαιτεί την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ύψους ei ώστε να 

λειτουργήσει για χρονικό διάστηµα Hi. Από τη στιγµή που προσδιοριστούν οι 

σταθµισµένες ώρες λειτουργίας του κεφαλαίου He, τότε ο λόγος των πραγµατικών 

ωρών λειτουργίας προς τον δυνητικά µέγιστο αριθµό ωρών λειτουργίας αποτελεί ένα 

µέτρο για το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, οι Anxo και 

Sterner (1994), αναγνωρίζοντας ότι για κάθε παραγωγική µονάδα πάντοτε υφίσταται 

η αποκαλούµενη αυτόνοµη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας eb, η οποία 

προορίζεται για φωτισµό, θέρµανση, λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ., 

προσαρµόζουν τη σχέση (3.10) ώστε να αφαιρείται κάθε φορά το επίπεδο της 

αυτόνοµης κατανάλωσης. Η νέα προσαρµοσµένη σχέση παρουσιάζεται παρακάτω:        
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Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου των Anxo και Sterner (1994) όπως 

ισχυρίζονται και οι ίδιοι, είναι ότι χρησιµοποιούν λεπτοµερειακά στοιχεία (ανά ώρα) 

για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι δεν υφίστανται τα ζητήµατα της 

τεχνολογικής µεταβολής και της υποκατάστασης του ηλεκτρισµού µε άλλες µορφές 

ενέργειας. Το πλεονέκτηµα της χρήσης λεπτοµερειακών στοιχείων είναι ταυτόχρονα 
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και το σοβαρότερο µειονέκτηµα της µεθόδου καθώς όπως παρατηρούν οι Anxo και 

Sterner (1994), οι µόνες χώρες για τις οποίες εντοπίστηκε διαθεσιµότητα 

ικανοποιητικών στοιχείων ήταν η Σουηδία, η Νορβηγία, οι Ηνωµένες Πολιτείες και 

τέλος η Γαλλία.     

 

 

3.3. Προβλήµατα Εκτίµησης βάσει της µεθόδου του Foss (1963) 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η µέθοδος εκτίµησης του BX που βασίζεται στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει προταθεί από τον Foss (1963), 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

100

8760 0.90
it

it
it

E
CU

C

∗
=

∗ ÷
              (3.12) 

όπου:   itCU  : ο ΒΧ του κεφαλαίου, στον τοµέα ή κλάδο i, την περίοδο t. 

itE     : η καταναλισκοµένη ηλεκτρική ενέργεια του τοµέα i, την περίοδο t. 

itC  : η µέγιστη δυνητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του τοµέα i, 

την περίοδο t.  
 8760 : αριθµός ωρών κατά τη διάρκεια ενός έτους. 
 0.90 : συντελεστής αποδοτικότητας των ηλεκτροµηχανών.  
 

Ο παραπάνω ορισµός αντιµετωπίζει µια σειρά από προβλήµατα τα οποία 

οδηγούν στην µεροληπτική εκτίµηση του ΒΧ του κεφαλαίου. Πρώτον, δεν λαµβάνει 

υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για επισκευές και συντήρηση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού. Ένας ακριβής ορισµός θα προϋπόθετε την αφαίρεση των ωρών σε ετήσια 

βάση που απαιτούνται για επισκευές, λόγω φθοράς και προγραµµατισµένης 

συντήρησης, από το σύνολο των ωρών ενός έτους. Μια τέτοια παράλειψη έχει σαν 

αποτέλεσµα τη συστηµατική υποεκτίµηση του ΒΧ του κεφαλαίου. Το µέγεθος αυτής 

της υποεκτίµησης δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα σοβαρό καθώς οι ώρες 

συντήρησης και επισκευών αποτελούν µικρή αναλογία σε σχέση µε τις ώρες που 
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διαθέτει ένα έτος. Σίγουρα όµως το µέγεθος της υποεκτίµησης θα ποικίλει από κλάδο 

σε κλάδο ανάλογα µε τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας.             

∆εύτερον, η µέγιστη δυνητική κατανάλωση του παραπάνω ορισµού 

αναφέρεται στο θεωρητικό µέγιστο (24 ώρες ανά ηµέρα για 365 µέρες το χρόνο) και 

όχι στο εφικτό µέγιστο, δηλαδή το µέγιστο που αντιστοιχεί στις πραγµατικές 

συνθήκες µέσα στις οποίες η παραγωγική διαδικασία λαµβάνει χώρα. Το τι ακριβώς 

υποδηλώνει ο όρος πραγµατικά υπάρχουσες συνθήκες, γίνεται ξεκάθαρο δια µέσω 

του παρακάτω παραδείγµατος (Morawetz, 1976). Ας υποθέσουµε ότι αντικείµενο 

µίας βιοµηχανικής µονάδας είναι η κοπή µεταλλικών ράβδων. Ο χειριστής του 

µηχανήµατος κοπής θα πρέπει πρώτα να επιλέξει τις επιθυµητές ρυθµίσεις κοπής, στη 

συνέχεια να εισάγει τη ράβδο στο µηχάνηµα, να εκτελέσει τη διαδικασία κοπής και 

τέλος να µετακινήσει και να αποθηκεύσει τη ράβδο. Σε όλα αυτά τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας µόνο κατά το στάδιο κοπής το µηχάνηµα καταναλώνει 

ενέργεια στο µέγιστο της ισχύς του. Πιθανό είναι επίσης ακόµη και κατά το στάδιο 

της κοπής το µηχάνηµα να µη λειτουργεί στο µέγιστο, αλλά σε κάποιο χαµηλότερο 

επίπεδο, καθώς συχνά οι κατασκευαστές µηχανών συστήνουν η λειτουργία να µην 

διεξάγεται στον µέγιστο βαθµό. Είναι ξεκάθαρο ότι στα υπόλοιπα τρία στάδια, τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παραγωγικής διαδικασίας, το µηχάνηµα 

παραµένει σε αδράνεια χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια.                       

Σαφώς και η αναλογία του χρόνου κατά τον οποίο ένα µηχάνηµα λειτουργεί 

κοντά στο επίπεδο της µέγιστης ισχύος του, ποικίλει και από τη φύση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Σε µία παραγωγική διαδικασία, όπου η επιλογή των 

κατάλληλων ρυθµίσεων σε µία µηχανή είναι χρονοβόρα, ο χρόνος λειτουργίας της 

µηχανής µε µέγιστη ισχύ µπορεί να βρίσκεται σε µικρή αναλογία σε σχέση µε τον 

συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας. 
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Απεναντίας, σε διαδικασίες κατά τις οποίες η γραµµή παραγωγής είναι συνεχής και 

αδιάκοπτη, ένα µηχάνηµα θα µπορούσε να λειτουργεί µε τη µέγιστη ισχύ του για ένα 

πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα ή ακόµη και για όλο το χρονικό διάστηµα στο οποίο 

λαµβάνει χώρα η παραγωγική διαδικασία. Εν κατακλείδι, το πρόβληµα λειτουργίας 

του µηχανολογικού εξοπλισµού µε µη-µέγιστη ισχύ, οδηγεί σε µεροληπτική εκτίµηση 

και πιο συγκεκριµένα σε υπο-εκτίµηση του πραγµατικού ΒΧ του κεφαλαίου. Το 

µέγεθος της µεροληψίας είναι συνάρτηση του κατά πόσο η διαδικασία παραγωγής 

είναι συνεχής ή όχι. Όσο πιο συνεχής είναι µια παραγωγική διαδικασία τόσο 

µικρότερη είναι η µεροληψία και αντίστροφα. 

Τρίτον, ο άνωθεν ορισµός του ΒΧ βασίζεται στην υπόθεση ότι ηλεκτρική 

ενέργεια είναι η µοναδική πηγή ενέργειας στη βιοµηχανία (Kim and Kwon, 1973). 

Στην πραγµατικότητα όµως, επιµέρους τµήµατα του µηχανολογικού εξοπλισµού 

χρησιµοποιούν και άλλες µορφές ενέργειας. Για παράδειγµα, τα χυτήρια στη 

µεταλλουργία, οι κλίβανοι στην υαλουργία και οι φούρνοι στην βιοµηχανία 

τροφίµων, είναι πιθανόν να κάνουν χρήση και άλλων µορφών ενέργειας πέρα της 

ηλεκτρικής (π.χ. ντίζελ, υγραέριο, φυσικό αέριο κτλ.). Η χρήση και άλλων πηγών 

ενεργείας στη βιοµηχανία για τη λειτουργία µέρους του µηχανολογικού εξοπλισµού 

δεν θα οδηγούσε σε µεροληπτική εκτίµηση του ΒΧ, αν οι µηχανές αυτές 

χρησιµοποιούνταν στον ίδιο βαθµό όπως και οι ηλεκτροµηχανές. Κάτι τέτοιο όµως 

είναι δύσκολο να υποστηριχθεί καθώς υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους 

αναµένεται εντατικότερη χρησιµοποίηση του εξοπλισµού όπως χυτήρια, κλίβανοι και 

φούρνοι. Πρώτον, τεχνολογικοί περιορισµοί καθιστούν δύσκολο ή ακόµη και 

αδύνατο τον τερµατισµό λειτουργίας τέτοιου εξοπλισµού, έστω και για µικρά χρονικά 

διαστήµατα. ∆εύτερον, ακόµη και αν παραµεριστούν οι όποιοι τεχνολογικοί 

περιορισµοί, ο βαρύς αυτός εξοπλισµός απαιτεί ως συνήθως περιορισµένη ανθρώπινη 
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εργασία ώστε να βρίσκεται σε λειτουργία κατά τις απογευµατινές ή νυχτερινές 

βάρδιες. Έτσι, ακόµη και αν η µίσθωση εργασίας κατά τη νυχτερινή βάρδια 

κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την πρωινή, είναι πιθανό να 

παραµένει επικερδής η λειτουργία του εξοπλισµού κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας. 

Αντίθετα, σε περιπτώσεις στις οποίες ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός είναι εντάσεως 

εργασίας, τότε είναι εφικτό να αποτελεί µη κερδοφόρα επιλογή η λειτουργία στο 

σύνολο της ηµέρας.    

Η παρουσία εξοπλισµού που δεν κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια, δεδοµένης 

της εντατικότερης χρησιµοποίησης του, οδηγεί σε υπο-εκτίµηση του πραγµατικού 

ΒΧ, ακόµη και αν αποτελεί µικρή αναλογία σε σχέση µε το συνόλου του αποθέµατος 

κεφαλαίου. Αν για παράδειγµα σε µία παραγωγική µονάδα, το 12% του αποθέµατος 

του κεφαλαίου της χρησιµοποιεί φυσικό αέριο µε ένταση λειτουργίας 3 βάρδιες ανά 

ηµέρα και το υπόλοιπο 80% χρησιµοποιεί ηλεκτρισµό µε ένταση λειτουργίας µία 

βάρδια, ο ΒΧ στην περίπτωση αυτή, βάσει της µεθόδου Foss (1963), είναι 33%, ενώ 

ο πραγµατικός ΒΧ βρίσκεται στο 41%. Με άλλα λόγια µία µικρή παρουσία 

εξοπλισµού που δεν καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, µόλις 12%, συντελεί σε 

υποεκτίµηση του πραγµατικού ΒΧ κατά 20%. Είναι προφανές λοιπόν ότι το µέγεθος 

της υποεκτίµησης θα αυξάνει α) όσο µικραίνει η αναλογία των ηλεκτροµηχανών ως 

προς το συνολικό απόθεµα κεφαλαίου και β) όσο εντατικότερα χρησιµοποιείται ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός που δεν καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια.                 

 Το µέγεθος µεροληψίας του ΒΧ µε τη µέθοδο του ηλεκτρισµού σε σχέση µε 

τον πραγµατικό ΒΧ µπορεί να προσεγγιστεί µέσω ενός απλού θεωρητικού 

παραδείγµατος. Οι υποθέσεις οι οποίες γίνονται για την απλούστευση του 

παραδείγµατος είναι οι ακόλουθες: πρώτον, η θεωρητική µέγιστη κατανάλωση (total 

rated capacity consumption) είναι πάντοτε µεγαλύτερη ή ίση από την µέγιστη εφικτή 
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κατανάλωση (maximum feasible consumption), δεύτερον, ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός ο οποίος κινείται µε ηλεκτρική ενέργεια λειτουργεί σε µια βάρδια, ενώ σε 

αντίθεση ο υπόλοιπος εξοπλισµός σε τρεις βάρδιες και τέλος δεν λαµβάνεται υπόψη ο 

χρόνος για επισκευές και συντήρηση του εξοπλισµού όπως επίσης και το πρόβληµα 

απωλειών ενέργειας υπο τη µορφή της θερµότητας.   

Στον Πίνακα 3.2, παρουσιάζεται το µέγεθος της µεροληψίας στην εκτίµηση 

του ΒΧ µε την µέθοδο του ηλεκτρισµού βάσει των τριών υποθέσεων που έχουν γίνει. 

Η πρώτη στήλη παρουσιάζει ένα σύνολο από πιθανούς λόγους της µέγιστης εφικτής 

κατανάλωσης ως προς τη θεωρητικά µέγιστη κατανάλωση. Η δεύτερη στήλη 

παρουσιάζει επίσης ένα σύνολο από πιθανούς λόγους του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού 

ως προς το συνολικό εξοπλισµό. Στην τρίτη στήλη εκτιµάται ο ΒΧ µε τη µέθοδο του 

ηλεκτρισµού προσαρµοσµένος ως προς το πρόβληµα προσδιορισµού της δυνητικής  

κατανάλωσης, αγνοώντας όµως το πρόβληµα του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού. Στην 

τέταρτη στήλη εκτιµάται επίσης ο ΒΧ µε τη µέθοδο του ηλεκτρισµού αγνοώντας το 

πρόβληµα προσδιορισµού της δυνητικής  κατανάλωσης και το πρόβληµα του µη-

ηλεκτρικού εξοπλισµού. Στην πέµπτη στήλη υπολογίζεται ο πραγµατικός ΒΧ και 

τέλος στην έκτη στήλη δίνεται το µέγεθος της µεροληψίας.   

Όπως µπορεί να διαπιστωθεί από την τελευταία στήλη του Πίνακα 3.2, η 

µεροληψία είναι πάντοτε αρνητική, πράγµα που υποδηλώνει ότι ο ΒΧ συστηµατικά 

υπο-εκτιµάται. Οι τιµές µεροληψίας κυµαίνονται από το 0%, όταν δεν υφίσταται το 

πρόβληµα προσδιορισµού του δυνητικού µέγιστου (rated capacity problem) και ο 

ηλεκτρισµός είναι η µοναδική πηγή ενέργειας του εξοπλισµού, έως το 93% όταν η 

µέγιστη εφικτή κατανάλωση είναι µόλις το 20% της θεωρητικά µέγιστης 

κατανάλωσης και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέργεια συνιστά το 

10% του συνολικού εξοπλισµού. Η επίδραση που έχει το πρόβληµα προσδιορισµού 
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του δυνητικού µέγιστου στην υπο-εκτίµηση του ΒΧ, διαπιστώνεται από τις γραµµές 

στις οποίες ο λόγος της στήλης 2 παίρνει την τιµή µηδέν. Το µέγεθος της υπο-

εκτίµησης κυµαίνεται από το 80% όταν ο λόγος της στήλης 2 παίρνει την ελάχιστη 

τιµή του,  έως το 0% όταν ο ίδιος λόγος παίρνει την µέγιστη τιµή του.      

 

Πίνακας 3.2 Μέγεθος µεροληψίας του ΒΧ µε την µέθοδο του Foss(1963).  
ΜΕΚ/ΘΜΚ ΜΕΕ/ΣΕ ΒΧ

1 
ΒΧ

2 
ΒΧ ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ

*(%) 
0.20 0.00 33.33 6.66 33.33 -0.80 
0.20 0.10 33.33 6.66 39.99 -0.83 
0.20 0.30 33.33 6.66 53.33 -0.88 
0.20 0.50 33.33 6.66 66.67 -0.90 
0.20 0.70 33.33 6.66 79.99 -0.92 
0.20 0.90 33.33 6.66 93.33 -0.93 
0.40 0.00 33.33 13.33 33.33 -0.60 
0.40 0.10 33.33 13.33 39.99 -0.67 
0.40 0.30 33.33 13.33 53.33 -0.75 
0.40 0.50 33.33 13.33 66.67 -0.80 
0.40 0.70 33.33 13.33 79.99 -0.83 
0.40 0.90 33.33 13.33 93.33 -0.86 
0.50 0.00 33.33 16.67 33.33 -0.50 
0.50 0.10 33.33 16.67 39.99 -0.58 
0.50 0.30 33.33 16.67 53.33 -0.69 
0.50 0.50 33.33 16.67 66.67 -0.75 
0.50 0.70 33.33 16.67 79.99 -0.79 
0.50 0.90 33.33 16.67 93.33 -0.82 
0.60 0.00 33.33 19.99 33.33 -0.40 
0.60 0.10 33.33 19.99 39.99 -0.50 
0.60 0.30 33.33 19.99 53.33 -0.62 
0.60 0.50 33.33 19.99 66.67 -0.70 
0.60 0.70 33.33 19.99 79.99 -0.75 
0.60 0.90 33.33 19.99 93.33 -0.78 
0.80 0.00 33.33 26.66 33.33 -0.20 
0.80 0.10 33.33 26.66 39.99 -0.33 
0.80 0.30 33.33 26.66 53.33 -0.50 
0.80 0.50 33.33 26.66 66.67 -0.60 
0.80 0.70 33.33 26.66 79.99 -0.67 
0.80 0.90 33.33 26.66 93.33 -0.71 
1.00 0.00 33.33 33.33 33.33 0.00 
1.00 0.10 33.33 33.33 39.99 -0.17 
1.00 0.30 33.33 33.33 53.33 -0.38 
1.00 0.50 33.33 33.33 66.67 -0.50 
1.00 0.70 33.33 33.33 79.99 -0.58 
1.00 0.90 33.33 33.33 93.33 -0.64 

Σηµειώσεις: 
Στήλη  1:Λόγος µέγιστης εφικτής κατανάλωσης ως προς τη θεωρητική µέγιστη κατανάλωση.   
Στήλη  2:Λόγος µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού ως προς το συνολικό εξοπλισµό. 
Στήλη 3:ΒX µε τη µέθοδο του ηλεκτρισµού προσαρµοσµένος ως προς το πρόβληµα προσδιορισµού της δυνητικής  
κατανάλωσης, αγνοώντας όµως το πρόβληµα του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού.    
Στήλη  4:ΒX µε τη µέθοδο του ηλεκτρισµού αγνοώντας το πρόβληµα προσδιορισµού της δυνητικής  κατανάλωσης 
και το πρόβληµα του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού. 
Στήλη  5:Ο πραγµατικός BX. 
Στήλη  6:Μεροληψία του BX µε τη µέθοδο του ηλεκτρισµού σε σχέση µε τον πραγµατικό BX.   

* Το µέγεθος της µεροληψίας δίνεται από την εξής σχέση: 2( )ΒΧ −ΒΧ ÷ΒΧ  
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Η επίδραση που έχει η παρουσία του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού στην 

παραγωγική διαδικασία µπορεί να εξακριβωθεί από τις τελευταίες πέντε γραµµές του 

Πίνακα 3.2, εκεί δηλαδή όπου δεν υφίσταται το πρόβληµα προσδιορισµού του 

δυνητικού µέγιστου. Η υπο-εκτίµηση σε αυτή την περίπτωση έχει ελάχιστη τιµή 17% 

και µέγιστη 64%, µε άλλα λόγια η υπο-εκτίµηση αυξάνει όσο αυξάνει και το µερίδιο 

του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού σε σχέση µε τον συνολικό εξοπλισµό. Η έκταση της 

µεροληψίας που προκύπτει από συνδυασµό του προβλήµατος της παρουσίας µη-

ηλεκτρικού εξοπλισµού όπως επίσης και του προβλήµατος του προσδιορισµού του 

δυνητικού µέγιστου εντοπίζεται σε όλες τις υπόλοιπες γραµµές του Πίνακα 3.2. Για 

παράδειγµα όταν ο λόγος µέγιστης εφικτής κατανάλωσης ως προς θεωρητικά µέγιστη 

κατανάλωση είναι 80% και ο ηλεκτρικός εξοπλισµός είναι το µισό του συνολικού 

εξοπλισµού, τότε η µέθοδος εκτίµησης του ΒΧ που βασίζεται στον ηλεκτρισµό 

υποεκτιµά τον πραγµατικό ΒΧ κατά 60%. 

Συνοψίζοντας, καθίσταται ξεκάθαρο ότι ο ΒΧ όπως υπολογίζεται από την 

µέθοδο του Foss (1963), υπο-εκτιµάται συστηµατικά και µάλιστα σε ορισµένες 

περιπτώσεις σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε τον πραγµατικό ΒΧ. Ο βαθµός υπο-

εκτίµησης είναι µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ του 

θεωρητικού µέγιστου και του εφικτού µέγιστου όπως επίσης και όσο µεγαλύτερο 

είναι το µερίδιο του µη-ηλεκτρικού εξοπλισµού στο σύνολο του εξοπλισµού.        

 

 

3.4. Εφαρµογή της µεθόδου του ηλεκτρισµού στην ελληνική οικονοµία  

3.4.1. Εφαρµογή στο σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας.  

Προκειµένου να εφαρµοστεί η µέθοδος του Foss (1963) δια µέσω της σχέσης 

(3.12), θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι δύο βασικές χρονοσειρές. Οι 
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χρονοσειρές αυτές είναι: πρώτον η συνολική βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας και δεύτερον η συνολική εγκατεστηµένη ιπποδύναµη στο σύνολο της 

βιοµηχανίας. Σε σχέση µε την πρώτη χρονοσειρά, τη συνολική βιοµηχανική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή είναι διαθέσιµη ήδη από το 1960 έως και 

σχετικά πρόσφατα (2007) από το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την Ενέργεια 

(Ε.Π.Σ.Ε) του υπουργείου ανάπτυξης.12 Το Ε.Π.Σ.Ε αναπτύχθηκε από το κέντρο 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και το υπουργείο ανάπτυξης στα πλαίσια του µέτρου 

3.4.9 του επιχειρησιακού προγράµµατος ενέργειας που εντάσσεται στο δεύτερο 

κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Η επέκταση και η ολοκλήρωσή του προγράµµατος 

υποστηρίχθηκε στα πλαίσια του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Η ενηµέρωσή 

του συστήµατος πραγµατοποιείται µε ευθύνη του υπουργείου ανάπτυξης και την 

τεχνική υποστήριξη του κέντρου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το διάγραµµα 3.1 

παρουσιάζει τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την ελληνική 

βιοµηχανία σε µεγαβατώρες από το 1960 έως το 2002.    

 

∆ιάγραµµα 3.1. Βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

MWh

Έτος
 

                                                 
12 Βλέπε: http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh?objtype=resquery 
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Σε σχέση µε τη δεύτερη χρονοσειρά, τη συνολική εγκατεστηµένη ιπποδύναµη 

στο σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας, υφίσταται το ζήτηµα της µη άµεσης 

διαθεσιµότητας της από κάποια βάση δεδοµένων. Συνεπώς προκειµένου να 

εφαρµοστεί η µέθοδος του Foss (1963), θα πρέπει η χρονοσειρά αυτή να εκτιµηθεί 

βάσει των διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων. Το πρόβληµα της µη άµεσης παροχής 

της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης στη βιοµηχανία υπάρχει σε όλες τις µελέτες που 

έχουν εφαρµόσει στο παρελθόν την προσέγγιση του Foss (1963). Για παράδειγµα ο 

Heathfield (1972) εφαρµόζοντας την µέθοδο του ηλεκτρισµού για το χρονικό 

διάστηµα 1955-1968 για την Αγγλία, είχε στη διάθεση του την εγκατεστηµένη 

ιπποδύναµη µόνο για δύο έτη, το 1951 και 1961. Ο Heathfield (1972) συµπλήρωσε 

την χρονοσειρά της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης κάνοντας την υπόθεση ότι ο λόγος 

εγκατεστηµένης ιπποδύναµης/αποθέµατος κεφαλαίου παραµένει σταθερός. 

Στην περίπτωση της ελληνικής πραγµατικότητας είναι διαθέσιµος 

ικανοποιητικός αριθµός σηµειακών εκτιµήσεων (point estimates) για το µέγεθος του 

συνολικού αποθέµατος της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης στη βιοµηχανία. Για τη 

χρονική περίοδο του ενδιαφέροντος µας, 1960-2002, υπάρχουν επτά στον αριθµό 

σηµειακές εκτιµήσεις οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της 

εγκατεστηµένης ιπποδύναµης. Ειδικότερα, τα έτη για τα οποία είναι διαθέσιµές αυτές 

οι εκτιµήσεις είναι τα ακόλουθα: το 1958, το 1963, το 1969, το 1973, το 1978, το 

1984 και τέλος το 1988. Οι εκτιµήσεις για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη 

προέρχονται από τις αντίστοιχες απογραφές της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για την βιοµηχανία, βιοτεχνία, εµπόριο και άλλων υπηρεσιών. Η 

τελευταία µέτρηση του συνολικού αποθέµατος της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης 

ήταν αυτή του 1988, καθώς µετέπειτα η ΕΣΥΕ διέκοψε τη διεξαγωγή της απογραφής 

λόγω κόστους. Για τη συµπλήρωση των ενδιάµεσων ετών από το 1958 έως και το 
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1988, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία των χορηγούµενων αδειών για τις ετήσιες 

προσθήκες σε ιπποδύναµη για νέα και επεκταθέντα εργοστάσια-εργαστήρια στο 

βιοµηχανικό τοµέα. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα από την εθνική στατιστική 

υπηρεσία και ανακτήθηκαν από τη βάση δεδοµένων «Η Ελληνική Οικονοµία σε 

Αριθµούς».13 Στη συνέχεια για την επέκταση της σχετικής χρονοσειράς έως και το 

2002, χρησιµοποιήθηκαν επίσης οι χορηγούµενες ετήσιες άδειες για την προσθήκη 

ιπποδύναµης σε νέα και επεκταθέντα εργοστάσια και εργαστήρια αλλά επιπροσθέτως 

και προκειµένου να λάβουµε υπόψη µας τις διενεργούµενες αποσβέσεις του 

αποθέµατος της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης αφαιρέθηκαν οι βεβαιώσεις απαλλαγής 

ιπποδύναµης από εργοστάσια και εργαστήρια. Τα στοιχεία για τις βεβαιώσεις 

απαλλαγής ιπποδύναµης από το 1989 έως και το 2002, είναι διαθέσιµα επίσης από 

την εθνική στατιστική υπηρεσία. Το διάγραµµα 3.2 παρουσιάζει την συνολική 

εγκατεστηµένη ιπποδύναµη για την ελληνική βιοµηχανία.    

  

 

∆ιάγραµµα 3.2 Συνολική εγκατεστηµένη ιπποδύναµη στην ελληνική βιοµηχανία 
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13 Βλέπε : www.economics.gr  
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Έχοντας στην διάθεση µας τις δύο απαραίτητες µεταβλητές, την συνολική 

βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την συνολική εγκατεστηµένη 

ιπποδύναµη στη βιοµηχανία, ήµαστε πλέον σε θέση να εφαρµόσουµε την 

µεθοδολογία του Foss (1963) για την εκτίµηση του ΒΧ του κεφαλαίου. 

Ακολουθώντας ένα προς ένα τα βήµατα που περιγράφονται στον Πίνακα 3.1, 

λαµβάνονται οι εκτιµήσεις για το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου στην 

ελληνική βιοµηχανία. Η µοναδική διαφοροποίηση σε σχέση µε τα βήµατα του Πίνακα 

3.1, ακολουθώντας τον Foss (1963), είναι ότι στο βήµα (5α) υποθέσαµε ως ποσοστό 

κατανάλωσης από τις ηλεκτροµηχανές το 70% και όχι το 75%. Υιοθετήθηκε 

προσεγγιστικά η τιµή που χρησιµοποιείται από τον Foss (1963) για το σύνολο του 

δείγµατος, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το ακριβές µέγεθος 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκατεστηµένες ηλεκτροµηχανές. Το 

υπόλοιπο 30% υποθέτουµε ότι καταναλώνεται σε άλλους σκοπούς όπως για 

παράδειγµα φωτισµό, θέρµανση, κλιµατισµό κτλ.. Το διάγραµµα 3.3 παρουσιάζει το 

ΒΧ του κεφαλαίου βάσει της µεθόδου του Foss (1963).   

 

∆ιάγραµµα 3.3. Η µέθοδος του Foss (1963) για το σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας 
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Εξετάζοντας το διάγραµµα 3.3, διαπιστώνουµε ότι το εκτιµηµένο µέτρο του ΒΧ 

µε την µέθοδο του ηλεκτρισµού, επιδεικνύει την αναµενόµενη πορεία. Πιο 

συγκεκριµένα, υψηλά επίπεδα χρησιµοποίησης παρατηρούνται στις δεκαετίες του 

1960 και του 1970, τα οποία εν συνεχεία αποκλιµακώνονται στις δεκαετίες του 1980 

και 1990. Τέλος, ανοδική πορεία διαπιστώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 

στις αρχές του 2000. Οι ακριβείς τιµές των διεξαχθέντων εκτιµήσεων, 

παρουσιάζονται αναλυτικά για την περίοδο 1960-2002 στον Πίνακα 3.3, ο οποίος 

ακολουθεί αµέσως παρακάτω:       

 

Πίνακας 3.3. Οι τιµές το ΒΧ από τη µέθοδο του Foss (1963) 
Έτος % BX  Έτος % BX  Έτος % BX  Έτος % BX 
1960 14.4565  1971 22.4982  1982 17.6600  1993 14.7408 
1961 15.3600  1972 19.8633  1983 17.7558  1994 14.8553 
1962 14.0157  1973 19.0633  1984 17.5387  1995 15.1461 
1963 12.9890  1974 19.2367  1985 16.7952  1996 14.9622 
1964 14.8989  1975 19.2585  1986 16.1441  1997 15.0674 
1965 15.6391  1976 20.3232  1987 14.8209  1998 15.2230 
1966 21.3142  1977 19.5251  1988 15.8987  1999 14.8866 
1967 23.2200  1978 20.6691  1989 16.0048  2000 15.2027 
1968 22.8021  1979 21.0832  1990 16.4831  2001 16.2173 
1969 22.5903  1980 20.8088  1991 15.9128  2002 16.7594 
1970 22.3243  1981 18.7769  1992 15.4891  2003 - 

 
 
 

Αντίστοιχη πορεία µε το παραπάνω µέτρο του ηλεκτρισµού επιδυκνείουν για 

την ελληνική οικονοµία και άλλα µέτρα στα οποία υιοθετούνται εναλλακτικές 

µεθοδολογίες. Για παράδειγµα, το µέτρο του ΒΧ του ECFIN το οποίο λαµβάνεται 

βάσει της µεθοδολογίας της συνάρτησης παραγωγής παρουσιάσει αντίστοιχη 

συµπεριφορά (βλέπε την ασυνεχή γραµµή στο διάγραµµα 4.1, σελ 187). Επίσης, τα 

ίδια χαρακτηριστικά προκύπτουν και στο µέτρο του ΒΧ το οποίο υπολογίζεται βάσει 

της µεθοδολογίας SVAR, όπως αυτή παρουσιάζεται στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο 

(βλέπε τη συνεχή γραµµή στο διάγραµµα 4.1, σελ. 187). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι οι µοναδικές δηµοσιευµένες εκτιµήσεις για το επίπεδο 
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χρησιµοποίησης του κεφαλαίου µε την µέθοδο του ηλεκτρισµού για την ελληνική 

βιοµηχανία είναι αυτές του Vernardaki (1985), ο οποίος διεξήγαγε εκτιµήσεις για το 

διάστηµα 1964-1978. Οι εκτιµήσεις του Vernardaki (1985) για το παραπάνω σχετικά 

µικρό διάστηµα, έδωσαν µέσο BX του κεφαλαίου ίσο µε 21.43%, ενώ οι δικές µας 

εκτιµήσεις και για το ίδιο χρονικό διάστηµα υπέδειξαν µέσο BX του κεφαλαίου ίσο 

µε 20.22%. ∆ιεξάγοντας τον έλεγχο περί ισότητας των δύο δειγµατικών µέσων, 

διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται µεταξύ αυτών στατιστικά σηµαντική διαφορά.14 

Συνεπώς θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι εκτιµήσεις µας είναι σχεδόν 

αντίστοιχες µε αυτές του Vernardaki (1985). Τέλος, και σε σχέση µε το απόλυτο 

µέγεθος των εκτιµήσεων µας διαπιστώνεται ότι το επίπεδο χρησιµοποίησης του 

κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα χαµηλό, όπως άλλωστε συµβαίνει και σε όλες τις 

αντίστοιχες εφαρµογές για άλλες χώρες. Επίσης, το εύρος διακύµανσης των 

εκτιµηµένων τιµών βρίσκεται εντός των ορίων του 15% µε 25%, όπως αυτά έχουν 

υποδειχθεί από παρελθοντικές µελέτες (Heathfield, 1972; Morawetz, 1976 και 

Vernardakis, 1985)  

 
 
3.4.2. Εφαρµογή σε επιµέρους κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας.  

Στο τµήµα αυτό επεκτείνεται η εφαρµογή της µεθοδολογίας του Foss (1963) 

στους επιµέρους κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας. Όπως και στην περίπτωση του 

συνόλου της βιοµηχανίας, οι δύο κρίσιµες χρονοσειρές για κάθε κλάδο είναι η 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και η συνολική 

εγκατεστηµένη ιπποδύναµη. Πηγές άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών για  τις 

παραπάνω δύο χρονοσειρές είναι το Ε.Π.Σ.Ε. του υπουργείου ανάπτυξης και η εθνική 

στατιστική υπηρεσία, αντίστοιχα. Ειδικότερα, η κλαδική κατανάλωση ηλεκτρικής 

                                                 
14 Συγκεκριµένα, το p-value της t-στατιστικής είναι ίσο µε 0.30, γεγονός που σηµαίνει ότι η µηδενική 
υπόθεση περί ισότητας των µέσων δεν απορρίπτεται για τα τυπικά επίπεδα σηµαντικότητας.  
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ενέργειας είναι διαθέσιµη από το Ε.Π.Σ.Ε. για το χρονικό διάστηµα 1960-2007. Το 

ζήτηµα όµως το οποίο ανακύπτει έχει να κάνει µε τα διαθέσιµα κλαδικά στοιχεία 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι επιµέρους κλάδοι εµφανίζονται 

οµαδοποιηµένοι. Συνεπώς δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία του Foss 

(1963) σύµφωνα µε το τρέχον σύστηµα κλαδικής ταξινόµησης. Οι όποιες κλαδικές 

εκτιµήσεις λάβουν χώρα, θα πρέπει να ακολουθούν την οµαδοποίηση που έχει 

υιοθετηθεί από το Ε.Π.Σ.Ε.. Η εφαρµογή λοιπόν της µεθόδου του ηλεκτρισµού 

γίνεται για τις παρακάτω οµάδες κλάδων: α) βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και 

καπνού, β) βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργίας, ενδυµασίας και δέρµατος, γ) 

βιοµηχανία ξύλου, χαρτιού, εκδόσεων και εκτυπώσεων, δ) βιοµηχανία πετρελαίου, 

χηµικών, ελαστικών και πλαστικών, ε) βιοµηχανία µη-µεταλλικών ορυκτών, βασικών 

µετάλλων και µεταλλικών προϊόντων και τέλος στ) λοιπή βιοµηχανία. Η διαθέσιµη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις παραπάνω οµάδες βιοµηχανικών 

κλάδων είναι εκφρασµένη σε µεγαβατώρες (MWh).       

Η βασική πορεία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισµό της χρονοσειράς της 

εγκατεστηµένης ιπποδύναµης σε κάθε επιµέρους κλάδο της βιοµηχανίας, είναι η ίδια 

µε αυτή που ακολουθήθηκε για το σύνολο της βιοµηχανίας. Απαρχή για τον 

υπολογισµό των χρονοσειρών του αποθέµατος της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης σε 

κάθε κλάδο, αποτέλεσαν οι επτά σηµειακές εκτιµήσεις (1958, 1963, 1969, 1973, 

1978, 1984 και 1988), οι οποίες προέρχονται από τις αντίστοιχες απογραφές της 

ΕΣΥΕ για την βιοµηχανία, βιοτεχνία, εµπόριο και άλλων υπηρεσιών. Οι επτά 

παραπάνω τιµές προσαρµόστηκαν κατάλληλα ώστε να αντιστοιχούν σε ένα κοινό 

σύστηµα κλαδικής ταξινόµησης. Ουσιαστικά το πρόβληµα το οποίο προκύπτει 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι στις παραπάνω έρευνες της στατιστικής υπηρεσίας 

υιοθετήθηκαν διαφορετικά συστήµατα κλαδικής ταξινόµησης από το τρέχον σύστηµα 
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κλαδικής ταξινόµησης, STAKOD 03, βάσει του οποίου διατίθενται τα κλαδικά 

στοιχεία των χορηγούµενων αδειών για τις ετήσιες προσθήκες ιπποδύναµης. Σαν 

αποτέλεσµα προτού προχωρήσουµε στην συµπλήρωση των παρατηρήσεων µεταξύ 

των ετών για τα οποία έχουν διεξαχθεί οι έρευνες της στατιστικής υπηρεσίας, θα 

πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές.  

Ειδικότερα, και για κάθε µία από τις παραπάνω επτά απογραφές της 

βιοµηχανίας, βιοτεχνίας, εµπορίου και άλλων υπηρεσιών, τα κλαδικά στοιχεία της 

εγκατεστηµένης ιπποδύναµης αρχικά προσαρµόστηκαν από το υπάρχον σε κάθε 

περίπτωση σύστηµα ταξινόµησης στο σύστηµα ταξινόµησης NACE 70. Eν συνεχεία 

από το NACE 70 στο σύστηµα ταξινόµησης NACE REV. 1.1 και τέλος από το 

NACE REV. 1.1 στο επιθυµητό σύστηµα ταξινόµησης STAKOD 03. Οι προσαρµογές 

στην ιπποδύναµη κάθε κλάδου µεταξύ των παραπάνω συστηµάτων ταξινόµησης 

έγιναν κάνοντας χρήση των σχετικών πινάκων αντιστοιχίας, οι οποίοι είναι 

διαθέσιµοι από την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία (Eurostat).15 Έχοντας λοιπόν 

προσαρµόσει τις επτά απογραφές στο σύστηµα κλαδικής ταξινόµησης STAKOD 03, 

τα ενδιάµεσα έτη µεταξύ 1958 και 1988 συµπληρώνονται βάσει των χορηγούµενων 

αδειών για τις ετήσιες προσθήκες ιπποδύναµης σε κάθε κλάδο. Οι χορηγούµενες 

άδειες για τις ετήσιες προσθήκες ιπποδύναµης ανά κλάδο είναι διαθέσιµές από την 

εθνική στατιστική υπηρεσία στο σύστηµα ταξινόµησης STAKOD 03. Τέλος, για την 

επέκταση των κλαδικών χρονοσειρών του µεγέθους της εγκατεστηµένης ιπποδύναµης 

από το 1989 έως και το 2002, χρησιµοποιήθηκαν επίσης οι χορηγούµενες ετήσιες 

άδειες και εν συνεχεία αφαιρέθηκαν οι βεβαιώσεις απαλλαγής ιπποδύναµης. Τα 

στοιχεία για τις βεβαιώσεις απαλλαγής ιπποδύναµης από το 1989 έως και το 2002 

είναι διαθέσιµα επίσης από την ΕΣΥΕ. 

                                                 
15 Βλέπε: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ 
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Έχοντας στην διάθεση µας τις απαραίτητες µεταβλητές σε κλαδικό επίπεδο, 

µπορεί να εκτιµηθεί ο ΒΧ του κεφαλαίου σύµφωνα µε την µέθοδο του Foss (1963). 

Ακολουθώντας τα ίδια ακριβώς βήµατα όπως και στην περίπτωση του συνόλου της 

βιοµηχανίας, λαµβάνονται οι εκτιµήσεις για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες 

κλάδους. Οι διεξαχθέντες εκτιµήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στα διαγράµµατα 

3.4(I) έως 3.4(VI), και τα οποία ακολουθούν αµέσως παρακάτω. 

  

∆ιάγραµµα 3.4. Η µέθοδος του Foss (1963) για επιµέρους κλάδους της ελληνικής 
βιοµηχανίας 
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Η βασική πορεία του ΒΧ του κεφαλαίου στους επιµέρους κλάδους, όπως ήταν 

αναµενόµενο, ακολουθεί περίπου την πορεία του ΒΧ για το σύνολο της βιοµηχανίας, 

δηλαδή σχετικά υψηλές τιµές κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970, µε 

ακολουθούµενες χαµηλότερες τιµές κατά τις επόµενες δύο δεκαετίες. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος τροφίµων, ποτών και καπνού, ο οποίος παρουσιάζει 

ανοδική τάση έως και το τέλος του δείγµατος. Σε σχέση µε το απόλυτο µέγεθος των 

κλαδικών εκτιµήσεων θα αναµένονταν αρκετά υψηλά επίπεδα χρησιµοποίησης για 

δύο οµάδες βιοµηχανικών κλάδων οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 1) του πετρελαίου, 

χηµικών, ελαστικών και πλαστικών και 2) των µη-µεταλλικών ορυκτών, βασικών 

µετάλλων και µεταλλικών προϊόντων. Όπως διαφαίνεται από τα διαγράµµατα 3.4(IV) 

και 3.4(V), οι δύο αυτές οµάδες κλάδων παρουσιάζουν σαφώς υψηλότερα επίπεδα 

χρησιµοποίησης σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους, κάτι που αποδίδεται κυρίως 

στο ότι η λειτουργία αυτών των κλάδων είναι σχετικά συνεχής (2 ή και 3 βάρδιες), 

καθώς επίσης και στο ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ηλεκτρισµός χρησιµοποιείται ως 

παραγωγική εισροή.  Σε γενικές γραµµές διαπιστώνουµε ότι οι εκτιµήσεις µας για το 

ΒΧ σε κλαδικό επίπεδο είναι σύµφωνες µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις που έχουν γίνει 

από τον Vernardaki (1985).  
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3.5. Εκτίµηση ΒΧ µε τη µέθοδο της συνολοκλήρωσης 

3.5.1. Το θεωρητικό πλαίσιο.  

Η πρωτοποριακή µεθοδολογία του Foss (1963) και η µετέπειτα επεκτάσεις της από 

τους Jorgenson και Griliches (1967), Heathfield (1972) και Winston (1975), 

αποτελέσαν το έναυσµα στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρατηρούµενα επίπεδα 

κατανάλωσης βιοµηχανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Με δεδοµένη την αύξηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού και τη διαρκώς αυξανόµενη χρήση του ηλεκτρισµού για 

τη λειτουργία των µηχανών, όπως και ταυτόχρονα τη συµπληρωµατικότητα µεταξύ 

της κατανάλωσης του ηλεκτρισµού και του ΒΧ του κεφαλαίου, ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960, προτάθηκε η χρήση της κατανάλωσης του ηλεκτρισµού σαν 

προσεγγιστική µεταβλητή (proxy variable) της εισροής του κεφαλαίου στην 

παραγωγή.  

Πιο συγκεκριµένα ο Taylor (1967) έδειξε ότι το ύψος του ενεργού αποθέµατος 

κεφαλαίου (active capital stock) για πέντε βασικούς βιοµηχανικούς κλάδους του 

Ηνωµένου Βασιλείου, µπορεί µε ακρίβεια να εκτιµηθεί βάσει της βιοµηχανικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης ο Moody (1974) παρέθεσε θεωρητικούς 

και πρακτικούς λόγους βάσει των οποίων στοιχειοθετείται η χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας σαν µέτρο της εισροής του κεφαλαίου σε οικονοµετρικές εξειδικεύσεις 

συναρτήσεων παραγωγής. Ο Moody (1974) µετά από σειρά εµπειρικών εφαρµογών 

και κάνοντας χρήση τόσο χρονολογικών σειρών όσο και διαστρωµατικών στοιχείων 

ανέδειξε τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση µε άλλα 

µέτρα εκτίµησης της εισροής του κεφαλαίου.                   

Οι Christenson και Jorgenson (1970) πρότειναν την παρακάτω σχέση για τη 

µέτρηση της εισροής του κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία: 

* ( ) ( ( ) / ( )) ( )K t E t EM t K t=               (3.13) 
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όπου, * ( )K t  η εισροή του κεφαλαίου, ( )E t  το επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, ( )EM t  το µέγιστο επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας υπό την 

υπόθεση ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα επί 365 

µέρες το χρόνο και ( )K t  το απόθεµα κεφαλαίου. Προφανώς, στην παραπάνω σχέση 

(3.13) αν ο λόγος ( ) / ( )K t EM t  είναι διαχρονικά σταθερός και ίσος µε C, τότε η 

εισροή του κεφαλαίου είναι ευθέως ανάλογη µε την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας ( * ( ) ( )K t CE t= ). Η υπόθεση όµως περί της διαχρονικής µη-µεταβολής της 

ιπποδύναµης ανά µονάδα αποθέµατος κεφαλαίου είναι µάλλον περιοριστική. Σαν 

αποτέλεσµα ο Moody (1974) προτείνε την τροποποίηση της (3.13) µε την 

ενσωµάτωση του όρου ate− , ώστε πλέον να λαµβάνεται υπόψη η διαχρονική 

αποκλιµάκωση του λόγου ( ) / ( )K t EM t . Η σχέση αυτή παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

* ( ) ( )( ( ) / ( )) atK t E t K t EM t e−=               (3.14) 

 

Αν υιοθετήσουµε τη ρεαλιστική υπόθεση ότι ο ρυθµός αποκλιµάκωσης του λόγου 

( ) / ( )K t EM t  είναι διαχρονικά σταθερός, τότε εξακολουθεί να ισχύει το γεγονός ότι 

εισροή του κεφαλαίου είναι ευθέως ανάλογη µε την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

     * ( ) ( )       όπου,   ( ( ) / ( )) atK t C E t C K t EM t e−′ ′= =                       (3.15) 

   
 

Στο σηµείο αυτό ακολουθώντας το αναλυτικό πλαίσιο των Shaikh και Moudud 

(2004), για τον υπολογισµό του ΒΧ, εισάγεται η παρακάτω ταυτότητα  (3.16), η 

οποία συνδέει το προϊόν µε τη ροή του κεφαλαίου στην παραγωγή.  
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*

*
* *

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

Y t Y t
Y t K t

Y t K t
=               (3.16) 

 

όπου, ( )Y t συµβολίζει το προϊόν την περίοδο t, * ( )Y t  είναι το δυνητικό προϊόν την 

περίοδο t και τέλος * ( )K t  είναι η ροή του κεφαλαίου επίσης για την περίοδο t. 

Αντικαθιστώντας τη σχέση (3.15) στην ταυτότητα (3.16), λαµβάνουµε την ταυτότητα 

(3.17), όπου πλέον το κεφάλαιο έχει αντικατασταθεί από τη βιοµηχανική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.    

 
*

*

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

Y t Y t
Y t E t

Y t E t
=                (3.17) 

 
 
Ορίζοντας ως ( )v t  το λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το δυνητικό προϊόν 

*

( )
( )

( )

E t
v t

Y t
=  και ως ( )u t  τον ΒΧ 

*

( )
( )

( )

Y t
u t

Y t
= , τότε η ταυτότητα (3.17) µπορεί να 

εκφραστεί ως εξής: 
 

1( ) ( ) ( ) ( )Y t u t v t E t−=                (3.18) 

 

Ενώ σε λογαριθµική µορφή η (3.18) µετασχηµατίζεται όπως παρακάτω: 

 

log ( ) log ( ) log ( ) log ( )Y t u t v t E t= − +             (3.19) 

 

Θεωρώντας ότι το προϊόν σε µακροχρόνιο ορίζοντα κυµαίνεται γύρω από το 

δυνητικό επίπεδο προϊόντος, έτσι ώστε ο τρέχον ΒΧ της οικονοµίας για κάθε περίοδο 

t  να κυµαίνεται γύρω από ένα επιθυµητό επίπεδο χρησιµοποίησης * ( )u t  ( * ( ) 1u t = ), 

τότε ο λογάριθµος του ( )u t  µπορεί να εξισωθεί µε τον όρο σφάλµατος ( )ue t . Η 

παραπάνω υπόθεση ουσιαστικά υπονοεί ότι σε µία οικονοµία οι επιχειρήσεις σε 



 111 

µακροχρόνιο ορίζοντα είναι σε θέση να προσαρµόζουν το επίπεδο παραγωγής τους 

σε σχέση µε το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος, κάτι που είναι απολύτως 

αναµενόµενο σε όλες τις θεωρητικές προσεγγίσεις (Shaikh και Moudud, 2004). Η ως 

άνω υπόθεση δίνεται από την σχέση (3.20).        

 

log ( ) ( )uu t e t=                (3.20) 

 
 

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη γενική µορφή της εξειδίκευσης της τεχνολογικής 

προόδου, σύµφωνα µε την οποία µεταβάλλεται διαχρονικά ο λόγος ηλεκτρικής 

ενέργειας ως προς το δυνητικό προϊόν. Αν υποθέσουµε ότι ο λόγος αυτός 

µεταβάλλεται αρχικά εξαιτίας της αυτόνοµης τεχνολογικής µεταβολής και στη 

συνέχεια εξαιτίας της ενσωµάτωσης της τεχνολογικής µεταβολής, η οποία µε τη 

σειρά της εξαρτάται από την συσσώρευση του κεφαλαίου και συνεπώς από τον ρυθµό 

µεταβολής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η γενική εξειδίκευση της 

τεχνολογικής µεταβολής λαµβάνει την ακόλουθη µορφή:        

 

1 2v Eg b b g= +                 (3.21) 

 
 
Όπου, vg  ο ρυθµός µεταβολής της ηλεκτρικής ενέργειας ως προς το δυνητικό προϊόν, 

1b  η αυτόνοµη τεχνολογική µεταβολή, 2b  ο ρυθµός ενσωµάτωσης της τεχνολογικής 

µεταβολής και Eg  ο ρυθµός µεταβολής της κατανάλωσης βιοµηχανικής ηλεκτρικής 

ενέργειας, δηλαδή:  

 
 

1 2

( ) ( )

( ) ( )

dv t dE t
dt dtb b

v t E t
= +               (3.22) 
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Πολλαπλασιάζοντας την σχέση (3.22) µε dt , λαµβάνουµε την (3.23) η οποία 

παρουσιάζεται ακριβώς παρακάτω: 

 

1 2

( ) ( )

( ) ( )

dv t dE t
b dt b

v t E t
= +                          (3.23) 

 
 
Ολοκληρώνοντας την (3.23), έχουµε την (3.24), η οποία µε την σειρά της αναλύεται 

στην (3.25).  

 

1 2

( ) ( )

( ) ( )

dv t dE t
b dt b

v t E t
= +∫ ∫ ∫               (3.24) 

 

0 1 2log ( ) log ( ) ( )vv t b b t b E t e t= + + +                (3.25) 

 
 

Αντικαθιστώντας την παραπάνω (3.25) σχέση στην (3.19), λαµβάνουµε την (3.26):  

 

0 1 2log ( ) log ( ) ( log ( ) ( )) ( )v uY t E t b b t b E t e t e t= − + + + +           (3.26) 

 
 

Η (3.26) κατόπιν πράξεων γράφεται: 

 

0 1 2log ( ) log ( ) log ( ) ( ) ( )u vY t E t b b t b E t e t e t= − − − + −           (3.27) 

ή 

0 1 2log ( ) log ( ) ( )Y t a a t a E t e t= + + +              (3.28) 

     

Όπου, 0 0a b= − , 1 1a b= − , 2 21a b= −  και ( ) ( ) ( )u ve t e t e t= − . Η σχέση (3.28) δύναται 

να αποτελέσει τη µακροχρόνια ισορροπία µεταξύ του λογαρίθµου του συνολικού 

προϊόντος και του λογαρίθµου της βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

γύρω από µία ντετερµινιστική χρονική τάση. Συνεπώς, η µακροχρόνια τιµή του 

προϊόντος µπορεί να ταυτιστεί µε το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος, µε 

αποτέλεσµα να ήµαστε σε θέση να ορίσουµε το ΒΧ από τον λόγο u(t)=Y(t)/Y*(t).      
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3.5.2. Η εµπειρική εφαρµογή.  

Για τον έλεγχο της υπόθεσης περί της ύπαρξης µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ 

του προϊόντος και της βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα 

µπορούσαµε παρά να εφαρµόσουµε κάποιες από τις υπάρχουσες τεχνικές 

συνολοκλήρωσης. Η εφαρµογή µας περιορίζεται στην περίπτωση της ελληνικής 

οικονοµίας και συνεπώς οι µεταβλητές του ενδιαφέροντος µας είναι το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) και η βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι η ίδια µεταβλητή που 

χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση του υπολογισµού της µεθόδου του Foss (1963) 

(βλέπε διάγραµµα 3.1), η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι διαθέσιµη σε ετήσια 

βάση από το 1960 έως το 2007 από το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστηµα για την 

Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2000 

για την ίδια χρονική περίοδο και συχνότητα προέρχεται από την ετήσια 

µακροοικονοµική βάση δεδοµένων AMECO, της γενικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής 

επιτροπής για οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές υποθέσεις (ECFIN). Οι δυο 

κρίσιµες για την εφαρµογή µεταβλητές παρουσιάζονται στο διάγραµµα 3.5.   

      

∆ιάγραµµα 3.5. ΑΕΠ και βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
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Έχοντας στη διάθεση µας τις απαραίτητες µεταβλητές, το πρώτο µας βήµα είναι 

να εξακριβώσουµε την τάξη ολοκλήρωσης των εµπλεκόµενων µεταβλητών. Η 

ανάλυση µας ξεκινά µε την εφαρµογή του επαυξηµένου ελέγχου των Dickey και 

Fuller (ADF), υποθέτοντας απουσία και παρουσία της χρονικής τάσης. Ο έλεγχος 

ADF αρχικά εφαρµόζεται στο επίπεδο των χρονοσειρών και εν συνεχεία στις πρώτες 

διαφορές τους. Το τµήµα Α του Πίνακα 3.4 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου ADF, σύµφωνα µε τα οποία είτε υποθέσουµε την παρουσία χρονικής τάσης 

είτε όχι, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και η βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι I(1) µεταβλητές.  

 

Πίνακας 3.4. Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας ADF και GLS-DF  
Τµήµα A – έλεγχος ADF  

Επίπεδο Πρώτες διαφορές 
χωρίς τάση         µε τάση  χωρίς τάση         µε τάση  Μεταβλητή 

t-stat.(k)        t-stat.(k)          t-stat.(k)          t-stat.(k) 
Y(t) -0.457 (1) -2.056 (3) -4.524 (0) *** -4.543 (0) *** 
E(t) -1.767 (0) -1.334 (0) -5.463 (0) *** -5.674 (0) *** 

Τµήµα Β – έλεγχος GLS-DF  
Y(t)   -1.500 (1)  -2.149 (3)   -4.487 (0) ***  -4.611 (0) *** 
E(t)   -0.341 (5)  -1.095 (0)   -5.365 (0) ***  -5.534 (0) *** 

Σηµειώσεις: 
Ο όρος ADF συµβολίζει τον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey και Fuller. Ο όρος GLS-DF συµβολίζει τον έλεγχο 
των Dickey και Fuller µε χρήση των γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων για την εξαγωγή της τάσης. Το (k) 
συµβολίζει τον αριθµό των επιλεγµένων χρονικών υστερήσεων. Ένα πρακτικό ζήτηµα αφορά την άριστη επιλογή 
των χρονικών υστερήσεων στην βοηθητική παλινδρόµηση των ελέγχων, καθώς εκτεταµένος αριθµός χρονικών 
υστερήσεων οδηγεί σε µείωση της δύναµης του ελέγχου, ενώ αντίθετα περιορισµένος αριθµός χρονικών 
υστερήσεων οδηγεί στην παρουσία γραµµικής συσχέτισης, η οποία µε την σειρά της θα επιφέρει µεροληψία στον 
έλεγχο. Συνεπώς, οι χρονικές υστερήσεις για τους ελέγχους ADF και GLS-DF επιλεχθήκαν βάσει του κριτηρίου  
Akaike µε kmin=0 και kmax=10. Για τον προσδιορισµό του µέγιστο αριθµού χρονικών υστερήσεων (kmax), 
εφαρµόστηκε η αρχή του Schwert (1989), η οποία είναι: kmax=12(n/100)0.25, όπου n το µέγεθος του δείγµατος. 
Τέλος, ***, ** και * συµβολίζουν την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης περί της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας σε 
επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5% και 10%, αντίστοιχα.              

 

Επιπρόσθετα του ελέγχου ADF, εφαρµόσαµε και τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας 

των Dickey και Fuller µε χρήση των γενικευµένων ελαχίστων τετραγώνων για την 

εξαγωγή της τάσης GLS-DF (Generalized Least Squares detrending Dickey-Fuller 

test), ο οποίος προτάθηκε από τους Eliot et al. (1996), και αποδείχθηκε ότι βελτιώνει 

την δύναµη του τυπικού ελέγχου ADF (Eliot et al., 1996). Τα αποτελέσµατα του 
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ελέγχου GLS-DF παρουσιάζονται αναλυτικά στο τµήµα Β του Πίνακα 3.4, εκ των 

οποίων οδηγούµαστε στο ίδιο συµπέρασµα, όπως και στην περίπτωση του ελέγχου 

ADF, ότι δηλαδή και οι δύο µεταβλητές είναι ολοκληρώσιµές πρώτης τάξης (I(1)).              

Στην προσπάθεια µας να αποκλίσουµε εσφαλµένο προσδιορισµό της τάξης 

ολοκλήρωσης, ελέγχουµε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας επιτρέποντας την παρουσία 

διαρθρωτικών µεταβολών. Για τον παραπάνω λόγο εφαρµόζουµε τον έλεγχο LM των 

Lee και Strazicich (2003α, β) µε µία και δύο διαρθρωτικές µεταβολές, υποθέτοντας 

αρχικά µεταβολή στο επίπεδο της χρονοσειράς (υπόδειγµα A) και στη συνέχεια 

ταυτόχρονη µεταβολή στο επίπεδο και την τάση της χρονοσειρας (υπόδειγµα C). Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου LM για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις µαζί µε 

το χρονικό σηµείο στο οποίο λαµβάνει χώρα η διαρθρωτική µεταβολή, όπως και οι 

σχετικές κριτικές τιµές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5.  

       

Πίνακας 3.5. Έλεγχος LM µε µία και δύο διαρθρωτικές µεταβολές (∆.Μ.). 
Έλεγχος LM µε µία ∆.Μ.  Έλεγχος LM µε δύο ∆.Μ. 

     υπόδειγµα A                            υπόδειγµα C            υπόδειγµα A            υπόδειγµα C Μεταβλητή 

   t-stat.(k)    ∆.Μ.    t-stat.(k)    ∆.Μ.     t-stat.(k)          ∆.Μ.    t-stat.(k)         ∆.Μ. 
Y(t) -1.543 (1) 1974 -2.326 (1) 1984  -1.732 (1) 1974-2000 -3.522 (1) 1980-1998 
E(t) -1.819 (1) 1986 -3.177 (1) 1975  -1.946 (1) 1977-1986 -4.493 (2) 1969-1983 

            Κριτικές τιµές  
Έλεγχος LM µε µία ∆.Μ.  Έλεγχος LM µε δύο ∆.Μ. 

υπόδειγµα A  υπόδειγµα A 
    1%      5%    10%   1% 5% 10% 
 -4.23   -3.56   -3.21   -4.54 -3.84 -3.50 

υπόδειγµα C    υπόδειγµα C 
λ1   1%      5%     10%              λ2 
0.1 -5.11   -4.50   -4.21  0.4 0.6 0.8 

0.2 -5.07   -4.47   -4.20  λ1   1%      5%     10% 1%      5%     10%   1%      5%     10% 
0.3 -5.15   -4.45   -4.18  0.2 -6.16   -5.59   -5.27 -6.41   -5.74   -5.32 -6.33   -5.71   -5.33 
0.4 -5.05   -4.50   -4.18  0.4 - - - -5.67   -5.67   -5.31 -6.42   -5.65   -5.32 
0.5 -5.11   -4.51   -4.17  0.6 - - - - - - -6.32   -5.73   -5.32 
Σηµειώσεις: 
Οι κριτικές τιµές για τον έλεγχο LM µε µία διαρθρωτική µεταβολή είναι διαθέσιµες από τους Lee και Strazicich 
(2003α, σελ. 12), ενώ οι κριτικές τιµές για τον έλεγχο LM µε δύο διαρθρωτικές µεταβολές είναι διαθέσιµες από 
τους Lee και Strazicich (2003β, σελ. 1084). Το σύνολο των κριτικών τιµών έχουν υπολογιστεί βάσει δειγµάτων µε 
100 παρατηρήσεις. Τέλος, διαπιστώνεται για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και για όλα τα τυπικά επίπεδα 
σηµαντικότητας δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση.     
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Ο έλεγχος LM µε µία διαρθρωτική µεταβολή για τα υποδείγµατα A και C, 

αποτυγχάνει να απορρίψει την µηδενική υπόθεση σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. 

Αντίστοιχα είναι και τα αποτελέσµατα όταν επιτρέπονται δύο διαρθρωτικές 

µεταβολές. Κατά συνέπεια ο έλεγχος LM επιβεβαιώνει ότι και οι δύο µεταβλητές 

είναι Ι(1).  

Έχοντας διαπιστώσει µετά την εφαρµογή των σχετικών ελέγχων την τάξη 

ολοκλήρωσης των δύο υπο εξέταση µεταβλητών, προχωρούµε στον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης βάσει της σχέσης (3.28). ∆εδοµένου ότι οι δύο εµπλεκόµενες 

µεταβλητές, η βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το πραγµατικό 

εθνικό προϊόν, είναι ολοκληρώσιµες πρώτης τάξης, η µέθοδος συνολοκλήρωσης η 

οποία επιλέγεται είναι αυτή του Johansen (1988). Ο Johansen (1988) πρότεινε την 

εξέταση πιθανής συνολοκλήρωσης δια µέσω του παρακάτω VECM (vector error 

correction model) υποδείγµατος:    

 

    1 1 2 2 1 1 1...t t t k t k t tu− − − − − −∆Ζ = Γ ∆Ζ +Γ ∆Ζ + +Γ ∆Ζ +ΠΖ +                      (3.29) 

 

Όπου, [ ]( ), ( )t Y t E tΖ = , 1 2( .... )i kIΓ = −Α −Α − −Α µε 1,2,..., 1i k= − , jΑ  µε 

1,2,...,j k=  οι µήτρες των συντελεστών από το αρχικό VAR υπόδειγµα τάξης k. Π  

είναι η 2×2 µήτρα η οποία εµπεριέχει πληροφόρηση σε σχετικά µε την µακροχρόνια 

σχέση των µεταβλητών. Η µήτρα Π  µπορεί να αναλυθεί περεταίρω σε αβ ′Π = , 

όπου το α  είναι η µήτρα που περιέχει τους συντελεστές που προσδιορίζουν την 

ταχύτητα προσαρµογής στην ισορροπία, ενώ το β ′  είναι η µήτρα µε τους 

µακροχρόνιους συντελεστές. Η τάξη της µήτρας Π , συµβολιζόµενη ως r,  είναι αυτή 

που ουσιαστικά προσδιορίζει το πλήθος των µακροχρόνιων σχέσεων. Η στατιστική η 

οποία χρησιµοποιείται προκειµένου να ελεγχθεί η τάξη της µήτρας Π , είναι η 
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λεγόµενη στατιστική Trace, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά από την παρακάτω 

σχέση:  

 

1
1

ˆ( ) ln(1 )
n

trace r
i r

r Tλ λ +
= +

= − +∑                          (3.30) 

 

 όπου, 1r̂λ +  οι ιδιοτιµές οι οποίες λαµβάνονται από την εφαρµογή της τεχνικής της 

παλινδρόµησης ανηγµένης τάξης (reduced rank regression technique). Η στατιστική 

Trace προτιµάται από την στατιστική Max-Eigenvalue, διότι παρουσιάζει µεγαλύτερη 

ισχύ (Lutkepohl, et al. 2001). Παρόλα αυτά, κατά την διεξαγωγή του ελέγχου 

παρουσιάζονται και οι δύο στατιστικές, Trace και Max-Eigenvalue. Ο προσδιορισµός 

του αριθµού των χρονικών υστερήσεων του υποδείγµατος VECM, έγινε βάσει του 

πληροφοριακού κριτηρίου Akaike (AIC) το οποίο εφαρµόστηκε στο αρχικό VAR 

υπόδειγµα, όπου οι µεταβλητές εισέρχονται στο επίπεδο τους.              

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης για τις στατιστικές Trace και 

Max-Eigenvalue µαζί µε τις σχετικές κριτικές τιµές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.05, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.6. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου και για 

τις δύο στατιστικές, υποδηλώνουν ότι η µηδενική υπόθεση, περί καµίας σχέσης 

συνολοκλήρωσης, απορρίπτεται χωρίς καµία αµφιβολία έναντι της εναλλακτικής της, 

για µία σχέση συνολοκλήρωσης, σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.05. Την ίδια στιγµή 

αποτυγχάνουµε να απορρίψουµε τη µηδενική υπόθεση για την ύπαρξη το πολύ µίας 

σχέσης συνολοκλήρωσης, έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης περί της ύπαρξης δύο 

σχέσεων συνολοκλήρωσης. Συνολικά λοιπόν, αυτό το οποίο αναδεικνύεται από τον 

έλεγχο Johansen (1998) είναι ότι επιβεβαιώνεται η ύπαρξη µοναδικής µακροχρόνιας 

σχέσης µεταξύ ΑΕΠ και βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Πίνακας 3.6. Έλεγχος συνολοκλήρωσης Johansen.  
Τµήµα Α  
Μηδενική υπόθεση Εναλλακτική Trace 0.05 κριτικές τιµές p-value 

     

r = 0 r = 1         27.2062** 18.3977 0.0023 
r ≤ 1 r = 2   2.3424   3.8414 0.1259 

     

Τµήµα Β 
Μηδενική υπόθεση Εναλλακτική Max-Eigenvalue 0.05 κριτικές τιµές p-value 

     

r = 0 r = 1        24.8638**             17.1476 0.0031 
r ≤ 1 r = 2 2.3424 3.8414 0.1259 

     

Σηµειώσεις: 
** συµβολίζει την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Η διεξαγωγή του ελέγχου 
βασίζεται σε ένα VAR υπόδειγµα µε σταθερό όρο και 7 χρονικές υστερήσεις. Οι έλεγχοι για γραµµική συσχέτιση 
όπως και για την παρουσία του αποτελέσµατος ARCH, δεν παρουσιάζουν σηµάδια εσφαλµένης εξειδίκευσης. 
Υποθέσαµε ότι η µακροχρόνια ισορροπία εµπεριέχει χρονική τάση, όπως άλλωστε έχει καταδειχτεί και από το 
θεωρητικό µας υπόδειγµα. Η εκτιµηµένη µακροχρόνια σχέση είναι: log(Y)=-28.25+2.10*log(E)-0.03*t , µε όλες 
τις παραµέτρους να είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01. 
 

Έχοντας πλέον προσδιορίσει το επίπεδο ισορροπίας του προϊόντος δια µέσω της 

τεχνικής συνολοκλήρωσης του Johansen (1988), ήµαστε σε θέση να ορίσουµε το ΒΧ 

από τον λόγο u(t)=Y(t)/Y*(t), όπου Y(t) το πραγµατικό προϊόν και Y*(t) το προϊόν 

ισορροπίας ή εναλλακτικά το δυνητικό προϊόν. Το επίπεδο του ΒΧ για την ελληνική 

οικονοµία βάσει της µεθόδου συνολοκλήρωσης παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 3.6.       

 
 
∆ιάγραµµα 3.6 Ο ΒΧ βάσει της µεθόδου συνολοκλήρωσης.  
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Το µέτρο του ΒΧ όπως αυτό εκτιµάται βάσει της προσέγγισης που προτείνεται 

στο παρόν τµήµα και παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3.6, επιδεικνύει παρόµοια 

χαρακτηριστικά µε το µέτρο που εκτιµάται από τη µεθοδολογία του Foss (1963) 

(διάγραµµα 3.3). Ειδικότερα, και τα δύο µέτρα του ΒΧ σηµατοδοτούν υψηλά επίπεδα 

χρησιµοποίησης στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, χαµηλά επίπεδα 

χρησιµοποίησης στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ενώ τέλος τα επίπεδα 

χρησιµοποίησης φαίνονται να παρουσιάζουν ανοδική τάση κατά τη δεκαετία του 

2000. Συνολικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το προτεινόµενο µέτρο βάσει της 

τεχνικής της συνολοκλήρωσης µε τη χρήση της κατανάλωσης της βιοµηχανικής 

ηλεκτρικής ενέργειας επιδεικνύει τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά.    

 

 

3.6. Συµπεράσµατα   

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν µια σειρά από µεθοδολογίες οι οποίες 

βασίζονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό την εκτίµηση του 

επιπέδου του ΒΧ. Οι µεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν ήταν α) του Foss (1963), η 

οποία επικεντρώνεται στη βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, β) του 

Bosworth (1985), ο οποίος πέρα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάζει 

και επιπρόσθετους τρόπους υπολογισµού του ΒΧ βάσει της κατανάλωσης όλων των 

µορφών ενέργειας και γ) των Anxo και Sterner (1994), οι οποίοι προτείνουν ένα 

µέτρο που στηρίζεται στη διαθεσιµότητα ιδιαίτερα λεπτοµερειακών στοιχείων για τα 

επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Από το σύνολο των παραπάνω µεθόδων, ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην 

προσέγγιση του Foss (1963), η οποία δεδοµένης της ύπαρξης των απαραίτητων 

στοιχείων για την εφαρµογή της, χαρακτηρίζεται για την απλότητα και την 
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αντικειµενικότητα της. Αρχικά παρουσιάστηκαν µε αναλυτικό τρόπο όλες οι 

αδυναµίες της µεθόδου του Foss (1963), και στη συνέχεια προχωρήσαµε στην 

εφαρµογή της µεθόδου τόσο για το σύνολο της βιοµηχανίας όσο και για τους 

επιµέρους κλάδους αυτής. Σε κάθε περίπτωση τα τελικά εκτιµηµένα µέτρα 

επιδεικνύουν αναµενόµενη πορεία, ενώ ταυτόχρονα το εύρος διακύµανσης των 

εκτιµηµένων τιµών και πάλι για κάθε περίπτωση βρίσκονται εντός των ορίων που 

έχουν καθοριστεί στις µελέτες του Heathfield (1972), του Morawetz (1976) και του 

Vernardakis (1985).  

Τέλος, αυτό που αποτελεί διαφοροποίηση σε σχέση µε τις παραπάνω µεθόδους 

εκτίµησης του ΒΧ και πιθανότατα συνεισφορά στη βιβλιογραφία, είναι ο συνδυασµός 

της µεθόδου του Foss (1963) µε αυτή των Shaikh και Moudud (2004), µε σκοπό να 

εκτιµηθεί το επίπεδο του BX. Η ανάπτυξη του σχετικού θεωρητικού πλαισίου 

ακολουθήθηκε από την εµπειρική εφαρµογή και πάλι για την περίπτωση της 

ελληνικής οικονοµίας. Τα εµπειρικά ευρήµατα της προτεινόµενης µεθόδου, 

επιβεβαίωσαν την ύπαρξη µοναδικής µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ του πραγµατικού 

εθνικού προϊόντος και του επιπέδου της βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτό τον προσδιορισµό του δυνητικού 

προϊόντος (προϊόν ισορροπίας). Με δεδοµένο πλέον το επίπεδο του δυνητικού 

προϊόντος εκτιµήθηκε ο ΒΧ για την ελληνική οικονοµία. Το εναλλακτικό αυτό µέτρο 

του ΒΧ επιδεικνύει αντίστοιχα χαρακτηριστικά µε το µέτρο που εκτιµήθηκε βάσει 

της µεθοδολογίας του Foss (1963).        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Οι έννοιες του ΒΧ όπως και του δυνητικού προϊόντος είναι καθοριστικής 

σηµασίας για την άσκηση αποτελεσµατικής οικονοµικής πολιτικής. Καµία από τις 

δύο παραπάνω έννοιες δεν είναι άµεσα παρατηρήσιµη µε συνέπεια σε πολλές 

περιπτώσεις να ακολουθούνται εσφαλµένες πολιτικές απλώς και µόνο εξαιτίας της 

εσφαλµένης αντίληψης για το ακριβές µέγεθος των µεταβλητών αυτών. Στις 

δεκαετίες του 1970 και του 1980 οι δύο αυτές έννοιες προσδιορίζονταν κατά κύριο 

λόγο κάνοντας χρήση απλών γραµµικών τάσεων, συναρτήσεων παραγωγής ή 

συναρτήσεων κόστους. Οι µεθοδολογίες αυτές όµως έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς 

στο να ερµηνεύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν από 

διαταραχές στον τοµέα της προσφοράς και αυτό έχει να κάνει κατά βάσει µε τις 

λανθασµένες υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις για το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος.          

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί αξιοσηµείωτη πρόοδος όσον αφορά 

τις εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες εκτίµησης και αξιολόγησης του µεγέθους του ΒΧ 

και του δυνητικού προϊόντος, γεγονός που θα µπορούσε να θεωρηθεί καταλυτικό για 

την άσκηση αποτελεσµατικότερης οικονοµικής πολιτικής. Ωστόσο, οι οικονοµικές 
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εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, µάλλον δεν συνηγορούν στο να έχει καταστεί 

αποτελεσµατικότερη η ασκούµενη οικονοµική πολιτική σε σχέση µε το παρελθόν. Το 

σφάλµα για την απουσία αποτελεσµατικότητας, δεδοµένων των εξελίξεων στις 

τεχνικές εκτίµησης, θα πρέπει να αποδοθεί τόσο στους ακαδηµαϊκούς όσο και στους 

ασκούντες οικονοµική πολιτική. Οι ακαδηµαϊκοί από τη µία δεν έχουν κατορθώσει να 

αναπτύξουν ένα ξεκάθαρο και συστηµατικό πλαίσιο αξιολόγησης των εναλλακτικών 

µεθοδολογιών εκτίµησης και από την άλλη οι ασκούντες οικονοµική πολιτική δεν 

έχουν αντιληφθεί σε πλήρη βαθµό τα οφέλη που µπορούν να προσφέρουν στην 

αποτελεσµατικότητα όλες αυτές οι νέες µεθοδολογίες. Έτσι η γεφύρωση αυτού του 

χάσµατος θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση στο να καταστεί αποτελεσµατικότερη η 

άσκηση οικονοµικής πολιτικής µέσω της υιοθέτησης της καλύτερης δυνατής 

µεθοδολογίας.  

Η καλύτερη δυνατή µεθοδολογία θα πρέπει να επιλεχθεί µέσω µίας σειράς 

κριτηρίων ούτως ώστε να καταστεί αποτελεσµατική η οικονοµική πολιτική. Βέβαια 

θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει κάποια άριστη ή αναµφισβήτητη ταξινόµηση 

των κριτηρίων αυτών. Η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου εξαρτάται από τους σκοπούς 

που καλείται να εξυπηρετήσει κάθε φορά το µέτρο του ΒΧ ή του δυνητικού 

προϊόντος. Για παράδειγµα, αν βασικός σκοπός είναι η διενέργεια βραχυπρόθεσµων 

προβλέψεων, τότε η προσοχή θα πρέπει να στραφεί σε µεθόδους οι οποίες αποδίδουν 

αξιόπιστες εκτιµήσεις στο τέλος του δείγµατος, ενώ αν στόχος είναι ο προσδιορισµός 

της µακροχρόνιας τάσης του µέτρου τότε βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε µεθοδολογίες 

που οδηγούν σε αποτελέσµατα που δύσκολα αναθεωρούνται κατά την ενσωµάτωση 

νέων πληροφοριών. Αν πάλι στόχος είναι η πραγµατοποίηση συγκρίσεων σε διεθνές 

επίπεδο τότε η επιλεγµένη µεθοδολογία θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµη σχετικά 

εύκολα από κάθε χώρα, ενώ από την άλλη όταν δίνεται έµφαση σε µία µόνο χώρα το 
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ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στο οικονοµικό περιεχόµενο της µεθόδου. 

Συνολικά, µία κατηγοριοποίηση που θα µπορούσε να γίνει σε σχέση µε τα κριτήρια 

επιλογής είναι ο διαχωρισµός τους σε βασικά και ειδικά κριτήρια. Τα βασικά 

κριτήρια σχετίζονται µε τις γενικές ιδιότητες που µία µεθοδολογία θα πρέπει να έχει, 

ενώ  τα ειδικά κριτήρια µε τις ανάγκες χρήσης που καλείται να εκπληρώσει η 

εφαρµοζόµενη µεθοδολογία.             

Τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιούνται από µία υιοθετούµενη 

µεθοδολογία είναι τέσσερα.  Πρώτον, η µέθοδος θα πρέπει να ενσωµατώνει στοιχεία 

της οικονοµικής θεωρίας και να συµβαδίζει µε την παρατηρούµενη οικονοµική 

πραγµατικότητα (stylized facts). ∆εύτερον, η µέθοδος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη 

(transparent) σε σχέση µε τα βήµατα που ακολουθούνται και τις υποθέσεις που 

υιοθετούνται ώστε να είναι άµεσα και εύκολα εφαρµόσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο. 

Τρίτον, η µέθοδος θα πρέπει να αποδίδει εκτιµήσεις που είναι µη αναθεωρήσιµες 

κατά το πέρας του χρόνου και την ενσωµάτωση νέας πληροφόρησης (consistency 

over time). Τέλος, η µέθοδος θα πρέπει να οδηγεί σε εκτιµήσεις, οι οποίες να 

ερµηνεύουν σηµαντικά τις µεταβολές του πληθωρισµού τόσο µέσα στο δείγµα όσο 

και εκτός δείγµατος (tracking inflation developments).     

Τα γενικά κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται από µία µέθοδο εκτίµησης 

του ΒΧ είναι τα ακόλουθα δύο: Πρώτον, η ποσότητα των στοιχείων, η διαθεσιµότητα 

των στοιχείων σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τέλος η ποιότητα των στοιχείων για 

την εφαρµογή της µεθόδου, θεωρούνται παράµετροι µείζονος σηµασίας ειδικά όταν 

πρόκειται για συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο ή είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση των 

εκτιµήσεων για την παρακολούθηση της πορείας της οικονοµίας (quantity, 

availability and quality). ∆εύτερον, εξαιτίας της χρήσης του ΒΧ στη λήψη δράσεων 

πολιτικής, θα πρέπει οπωσδήποτε οι εκτιµήσεις στο τέλος του δείγµατος να είναι 
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αξιόπιστες κάτι που δεν συµβαίνει κυρίως σε µεθοδολογίες οι οποίες κάνουν χρήση 

µηχανιστικών φίλτρων (end point problem). 

Είναι προφανές ότι καµία µέθοδος δεν µπορεί να ικανοποιήσει σε απόλυτο 

βαθµό όλα τα παραπάνω κριτήρια. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να προτείνει 

µία νέα µεθοδολογία η οποία θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα 

προαναφερθέντα κριτήρια. Ειδικότερα, η µεθοδολογία η οποία προτείνεται βασίζεται 

στη στενή σχέση µεταξύ των κερδών και των επενδύσεων, κάνοντας χρήση ενός 

διµεταβλητού διαρθρωτικού VAR υποδείγµατος µε την εισαγωγή ενός µακροχρόνιου 

περιορισµού προερχόµενος από την οικονοµική θεωρία. Σε γενικές γραµµές η 

προτεινόµενη µεθοδολογία φαίνεται να ικανοποιεί σε σηµαντικό βαθµό όλα τα 

βασικά και γενικά κριτήρια.  

Σε σχέση µε τα βασικά κριτήρια το προτεινόµενο υπόδειγµα, όντας 

διαρθρωτικό, ενσωµατώνει εκ των πραγµάτων στοιχεία της οικονοµικής θεωρίας δια 

µέσω του υιοθετούµενου περιορισµού και φαίνεται επίσης να συµβαδίζει µε την 

παρατηρούµενη οικονοµική πραγµατικότητα όπως διαπιστώνεται από τη σύγκριση 

του εκτιµηµένου ΒΧ µε το αντίστοιχο µέτρο που χρησιµοποιείται από το ECFIN.  Η 

µεθοδολογία είναι σαφώς ξεκάθαρη και εύκολα εφαρµόσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο 

και επιπρόσθετα παρέχει εκτιµήσεις οι οποίες είναι µη αναθεωρήσιµες κατά το πέρας 

του χρόνου κατά την ενσωµάτωση νέας πληροφόρησης. Τέλος, η µέθοδος παρέχει 

εκτιµήσεις οι οποίες ερµηνεύουν σηµαντικά µεταβολές στον πληθωρισµό όπως αυτό 

θα γίνει εµφανές σε επόµενο κεφάλαιο. 

Η συµβατότητα της µεθοδολογίας µε βάσει τα γενικά κριτήρια είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική καθώς η ποσότητα των στοιχείων που απαιτούνται είναι µόλις δύο 

µεταβλητές (κέρδη και επενδύσεις), οι οποίες είναι άµεσα διαθέσιµες για σχεδόν όλες 

τις χώρες τόσο σε τριµηνιαία όσο και σε εξαµηνιαία συχνότητα. Επίσης, είναι γνωστό 
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από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι τα διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα δεν 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα αξιοπιστίας σε σχέση µε τις εκτιµήσεις που αποδίδουν στο 

τέλος του δείγµατος.     

Η δοµή του κεφαλαίου αυτού είναι η ακόλουθη: στο δεύτερο και τρίτο µέρος 

παρουσιάζονται µε αναλυτικό τρόπο τα τυπικής µορφής VAR και δύο βασικά 

διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα, αντίστοιχα. Το τέταρτο µέρος παρουσιάζει τη νέα 

προτεινόµενη µεθοδολογία. Στο πέµπτο µέρος διεξάγεται η εµπειρική εφαρµογή και 

τέλος στο έκτο µέρος εκθέτονται τα τελικά συµπεράσµατα του κεφαλαίου.               

                                     

 

4.2 Υποδείγµατα VAR 

4.2.1. ∆ιάκριση µεταξύ διαρθρωτικών και τυπικών υποδειγµάτων VAR. 

∆ύο βασικοί περιορισµοί που ανακύπτουν κατά την πορεία εκτίµησης πολύ-

µεταβλητών εξισώσεων, όπως για παράδειγµα µιας συνάρτησης µεταφοράς (transfer 

function), έχουν οδηγήσει στην υιοθέτηση µη-διαθρωτικών (non-structural) τεχνικών 

εκτίµησης. Ο πρώτος περιορισµός έχει να κάνει µε τη δοµή της άριστης εξειδίκευσης, 

καθώς η εισαγωγή µη απαιτούµενων χρονικών υστερήσεων και µεταβλητών έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση των βαθµών ελευθερίας στα ούτως ή άλλως µικρά δείγµατα 

που συναντιούνται στην οικονοµική ανάλυση, µε αποτέλεσµα οι προβλέψεις που 

λαµβάνονται να µην έχουν την επιθυµητή αποτελεσµατικότητα. Ο δεύτερος και 

σηµαντικότερος περιορισµός έχει να κάνει µε τη βασική υπόθεση ότι οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην όποια ανάλυση είναι εξωγενείς ή µε άλλα 

λόγια δεν υφίσταται ουδεµία µορφή ανατροφοδότησης από την εξαρτηµένη 

µεταβλητή ως προς τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Η υπόθεση της απουσίας της 

ανατροφοδότησης είναι αρκετά περιοριστική, δεδοµένης της συνθετότητας του 
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οικονοµικού συστήµατος, καθώς πλήθος µεταβλητών στα πλαίσια ενός οικονοµικού 

συστήµατος αλληλοπροσδιορίζονται.                    

Συνεπώς, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει βεβαιότητα για το εάν οι 

µεταβλητές που εισέρχονται στην ανάλυση είναι εξωγενείς, τότε δεν έχουµε παρά να 

εισάγουµε την κάθε µεταβλητή µε τρόπο συµµετρικό στο σύστηµα. Ακολούθως, για 

την πιο απλή περίπτωση ενός συστήµατος το οποίο συντίθεται από δύο µεταβλητές, x 

και y, δεν έχουµε παρά να υποθέσουµε ότι οι µεταβλητές αυτές επηρεάζονται από 

δικές τους παρελθοντικές τιµές όπως και από τρέχουσες και παρελθοντικές τιµές της 

y και της x, αντίστοιχα. Ένα τέτοιο σύστηµα σε µορφή εξισώσεων γράφεται ως εξής: 

 

10 12 11 1 12 1t t t t xtx a a y b y b x ε− −= − + + +                (4.1) 

20 21 21 1 22 1t t t t yty a a x b x b y ε− −= − + + +                (4.2) 

όπου: 
2

2

00
. . . ,  ή . . .(0, )

00
xt x

t
yt y

i i d i i d
ε σ

ε
ε σ

     
Ω            

∼ ∼  

 

Στο σύστηµα των εξισώσεων (4.1) και (4.2) γίνονται δύο βασικές υποθέσεις: 1) οι 

µεταβλητές x και y είναι στάσιµες και 2) οι στοχαστικοί όροι εxt και εyt είναι 

ασυσχέτιστοι µεταξύ τους, ακολουθώντας ένα υπόδειγµα λευκού θορύβου µε τυπικές 

αποκλίσεις σx και σy, αντίστοιχα.     

Οι σχέσεις (4.1) και (4.2) αποτελούν ένα πρώτης τάξης αυτοπαλίνδροµο 

διάνυσµα (first order vector autoregression ή first order VAR) στο οποίο λαµβάνει 

χώρα η διαδικασία της ανατροφοδότησης δια της παρουσίας της  yt στη σχέση (4.1) 

και της xt στη σχέση (4.2). Πιο συγκεκριµένα, η τιµή –a12 είναι το τρέχον αποτέλεσµα 

µιας µοναδιαίας µεταβολής της yt πάνω στην xt, δεδοµένου ότι οι άλλες µεταβλητές 
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παραµένουν σταθερές16. Είναι φανερό επίσης ότι στην περίπτωση που οι συντελεστές 

–a12 και –a21 είναι στατιστικά διάφοροι του µηδενός, τότε οι στοχαστικές διαταραχές 

εyt και εxt έχουν έµµεσο τρέχον αποτέλεσµα στις µεταβλητές  xt και  yt, αντίστοιχα. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη ανατροφοδότησης µεταξύ 

των µεταβλητών x και y.    

Το σύστηµα των εξισώσεων (4.1) και (4.2) δεν εµφανίζεται στην ανοιχτή του 

µορφή δεδοµένου ότι οι µεταβλητές x και y αλληλοπροσδιορίζονται ταυτόχρονα. Ένα 

σύστηµα αυτής της µορφής µπορεί να εκφραστεί στην ανοιχτή του µορφή µέσω µιας 

σειράς µετασχηµατισµών. Σε µητρωική µορφή το σύστηµα γράφεται ως εξής:     

 

10 112 11 12

20 121 21 22

1

1
xtt t

ytt t

x a xa b b

y a ya b b

ε
ε

−

−

         
= + +          

          
 

ή 

0 1 1t t tAz B B z ε−= + + ,  µε ( )T
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Ο αντίστροφος Α-1 της µήτρας Α, δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 
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, 21 12det( ) 1A a a∆ = = −  
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 − − − 
                                 (4.3.1) 

 

                                                 
16 Αντίστοιχη είναι η ερµηνεία και των υπόλοιπων συντελεστών.   
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Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά τη σχέση (4.3) µε τον Α-1, λαµβάνουµε την (4.4):  

 

0 1 1t t tz z e−= Θ +Θ +                  (4.4) 

όπου: Θ0 = A-1B0      (4.4.1) 

 Θ1 = A-1 B1      (4.4.2) 

  et   = A-1
εt      (4.4.3) 

 

Στη σχέση (4.4), τα Θ0 και Θ1 αποτελούν µήτρες συντελεστών. Αν ορίσουµε ως θiο το 

i στοιχείο του διανύσµατος Θ0 και σαν θij το στοιχείο που αντιστοιχεί στην i γραµµή 

και j στήλη  της µήτρας Θ1, τότε ισοδύναµα η σχέση (4.4) µπορεί να γραφτεί ως εξής:       

 

10 11 1 12 1t t t xtx x y eθ θ θ− −= + + +                 (4.5) 

20 21 1 22 1t t t yty x y eθ θ θ− −= + + +                 (4.6) 

 

Το σύστηµα των εξισώσεων (4.1) και (4.2) διαφέρει έναντι του συστήµατος των 

εξισώσεων (4.5) και (4.6). Το πρώτο σύστηµα ονοµάζεται διαθρωτικό αυτοπαλίνδοµο 

διάνυσµα (structural VAR), ενώ το δεύτερο ονοµάζεται τυπικής µορφής 

αυτοπαλίνδοµο διάνυσµα (standard form VAR). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κάθε 

στοχαστικός όρος του αυτοπαλίνδροµου διανύσµατος της τυπικής µορφής είναι µία 

σύνθεση των δύο στοχαστικών όρων του διαρθρωτικού υποδείγµατος όπως άλλωστε 

φαίνεται και από τη σχέση (4.4.3). Αναλυτικότερα η (4.4.3) κάνοντας χρήση της 

σχέσης (4.3.1) γράφεται ως:      

12
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∆ιενεργώντας τον πολλαπλασιασµό λαµβάνουµε τους στοχαστικούς όρους του 

υποδείγµατος της τυπικής µορφής.  
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21

21 12

( )
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( )
(1 )

xt yt

xt

t
yt yt xt

e
e

e

ε α ε
α α
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ή 

12 21 12( ) / (1 )xt xt yte ε α ε α α= − −                (4.7) 

21 21 12( ) / (1 )yt yt xte ε α ε α α= − −                (4.8) 

 

∆εδοµένων των υποθέσεων που έχουν γίνει για τη διαρθρωτική µορφή του 

υποδείγµατος, οι στοχαστικοί όροι του υποδείγµατος της τυπικής µορφής έχουν µέσο 

ίσο µε το µηδέν, σταθερή διακύµανση και µηδενική αυτοσυσχέτιση όπως 

αποδεικνύεται για το ext  από τις σχέσεις (4.9), (4.10) και (4.11), αντίστοιχα17. 

 

12 21 12( ) (( ) / (1 )) 0xt xt ytE e E ε α ε α α= − − =               (4.9) 

 2 2 2 2 2 2
12 21 12 12 21 12( ) (( ) / (1 )) ( ) / (1 )xt xt yt x yE e E ε α ε α α σ α σ α α= − − = + −          (4.10) 

 2
12 12 21 12( ) [(( )( )) / (1 ) ] 0xt xt i xt yt xt i yt iE e e E ε α ε ε α ε α α− − −= − − − =          (4.11) 

 

Χρήζει προσοχής το γεγονός ότι η συνδιακύµανση µεταξύ των στοχαστικών όρων της 

τυπικής µορφής του υποδείγµατος είναι διαφορετική από το µηδέν. Πιο συγκεκριµένα 

η τιµή της συνδιακύµανσης όπως αυτή δίνεται από τη σχέση (4.12), θα είναι πάντα 

                                                 
17 Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται ότι και το eyt έχει µέσο µηδέν, σταθερή διακύµανση και µηδενική 
αυτοσυσχέτιση.    
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διαφορετική του µηδενός εκτός και αν τα a12 και a21 είναι ταυτόχρονα ίσα µε το 

µηδέν.  

 

2
12 21 21 12

2 2 2
21 12 21 12

( ) [(( )( )) / (1 ) ]

             ( ) / (1 )

xt yt xt yt yt xt

x y

E e e E ε α ε ε α ε α α

α σ α σ α α
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= − − −
          (4.12) 

 

Τέλος, ορίζεται ως Σ η 2×2 µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων του 

υποδείγµατος της τυπικής µορφής. Πιο συγκεκριµένα:   
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4.2.2. Στασιµότητα, ευστάθεια και Wold αναπαράσταση υποδειγµάτων VAR.   

Σε πολλές περιπτώσεις είναι χρήσιµο ένα τυπικής µορφής υπόδειγµα VAR να 

µπορεί να αναπαρασταθεί µε ένα ισοδύναµο υπόδειγµα κινητών µέσων άπειρων 

χρονικών υστερήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί εφικτή µία τέτοια 

αναπαράσταση είναι η στασιµότητα και η ευστάθεια του VAR υποδείγµατος. Για να 

διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το σύστηµα θεωρείται στάσιµο και 

ευσταθές, δεν έχουµε παρά να ξεκινήσουµε από τη µητρωική αναπαράσταση του 

VAR υποδείγµατος τυπικής µορφής και πρώτης τάξης, όπως αυτή δίνεται από τη 

σχέση (4.4). 
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   0 1 1t t tz z e−= Θ +Θ +  

 

Μεταφέροντας τον όρο της χρονικής υστέρησης στα αριστερά και κάνοντας χρήση 

του χρονικού τελεστή L, έχουµε: 18 

         

  2 1 0( ) t tI L z e−Θ = Θ +               (4.14) 

 

όπου I2 είναι η µοναδιαία µήτρα διαστάσεων 2×2. Πολλαπλασιάζοντας στη συνέχεια 

τη σχέση (4.14) µε τον όρο 2 2 3 3
2 1 1 1 1( . )J JI L L L L+Θ +Θ +Θ +… +Θ , λαµβάνουµε: 

 

2 2 3 3
2 1 1 1 1 1

2 2 3 3
2 1 1 1 1 0

( . )( )

                               =( . )( )

J J
t

J J
t

I L L L L I L z

I L L L L e

+Θ +Θ +Θ +… +Θ −Θ =

+Θ +Θ +Θ +… +Θ Θ +
         (4.15)  

δεχόµενοι ότι:  

2 2 3 3
2 1 1 1 1 1

2 2 3 3 2 2 3 3 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
2 1

( . )( )

( . ) ( . )

( )

J J

J J J J

J J

I L L L L I L

I L L L L L L L L

I L

+ +

+ +

+Θ +Θ +Θ +… +Θ −Θ =

= +Θ +Θ +Θ +… +Θ − Θ +Θ +Θ +… +Θ =

= −Θ
 

τότε η σχέση (4.15) µπορεί να γραφτεί ως εξής: 

 

1 1 2 2 3 3
2 1 2 1 1 1 1 0

2 2 3 3
2 1 1 1 1

( ) ( . )

                            ( . )

J J J J
t

J J
t

I L z I L L L L

I L L L L e

+ +−Θ = +Θ +Θ +Θ +… +Θ Θ +

+ +Θ +Θ +Θ +… +Θ
         (4.16) 

ή 

2 2 3 3 1 1
2 1 1 1 1 0 1

2 2 3 3
2 1 1 1 1

( . ) +

                           ( . )

J J J J
t t

J J
t

z I L L L L L z

I L L L L e

+ += +Θ +Θ +Θ +… +Θ Θ +Θ

+ +Θ +Θ +Θ +… +Θ
          (4.17) 

ή 

                                                 
18 Ο χρονικός τελεστής L ορίζεται ως εξής: Lzt = zt-1. 
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2 2 1
2 1 1 1 0 1 1 1

0

( . ) +
j

J J J i
t t j t i

i

z I L L L z e+
− − −

=

= +Θ +Θ +… +Θ Θ +Θ Θ∑           (4.18) 

 

Αν το µέτρο των ιδιοτιµών της µήτρας 1Θ  είναι µέσα στο µοναδιαίο κύκλο, τότε το  

1
0

j
i

t
i

e
=

Θ∑  υπάρχει και επίσης 2 2 1
2 1 1 1 0 2 1 0( ... ) ( )J JI L L L I −+Θ +Θ + +Θ Θ → −Θ Θ  καθώς 

το j →∞ . Επιπρόσθετα για να συγκλίνει η σχέση (4.18), θα πρέπει επίσης 

1
1 1 0J

t jz+
− −Θ → καθώς το j →∞ . Η σχέση (4.18), βάσει των παραπάνω γράφεται: 

   

1
0

+
j

i
t t t i

i

z v e
→∞

−
=

= Θ∑ ,   όπου 1
2 1 0( )tv I −= −Θ Θ             (4.19) 

ή 

+ ( )t t tz v L e= Ψ ,   όπου 
1

2 1
0

0 2 1

( ) ( )

        µε  και 

i
i

i

i
i

L I L L

I

∞
−

=

Ψ = −Θ = Ψ

Ψ = Ψ = Θ

∑
                  (4.19.1) 

 

Θεωρούµε λοιπόν ότι ένα VAR υπόδειγµα πρώτης τάξης είναι στάσιµο (covariance 

stationary) και ευσταθές (stable) αν η απόλυτη τιµή όλων των ιδιοτιµών της µήτρας 

1Θ  είναι µικρότερη της µονάδας. Το χαρακτηριστικό πολυώνυµο βάσει του οποίου 

υπολογίζονται οι ιδιοτιµές λαµβάνεται από την ακόλουθη ορίζουσα:   

 

1 2det( ) 0IλΘ − =  
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Ισοδύναµα ευστάθεια υπάρχει όταν οι ρίζες του αντίστροφου χαρακτηριστικού 

πολυωνύµου
19 (reverse characteristic polynomial) είναι σε απόλυτη τιµή µεγαλύτερες 

από τη µονάδα, δηλαδή: 

 

2 1det( ) 0I κ− Θ = ,     για 1 µε 1/κ κ λ> =             (4.20) 

 

Η αναπαράσταση του τυπικής µορφής υποδείγµατος σύµφωνα µε τις σχέσεις 

(4.19) ή (4.19.1), είναι γνωστή ως αναπαράσταση Wold (Wold representation) ή 

αναπαράσταση κινητού µέσου (moving average representation). Κατά αντίστοιχο 

τρόπο είναι δυνατό να αναπαρασταθεί και το διαρθρωτικό υπόδειγµα. Πιο 

συγκεκριµένα, ξεκινώντας από την (4.19.1) και αντικαθιστώντας όπου et τον 

ισοδύναµο όρο Α-1
εt λαµβάνουµε την παρακάτω σχέση: 

 

  1+ ( )t t tz v L A ε−= Ψ               (4.21) 

ή   

+Μ( )t t tz v L ε= ,   όπου 1

0

Μ( ) ( )i
iL L L A

ι

∞
−

=

= Μ = Ψ∑                   (4.21.1) 

 

Η αναπαράσταση κατά Wold, δεδοµένης της ύπαρξης στασιµότητας και  

ευστάθειας, επιτρέπει στην ουσία να εκφράσουµε το σύστηµα, είτε βρίσκεται στην 

τυπική του είτε στη διαρθρωτική του µορφή, σαν ένα άθροισµα µίας ντετερµινιστικής 

και µίας στοχαστικής διαδικασίας, όπως ακριβώς στις σχέσεις (4.19) και (4.21), 

αντίστοιχα. Η ντετερµινιστική διαδικασία και στα δύο υποδείγµατα περιγράφεται από 

τον όρο vt, ενώ η στοχαστική διαδικασία από το υπόλοιπο µέρος της κάθε σχέσης.     

                                                 
19
Το αντίστροφο χαρακτηριστικό πολυώνυµο έχει την ακόλουθη µορφή: 2(1 )(1 ) 011 22 12 21θ κ θ κ θ θ κ− − − =  
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4.2.3. Εκτίµηση υποδειγµάτων VAR τυπικής µορφής. 

Έστω ότι έχουµε ένα VAR υπόδειγµα τυπικής µορφής, n τάξης, µε p σε αριθµό 

εξαρτηµένες µεταβλητές, όπως ακριβώς δίνεται από τη σχέση (4.22):  

 

 0 1 1 2 2 ...t t t n t n tz z z z e− − −= Θ +Θ +Θ + +Θ +             (4.22) 

όπου: zt : το (p×1) διάνυσµα των εξαρτηµένων µεταβλητών.  

 Θ0: το (p×1) διάνυσµα των σταθερών όρων. 

 Θi: οι (n× n) µήτρες συντελεστών, µε i=1… n. 

 et: το (p×1) διάνυσµα των στοχαστικών όρων. 

 

Τα βήµατα εκτίµησης που προτείνει ο Sims (1980) είναι ιδιαίτερα απλά, καθώς το 

µόνο που απαιτείται να προσδιοριστεί είναι οι µεταβλητές οι οποίες θα πρέπει να 

εισαχθούν στο υπόδειγµα όπως και το πλήθος των χρονικών υστερήσεων αυτού.  

Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό δεν µπορούν να ειπωθούν πολλά για το πώς θα πρέπει 

να επιλέγονται οι µεταβλητές. Οι µεταβλητές δεν µπορούν παρά να επιλεχθούν µε 

βάσει το θεωρητικό πλαίσιο που έχει να κάνει µε την εν λόγω εφαρµογή σε κάθε 

περίπτωση. Το πλήθος των χρονικών υστερήσεων προσδιορίζεται µετά την εφαρµογή 

ενός ασυµπτωτικού ελέγχου. Ο προτεινόµενος έλεγχος είναι αυτός του λόγου της 

πιθανοφάνειας (Likelihood Ratio Test ή LR test), ο οποίος και θα συζητηθεί 

αναλυτικότερα στο αµέσως επόµενο τµήµα. Τέλος, έχοντας διευθετήσει τον τρόπο 

επίλυσης των δύο αυτών ζητηµάτων στην ουσία καθορίζεται και το πλήθος των 

παραµέτρων που τελικά θα εκτιµηθούν στο υπόδειγµα. 

Το ζήτηµα που ακολουθεί µετά τον προσδιορισµό του πλήθους των παραµέτρων 

του υποδείγµατος, είναι η τεχνική εκτίµησης που θα πρέπει να εφαρµοστεί 

προκειµένου να ληφθούν οι εκτιµήσεις του υποδείγµατος. Από τη στιγµή που η σχέση 
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(4.22) πληροί µία σειρά από προϋποθέσεις όπως: 1) οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι 

εξωγενείς, 2) οι στοχαστικοί όροι έχουν σταθερή διακύµανση και απουσία 

αυτοσυσχέτισης και 3) κάθε εξίσωση του υποδείγµατος έχει τις ίδιες ακριβώς 

ανεξάρτητες µεταβλητές, τότε κάθε εξίσωση του υποδείγµατος µπορεί να εκτιµηθεί 

µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων λαµβάνοντας συνεπείς και ασυµπτωτικά 

αποτελεσµατικούς εκτιµητές.  

Πάρα το γεγονός ότι οι στοχαστικοί όροι συνδιακυµαίνονται µεταξύ τους η 

χρήση της µεθόδου εκτίµησης του Zellner20, δεδοµένου ότι ισχύει η τρίτη 

προϋπόθεση, δεν προσθέτει τίποτα σε ότι αφορά την αποτελεσµατικότητα των 

εκτιµητών σε σχέση µε αυτή των ελαχίστων τετραγώνων. Στην περίπτωση που έστω 

και µία εξίσωση έχει διαφορετική εξειδίκευση σε σχέση µε τις υπόλοιπες εξισώσεις 

του συστήµατος, τότε η µέθοδος του Zellner είναι αυτή που ενδείκνυται για την 

εκτίµηση των παραµέτρων. Όταν ένα VAR υπόδειγµα εκτιµάται µε την µέθοδο του 

Zellner, τότε αυτό το VAR υπόδειγµα ονοµάζεται οιωνεί-VAR (near-VAR) 

υπόδειγµα.  

 Το τελευταίο ζήτηµα σχετίζεται µε το αν οι µεταβλητές οι οποίες εισέρχονται 

στο VAR υπόδειγµα θα πρέπει να είναι στάσιµες ή όχι. Οι Sims et al. (1990) 

επιχειρηµατολογούν ενάντια στην τακτική να χρησιµοποιούνται οι µεταβλητές σε 

πρώτες διαφορές ακόµη και στην περίπτωση που περιέχουν µοναδιαίες ρίζες. 

Θεωρούν ότι βασική επιδίωξη κατά τη χρήση ενός υποδείγµατος VAR είναι η 

αποσαφήνιση τυχόν αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών και όχι ο 

προσδιορισµός των τιµών των παραµέτρων αυτών καθαυτών. Εισάγοντας τις 

µεταβλητές σε πρώτες διαφορές, και όχι στο επίπεδο, τότε χάνεται πολύτιµη 

                                                 
20 Η µέθοδος του Zellner (1962), ευρέως γνωστή ως η µέθοδος των φαινοµενικά ασυσχέτιστων 
εξισώσεων (Seemingly Unrelated Regressions ή SUR), εκτιµά τις παραµέτρους του συστήµατος 
λαµβάνοντας υπόψη την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας και συνδιακύµανσης στους στοχαστικούς 
όρους των εξισώσεων. 
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πληροφόρηση σχετικά µε τη συµµεταβολή των µεταβλητών αυτών, όπως για 

παράδειγµα θα συνέβαινε σε περίπτωση συνολοκλήρωσης. Σε αντίθεση µε αυτού του 

είδους την προσέγγιση, πλειοψηφούσα άποψη είναι ότι οι µεταβλητές σε ένα 

υπόδειγµα VAR θα πρέπει να είναι στάσιµες. Η άποψη αυτή ενισχύεται όταν βασικός 

στόχος της διεξαχθείσας ανάλυσης είναι η εκτίµηση του διαρθρωτικού υποδείγµατος. 

Αυτό λοιπόν που µε βεβαιότητα µπορεί να ειπωθεί είναι ότι στην περίπτωση που 

επιδίωξη είναι, δια µέσω ενός τυπικού υποδείγµατος VAR να ανακτηθεί το 

διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα, τότε σε κάθε περίπτωση οι χρησιµοποιούµενες 

µεταβλητές θα πρέπει να είναι στάσιµες.  

 

 

4.2.4. Επιλογή χρονικών υστερήσεων σε τυπικής µορφής υποδείγµατα VAR.  

∆εδοµένου ότι το πλήθος των µεταβλητών που εισέρχονται σε ένα υπόδειγµα 

VAR καθορίζεται από το υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο και το οποίο είναι σχετικά 

δύσκολο να αλλάξει, το σηµείο που επιδέχεται προσοχής είναι ο προσδιορισµός των 

απαραίτητων χρονικών υστερήσεων. Από θεωρητική πλευρά δεν υπάρχει κάποιος 

περιορισµός που να αποτρέπει την εισαγωγή µεγάλου αριθµού χρονικών υστερήσεων, 

πράγµα που σηµαίνει ότι θα ήταν εφικτό να εκτιµηθεί ένα VAR υπόδειγµα µε n 

χρονικές υστερήσεις και p µεταβλητές, έχοντας συνολικά p(np+1) παραµέτρους21. 

Από πρακτική πλευρά όµως, µεγάλος αριθµός χρονικών υστερήσεων µειώνει 

σηµαντικά τους βαθµούς ελευθερίας του υποδείγµατος. Παραδείγµατος χάρη ένα 

υπόδειγµα µε τρεις µεταβλητές και τέσσερις χρονικές υστερήσεις απαιτεί την 

εκτίµηση 39 παραµέτρων, ενώ αν αυξήσουµε τις υστερήσεις κατά τέσσερις ακόµη 

τότε οι παράµετροι προς εκτίµηση φτάνουν τις 75. Ενώ λοιπόν διαφαίνεται βάσει των 

                                                 
21 Υπονοείται η ύπαρξη σταθερού όρου στο υπόδειγµα. 
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προηγουµένων, ότι είναι προτιµότερο να εκτιµώνται υποδείγµατα µε µικρό αριθµό 

χρονικών υστερήσεων, ελλοχεύει πάντοτε σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος της 

εσφαλµένης εξειδίκευσης. Είναι προφανές ως εκ τούτου, ότι η σωστή επιλογή του 

αριθµού των χρονικών υστερήσεων του υποδείγµατος είναι µείζονος σηµασίας από τη 

στιγµή που µεγάλος αριθµός µειώνει τους βαθµούς ελευθερίας, ενώ απεναντίας 

µικρός αριθµός πιθανώς να οδηγήσει σε εσφαλµένη εξειδίκευση.  

Για να προσδιοριστεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο αριθµός των 

χρονικών υστερήσεων, ο έλεγχος που χρησιµοποιείται συχνότερα είναι αυτός του 

λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Test). Για την εφαρµογή αυτού του 

ελέγχου πάντοτε εκτιµάται το υπόδειγµα µε το µέγιστο αριθµό χρονικών υστερήσεων, 

δεδοµένου του µεγέθους του δείγµατος και της συχνότητας των διαθέσιµων 

στοιχείων, και εν συνεχεία υπολογίζεται η µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων 

των καταλοίπων. Υποθέτοντας ότι χρησιµοποιούνται εξαµηνιαία στοιχεία για ένα 

δείγµα σαράντα ετών και ότι ένας ικανοποιητικός µέγιστος αριθµός χρονικών 

υστερήσεων είναι το έξι, είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η µήτρα διακυµάνσεων-

συνδιακυµάνσεων αυτού του υποδείγµατος συµβολίζοντας την ως Σ1. Έστω τώρα ότι 

στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι τέσσερις χρονικές υστερήσεις, έναντι των έξι 

θεωρούνται, καταλληλότερες για το εν λόγω υπόδειγµα. Η εφαρµογή του ελέγχου 

απαιτεί την επανεκτίµηση του υποδείγµατος για το ίδιο µέγεθος δείγµατος αλλά µε 

τέσσερις χρονικές υστερήσεις αυτή τη φορά και τον υπολογισµό της νέας µήτρας 

διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων και έστω πάλι ότι η νέα αυτή 

µήτρα συµβολίζεται ως Σ2. Στην ουσία επιβάλλονται 18 περιορισµοί στις 

παραµέτρους του αρχικού υποδείγµατος και επαναλαµβάνεται η διαδικασία. Η 

στατιστική του λόγου των πιθανοφανειών µε µηδενική υπόθεση ότι οι συντελεστές 
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της πέµπτης και έκτης χρονικής υστέρησης σε κάθε εξίσωση είναι ίσοι µε το µηδέν, 

δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

    

2 1[log( / )]LR N= Σ Σ               (4.23) 

όπου: N: το µέγεθος του δείγµατος 

 1Σ : η διακρίνουσα της µήτρας διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων των 

καταλοίπων του υποδείγµατος χωρίς περιορισµούς  

 2Σ : η διακρίνουσα της µήτρας διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων των 

καταλοίπων του υποδείγµατος µε περιορισµούς  

 

Ο Sims (1980), αντί της στατιστικής (4.23), προτείνει τη χρήση της παρακάτω 

τροποποιηµένης στατιστικής: 

 

 2 1( )[log( / )]LR N d= − Σ Σ               (4.24) 

όπου: d: το πλήθος των παραµέτρων ανά εξίσωση του υποδείγµατος χωρίς 

περιορισµούς. 

 

Οι στατιστικές (4.23) και (4.24) αποδεικνύεται ότι ακολουθούν την χ2 

κατανοµή µε βαθµούς ελευθερίας τόσους όσους και το πλήθος των περιορισµών που 

εισάγονται στο αρχικό υπόδειγµα. Είναι ξεκάθαρο ότι εάν η επιβολή των 

περιορισµών στις χρονικές υστερήσεις του αρχικού υποδείγµατος δεν είναι 

δεσµευτική, στην περίπτωση αυτή θα αναµενόταν η τιµή της 2Σ  να είναι πολύ κοντά 

στην τιµή της 1Σ . Έτσι, υψηλές τιµές της LR στατιστικής οδηγούν σε απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η LR στατιστική ακολουθεί την 



 139 

χ
2 κατανοµή µε 18 βαθµούς ελευθερίας και έτσι για συγκεκριµένο επίπεδο 

σηµαντικότητας µπορεί να προσδιοριστεί η σχετική κριτική τιµή. Αν η εκτιµηµένη 

τιµή της LR στατιστικής είναι µεγαλύτερη της σχετικής κριτικής τιµής, τότε 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αποτυγχάνεται η 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης και ουσιαστικά υιοθετείται το υπόδειγµα µε 

τέσσερις χρονικές υστερήσεις.   

∆ύο είναι οι βασικοί περιορισµοί στην εφαρµογή του ελέγχου του λόγου των 

πιθανοφανειών. Πρώτων, ο έλεγχος είναι βασισµένος στην ασυµπτωτική θεωρία 

γεγονός που περιορίζει την εφαρµογή του σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το δείγµα 

είναι σχετικά µεγάλο και δεύτερον, ο έλεγχος είναι εφαρµόσιµος µόνο στις 

περιπτώσεις εκείνες που το ένα υπόδειγµα προκύπτει σαν περιορισµός του άλλου 

υποδείγµατος. Εναλλακτικά, σαν κριτήρια επιλογής των χρονικών υστερήσεων σε ένα 

υπόδειγµα VAR είναι το Akaike (AIC) και το Schwarz (SBC). Πιο συγκεκριµένα τα 

δύο αυτά κριτήρια δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις:   

 

    log 2AIC N k= Σ +                (4.25) 

 log log( )SBC N k N= Σ +               (4.26) 

όπου : Σ  είναι η διακρίνουσα της µήτρας διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων των 

καταλοίπων του υποδείγµατος. 

: k είναι το συνολικό πλήθος των παραµέτρων του υποδείγµατος. 

 

Υπολογίζοντας τα δύο αυτά κριτήρια για κάθε ένα από τα υποδείγµατα και 

διασφαλίζοντας ότι το µέγεθος του δείγµατος σε όλα τα υποδείγµατα είναι το ίδιο, 

τότε επιλέγεται εκείνο το υπόδειγµα για το οποίο οι τιµές των κριτηρίων είναι οι 

χαµηλότερες.   
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4.2.5. Choleski ταυτοποίηση διαρθρωτικών υποδειγµάτων. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το διαρθρωτικό υπόδειγµα των σχέσεων (4.1) και 

(4.2) δεν είναι εφικτό να εκτιµηθεί λόγω της ύπαρξης συσχέτισης µεταξύ της κάθε 

εξαρτηµένης µεταβλητής µε τον αντίστοιχο στοχαστικό όρο. Το πρόβληµα της 

ύπαρξης συσχέτισης αυτής της µορφής παρακάµπτεται εκτιµώντας το τυπικής µορφής 

υπόδειγµα της σχέσης (4.4) µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Το βασικό 

ερώτηµα το οποίο ανακύπτει σε αυτή την περίπτωση έχει να κάνει µε το κατά πόσο 

είναι εφικτό να ταυτοποιηθεί το διαρθρωτικό υπόδειγµα δια µέσω των εκτιµήσεων 

που λαµβάνονται από το τυπικής µορφής υπόδειγµα. Η απάντηση στο άνωθεν 

ερώτηµα είναι ότι η ταυτοποίηση είναι ανέφικτη εκτός και εάν επιβληθούν κάποιου 

είδους περιορισµοί στο διαθρωτικό υπόδειγµα.  

Το πρόβληµα της ταυτοποίησης συνδέεται µε το πλήθος των παραµέτρων των 

δύο υποδειγµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η εκτίµηση της σχέσης (4.4) µε ελάχιστα 

τετράγωνα θα µας δώσει εκτιµητές για όλα τα στοιχεία των µητρών Θ0 και Θ1, 

δηλαδή για τους δύο σταθερούς όρους και τους τέσσερις συντελεστές του 

συστήµατος. Επιπρόσθετα, εκ των ανακτηθέντων καταλοίπων για τις δύο εξισώσεις 

επιτρέπεται η εκτίµηση της διακύµανσης και της συνδιακύµανσης τους ή µε άλλα 

λόγια εκτιµάται η µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων Σ (σχέση 4.13). Το 

τυπικής µορφής υπόδειγµα οδηγεί  συνολικά σε εννέα εκτιµητές, των έξι παραµέτρων 

των µητρών Θ0 και Θ1, των δύο διακυµάνσεων και της συνδιακύµανσης της µήτρας 

Σ. Αντίστοιχα, το διαρθρωτικό υπόδειγµα έχει δέκα παραµέτρους προς εκτίµηση, 

τους δύο σταθερούς όρους a10 και  a20, τους δύο συντελεστές ανατροφοδότησης a12 

και  a21, τους τέσσερις συντελεστές υστέρησης b11, b12, b21 και b22, και τέλος τις δύο 

διακυµάνσεις των στοχαστικών όρων. Είναι εµφανές ότι το διαρθρωτικό σύστηµα 

είναι υπο-ταυτοποιηµένο, από τη στιγµή που αυτό διαθέτει δέκα παραµέτρους ενώ το 
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τυπικής µορφής εννέα. Η ταυτοποίηση δεν µπορεί να προκύψει, παρά µόνο σε 

περίπτωση που επιβληθεί τουλάχιστον ένας περιορισµός σε κάποια από τις 

παραµέτρους του διαρθρωτικού υποδείγµατος.   

Η µέθοδος που προτείνεται από τον Sims (1980, 1982) για την ταυτοποίηση 

του διαρθρωτικού υποδείγµατος είναι γνωστή ως ανάλυση Choleski (Choleski 

decomposition). Ο Sims προτείνει την εξίσωση µε το µηδέν ενός από τους 

συντελεστές ανατροφοδότησης. Έτσι, έστω ότι ισχύει a12=0 στο διαθρωτικό 

υπόδειγµα. Θέτοντας αυτόν τον περιορισµό στην ουσία υποθέτουµε ότι δεν υπάρχει 

ουδεµία σύγκαιρη επίδραση της yt στην xt, ενώ την ίδια στιγµή επιτρέπουµε τη 

σύγκαιρη επίδραση της xt στην yt. Το διαρθρωτικό υπόδειγµα µετατρέπεται ως εξής: 

   

10 111 12

20 121 21 22

1 0

1
xtt t

ytt t

x a xb b

y a ya b b

ε
ε

−

−

         
= + +          

          
              (4.27) 

 

Η µετάβαση από το νέο διαρθρωτικό σύστηµα σε αυτό της τυπικής µορφής απαιτεί 

τον υπολογισµό της αντίστροφης της µήτρας Α. Η νέα Α-1 δίνεται από τη σχέση 

(4.28). Επιπρόσθετα, δεδοµένης της ισχύος του περιορισµού, οι σχέσεις (4.7) και  

(4.8) απλοποιούνται στις (4.29) και  (4.30):    

 

1

21

1 0

1
A

α
− =

−

 
 
 

               (4.28) 

xt xte ε=                 (4.29) 

21yt yt xte ε α ε= −                (4.30) 
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Πολλαπλασιάζοντας από αριστερά τη σχέση (4.27) µε την (4.28), λαµβάνουµε 

την τυπική µορφή του διαρθρωτικού υποδείγµατος µε τον περιορισµό a12=0. Η τυπική 

αυτή µορφή παρουσιάζεται από τη σχέση (4.31): 

 

10 111 12

2120 21 10 121 21 11 22 21 12

xtt t

yt xtt t

x a xb b

ay a a a yb a b b a b

ε
ε ε

−

−

       
= + +         −− − −        

       (4.31) 

 

Εκτιµώντας την (4.31) µε ελάχιστα τετράγωνα, λαµβάνονται οι παρακάτω εκτιµητές:   

 

10 11 1 12 1

20 21 1 22 1

ˆ ˆ ˆˆ

ˆ ˆ ˆˆ

t t t

t t t

x x y

y x y

θ θ θ

θ θ θ
− −

− −

= + +

= + +
              (4.32) 

όπου: 10 10
ˆ aθ = ,  11 11

ˆ bθ = ,   12 12
ˆ bθ =  

 20 20 21 10
ˆ a a aθ = − ,  21 21 21 11

ˆ b a bθ = − , 22 22 21 12
ˆ b a bθ = −  

 

επιπλέον, από τις σχέσεις (4.29) και (4.30) και τα εκτιµηµένα κατάλοιπα της (4.31) 

έχουµε ότι: 

 

  2
1̂( ) xVAR e σ=  

  2 2 2
2 21ˆ( ) y xVAR e σ α σ= −   

2
1 2 21ˆ ˆ( ) xCOV e e α σ= −  

 

Με την επιβολή του περιορισµού λαµβάνουµε εννέα εκτιµητές τους οποίους 

τους αντικαταστούµε στις εννέα παραπάνω εξισώσεις, προκειµένου να λυθούν 

ταυτόχρονα για τον προσδιορισµό των εννέα παραµέτρων του διαρθρωτικού 
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υποδείγµατος. Η ανάλυση κατά Choleski µπορεί να γενικευτεί και σε VAR 

υποδείγµατα µε p µεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή η µήτρα Α θα είναι διαστάσεων 

p×p και θα απαιτείται η επιβολή (p2- p)/2 περιορισµών. 

 

 

4.2.6. Συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης.  

Οι συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης (impulse response functions)  

θεωρούνται µείζονος σηµασίας για την εξέταση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των 

µεταβλητών ενός συστήµατος VAR. Οι συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης βοηθούν 

στο να προσδιοριστεί το αποτέλεσµα που έχουν οι µεταβολές των διαρθρωτικών 

διαταραχών (εx και εy), στην διαχρονική πορεία των εξαρτηµένων µεταβλητών (xt  και 

yt). Για να προσδιοριστούν οι συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης σηµείο έναρξης 

είναι η σχέση (4.19), η οποία σε µητρωική µορφή γράφεται ως εξής: 

 

,11 12

0 ,21 22

i

x t it t

i y t it t

ex x

ey y

θ θ
θ θ

∞
−

= −

      
= +       

      
∑                         (4.33) 

 

Αντικαθιστώντας στην (4.33) τη (4.4.3) λαµβάνεται η (4.34), η οποία εκφράζει το 

σύστηµα σαν συνάρτηση των διαρθρωτικών διαταραχών. 

 

   ,11 12 12

0 ,21 22 2121 12

11
11

i

x t it t

i y t it t

x x a

y y aa a

εθ θ
εθ θ

∞
−

= −

 −         
 = +          −−         

∑          (4.34) 

Θέτοντας όπου:  11 12 12

21 22 2121 12

11
11

i

i

a

aa a

θ θ
θ θ

−   
Μ =    −−    

, τότε η (4.34) γράφεται ως: 
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 ,11 12

0 ,21 22

( ) ( )

( ) ( )
x t it t

i y t it t

x x i i

y y i i

ε
ε

∞
−

= −

 Μ Μ       
= +         Μ Μ       

∑            (4.35) 

 

0
t t i t iz v

ι

ε
∞

−
=

= + Μ∑                                   (4.35.1) 

 

Στη σχέση (4.35), τα τέσσερα στοιχεία της µήτρας Μi ερµηνεύονται σαν 

πολλαπλασιαστές απόκρισης (impact multipliers). Παραδείγµατος χάρη, το στοιχείο 

Μ11(0) αναπαριστά τη σύγκαιρη απόκριση του xt σε µία µοναδιαία µεταβολή του εxt, 

ενώ το στοιχείο Μ12(0) αναπαριστά τη σύγκαιρη απόκριση του xt σε µία µοναδιαία 

µεταβολή του εyt. Αντίστοιχη είναι η ερµηνεία των στοιχείων της µήτρας Μi για 

διαφορετικές τιµές του i, δηλαδή οι αποκρίσεις των xt και yt σε µία µοναδιαία 

µεταβολή των εxt-3 και εyt-3, δίνονται από τις παρακάτω µερικές παραγώγους: 

 

11
3

(3)t

xt

x

dε −

∂
= Μ     12

3

(3)t

yt

x

dε −

∂
= Μ  

                   (4.36) 

21
3

(3)t

xt

y

dε −

∂
= Μ  22

3

(3)t

yt

y

dε −

∂
= Μ  

 

Η συσσωρευµένη απόκριση των µεταβλητών σε µοναδιαίες µεταβολές των 

διαρθρωτικών στοχαστικών όρων s περιόδους πίσω, µπορεί πολύ εύκολα να 

υπολογιστεί απλώς προσθέτοντας τους επιµέρους πολλαπλασιαστές απόκρισης για 

i=0,1,2,…,s. Όταν το s προσεγγίζει το άπειρο τότε στην ουσία λαµβάνουµε 

µακροχρόνιους πολλαπλασιαστές, όπως φαίνεται και στη σχέση (4.37). Τα στοιχεία 
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της µήτρας (4.37) για διάφορες τιµές του i αποτελούν τις συναρτήσεις κρουστικής 

απόκρισης. 

  

11 120 0

21 220 0

( ) ( )
( )

( ) ( )

s s

i i
i s s

i i

i i
L

i i

= =

= =

 Μ Μ
 Μ =
 Μ Μ 

∑ ∑
∑ ∑

           (4.37) 

 

 

4.2.7. Ανάλυση διακύµανσης σφαλµάτων πρόβλεψης.  

 Η ανάλυση της διακύµανσης των σφαλµάτων πρόβλεψης υποδεικνύει το 

µέγεθος της αναλογίας που αντιστοιχεί σε κάθε έναν από τους διαρθρωτικούς 

στοχαστικούς όρους στο να ερµηνεύουν τις µεταβολές των µεταβλητών του 

συστήµατος. Η ανάλυση της διακύµανσης των σφαλµάτων πρόβλεψης βοηθάει στην 

αποσαφήνιση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών του συστήµατος, όπως 

για παράδειγµα θα µπορούσε να διαπιστωθεί αν µία µεταβλητή θεωρείται ενδογενής 

ή εξωγενής στο σύστηµα.  

Εναρκτήριο σηµείο για την επίτευξη της ανάλυσης διακύµανσης των 

σφαλµάτων, είναι η αναπαράσταση κατά Wold για το διάνυσµα z στην περίοδο t+s, 

δηλαδή: 

 

+ ( )t s t sz v L e+ += Ψ  

ή 

1 1 1 1 1 1+ .... ...t s t s t s s t s t s tz v e e e e e+ + + − − + + −= +Ψ + +Ψ +Ψ +Ψ +  

 

Η καλύτερη δυνατή πρόβλεψη για το διάνυσµα zt+s, δεδοµένης της συνολικής 

διαθέσιµης πληροφόρησης στην περίοδο t είναι:   



 146 

 

| 1 1ˆ + ...t s t s t s tz v e e+ + −= Ψ +Ψ +  

 

Το σφάλµα πρόβλεψης στην προκειµένη περίπτωση υπολογίζεται από την (4.38): 

 

| 1 1 1 1ˆ ....t s t s t t s t s s tz z e e e+ + + + − − +− = +Ψ + +Ψ             (4.38) 

 

Στη συνέχεια, αντικαθιστώντας όπου et = A-1
εt , είναι εφικτό να αναπαρασταθούν τα 

σφάλµατα πρόβλεψης σε όρους διαθρωτικών στοχαστικών όρων (βλέπε 4.39) 

 

1 1 1
| 1 1 1 1ˆ ....t s t s t t s t s s tz z A A Aε ε ε− − −

+ + + + − − +− = +Ψ + +Ψ  

ή 

| 0 1 1 1 1ˆ ....t s t s t t s t s s tz z ε ε ε+ + + + − − +− = Μ +Μ + +Μ             (4.39) 

 

Οι συναρτήσεις των σφαλµάτων πρόβλεψης για κάθε µία από τις µεταβλητές του 

συστήµατος δίνονται από την παρακάτω µητρωική µορφή: 

 

1| 11 12 11 12

1| 21 22 21 22

ˆ (0) (0) ( 1) ( 1)
...

ˆ (0) (0) ( 1) ( 1)
xt s xtt s t s t

yt s ytt s t s t

x x s s

y y s s

ε ε
ε ε

+ ++ +

+ ++ +

− Μ Μ Μ − Μ −        
= + +        − Μ Μ Μ − Μ −        

 

 

Εστιάζοντας στα σφάλµατα πρόβλεψης για την µεταβλητή xt, έχουµε: 

 

 
| 11 11 1

12 12 1
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                          + (0) .... ( 1)
t s t s t xt s xt
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∆εδοµένης της ισχύος των προϋποθέσεων για τις εξισώσεις (4.1) και (4.2), η 

διακύµανση των σφαλµάτων πρόβλεψης µπορεί να αναλυθεί ως εξής:  

 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

2
|

2 22
11 11

2 22
12 12

ˆ( ) ( )

                        (0) ... ( 1)

                        (0) ... ( 1)

t s t s t x
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s
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Έτσι οι αναλογίες συµµετοχής των µεταβολών των διαρθρωτικών στοχαστικών όρων 

εx και εy στην συνολική διακύµανση των σφαλµάτων πρόβλεψης της µεταβλητής xt, 

δίνονται από τους παρακάτω δύο λόγους (4.40) και (4.41), αντίστοιχα: 
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( ) ( )( )2 22
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Με τον ίδιο ακριβός τρόπο, αφού πρώτα υπολογιστεί η διακύµανση των 

σφαλµάτων πρόβλεψης για τη µεταβλητή yt, η ανάλυση της διακύµανσης παρέχεται 

από τις σχέσεις (4.42) και (4.43) 
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( ) ( )( )2 22
22 22
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=             (4.43) 

όπου 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2 2 22 2 2
21 21 22 22( ) (0) ... ( 1) (0) ... ( 1)y x ys s sσ σ σ= Μ + + Μ − + Μ + + Μ −  

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η δυσκολία εφαρµογής της ανάλυσης 

διακύµανσης σε ένα υπόδειγµα είναι αντίστοιχη µε αυτή των συναρτήσεων 

κρουστικής απόκρισης. Η δυσκολία εφαρµογής έγγυται στο ότι θεωρείται απαραίτητη 

η ανάκτηση των διαρθρωτικών στοχαστικών όρων, γεγονός που σηµαίνει ότι η 

υποβολή ενός τουλάχιστον περιορισµού είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Το πρόβληµα 

ταυτοποίησης του διαρθρωτικού υποδείγµατος παύει να είναι ουσιαστικό µόνο στην 

περίπτωση που η συσχέτιση µεταξύ των ανακτηθέντων καταλοίπων της τυπικής 

µορφής του υποδείγµατος είναι σχετικά µικρή σε µέγεθος, γεγονός όµως που 

θεωρείται ιδιαιτέρως σπάνιο καθώς πλήθος οικονοµικών µεταβλητών τείνουν να 

συµεταβάλλονται. 

 

 

4.3. ∆ιαθρωτικά VAR (SVAR) υποδείγµατα 

4.3.1. Εισαγωγή στα SVAR υποδείγµατα.  

Η απλότητα των VAR υποδειγµάτων τυπικής µορφής θεωρείται ως το κόστος 

για την ταυτοποίηση της διαρθρωτικής µορφής των VAR. Οι Cooley και LeRoy 

(1985) άσκησαν δριµύτατη κριτική εξαιτίας της µη θεωρητικής µεθοδολογίας που 

ακολουθούνταν έως τότε για την ταυτοποίηση των διαρθρωτικών υποδειγµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα υποστήριξαν ότι η µεθοδολογία του Sims (1980, 1982) ταυτοποιεί το 

διαρθρωτικό υπόδειγµα σαν µία τυχαία διαδικασία, καθώς η εισαγωγή των 
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µεταβλητών µε διαφορετική σειρά οδηγεί στην ανάκτηση διαφορετικών 

διαρθρωτικών παραµέτρων. Έτσι, το ταυτοποιηµένο υπόδειγµα δεν µπορεί παρά 

σχεδόν σίγουρα να διαφέρει από το πραγµατικό διαρθρωτικό υπόδειγµα. 

Ενώ τα VAR υποδείγµατα τυπικής µορφής µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

τη διενέργεια προβλέψεων, φαίνεται ότι το πρόβληµα της µη σωστής ταυτοποίησης 

τα καθιστά αναποτελεσµατικά στην εξαγωγή συµπερασµάτων για την άσκηση 

πολιτικής (δες Leamer, 1985; Cooley και Dwyer, 1998). Οι προβλέψεις δεν 

επηρεάζονται από το πρόβληµα της ταυτοποίησης από τη στιγµή που τα συστατικά 

µέρη των διαρθρωτικών διαταραχών δεν παίζουν κανένα ρόλο. Από την άλλη πλευρά 

όµως, δεδοµένου ενός οικονοµικού διαρθρωτικού υποδείγµατος, οι διαρθρωτικές 

διαταραχές αποτελούν αυτόνοµες µεταβολές για τις µεταβλητές του υποδείγµατος και 

έτσι για την εκτίµηση των συναρτήσεων κρουστικής απόκρισης και την ανάλυση της 

διακύµανσης απαιτείται ο προσδιορισµός των διαρθρωτικών διαταραχών µε τη 

µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Με άλλα λόγια η αποτελεσµατικότητα της όποιας 

οικονοµικής πολιτικής βασιζόµενη σε µια τέτοιου είδους ανάλυση, εξαρτάται σε 

απόλυτο βαθµό από τις υιοθετούµενες υποθέσεις για την ταυτοποίηση του 

διαρθρωτικού υποδείγµατος.  

Οι µη ικανοποιητικές υποθέσεις ταυτοποίησης του Sims (1980,1982), 

οδήγησαν σε ανάπτυξη των αποκαλούµενων διαρθρωτικών VAR (Structural VAR’s) 

υποδειγµάτων στα οποία πλέον οι υποθέσεις ταυτοποίησης βασίζονται στην 

οικονοµική θεωρία. Τα πρώτα διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα εισάγονται από τους 

Bernanke (1986) και Sims (1986) οι οποίοι προτείνουν την εισαγωγή περιορισµών 

βάσει των σύγκαιρων αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µεταβλητών, όπως αυτές 
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ορίζονται από την οικονοµική θεωρία.22 Σε πολλές περιπτώσεις όµως η οικονοµική 

θεωρία δεν είναι σε θέση να ορίσει τόσους σύγκαιρους περιορισµούς ώστε να 

ταυτοποιείται το διαρθρωτικό υπόδειγµα, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη µιας νέας 

οµάδας διαρθρωτικών υποδειγµάτων τα οποία βασίζονται σε µακροχρόνιους 

περιορισµούς. ∆ιαρθρωτικά υποδείγµατα τέτοιας µορφής έχουν προταθεί µεταξύ 

άλλων από τους Blanchard και Quah (1989), Shapiro και Watson (1988), King et al. 

(1991), Gali (1992)23. Οι µακροχρόνιοι περιορισµοί βασίζονται στην οικονοµική 

θεωρία και σχετίζονται κυρίως µε την ουδετερότητα που έχουν κάποιες διαταραχές 

στο τελικό διαχρονικό αποτέλεσµα κάποιων µεταβλητών. Για παράδειγµα οι 

Blanchard και Quah (1989), προκειµένου να ταυτοποιήσουν το διαρθρωτικό τους 

υπόδειγµα υπέθεσαν ότι οι διαταραχές στη ζήτηση δεν έχουν κανένα µακροχρόνιο 

αποτέλεσµα στο επίπεδο του εισοδήµατος, ενώ αντίθετα οι διαταραχές στην 

προσφορά είναι σε θέση να επηρεάσουν το εισόδηµα µακροχρόνια.     

Στα επόµενα τµήµατα αυτού του µέρους θα παρουσιαστούν αναλυτικά δύο 

βασικές µεθοδολογίες για την ταυτοποίηση του διαρθρωτικού υποδείγµατος. Η πρώτη 

είναι η µεθοδολογία που προτείνεται από τους Sims (1986) και Bernanke (1986) µε 

σύγκαιρους περιορισµούς και η δεύτερη η µεθοδολογία των Blanchard και Quah 

(1989) µε µακροχρόνιους περιορισµούς. Τέλος, θα επισηµανθούν τα βασικά σηµεία 

της ασκούµενης κριτικής των διαρθρωτικών VAR υποδειγµάτων που συναντώνται 

στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

 

 
                                                 
22
Σύγκαιροι περιορισµοί χρησιµοποιούνται επίσης από τους: Bernanke και Blinder (1992), Rotemberg 

και Woodford (1992), Eichenbaum και Evans (1995), Cushman και Zha (1997), Hamilton (1997), 
Bernanke και Mihov (1998) και Blanchard και Perotti (2002).   
23
Μακροχρόνιοι περιορισµοί χρησιµοποιούνται επίσης από τους: Francis and Ramey (2004), Dufourt 

(2005) και Fisher (2006).  
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4.3.2. ∆ιαρθρωτικό υπόδειγµα Bernanke-Sims.    

Σύµφωνα µε την µεθοδολογία του Sims (1980, 1982) µοναδικός τρόπος για την 

ενσωµάτωση της οικονοµικής θεωρίας στην ταυτοποίηση του διαρθρωτικού 

υποδείγµατος είναι απλώς η αναδιάταξη της σειράς των µεταβλητών στο διάνυσµα zt 

(βλέπε σχέση 4.3). Προκειµένου να ενσωµατωθεί η οικονοµική θεωρία δια µέσω των 

υποβαλλόµενων περιορισµών ταυτοποίησης, οι  Bernanke (1986) και Sims (1986) 

πρότειναν την µεθοδολογία που ακολουθεί. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

µεθοδολογία Bernanke (1986) και Sims (1986) είναι ουσιώδης σε υποδείγµατα VAR 

που περιέχουν περισσότερες από τρεις µεταβλητές (Crowder, 2006). 

Ένα διαρθρωτικό υπόδειγµα πρώτης τάξης µε p µεταβλητές περιγράφεται από 

την παρακάτω σχέση (4.44):    

 

0 1 1t t tAz B B z ε−= + + ,   όπου: . . .(0, )t i i dε Ω∼                       (4.44) 

 

όπου η µήτρα A εµπεριέχει τους σύγκαιρους διαρθρωτικούς συντελεστές, η µήτρα Β0 

τους σταθερούς όρους και η µήτρα Β1 τους συντελεστές χρονικών υστερήσεων.  

Υποθέτοντας ότι η µήτρα A είναι µη-ιδιόρρυθµη (non-singular), τότε η (4.44) 

µπορεί να γραφτεί σαν ένα τυπικής µορφής VAR υπόδειγµα πολλαπλασιάζοντας µε 

την αντίστροφη της µήτρας A.        

 

   0 1 1t t tz z e−= Θ +Θ +                     (4.45) 

 

Από τη σχέση (4.45) είναι ξεκάθαρο ότι η µήτρα A είναι αυτή που συνδέει τις 

διαρθρωτικές διαταραχές µε τις διαταραχές τυπικής µορφής σύµφωνα µε την 

ακόλουθη εξίσωση:  
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1
t te A ε−=   ή t tAeε =              (4.46) 

 

Η διαδικασία ταυτοποίησης ξεκινά από τη µήτρα διακυµάνσεων-

συνδιακυµάνσεων Σ των καταλοίπων του εκτιµηµένου VAR υποδείγµατος. 
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όπου µε τη βοήθεια της (4.46) λαµβάνουµε:  

 

( )T T
t tE A Aε εΩ = = Σ                (4.47) 

 

Για την επίλυση του συστήµατος (4.47), ο αριθµός των εξισώσεων θα πρέπει να 

ισούται µε τον αριθµό των προς εκτίµηση παραµέτρων. Οι παράµετροι προς εκτίµηση 

είναι p2 στον αριθµό καθώς p2-p άγνωστα στοιχεία διαθέτει η µήτρα Α (τα διαγώνια 

στοιχεία της είναι µονάδα) και p άγνωστα στοιχεία διαθέτει η µήτρα Ω (τα µη-

διαγώνια στοιχεία της είναι µηδέν). Το σύνολο των γραµµικά ανεξάρτητων 

εξισώσεων που προκύπτουν από το σύστηµα είναι p+(p2- p)/2, γεγονός που οφείλεται 

στη συµµετρία της µήτρας Σ. Έτσι, για την ταυτοποίηση του διαρθρωτικού 

υποδείγµατος θα πρέπει να τεθούν τουλάχιστον (p2- p)/2 στοιχεία της µήτρας Α ίσα 

µε κάποια σταθερά (συνήθως µηδέν) που υποστηρίζεται από την οικονοµική θεωρία.    

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι ακόµη και αν περιοριστούν (p2- p)/2 στοιχεία, η 

ταυτοποίηση δεν είναι πάντοτε εγγυηµένη.  
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Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθοδολογίας Bernanke (1986) και Sims (1986), σε 

αντίθεση µε την ανάλυση Choleski, είναι ότι οι συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης 

και ανάλυσης της διακύµανσης µπορούν να ερµηνευτούν µε οικονοµικούς όρους από 

τη στιγµή που έχουν εξαχθεί κάνοντας χρήση παραµέτρων προερχόµενες από 

αναλυτικά οικονοµικά υποδείγµατα. Έτσι οι συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να ελεγχθεί αν οι διαταραχές του υποδείγµατος 

επηρεάζουν την κάθε µεταβλητή µε τρόπο τέτοιο που να συµφωνεί µε την οικονοµική 

θεωρία. Για παράδειγµα µια θετική διαταραχή στη συνολική προσφορά θα 

αναµενόταν να αυξήσει το εισόδηµα, ελέγχοντας λοιπόν τη δυναµική απόκριση του 

εισοδήµατος επιβεβαιώνεται ή όχι η συνέπεια µε τη θεωρία.    

 

 

4.3.3. ∆ιαρθρωτικό υπόδειγµα Blanchard και Quah. 

 Σε πολλές περιπτώσεις η οικονοµική θεωρία δεν παρέχει τους απαραίτητους 

σύγκαιρους περιορισµούς ώστε να καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση του διαρθρωτικού 

υποδείγµατος. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους  Blanchard και Quah (1989) στο να 

εισάγουν περιορισµούς εκµεταλλευόµενοι τις µακροχρόνιες ιδιότητες του 

συστήµατος επιτυγχάνοντας έτσι ταυτοποίηση. Οι θεωρητικά θεµελιωµένοι 

µακροχρόνιοι περιορισµοί σε συνδυασµό µε το ότι πάντοτε ταυτοποιείται ακριβώς το 

διαρθρωτικό υπόδειγµα, έχουν καταστήσει την προσέγγιση των Blanchard και Quah 

(1989) ιδιαιτέρως ελκυστική στην οικονοµική εµπειρική βιβλιογραφία (µεταξύ 

άλλων: Quah και Vahey, 1995; Gali, 1999; Claus, 2000; Scacciavillani και Swagel, 

2002; Menashe και Yakhin, 2004). Η µεθοδολογία των Blanchard και Quah (1989), 

προσαρµόστηκε στο να συµπεριλάβει περισσότερες από δύο µεταβλητές από τους 
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King et al. (1991). Περαιτέρω εξελίξεις σε µεθοδολογίες ταυτοποίησης αυτού του 

είδους συζητούνται από τους  Levtchenkova, et al. (1998).   

Οι Blanchard και Quah (1989) ανέπτυξαν ένα µακροοικονοµικό υπόδειγµα 

τέτοιο ώστε το πραγµατικό εισόδηµα να επηρεάζεται από δύο διαφορετικές 

διαταραχές. Οι διαταραχές αυτές προέρχονται είτε από την πλευρά της ζήτησης είτε 

από την πλευρά της προσφοράς. Η βασική υπόθεση που έγινε από τους Blanchard και 

Quah (1989) είναι ότι οι διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης δεν µπορούν να 

έχουν µακροχρόνια επίδραση στο πραγµατικό εισόδηµα ενώ αντίθετα οι διαταραχές 

στην πλευρά της προσφοράς είναι σε θέση να επηρεάζουν το πραγµατικό εισόδηµα 

µακροχρόνια. ∆ια µέσω της βασικής αυτής υπόθεσης εξάγεται ένας περιορισµός που 

επιτρέπει την ακριβή ταυτοποίηση των διαρθρωτικών διαταραχών. Για να αναλύσουν 

λοιπόν το πραγµατικό εισόδηµα σε δύο επιµέρους µέρη, το προσωρινό µέρος 

(temporary component) και το µόνιµο µέρος (permanent component), θεµελίωσαν την 

παρακάτω µεθοδολογία ταυτοποίησης.  

Η Wold αναπαράσταση (ή αναπαράσταση κινητών µέσων) ενός διαρθρωτικού 

VAR υποδείγµατος δύο µεταβλητών όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι: 
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Οι Blanchard και Quah (1989), κανονικοποιούν τη µήτρα διακυµάνσεων 

συνδιακυµάνσεων ώστε να ισούται µε τη µοναδιαία µήτρα (Ω=I2). Θεωρώντας ότι τα 

εxt και εyt αναπαριστούν διαταραχές στη ζήτηση και την προσφορά αντίστοιχα και µε 

δεδοµένη την ισχύ της βασικής τους υπόθεσης, τότε το συνολικό αποτέλεσµα στο 

πέρας του χρόνου του εxt  πάνω στο xt θα πρέπει να είναι µηδέν, δηλαδή:      

      

11
0

( ) 0xt i
i

iµ ε
∞

−
=

=∑                (4.50) 

 

Από τη στιγµή που η (4.50) θα πρέπει να είναι αληθής για κάθε πραγµατοποιούµενη 

τιµή του εxt, τότε θα ισχύει: 

 

11
0

( ) 0
i

iµ
∞

=

=∑                 (4.51) 

 

Σε συνέχεια της διαδικασίας ταυτοποίησης, από την αναπαράσταση του VAR 

υποδείγµατος στην τυπική του µορφή γνωρίζουµε ότι τα κατάλοιπα αποτελούν 

σύνθεση των διαρθρωτικών διαταραχών εxt και εyt και µπορούν να ερµηνευτούν ως 

σφάλµατα πρόβλεψης. Τα σφάλµατα πρόβλεψης για µία περίοδο µπροστά από τη 

Wold αναπαράσταση του διαρθρωτικού υποδείγµατος για το xt και το yt δίνονται από 

τις σχέσεις (4.52) και (4.53), αντίστοιχα. 

 

11 12(0) (0)xt xt yte µ ε µ ε= +               (4.52) 

21 22(0) (0)yt xt yte µ ε µ ε= +               (4.53) 
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Αν λοιπόν είναι γνωστοί οι τέσσερις συντελεστές των σχέσεων (4.52) και 

(4.53), τότε είναι δυνατό να ανακτηθούν οι διαρθρωτικές διαταραχές από τα 

εκτιµηµένα κατάλοιπα. Από τις σχέσεις (4.52) και (4.53) σε συνδυασµό µε τη µήτρα 

διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων προκύπτουν τρεις εξισώσεις µε τέσσερις 

παραµέτρους προς εκτίµηση: 

 

2 2
11 12( ) (0) (0)xtVar e µ µ= +               (4.54) 

2 2
21 22( ) (0) (0)ytVar e µ µ= +               (4.55) 

11 21 12 22( ) (0) (0) (0) (0)xt ytCov e e µ µ µ µ= +             (4.56) 

 

Για την επίτευξη της ταυτοποίησης απαιτείται µία επιπρόσθετη εξίσωση η οποία 

και λαµβάνεται µέσω της επιβολής του µακροχρόνιου περιορισµού. Πιο 

συγκεκριµένα η Wold αναπαράσταση του υποδείγµατος της τυπικής µορφής για την 

µεταβλητή xt είναι: 
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Αντικαθιστώντας όπου ext και eyt στις σχέσεις (4.52) και (4.53), λαµβάνεται η 

παρακάτω εξίσωση: 
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Αναπτύσσοντας την παραπάνω σχέση διεξάγοντας όλους τους πολλαπλασιασµούς 

µεταξύ των παρενθέσεων και κάνοντας χρήση της υπόθεσης ότι µακροχρόνια οι 

επιπτώσεις των διαταραχών της ζήτησης έχουν µηδενικό αποτέλεσµα στο xt, 

λαµβάνεται η σχέση (4.57). 

 

22 11 12 21
0 0

(1 ( )) (0) ( ) (0) 0    
i i

i iθ µ θ µ
∞ ∞

= =

− + =∑ ∑             (4.57)

  

 

Το σύστηµα των εξισώσεων που αποτελείται από τις (4.54), (4.55), (4.56) και 

(4.57) επιτρέπει την εκτίµηση των τεσσάρων παραµέτρων που συνδέουν τις 

διαρθρωτικές διαταραχές µε τα κατάλοιπα. Στην ουσία οι Blanchard και Quah (1989), 

έδειξαν ότι µε τη βοήθεια της αναπαράστασης Wold των VAR υποδειγµάτων σε 

τυπική και διαρθρωτική µορφή, µαζί µε την επιβολή ενός µακροχρόνιου περιορισµού, 

προσδιορίζονται τέσσερις περιορισµοί βάσει των οποίων ταυτοποιείται το 

διαρθρωτικό υπόδειγµα.  

 

 

4.3.4. Η κριτική των διαρθρωτικών VAR υποδειγµάτων. 

Πάρα την ιδιαίτερα επιτυχηµένη αποδοχή των διαρθρωτικών VAR 

υποδειγµάτων σε εµπειρικές εφαρµογές, η σχετική βιβλιογραφία που ασκεί κριτική 

στις υφιστάµενες αδυναµίες τέτοιου είδους υποδειγµάτων αναπτύχθηκε χρονικά 

σχεδόν παράλληλα. Το σύνολο των κριτικών µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο 

βασικές κατηγορίες. Πρώτον, σε κριτικές που στηρίζονται στην ταυτοποίηση των 

υποδειγµάτων και δεύτερον, σε κριτικές που συνδέονται µε την έλλειψη ευστάθειας 

σε σχέση µε τις υποθέσεις ταυτοποίησης και τις εναλλακτικές εξειδικεύσεις. Στις 
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παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η σχετική βιβλιογραφία σε 

σχέση και µε τις δύο κατηγορίες κριτικών.  

Η κριτική των διαρθρωτικών VAR υποδειγµάτων στον τοµέα της ταυτοποίησης 

έχει τις απαρχές της στην εργασία των Hansen και Sargent (1980), οι οποίοι 

εντόπισαν προβλήµατα αντιστρεψιµότητας σε εφαρµογές µεθοδολογιών τύπου Box-

Jenkins. Πιο συγκεκριµένα έδειξαν ότι πολλά οικονοµικά υποδείγµατα δεν 

µπορούσαν να αναπαρασταθούν σαν ένα υπόδειγµα κινητών µέσων απείρων όρων 

και έτσι ανακύπτουν δυσκολίες στην εφαρµογή της στατιστικής επαγωγής. Οι Lippi 

και Reichlin (1993), βάσει της κριτικής των Hansen και Sargent (1980), ισχυρίζονται 

ότι το πρόβληµα της αντιστρεψιµότητας οδηγεί σε εσφαλµένη επαγωγή στη 

διαδικασία ταυτοποίησης όπως αυτή προτείνεται από τους Blanchard και Quah 

(1989). Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι από τη στιγµή που ένα στάσιµο VAR 

υπόδειγµα µπορεί να αναπαρασταθεί µε πολλαπλό τρόπο σε κινητούς µέσους και 

µεταξύ αυτών µόνο µία αναπαράσταση (Wold) ικανοποιεί τις συνθήκες 

αντιστρεψιµότητας, τότε είναι λάθος a priori να αποκλειστούν η µη αντιστρέψιµες 

αναπαραστάσεις. Οι Blanchard και Quah (1993) σε απάντηση των σχολίων των Lippi 

και Reichlin (1993), αποδέχονται από τη µία πλευρά ότι η επιλογή της 

αναπαράστασης Wold µπορεί να θεωρηθεί τυχαία αλλά από την άλλη πλευρά δεν 

µπορεί να τεκµηριωθεί ότι είναι λιγότερο απορριπτέα αναπαράσταση σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες. Στην πραγµατικότητα, θεωρούν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να επιλεχθεί η 

σωστή αναπαράσταση σε εµπειρικούς όρους και έτσι επιλέγεται η προσφορότερη 

αναπαράσταση για τη διεξαγωγή εµπειρικών αναλύσεων.  

Επιπρόσθετο πρόβληµα είναι ότι ακόµη και αν γίνει αποδεκτή η αναπαράσταση 

Wold, οι ταυτοποιηµένες διαρθρωτικές διαταραχές δεν είναι κατ’ ανάγκη µοναδικές. 

Η µεθοδολογία των Blanchard και Quah (1989) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 
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παράδειγµα για να καταστεί κατανοητή η παραπάνω αδυναµία. Ειδικότερα, από τους 

επιβληθέντες περιορισµούς όπως αυτοί δίνονται στην παρουσίαση του υποδείγµατος 

των Blanchard και Quah (σχέσεις 4.54, 4.55, 4.56 και 4.57), διαπιστώνεται ότι ενώ 

είναι εύκολο να προσδιοριστεί η απόλυτη τιµή των παραµέτρων δεν είναι εφικτό να 

καθοριστεί το πρόσηµο τους. ∆ια µέσω αυτού του παραδείγµατος είναι εµφανές ότι η 

µοναδική αναπαράσταση επιτυγχάνεται µόνο αν γίνουν επιπλέον υποθέσεις σε σχέση 

µε τα πρόσηµα των παραµέτρων. Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την 

επιβολή των επιπρόσθετων αυτών περιορισµών συζητούνται από τους Waggoner και 

Zha (1997) και Pagan και Robertson (1998).   

Μία άλλη κριτική έχει να κάνει µε τα εµφανιζόµενα επαγωγικά προβλήµατα στα 

άπειρης τάξης VAR υποδείγµατα. Οι Faust και Leeper (1997) ισχυρίζονται ότι στην 

περίπτωση που δεν τεθούν επιπρόσθετοι βραχυχρόνιοι περιορισµοί τότε η συνήθης 

επαγωγική διαδικασία που εφαρµόζεται για την εκτίµηση των συναρτήσεων 

κρουστικής απόκρισης θα είναι ιδιαίτερα µεροληπτική για κάθε µέγεθος δείγµατος. Η 

θέση των Faust και Leeper (1997) µπορεί να καταστεί σαφέστερη δια µέσω ενός 

υποδείγµατος VAR µε άπειρες χρονικές υστερήσεις στο οποίο µια µικρή µεταβολή 

των παραµέτρων του υποδείγµατος µπορεί να έχει σηµαντικά σωρευτικά 

αποτελέσµατα στις αποκρίσεις των µεταβλητών του συστήµατος που προκαλούνται 

από τις διαρθρωτικές διαταραχές. Ένας προφανής τρόπος αντιµετώπισης αυτού του 

προβλήµατος είναι να γίνει η υπόθεση ότι η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι 

πεπερασµένη κάτι το οποίο είναι ισοδύναµο µε το να θεωρηθούν όλοι οι 

αυτοπαλίνδροµοι όροι πέραν µιας προκαθορισµένης τάξης ίσοι µε το µηδέν. Το 

εξαγόµενο συµπέρασµα αυτής της κριτικής για τις εµπειρικές εφαρµογές είναι ότι 

απαιτείται προσοχή στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων όταν χρησιµοποιούνται 
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µακροχρόνιοι περιορισµοί για την ταυτοποίηση του υποδείγµατος και η τάξη του 

VAR είναι µεγάλη.           

Τέλος, αδυναµία των µεθοδολογιών τύπου Blanchard και Quah (1989) αποτελεί 

η χαµηλή τους διάσταση (δύο εξισώσεις µε δύο διαρθρωτικές διαταραχές). Η 

αδυναµία αυτή γίνεται ακόµη πιο εµφανής όταν χρησιµοποιούνται σύνθετα 

θεωρητικά υποδείγµατα στα οποία υπεισέρχονται περισσότερες από δύο διαταραχές. 

Οι Blanchard και Quah αναγνώρισαν αυτή την αδυναµία και καθόρισαν τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες η µεθοδολογία τους εξακολουθεί να οδηγεί σε θεωρητικά ορθά 

συµπεράσµατα. Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι µια οικονοµία µπορεί να δέχεται m>2 

διαταραχές, αλλά κάθε διαταραχή θα πρέπει να ταξινοµείται είτε σαν διαταραχή στον 

τοµέα της ζήτησης είτε σαν διαταραχή στον τοµέα της προσφοράς. Τα προκείπτοντα 

ερωτήµατα σε αυτή την περίπτωση είναι αν αυτές οι αθροιστικές διαταραχές της 

ζήτησης και της προσφοράς έχουν τις ίδιες ιδιότητες όπως και οι πραγµατικές 

διαταραχές στην οικονοµία και επίσης αν είναι εφικτό αυτές οι αθροιστικές 

διαταραχές να ταυτοποιηθούν σαν ένας γραµµικός συνδυασµός των πραγµατικών 

διαταραχών. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα δίνεται από τους Faust και 

Leeper (1997) οι οποίοι εξήγαγαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αθροιστικές 

διαταραχές της προσφοράς και της ζήτησης µπορούν να διαχωριστούν.  

Πρόσθετος προβληµατισµός προκύπτει όταν µία διαταραχή δεν µπορεί να 

ταξινοµηθεί ούτε στον τοµέα της προσφοράς ούτε στον τοµέα της ζήτησης. Σε τέτοια 

περίπτωση η διαταραχή αυτή θα πρέπει να υποδειγµατοποιηθεί σαν µια ανεξάρτητη 

διαταραχή, εκτιµώντας στην ουσία ένα VAR υπόδειγµα µεγαλύτερης διάστασης. Στα 

VAR υποδείγµατα µεγαλύτερων διαστάσεων το πρόβληµα είναι ότι οι περιορισµοί 

ταυτοποίησης αυξάνονται σε υπερβολικό βαθµό µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η 

διαδικασία ταυτοποίησης, καθώς αδυνατεί η οικονοµική θεωρία σε πολλές 
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περιπτώσεις να παρέχει όλους τους απαιτούµενους περιορισµούς. Για παράδειγµα οι 

Garratt et al. (1998) σε ένα VAR υπόδειγµα µε οκτώ µεταβλητές έθεσαν 28 

περιορισµούς προκειµένου να ταυτοποιήσουν µε ακρίβεια το διαρθρωτικό υπόδειγµα.   

Η δεύτερη κατηγορία κριτικών των διαρθρωτικών VAR υποδειγµάτων 

σχετίζεται µε την ευστάθεια των αποτελεσµάτων σε σχέση µε τις υποθέσεις 

ταυτοποίησης και τις εναλλακτικές εξειδικεύσεις. Ο Cochrane (1998) µελετώντας τις 

επιπτώσεις των νοµισµατικών διαταραχών στο εισόδηµα διαπίστωσε ότι οι 

αποκρίσεις του εισοδήµατος στις νοµισµατικές διαταραχές µεταβάλλονται καθώς 

µεταβάλλονται και οι υποθέσεις ταυτοποίησης. Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα για τις 

επιπτώσεις των νοµισµατικών διαταραχών στο εισόδηµα έφτασε και ο Rudebusch 

(1998), συγκρίνοντας τρεις εναλλακτικές εξειδικεύσεις διαρθρωτικών VAR 

υποδειγµάτων. Οι Cooley και Dwyer (1998) εξετάζοντας τις επιπτώσεις των 

τεχνολογικών διαταραχών στο εισόδηµα υπό το πρίσµα διαφορετικών υποθέσεων 

ταυτοποίησης, συµπέραναν ότι η σηµαντικότητα των διαταραχών σε κάθε περίπτωση 

επηρεάζεται από τις υποθέσεις ταυτοποίησης. Παρόµοια σε πνεύµα και σε 

συµπεράσµατα είναι τα άρθρα της McGrattan (2004) και των Erceg, Guerrieri και 

Gust (2004).  

Ο Rudebusch (1998) θεωρώντας ότι µέσω των χρηµαταγορών µπορεί να 

προσδιοριστούν οι πραγµατικές νοµισµατικές διαταραχές, έδειξε ότι οι µεταβολές 

στις πραγµατικές διαταραχές σχετίζονται µόλις στο 10 µε 20 τοις εκατό µε τις 

µεταβολές των διαταραχών που προέρχονται από ένα διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα. 

Έτσι οι προκύπτουσες συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης είναι αµφιβόλου 

αξιοπιστίας. Αντίλογος στα ευρήµατα του Rudebusch έρχεται από τον Sims (1998) 

και τους Bagliano και Favero (1998). Ο Sims αµφισβήτησε έντονα τον τρόπο µε τον 

οποίο προσδιόρισε ο Rudebusch τις πραγµατικές νοµισµατικές διαταραχές ενώ οι 
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Bagliano και Favero (1998) σε αντίστοιχη εφαρµογή µε αυτή του Rudebusch (1998), 

βρήκαν τις προερχόµενες από το SVAR νοµισµατικές διαταραχές να σχετίζονται 

έντονα µε τις νοµισµατικές διαταραχές τριών εναλλακτικών µέτρων τα οποία 

βασίζονται στη συµπεριφορά των χρηµαταγορών.              

Κριτική ασκείται στα SVAR υποδείγµατα και στον τρόπο µε τον οποίο 

διεξάγεται συνολικά η οικονοµετρική ανάλυση. Πιο συγκεκριµένα, πολλοί ερευνητές 

αφού πρώτα έχουν προσδιορίσει τους θεωρητικά ορθούς περιορισµούς ταυτοποίησης, 

στη συνέχεια εξετάζουν αν οι εκτιµηµένες συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης έχουν 

την αναµενόµενη µορφή. Στις περιπτώσεις που δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό που 

συνήθως συµβαίνει είναι να επαναπροσδιορίζεται η εξειδίκευση του υποδείγµατος 

ώστε να ληφθούν ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα. Αυτή η ελευθερία επιλογής 

µεταξύ εναλλακτικών εξειδικεύσεων σε SVAR υποδείγµατα είναι το βασικό σηµείο 

κριτικής του Uhlig (2004). ∆υστυχώς η οικονοµική θεωρία δεν παρέχει το επιθυµητό 

σύνολο πληροφόρησης ώστε να οδηγούµαστε σε ένα µοναδικό διαρθρωτικό 

υπόδειγµα και έτσι οι ερευνητές είναι ελεύθεροι να επιλέγουν µεταξύ εναλλακτικών 

εξειδικεύσεων.  

Προκειµένου να ξεπεραστεί το πρόβληµα της ευστάθειας των SVAR 

υποδειγµάτων έχουν προταθεί αρκετές εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οι King και 

Watson (1997), εκτίµησαν τις συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης για µια σειρά από 

υποδείγµατα µε ρεαλιστικές υποθέσεις ταυτοποίησης και από το προκείπτον εύρος 

αυτών των συναρτήσεων µελέτησαν τις πιθανές επιπτώσεις των διαρθρωτικών 

διαταραχών στις µεταβλητές του ενδιαφέροντος τους. Φυσικά, υποστήριξαν ότι όταν 

το υπολογιζόµενο αυτό εύρος είναι σχετικά µεγάλο, τότε ελάχιστα συµπεράσµατα 

µπορούν να εξαχθούν από τα εκτιµηµένα διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα. 

Αντίστοιχης λογικής προσέγγιση πρότεινε και ο Faust (1998) ο οποίος από ένα 
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σύνολο εκτιµηµένων υποδειγµάτων επιλέγει εκείνα τα υποδείγµατα που ικανοποιούν 

τους περιορισµούς των προσήµων που επιβάλει η θεωρία για τις συναρτήσεις 

κρουστικής απόκρισης και έτσι εξάγει συµπεράσµατα για τον αντίκτυπο των 

διαρθρωτικών διαταραχών. Τέλος, από τους Gordon και Boccanfuso (1998) 

προτείνεται µια προσέγγιση, βασιζόµενη στη Μπεϊσιανή (Bayesian) µεθοδολογία, 

προσδιορίζοντας εκ των προτέρων µια κατανοµή για την πιθανή µορφή που 

αναµένεται να παρουσιάζουν οι συναρτήσεις κρουστικής απόκρισης.   

 

 

4.4. Εκτίµηση του ΒΧ παραγωγικού δυναµικού. 

4.4.1.  Η ανάγκη για ένα κοινά αποδεκτό µέτρο.  

Ο ΒΧ θεωρείται βασική οικονοµική µεταβλητή καθώς αποτελεί ένα µέτρο για 

το µέγεθος της απόκλισης της τρέχουσας παραγωγής από τη δυνητική παραγωγή ή 

εναλλακτικά θα µπορούσε να ειπωθεί ότι εξετάζει το κατά πόσο διαφέρει η συνολική 

ζήτηση σε µία οικονοµία από τη συνολική προσφορά. Εκ των πραγµάτων ο ΒΧ 

συνιστά ένα πολύτιµο εργαλείο για τη µελέτη και κατανόηση µια σειράς από 

οικονοµικά προβλήµατα όπως η παραγωγικότητα, η τεχνολογική µεταβολή, οι 

επενδύσεις και ο πληθωρισµός. Παραδείγµατος χάρη, µία αύξηση στο ΒΧ αυξάνει τη 

ζήτηση για πρώτες ύλες, γεγονός που µε τη σειρά του πέρα κάποιου δεδοµένου 

σηµείου οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής και του γενικού επιπέδου των 

τιµών. Γίνεται λοιπόν άµεσα αντιληπτό ότι ο ΒΧ έχει βαρύνουσα σηµασία για την 

άσκηση οικονοµικής πολιτικής, τόσο σε δηµοσιονοµικό όσο και σε νοµισµατικό 

επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, αν µία οικονοµία βρίσκεται σε ένα χαµηλό επίπεδο ΒΧ, 

µια επεκτατική οικονοµική πολιτική, ceteris paribus, θα έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήµατος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η 
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οικονοµία θα οδηγηθεί σε πληθωριστικές πιέσεις µε µηδαµινά αποτελέσµατα στην 

απασχόληση και το εισόδηµα.    

∆εδοµένης της αναγνωρισµένης σηµαντικότητας του ΒΧ ως µακροοικονοµική 

µεταβλητή για την άσκηση οικονοµικής πολιτικής (Cotis, et al., 2005), το πρόβληµα 

που ανακύπτει σχετικά µε τον καθορισµό του ΒΧ σχετίζεται µε τη µη-

παρατηρησιµότητα του επιπέδου της δυνητικής παραγωγής. Η µη-παρατηρησιµότητα 

καθιστά στην ουσία το ΒΧ µια θεωρητική µεταβλητή, µε την έννοια ότι δεν µπορεί να 

υπάρξει ένας άµεσος και αντικειµενικός τρόπος µέτρησης. Συνέπεια της θεωρητικής 

φύσης του ΒΧ είναι η ανάπτυξη πολλών εναλλακτικών µεθόδων24 για την εκτίµηση 

του (έρευνες, φίλτρα, συναρτήσεις κόστους, συναρτήσεις παραγωγής), χωρίς καµία 

βέβαια να αποτελεί ευρέως αποδεκτή προσέγγιση. Από το σύνολο των διαθέσιµων 

µεθοδολογιών αυτή που φαίνεται να επικρατεί, τουλάχιστον στις Ηνωµένες Πολιτείες 

και στον Καναδά,25 είναι η µεθοδολογία της έρευνας (survey method) και αυτό 

συµβαίνει κυρίως λόγω της αµεσότητας που παρουσιάζει στον καθορισµό του ΒΧ. 

Όπως κάθε µέθοδος έτσι και η µεθοδολογία της έρευνας έχει πολύ βασικά 

µειονεκτήµατα µεταξύ των οποίων είναι η υποκειµενικότητα, το κόστος και η µη 

αναδροµική εφαρµογή της. Συνέπεια όλων αυτών των µειονεκτηµάτων είναι ότι 

ακόµη και για τη σχετικά πιο αποδεκτή µεθοδολογία της έρευνας πολύ λίγες χώρες 

διαθέτουν στοιχεία για µακρά χρονική περίοδο ώστε να είναι σε θέση να τα 

χρησιµοποιήσουν για την άσκηση αποτελεσµατικής οικονοµικής πολιτικής.  

Η ανάγκη για ένα κοινά αποδεκτό µέτρο του ΒΧ από όλες τις οικονοµίες 

θεωρείται δεδοµένη. Αντίστοιχο πρόβληµα µη κοινής µέτρησης µεταξύ των 

οικονοµιών είχε διαπιστωθεί και µε το ποσοστό της ανεργίας καθώς δεν υπήρχε 

                                                 
24
Οι Christiano (1981) και Chagny and Döpke (2001) παρουσιάζουν µια σειρά από ευρέος 
χρησιµοποιούµενες µεθόδους.  
25 Και για την περίπτωση της Ελλάδας η µεθοδολογία της έρευνας χρησιµοποιείται από τον ΙΟΒΕ από 
τα µέσα του 1980 για την εκτίµηση του ΒΧ για τη βιοµηχανία.    
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απόλυτη συµφωνία για το πότε κάποιος θα πρέπει να κατατάσσεται ως εργαζόµενος, 

άνεργος ή εκτός του εργατικού δυναµικού. Με το πέρας το χρόνου όµως επιτεύχθηκε 

συναίνεση για το πώς πρέπει να µετράται η ανεργία καθιστώντας πλέον εφικτή τη 

µέτρηση της µε ένα κοινά αποδεκτό και συνεπώς συγκρίσιµο τρόπο. Κατά 

αντιστοιχία και στην περίπτωση του δείκτη ΒΧ θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση στην 

υιοθέτηση αυτών των κριτηρίων που θα οδηγήσουν στην επιλογή ενός κοινά 

αποδεκτού µέτρου από όλες τις οικονοµίες. Κριτήρια επιλογής, µεταξύ άλλων, θα 

πρέπει οπωσδήποτε να αποτελέσουν το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου δείκτη, η 

αντικειµενικότητα του, η δυνατότητα εφαρµογής του σε όλες τις οικονοµίες τόσο σε 

κλαδικό όσο και σε συνολικό επίπεδο και φυσικά η ερµηνευτική του δυνατότητα σε 

σχέση µε τη συµπεριφορά κύριων µεταβλητών, όπως π.χ. του πληθωρισµού και των 

επενδύσεων.               

 

4.4.2. Το θεωρητικό υπόβαθρο.  

Η µεθοδολογία η οποία προτείνεται για την εκτίµηση του ΒΧ παραγωγικού 

δυναµικού βασίζεται στη στενή σχέση µεταξύ των κερδών και των επενδύσεων. Η 

ιδέα εντοπίζεται κατά πρώτον στο γεγονός ότι οι επενδύσεις κατά κύριο λόγο 

χρηµατοδοτούνται από τα κέρδη26 και κατά δεύτερον ότι το επίπεδο των επενδύσεων 

είναι αυτό που προσδιορίζει το ρυθµό µεταβολής της παραγωγικής δυνατότητας 

(productive capacity) της οικονοµίας27. Η σχέση µεταξύ κερδών, επενδύσεων και ΒΧ 

παραγωγικού δυναµικού µπορεί να αποτυπωθεί ως εξής: από τη στιγµή που οι 

επενδύσεις χρηµατοδοτούνται από τα κέρδη, όσο υψηλότερο είναι το µέγεθος των 

                                                 
26
Τα κέρδη αναµφισβήτητα συγκροτούν την πρωταρχική πηγή άντλησης κεφαλαίων για τη διενέργεια 
επενδύσεων καθώς επίσης αποτελούν και το καθοριστικό κριτήριο για την επίτευξη επενδυτικών 
πιστώσεων από χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.        
27
Θεωρώντας ότι ο λόγος δυνητικής παραγωγής (κ) ως προς το απόθεµα το κεφαλαίου (K) είναι 
σταθερός και ίσος µε ρ, τότε η δυνητική παραγωγή ορίζεται ως Kκ ρ= . Συνεπάγεται ότι το ολικό 
διαφορικό είναι d dKκ ρ= , άρα / ( / )d dt dK dt Iκ ρ ρ= = . 
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κερδών που επενδύονται, τόσο υψηλότερος είναι ο ΒΧ της οικονοµίας. Το 

αντίστροφο ισχύει επίσης, όταν δηλαδή το µέγεθος των κερδών που επενδύονται 

µειώνεται, το οποίο ισοδυναµεί µε µείωση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας, 

τότε ακολουθεί όµοια πορεία και ο ΒΧ. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν ότι όσο µεγαλύτερο 

είναι το επίπεδο των κερδών, ακολουθούµενα από υψηλότερο ΒΧ, τόσο πιο έντονες 

θα είναι και οι πιέσεις για άνοδο του γενικού επιπέδου των τιµών. Η ιδέα σύνδεσης 

των επενδύσεων, των κερδών και του ΒΧ εντοπίζεται στο απλό υπόδειγµα 

µεγέθυνσης του Kaldor (1957), σύµφωνα µε το οποίο αν υποθέσουµε ότι η ροπή για 

αποταµίευση των εργατών είναι µηδέν και η αντίστοιχη ροπή των καπιταλιστών είναι 

θετική και µικρότερης της µονάδος, τότε έχουµε:      
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I

sY

P 1
=  και  
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P 1
=

 

 

όπου, P τα κέρδη, Y το εισόδηµα, s  η επιθυµητή ροπή της αποταµίευσης και I η 

επένδυση. Έτσι λοιπόν, στο υπόδειγµα του Kaldor µια αύξηση των επενδύσεων τείνει 

την οικονοµία στο να υπερ-χρησιµοποιεί τους συντελεστές της σε σχέση µε τη 

δυνητική παραγωγή, γεγονός που αποτυπώνεται µε την αύξηση του γενικού επιπέδου 

των τιµών.28 Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή µειώνονται οι επενδύσεις, η 

οικονοµία υπο-χρησιµοποιεί τους συντελεστές της οδηγώντας σε πτώση του γενικού 

επιπέδου των τιµών. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η υπερ-χρησιµοποίηση των 

                                                 
28
Αν πολλαπλασιαστεί ο αριθµητής και ο παρανοµαστής της παραπάνω σχέσης µε το απόθεµα 

κεφαλαίου λαµβάνουµε: (P/K)/(I/K)= (1/s )  ή r/g=(1/s ). Ο Shaikh (1999) αποκαλεί τον όρο r/g, ως 

λόγο ρυθµοαπόδοσης (throughput ratio) και τον χρησιµοποιεί σαν ένα δείκτη πληθωριστικών πιέσεων. 

Η βασική ιδέα είναι ότι καθώς ο λόγος αυτός προσεγγίζει τη µονάδα τότε η οικονοµία οδεύει στο να 

επεκτείνεται στο µέγιστο ρυθµό της, προσεγγίζοντας στην ουσία το µέγιστο δυνητικό προϊόν. Με άλλα 

λόγια η οικονοµία «υπερθερµαίνεται» έχοντας σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη πληθωριστικών πιέσεων 

οι οποίες πέρα ενός σηµείου εκδηλώνονται µε επιταχυνόµενο ρυθµό.      
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παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας συνδέεται µε αυξάνουσες επενδύσεις και 

τιµές και το αντίστροφο.    

Εποµένως θα πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο ΒΧ τέτοιο ώστε η επενδυτική 

δραστηριότητα να µεγεθύνεται µε κανονικούς ρυθµούς και έτσι να µην υφίσταται 

ουδεµία πίεση για µεταβολή των τιµών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.29 Η 

κατάσταση αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν η σταθερή κατάσταση (steady 

state) της οικονοµίας κατά την οποία όλες οι µεταβλητές εξελίσσονται βάσει του 

εγγυηµένου ρυθµού µεγέθυνσης (warranted growth rate). Αυτό θα µπορούσε να 

δειχθεί µε τη βοήθεια του απλού υποδείγµατος ανάπτυξης του Harrod (1939), 

σύµφωνα µε το οποίο ο εγγυηµένος ρυθµός ανάπτυξης (gw) ορίζεται ως εξής: 

 

v

s
g

Y

Y
w ==

∆

 

 

Από το υπόδειγµα αυτό µπορεί να δειχθεί ότι στην ισορροπία οι επενδύσεις και το 

εισόδηµα µεγεθύνονται µε τον ίδιο ρυθµό, ο οποίος δίνεται από το λόγο της 

επιθυµητής ροπής για αποταµίευση ( s ) ως προς τον επιθυµητό λόγο κεφαλαίου-

προϊόντος  (v ). Ειδικότερα ξεκινώντας από την κατάσταση σταθερής ισορροπίας του 

Kaldor, κατά την οποία: 

 

                                                 
29 Στα µέσα κυρίως της δεκαετίας του 1980 πολλές µελέτες υποστήριξαν ότι ο πληθωρισµός συνδέεται 

µε µεγαλύτερη συνέπεια µε το βαθµό χρησιµοποίησης µη επιταχυνόµενου πληθωρισµού ή NAICU 

(non-accelerating inflation rate-capacity utilization rate), παρά µε το ευρέως διαδεδοµένο ήδη από τη 

δεκαετία του 1970, επίπεδο ανεργίας µη επιταχυνόµενου πληθωρισµού ή NAIRU (non-accelerating 

inflation rate-unemployment rate). Σε αυτές τις µελέτες, όπως και σε αρκετές πιο πρόσφατες, το 

κρίσιµο επίπεδο του ΒΧ, τουλάχιστον για τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά, βρέθηκε να 

κυµαίνεται γύρο από το 82%. Στην περίπτωση που ο ΒΧ  ξεπεράσει το κρίσιµο επίπεδο του 82%, τότε 

αναπτύσσονται πληθωριστικές πιέσεις.   
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P ∆
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και εµπλέκοντας τις σχέσεις του επιταχυντή και του πολλαπλασιαστή των 

επενδύσεων του υποδείγµατος του Harrod, I v Y= ∆ και YsI ∆=∆ αντίστοιχα, εξάγεται η 

ακόλουθη συνθήκη ισορροπίας: 
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Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή το επίπεδο των τρεχουσών επενδύσεων θα είναι 

διαφορετικό από αυτό το οποίο απαιτείται για τη διατήρηση της παραπάνω 

ισορροπίας η οποία συνδέεται µε κανονικό ΒΧ (normal capacity utilization). Η 

βασική ιδέα λοιπόν είναι ότι µακροχρόνια τα κέρδη συγκροτούν την πλευρά της 

ζήτησης ενώ οι επενδύσεις την πλευρά της προσφοράς. Συνεπώς, µείζονος σηµασίας 

είναι να αποµονωθούν οι διαταραχές που οφείλονται αποκλειστικά από την πλευρά 

της ζήτησης και έτσι να προσδιοριστούν οι αποκλίσεις της τρέχουσας επένδυσης σε 

σχέση µε εκείνο το επίπεδο της επένδυσης το οποίο απαιτείται για την διατήρηση της 

ισορροπίας. Με την επίτευξη αυτού του διαχωρισµού µπορεί να οριστεί ο ΒΧ ως το 

πηλίκο της τρέχουσας επένδυσης προς την επιθυµητή επένδυση που είναι απαραίτητη 

για τη διατήρηση της ισορροπίας. 

         

4.4.3. Η Οικονοµετρική Μεθοδολογία. 

Για την εκτίµηση των αποκλίσεων της επένδυσης σε σχέση µε το επιθυµητό της 

επίπεδο χρησιµοποιείται ένα διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα µε µακροχρόνιους 

περιορισµούς, όπως αρχικά έχει προταθεί από τους Blanchard και Quah (1989). 
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Βασική ιδέα αυτής της µεθόδου είναι ότι οι µεταβλητές του υποδείγµατος 

επηρεάζονται από κοινές παροδικές (transitory) και µόνιµες (permanent) 

διαρθρωτικές διαταραχές ή µε άλλα λόγια ότι όλες οι διαρθρωτικές διαταραχές 

επηρεάζουν όλες τις µεταβλητές. Με βάση τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα 

ότι τα κατάλοιπα σε κάθε µία από τις εξισώσεις ενός VAR υποδείγµατος ανοικτής 

µορφής είναι συνάρτηση όλων των διαρθρωτικών διαταραχών της οικονοµίας. Από 

τη στιγµή λοιπόν που καταστεί εφικτός ο διαχωρισµός των καταλοίπων σε παροδικά 

και µόνιµα διαρθρωτικά συστατικά, τότε θα µπορεί να προσδιοριστεί ο ΒΧ από τις 

παροδικές διαρθρωτικές διαταραχές. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στο υπόδειγµα είναι ο ρυθµός µεταβολής 

της επένδυσης και ο ρυθµός µεταβολής των κερδών. Η υπόθεση η οποία γίνεται είναι 

ότι οι δύο αυτές µεταβλητές επηρεάζονται από τις ίδιες διαρθρωτικές διαταραχές οι 

οποίες προέρχονται είτε από την πλευρά της ζήτησης είτε από την πλευρά της 

προσφοράς µιας οικονοµίας. Το πρώτο βήµα για την ταυτοποίηση των διαρθρωτικών 

διαταραχών είναι η εκτίµηση ενός διµεταβλητού VAR υποδείγµατος τυπικής µορφής 

τάξης p. Αν θεωρήσουµε για λόγους εξοικονόµησης χώρου ότι η τάξη του VAR 

υποδείγµατος είναι ίση µε δύο, τότε έχουµε: 

 

1 213 1411 12

1 223 2421 22

gt gt gt It

gt gt gt Pt

I I I e

P P P e

ϑ ϑϑ ϑ
ϑ ϑϑ ϑ

− −

− −

         
= + +         
          

             (4.58)

  

όπου, gtI  ο ρυθµός µεταβολής της επένδυσης, gtP  ο ρυθµός µεταβολής των κερδών, 

ijϑ µε i= 1,2 και j=1,2,3,4 συντελεστές προς εκτίµηση και Ite  και Pte  οι στοχαστικοί 

όροι από τις εξισώσεις της επένδυσης και των κερδών αντίστοιχα. Γίνεται επίσης η 
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υπόθεση ότι τα gtI  και gtP  είναι στάσιµες µεταβλητές µε µέσο µηδέν. Εισάγοντας τον 

τελεστή χρονικής υστέρησης L, 30 τότε η (4.58) ισοδυναµεί µε: 
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 2( )t t tX L X e= Θ +                (4.59) 

 

όπου, gt

t
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I
X

P
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, iΘ  µε j=1,2, οι µήτρες των συντελεστών διαστάσεων 2x2 και 

It
t

Pt

e
e

e

 
=  
 

. Στην περίπτωση που η τάξη είναι p, η (4.59) επεκτείνεται εµπεριέχοντας p 

µήτρες συντελεστών, δηλαδή ( )t p t tX L X e= Θ +  µε  
1

( )
p

j
p j

j

L L
=

Θ = Θ∑ . Οι υποθέσεις 

οι οποίες γίνονται για το διάνυσµα των στοχαστικών όρων είναι οι ακόλουθες: 

 

 

( ) 0tE e =  και ( )T
t tE e e = Σ  για t∀ ,  

( ) 0T
It PtE e e =  για tI tP∀ ≠ , ( ) 0T

t t jE e X− =  για 0j∀ >  

 

Η εκτίµηση του VAR υποδείγµατος τυπικής µορφής, όπως έχει ήδη ειπωθεί, 

µπορεί να γίνει µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετράγωνων (OLS), αποδίδοντας 

                                                 
30 1LX Xt t= −  ή 2

2L X Xt t= −  
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αµερόληπτους και αποτελεσµατικούς εκτιµητές. Από το εκτιµηµένο υπόδειγµα είναι 

δυνατό να ανακτηθούν όλες οι µήτρες pΘ , τα κατάλοιπα te  και τέλος η µήτρα 

διακυµάνσεων συνδιακυµάνσεων των καταλοίπων Σ .  

 ∆εδοµένου ότι ισχύουν όλες οι υποθέσεις που έχουν γίνει έως αυτό το σηµείο, 

η σχέση (4.59) µπορεί να αναπαρασταθεί σαν ένα υπόδειγµα κινητού µέσου των 

τυχαίων καταλοίπων (Wold Representation) ως εξής (σχέση 4.60): 

 

   2 2( ( )) t tI L X e−Θ =  

ή 

1
2 2( ( ))t tX I L e−= −Θ  

ή 

0

( )t t i t i
i

X C L e c e
∞

−
=

= =∑ , όπου 1
2 2( ) ( ( ))C L I L −= −Θ            (4.60) 

 

όπου, ( )C L είναι η (2x2) µήτρα των εκτιµηµένων αθροιστικών αποκρίσεων των 

καταλοίπων της τυπικής µορφής (παρατηρούµενα κατάλοιπα) και ( )c i  είναι επίσης 

µήτρες διαστάσεων (2x2), εκτιµήσεις των οποίων µπορούν να βρεθούν µε τη βοήθεια 

των εκτιµηµένων µητρών pΘ .31 

Αναλυτικότερα, για την εκτίµηση των µητρών ( )c i  χρησιµοποιείται η 

αναπαράσταση του διανύσµατος tX  σε αυτοπαλίνδροµη µορφή όπως και σε µορφή 

κινητού µέσου, δηλαδή 
1

p

t j t j t
j

X X e−
=

= Θ +∑  και  
0

( )t t i
i

X c i e
∞

−
=

=∑ , αντίστοιχα. Από 

την αναπαράσταση του κινητού µέσου είναι εµφανές ότι:  

 

                                                 
31 Στην πράξη το πλήθος των εκτιµηµένων ci δεν µπορεί να ξεπεράσει το πλήθος των Θp.  
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=∑ , και µε αντικατάσταση στην αυτοπαλίνδροµη µορφή 
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Συνδυάζοντας την αυτοπαλίνδροµη αναπαράσταση του tX  µαζί µε τη σχέση (4.61), 

λαµβάνεται η ακόλουθη εξίσωση: 
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Αναδιατάσσοντας τη σχέση (4.62), ισοδύναµα γράφεται:  
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Καθώς η παραπάνω σχέση ισχύει για κάθε te , όλοι οι συντελεστές θα πρέπει να είναι 

ίσοι µε το µηδέν. Έτσι από τη στιγµή που υπάρχουν εκτιµήσεις για τη µήτρα  jΘ , θα 

είναι εφικτό να γίνουν εκτιµήσεις και για το ( )c j , µε τον ακόλουθο τρόπο: 
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 και ούτω καθεξής  

Γενικότερα, για 1k ≥  η ακόλουθη σχέση χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του ( )c k : 
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Συνεχίζοντας µε τη διαδικασία ταυτοποίησης των διαρθρωτικών διαταραχών, 

γνωρίζουµε ότι τα εκτιµηµένα κατάλοιπα αποτελούνται από παροδικές και µόνιµες 

διαρθρωτικές διαταραχές. Ορίζοντας σαν tε  το (2x1) διάνυσµα των ταυτοποιηµένων 

διαρθρωτικών διαταραχών και προκειµένου να επιτευχθεί η διαδικασία ταυτοποίησης 

γίνεται χρήση της ιδιότητας της µη µοναδικής αναπαράστασης του tX  σε όρους 

κινητού µέσου, δηλαδή: 
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            (4.63) 
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όπου, Q  είναι µια αντιστρέψιµη µήτρα συντελεστών διαστάσεων (2x2) τέτοια ώστε: 

 

2( ) 0,  ( ) ,  ( ) 0    T T
t t t t sE E I E t sε ε ε ε ε= = = ∀ ≠  

 

Η υπόθεση  ότι 2( )T
t tE Iε ε = , προέρχεται από το γεγονός ότι η διακύµανση του tε  θα 

πρέπει να ισούται µε µία διαγώνια µήτρα ή µε άλλα λόγια ότι οι παροδικές 

διαταραχές είναι ασυσχέτιστες µε τις µόνιµες διαταραχές. Η χρησιµοποίηση της 

µοναδιαίας µήτρας είναι απλώς µια κανονικοποίηση, οι συνέπειες της οποίας θα 

απεικονίζονται στη µήτρα Q .  

Η σχέση (4.63) δείχνει ότι αρκεί να βρεθεί η µήτρα Q  ώστε να εκφραστούν τα 

εκτιµηµένα κατάλοιπα te  σε όρους των διαρθρωτικών διαταραχών tε , καθώς ισχύει 
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1
t tQ e ε− =  ή t te Qε= . Αντικαθιστώντας στην (4.64) όπου t je−  το ισοδύναµο του, 

δηλαδή t jQε − , τότε λαµβάνεται ότι:  

 

( ) ( )c j Q m j=                 (4.65) 

 

Από την αναπαράσταση όµως του tX  σε όρους κινητού µέσου είναι γνωστό ότι 

2(0)c I= . Οπότε από την (4.65) για 0j = , προκύπτει ότι (0)Q m= . Η ισότητα 

(0)Q m=  βοηθάει στο να προσδιοριστούν οι παρακάτω δύο πολύ σηµαντικές 

σχέσεις: 

 

  (0)t te m ε=                 (4.66) 

( ) ( ) (0)m j c j m=                (4.67) 

 

Η σχέση (4.66) υποδεικνύει ότι γνωρίζοντας τη µήτρα (0)m  µπορούν να 

ανακτηθούν οι διαρθρωτικές διαταραχές δια µέσω των εκτιµηµένων καταλοίπων. 

Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι είναι γνωστή η µήτρα (0)m , από τις σχέσεις (4.67) και 

(4.64) µπορούν να εκφραστούν οι µεταβολές του διανύσµατος tX  σε µεταβολές που 

οφείλονται αποκλειστικά στις µεταβολές των παροδικών όπως και των µόνιµων 

διαρθρωτικών διαταραχών. Οι µήτρες ( )m j  είναι µείζονος σηµασίας καθώς 

αποτελούν τις απαραίτητες σταθµίσεις που πρέπει να αποδοθούν στα t jε −  για την 

εκτίµηση της (4.64). Έτσι σε αυτό το σηµείο προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 

διαδικασία εκτίµησης της µήτρας (0)m . 
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Η µήτρα (0)m  είναι διαστάσεων (2x2), πράγµα που σηµαίνει ότι τέσσερα είναι 

τα στοιχεία που θα πρέπει να εκτιµηθούν. Υπολογίζοντας τη διακύµανση της (4.66) 

διαπιστώνεται ότι: 

 

( ) ( (0) ) (0) ( ) (0) (0) (0)T T
t t tVar e Var m m Var m m mε ε= = = ,  δεδοµένου ότι 2( )tVar Iε =  

 

όµως, η διακύµανση των εκτιµηµένων καταλοίπων ( ( )tVar e ) ισούται µεΣ , συνεπώς: 

 

    (0) (0)Tm mΣ =                (4.68) 

 

Καθώς η συµµετρική µήτρα Σ  είναι ήδη γνωστή, η σχέση (4.68) περιέχει τρεις 

εξισώσεις µε τέσσερεις παραµέτρους προς εκτίµηση. Με άλλα λόγια ένας πρόσθετος 

περιορισµός είναι αναγκαίος έτσι ώστε να εκτιµηθούν όλα τα στοιχεία της µήτρας 

(0)m . Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η (4.68) δίνει µία σειρά από εξισώσεις δεύτερης 

τάξης, αναµένοντας έτσι πλήθος λύσεων. Ωστόσο οι διαφορετικές αυτές λύσεις είναι 

όµοιες σε απόλυτη τιµή. Η µονή διαφορά µεταξύ αυτών των λύσεων έγκειται στο πώς 

ερµηνεύονται οι διαρθρωτικές διαταραχές σε σχέση µε το πρόσηµο τους. Σε αυτή την 

περίπτωση επιλέγεται αυτό το πρόσηµο που παρέχει θεωρητική συνέπεια για την 

επίπτωση των διαρθρωτικών διαταραχών στις µεταβλητές του συστήµατος.  

Πριν την επιβολή του οποιοδήποτε περιορισµού θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η 

σηµαντικότητα των διαρθρωτικών διαταραχών µέσα στα πλαίσια του συστήµατος. 

Όπως αναµένεται η επίδραση των διαρθρωτικών διαταραχών πρέπει να εξαφανίζεται 

µακροχρόνια, δηλαδή: 

lim ( ) 0
j

m j
→∞

=                 (4.69) 
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όπου, ( )m j  είναι η επίδραση µίας διαταραχής σήµερα στο t jX + . Ωστόσο, το tX  είναι 

ένα διάνυσµα στάσιµων µεταβλητών που σηµαίνει ότι η σχέση (4.69) ισχύει εκ των 

πραγµάτων και δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί στο σύστηµα. Αυτό το οποίο είναι 

απαραίτητο λοιπόν για την ταυτοποίηση της µήτρας 0m  είναι ένας ισχυρότερος 

περιορισµός. Ορίζουµε (1)M  την παρακάτω µήτρα: 

 

  
0

(1) ( )
j

M m j
∞

=

=∑  

 

τότε η (1)M  είναι η συνολική επίδραση των tε  στο 0{ }t j jX ∞
+ = . Επιβάλλοντας τώρα 

τον περιορισµό ότι κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο της (1)M  είναι ίσο µε το µηδέν, 

σηµαίνει ότι οι επιδράσεις πάνω στο tX , που έχει ο όρος του tε  που αντιστοιχεί στο 

στοιχείο που περιορίστηκε, κατά το πέρας του χρόνου αλληλοακυρώνονται. Στην 

ουσία ο περιορισµός απαιτεί η σχετική µεταβλητή στο επίπεδο της να επιστρέφει στο 

αρχικό σηµείο µακροχρόνια. Με αυτό τον τρόπο ο περιορισµός µετατρέπει το 

αντίστοιχο στοιχείο του διανύσµατος tε  σε παροδική διαρθρωτική µεταβολή.     

 Η µήτρα (1)M  είναι διαστάσεων (2x2), έτσι στην εν λόγω περίπτωση σε ένα 

από τα τέσσερα στοιχεία θα πρέπει να επιβληθεί ένας περιορισµός προκειµένου να 

εκτιµηθεί η (0)m . Η θέση του περιορισµού µέσα στη µήτρα (1)M  θα πρέπει να γίνει 

µε ιδιαίτερη προσοχή καθώς είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η σειρά µε την οποία 

εµφανίζονται οι µεταβλητές στο διάνυσµα tX . Όπως φαίνεται από τη σχέση (4.58) 

στο διάνυσµα tX  πρώτα εµφανίζεται ο ρυθµός µεταβολής των επενδύσεων (πλευρά 

της προσφοράς) και στη συνέχεια ο ρυθµός µεταβολής των κερδών (πλευρά της 

ζήτησης). Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ότι οι µόνιµες διαρθρωτικές διαταραχές 
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προέρχονται από την πλευρά της προσφοράς, ενώ οι παροδικές διαρθρωτικές 

διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης. Ο περιορισµός ο οποίος επιβάλλεται είναι 

ότι οι διαρθρωτικές διαταραχές από την πλευρά της ζήτησης (κέρδη) δεν έχουν 

κανένα αντίκτυπο στο επίπεδο των επενδύσεων. Έτσι αφού οι διαταραχές από την 

πλευρά της ζήτησης είναι το δεύτερο στοιχείο στο διάνυσµα tε  (γραµµή 2 και στήλη 

1) και ο ρυθµός µεταβολής των επενδύσεων είναι το πρώτο στοιχείο στο διάνυσµα 

tX  (γραµµή 1 και στήλη 1), ο µακροχρόνιος περιορισµός στη µήτρα (1)M  θα 

εισαχθεί στο στοιχείο της πρώτης γραµµής και δεύτερης στήλης, δηλαδή όπως 

ακριβώς παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

110

21 220 0

( ) 0
(1)

( ) ( )

j

j j

m j
M

m j m j

∞

=

∞ ∞

= =

 
 =
 
 

∑
∑ ∑

              (4.70) 

 

Ο περιορισµός αυτός δίνει την παρακάτω εξίσωση ταυτοποίησης: 

 

    11 12 12 22(1) (0) (1) (0) 0C m C m+ =              (4.71)

  

Η επιβολή του περιορισµού, δηλαδή ότι οι διαταραχές των κερδών δεν έχουν 

καµία επίπτωση στο επίπεδο της επένδυσης, βασίζεται στην εξής λογική: αν 

υποθέσουµε ότι έχουµε µία θετική διαρθρωτική διαταραχή στα κέρδη (profit shock), 

αυτό θα οδηγήσει βραχυχρόνια σε µεγαλύτερο ρυθµό µεταβολής της επένδυσης και 

συνεπώς σε περισσότερη επένδυση. Αυτό που συµβαίνει όµως είναι ότι η απόδοση 

(ROI-Return On Investment) των επενδύσεων που διεξάγονται σε µετέπειτα χρόνο 
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από την εµφάνιση της διαταραχής των κερδών είναι κατά µέσο όρο µικρότερη.32 Έτσι 

ο ρυθµός µεταβολής της επένδυσης δεν έχει παρά να αρχίσει να φθίνει έως ότου το 

επίπεδο της επένδυσης επανέλθει εκεί όπου βρίσκονταν αρχικά.   

Πιο συγκεκριµένα η εκτίµηση της (1)M  βασίζεται στη σχέση (4.67) 

( ) ( ) (0)m j c j m= , η οποία αθροιζόµενη κατά όρους, γράφεται:      

 

(1) (1) (0)M C m=  

 

όπου, η µήτρα (1)C  µπορεί να εκτιµηθεί µέσω των ( )c j . Έτσι η επιβολή του 

περιορισµού δίνει τη σχέση ταυτοποίησης (4.71), όπου µαζί µε τις εξισώσεις 

ταυτοποίησης που παρέχονται από την µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων (4.54, 

4.55 και 4.56) παρέχουν τις ικανές συνθήκες για την εκτίµηση όλων των στοιχείων 

της µήτρας (0)m . 

Από τη στιγµή που η µήτρα (0)m  µπορεί να εκτιµηθεί, µπορούν επίσης να 

εκτιµηθούν οι διαρθρωτικές διαταραχές tε  και οι µήτρες ( )m j  από τις σχέσεις (4.66) 

και (4.67), αντίστοιχα. Με εκτιµηµένες τις µήτρες tε  και ( )m j , ο ρυθµός µεταβολής 

των επενδύσεων gtI , διαχωρίζεται σε µεταβολές που προέρχονται από την πλευρά της 

προσφοράς (µόνιµες διαταραχές) και σε µεταβολές που προέρχονται από την πλευρά 

της ζήτησης (παροδικές διαταραχές), όπως φαίνεται στην παρακάτω σχέση: 

 

 11 12
0 0

( ) ( )s d
gt t j t j

j j

I m j m jε ε
∞ ∞

− −
= =

= +∑ ∑              (4.72)

      

                                                 
32 Ισχύει η δεδοµένη υπόθεση της φθίνουσας οριακής αποδοτικότητας της χρονοδροµολόγησης των 
επενδύσεων (declining marginal efficiency of investment schedule)   
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Η µεταβολή του gtI  που αποδίδεται στις διαρθρωτικές διαταραχές της ζήτησης 

ορίζεται ως το κενό των επενδύσεων (investment gap) και ισούται µε το δεύτερο 

µέρος του δεξιού τµήµατος της σχέσης (4.72), δηλαδή µε 12
0

( ) d
t j

j

m j ε
∞

−
=
∑ . Βάσει του 

εκτιµηµένου κενού των επενδύσεων µπορεί να προσδιοριστεί το επίπεδο των 

επενδύσεων που αντιστοιχεί στην ισορροπία ( *I ) και έτσι να οριστεί ο ΒΧ, ως ο 

λόγος των πραγµατοποιηθέντων επενδύσεων ( I ) προς τις επενδύσεις ισορροπίας, 

δηλαδή: 

 
*

I
CU

I
=                 (4.73) 

 

 

4.5. Εµπειρική Εφαρµογή 

Η προτεινόµενη µέθοδος εκτίµησης του ΒΧ, στα πλαίσια ενός διµεταβλητού 

διαρθρωτικού VAR υποδείγµατος, στηρίζεται στη θεµελιώδη θεωρία οικονοµικής 

µεγένθυσης ενώ παράλληλα επιτρέπει τα στοιχεία να διαµορφώσουν τη βραχυχρόνια 

δυναµική του συστήµατος. Στο παρόν τµήµα, το νέο προτεινόµενο µέτρο του ΒΧ  

εκτιµάται για τις EU-15 χώρες πλην του Λουξεµβούργου33 και στη συνέχεια 

συγκρίνεται µε το αντίστοιχο µέτρο ΒΧ που χρησιµοποιείται από το ECFIN (Γενική 

∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). Η συντοµογραφία EU-15 αναφέρεται στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πριν την επέκταση της 1ης Μαΐου του 2004, όπου 10 νέες χώρες εισήλθαν. 34  

Για τη διεξαγωγή της εµπειρικής εφαρµογής χρησιµοποιούνται ετήσια στοιχεία 

που εκτείνονται από το 1960 έως και το 2006 (47 παρατηρήσεις). Όλες οι µεταβλητές 

                                                 
33 Το Λουξεµβούργο αποκλείστηκε λόγω έλλειψης παρατηρήσεων στο επιθυµητό µέγεθος δείγµατος.   
34
Οι χώρες αυτές είναι: Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, ∆ανία, Φιλανδία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ολλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιρλανδία και Λουξεµβούργο.   
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προέχονται από την ετήσια µακροοικονοµική βάση δεδοµένων του ECFIN (Ameco 

Database).35 Ειδικότερα, οι πραγµατικές επενδύσεις ( tI ) προσεγγίζονται από το 

σχηµατισµό του ακαθάριστου ιδιωτικού πάγιου κεφαλαίου (gross fixed capital 

formation: private sector) διαιρεµένο µε τον σχετικό αποπληθωριστή (Price deflator 

for gross fixed capital formation: private sector), ενώ τα πραγµατικά κέρδη ( tP ) 

προσεγγίζονται από το λειτουργικό πλεόνασµα διαιρεµένα µε τον αποπληθωριστή του 

εισοδήµατος (GDP deflator).          

Πριν από την εκτίµηση του VAR υποδείγµατος στην τυπική του µορφή αυτό 

που θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι οι δύο µεταβλητές (πραγµατικές επενδύσεις 

και πραγµατικά κέρδη) που εισέρχονται στο σύστηµα είναι στάσιµες. Όπως ήταν 

αναµενόµενο στο επίπεδο για τις δύο µεταβλητές δεν µπορεί να απορριφθεί η 

υπόθεση ότι είναι I(1). Ωστόσο, µετασχηµατίζοντας τις µεταβλητές στις πρώτες 

λογαριθµικές τους διαφορές και εν συνεχεία αφού αφαιρεθεί ο µέσος ρυθµός 

αύξησης,36 µετατρέπονται σε στάσιµες. Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας της 

στασιµότητας του ρυθµού µεταβολής των µεταβλητών χρησιµοποιούνται δύο 

στατιστικοί έλεγχοι, ο επαυξηµένος έλεγχος των Dickey-Fuller µαζί µε τον έλεγχο των 

Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS test).37 Ειδικότερα στον έλεγχο των Dickey-

Fuller για κάθε µεταβλητή και σε κάθε χώρα απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση, ότι 

δηλαδή η µεταβλητή είναι I(1). Παρόµοια, στον έλεγχο KPSS επίσης για κάθε 

µεταβλητή και σε κάθε χώρα αποτυγχάνεται η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης, ότι 

δηλαδή η µεταβλητή είναι I(0). Τα αποτελέσµατα των ελέγχων µαζί µε τις κριτικές τιµές 

για διάφορα επίπεδα σηµαντικότητας παρουσιάζονται στον πίνακα 4.1 που ακολουθεί:             

 

                                                 
35 http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/annual_macro_economic_database/ameco_applet.htm 
36 Ο µέσος ρυθµός αύξησης αφαιρείται για να έχουν οι µεταβλητές µέσο ίσο µε το µηδέν. 
37 Για τη συζήτηση του θεωρητικού υπόβαθρου των ελέγχων δες: Dickey και Fuller (1979,1981) και 
Kwiatkowski et. al (1992). 
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Πίνακας 4.1. Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας ADF και KPSS 

 gtI a gtP a gtI  gtP  gtI  gtP  gtI  gtP  

 Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία 
ADFb -5.99 -8.51 -5.37 -5.80 -3.22 -4.85 -5.94 -5.35 
KPSSc 0.32 0.03 0.13 0.08 0.18 0.47 0.25 0.58 

         
 Ελλάδα ∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο 

ADF -6.31 -8.30 -5.40 -6.64 -3.68 -5.86 -4.91 -6.72 
KPSS 0.15 0.42 0.11 0.12 0.18 0.50 0.10 0.22 

         
 Ολλανδία Γαλλία Γερµανία Πορτογαλία 

ADF -5.02 -6.45 -3.59 -4.45 -4.42 -6.12 -4.71 -6.65 
KPSS 0.18 0.15 0.36 0.17 0.18 0.07 0.12 0.38 

         
 Σουηδία Ιρλανδία     

ADF -4.49 -5.91 -4.74 -5.52     
KPSS 0.11 0.19 0.13 0.36     

         
   Κριτικές τιµές σε διάφορα επίπεδα σηµαντικότητας για τους ελέγχους ADF και KPSS 
    ADF   KPSS  
1% κριτικές τιµές   -3.584743   0.739000  
5% κριτικές τιµές   -2.928142   0.463000  
10% κριτικές τιµές   -2.602225   0.347000  
         

 
Σηµειώσεις: 
a 

I gt  και Pgt  συµβολίζουν το ρυθµό µεταβολής των πραγµατικών επενδύσεων και των πραγµατικών κερδών, αντίστοιχα.  
b Το κριτήριο Schwarz χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή των υστερήσεων στον έλεγχο ADF, θέτοντας το εννέα σαν το µέγιστο αριθµό υστερήσεων.     
c 
Η φασµατική µέθοδος εκτίµησης Bartlett Kernel επιλέχθηκε στον έλεγχο KPSS.
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Ένα σωστά εξειδικευµένο διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα απαιτεί όχι µόνο οι 

µεταβλητές του συστήµατος να είναι στάσιµες αλλά ταυτόχρονα οι µεταβλητές στο 

επίπεδο τους να µη συνολοκληρώνονται. ∆εδοµένου ότι και οι δύο µεταβλητές 

εισέρχονται στο σύστηµα στις πρώτες τους διαφορές, αυτό σιωπηρά υπονοεί απουσία 

συνολοκλήρωσης στο επίπεδο (Gottschalk και Van Zandweghe, 2001). Για το λόγο 

αυτό θεωρείται απαραίτητος ο έλεγχος για την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ 

των πραγµατικών επενδύσεων και των πραγµατικών κερδών. Για τη διεξαγωγή αυτού 

του ελέγχου εφαρµόζονται δύο εναλλακτικές µεθοδολογίες, η πρώτη όπως προτάθηκε 

από τον Johansen (1998, 1991) και η δεύτερη όπως προτάθηκε από τους Pesaran et al. 

(2001).  Τα αποτελέσµατα των ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.2, όπου είναι 

εµφανέστατη η απουσία συνολοκλήρωσης σε κάθε περίπτωση.       

 

 
Πίνακας 4.2. Έλεγχοι συνολοκλήρωσης Johansen και ARDL. 

 Έλεγχος Johansena  Έλεγχος ARDLb 
Χώρα 

 Trace  Max-eigen  F-στατιστική 
Αυστρία  7.7172 7.6976  3.7259 
Βέλγιο   11.0110 9.4182  3.6073 
Ισπανία  9.7632 9.7348  4.9877 
Ιταλία  13.2781 8.9011  3.4279 
Ελλάδα  13.2186 12.4150  0.4101 
∆ανία   10.3263 10.2758  3.0099 
Φιλανδία  8.9519 8.9439  2.6741 

Ηνωµένο Βασίλειο  5.9628 5.9527  1.5208 
Ολλανδία  11.0543 9.9748  3.9935 
Γαλλία  13.3664 12.9281  5.6985 
Γερµανία  8.8308 8.8241  4.2507 
Πορτογαλία  7.9652 4.7471  2.1490 
Σουηδία  14.6494 13.3089  5.7856 
Ιρλανδία  10.8089 9.1379  4.1613 

      

  
Κριτικές τιµές σε διάφορα επίπεδα σηµαντικότητας για τους 

ελέγχους Johansen και ARDL 
1% κριτικές τιµές  20.040 18.630  7.560-8.685 
5% κριτικές τιµές  15.410 14.070  5.220-6.070 

      
Σηµειώσεις: 
a 
Η µηδενική υπόθεση είναι ότι υπάρχουν µηδέν διανύσµατα συνολοκλήρωσης. Οι στατιστικές Trace 
και Max-eigen δηλώνουν ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση τόσο στο 1% όσο και στο 5%. Οι κριτικές 
τιµές προέρχονται από τους Mckinnon et. al. (1999). 
b 
Η ακόλουθη εξειδίκευση: log( ) log( )1 2 7 1 8 1

1 1

n n
I a a I a P a I a Pgt o i gt i i gt i t t t

i i
ε= + + + + +∑ ∑− − − −

= =
, χρησιµοποιείται για τον 

υπολογισµό της F-στατιστικής, θέτοντας όπου n=1. Οι κριτικές τιµές προέρχονται από τον Narayan 
(2005).  
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Έχοντας διασφαλίσει τη στασιµότητα και την απουσία συνολοκλήρωσης των 

µεταβλητών που εισέρχονται στο σύστηµα, αυτό που ακολουθεί είναι η εκτίµηση του 

VAR υποδείγµατος στην τυπική του µορφή για κάθε χώρα. Μείζονος σηµασίας 

παράµετρος για τη σωστή εξειδίκευση του υποδείγµατος είναι ο αριθµός των 

χρονικών υστερήσεων σε κάθε εξειδίκευση. Η εισαγωγή του άριστου αριθµού 

χρονικών υστερήσεων περιορίζει την πιθανότητα γραµµικής συσχέτισης στα 

κατάλοιπα και οδηγεί σε αµερόληπτους εκτιµητές. Η επιλογή του άριστου αριθµού 

χρονικών υστερήσεων γίνεται µε τον έλεγχο του λόγου της πιθανοφάνειας 

(Likelihood Ratio Test ή LR test). Επιπρόσθετα της LR στατιστικής σε κάθε 

εξειδίκευση εφαρµόζονται οι τυπικοί διαγνωστικοί έλεγχοι προκειµένου να 

διασφαλιστεί η αρτιότητα της υιοθετούµενης εξειδίκευσης. Πιο συγκεκριµένα 

εξετάζονται τα µέτρα των ριζών του χαρακτηριστικού αυτοπαλίνδροµου πολυωνύµου 

ώστε να ελεγχθεί η ευστάθεια των εκτιµηµένων VAR υποδειγµάτων (Lütkepohl, 

1991) και επίσης υπολογίζονται η πολυµεταβλητές επεκτάσεις των στατιστικών LM 

(Lagrange Multiplier), White (Kelejian, 1982 και Doornik, 1995) και Jarque-Bera, για 

τον έλεγχο ύπαρξης γραµµικής συσχέτισης, ετεροσκεδαστικότητας και 

κανονικότητας, αντίστοιχα, στα κατάλοιπα των VAR συστηµάτων για κάθε χώρα. Τα 

αποτελέσµατα της διεξαγωγής όλων των προαναφερθέντων ελέγχων παρουσιάζονται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4.3 που ακολουθεί.  

Τα αποτελέσµατα του Πίνακα 4.3 δείχνουν ότι τα VAR υποδείγµατα τυπικής 

µορφής έχουν όλα εκτιµηθεί υιοθετώντας την ενδεδειγµένη εξειδίκευση καθώς 

επιβεβαιώνεται σε κάθε περίπτωση η ευστάθεια του υποδείγµατος, η απουσία 

γραµµικής συσχέτισης, η οµοσκεδαστικότητα και η κανονικότητα των καταλοίπων. 

Το µόνο πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι η ύπαρξη ετεροσκεδαστικών καταλοίπων 

στην περίπτωση της Σουηδίας. Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα κανονικότητας των 

καταλοίπων που παρουσιάστηκε στην Φιλανδία ξεπεράστηκε εισάγοντας στη VAR 

εξειδίκευση µία εξωγενή ψευδοµεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή ένα το 1991 και 

µηδέν στο υπόλοιπο δείγµα.38 Έχοντας ολοκληρώσει τους διαγνωστικούς ελέγχους 

συνεχίζεται η ανάλυση προχωρώντας στην εκτίµηση των διαρθρωτικών VAR 

υποδειγµάτων µε την εισαγωγή µακροχρόνιων περιορισµών. 

                                                 
38 Στο διάστηµα 1990-1993 η Φιλανδία πέρασε µία βαθιά οικονοµική κρίση, η οποία κορυφώθηκε το 

1991. Πιο συγκεκριµένα, το 1991 σηµειώθηκε µείωση του ρυθµού οικονοµικής µεγένθυσης κατά 

περίπου 7% (Uusitalo, 1996).          
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Πίνακας 4.3. ∆ιαγνωστικοί έλεγχοι των εξειδικεύσεων VAR 

Στατιστική  Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα ∆ανία Φιλανδία 

         
LRa  2 3 1 1 3 2 1 

AR rootsb  ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές 
LM c  3.51 (0.476) 1.85 (0.762) 4.35 (0.360) 7.60 (0.117) 1.69 (0.792) 1.08 (0.896) 5.26 (0.267) 

Whited  17.12 (0.843) 18.01 (0.994) 9.22 (0.683) 10.84 (0.542) 42.70 (0.204) 24.07 (0.457) 18.08 (0.258) 
Jarque-Berae  3.53 (0.472) 0.98 (0.912) 5.07 (0.279) 7.16 (0.127) 4.81 (0.3072) 0.98 (0.912) 3.42 (0.489) 

         

Στατιστική  Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία 

         
LR  3 2 1 1 1 1 3 

AR roots  ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές ευσταθές 
LM  3.55 (0.469) 2.29 (0.682) 0.91 (0.922) 2.40 (0.661) 5.5189 (0.238) 1.37 (0.848) 4.17 (0.383) 

White  28.79 (0.797) 17.07 (0.845) 19.16 (0.206) 18.64 (0.107) 7.1341 (0.848) 30.46 (0.024) 79.69 (0.520) 
Jarque-Bera  1.07 (0.898) 6.85 (0.143) 2.42 (0.658) 2.54 (0.636) 6.20 (0.184) 5.08 (0.278) 5.29 (0.259) 

         
Σηµειώσεις: 
a Η LR στατιστική υποδεικνύει των αριθµό χρονικών υστερήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στην εκτίµηση του VAR υποδείγµατος τυπικής µορφής. 
b Στην περίπτωση που τα µέτρα (modulus) των ριζών του χαρακτηριστικού πολυωνύµου είναι µικρότερα της µονάδας τότε αναφέρεται η λέξη ευσταθές, διαφορετικά η λέξη 
µη ευσταθές. 
c Η µηδενική υπόθεση είναι η απουσία γραµµικής συσχέτισης τέταρτης τάξης. Η στατιστική ακολουθεί ασυµπτωτικά την χ2 κατανοµή µε κ2 βαθµούς ελευθερίας, όπου κ το 
πλήθος των ενδογενών µεταβλητών στο VAR υπόδειγµα. Μέσα στις παρενθέσεις δίνονται τα p-values του ελέγχου.    
d Η µηδενική υπόθεση είναι η απουσία γραµµικής ετεροσκεδαστικότητας. Η στατιστική ακολουθεί ασυµπτωτικά την χ2 κατανοµή µε mn βαθµούς ελευθερίας, όπου 
m=κ(κ+1)/2 και n το πλήθος των ανεξάρτητων µεταβλητών και στις δύο εξισώσεις του VAR υποδείγµατος. Μέσα στις παρενθέσεις δίνονται τα p-values του ελέγχου.    
e Η µηδενική υπόθεση είναι η κανονικότητα του κοινού διανύσµατος των καταλοίπων. Η στατιστική ακολουθεί ασυµπτωτικά την χ2 κατανοµή µε 2κ βαθµούς ελευθερίας. 
Μέσα στις παρενθέσεις δίνονται τα p-values του ελέγχου.    
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Εισάγοντας στη συνέχεια τον περιορισµό ότι µακροχρόνια τα κέρδη έχουν 

µηδενικό αποτέλεσµα στις επενδύσεις τα διαρθρωτικά VAR υποδείγµατα µπορούν να 

εκτιµηθούν και έτσι να προσδιοριστούν οι µήτρες (0)m , ( )c j  και ( )m j . 

Αναλυτικότερα, µέσω της µήτρας (0)m  καθίσταται εφικτή η ανάκτηση των 

διαρθρωτικών διαταραχών (structural shocks) για κάθε χώρα. Εν συνεχεία, από τις 

µήτρες των εκτιµηµένων συντελεστών ( jΘ ) µπορούν να καθοριστούν οι µήτρες ( )c j  

και δια µέσω των ( )c j  οι µήτρες ( )m j . Έχοντας στη διάθεση µας τις διαρθρωτικές 

διαταραχές και τις µήτρες ( )m j , τότε µε τη βοήθεια της σχέσης (4.72)  ο ρυθµός 

µεταβολής των επενδύσεων ( gtI ) µπορεί να διαχωριστεί σε µεταβολές που 

προέρχονται από µόνιµες διαταραχές και σε µεταβολές που προέρχονται από 

παροδικές διαταραχές. Από τις µεταβολές των παροδικών διαταραχών υπολογίζεται  

το κενό των επενδύσεων (investment gap) και ακολούθως το επίπεδο των επενδύσεων 

που αντιστοιχεί στην ισορροπία. Τέλος, εκ του λόγου των πραγµατοποιηθέντων 

επενδύσεων προς τις επενδύσεις ισορροπίας (σχέση 4.73) λαµβάνεται το νέο µέτρο 

ΒΧ για κάθε µία από τις 14 χώρες.  

Το ∆ιάγραµµα 4.1, που ακολουθεί παρουσιάζει για κάθε µία χώρα τους 

εκτιµηµένους ΒΧ βάσει της προτεινόµενης µεθοδολογίας SVAR (συνεχόµενη 

γραµµή) µαζί µε τους ΒΧ που χρησιµοποιούνται από το ECFIN (διακεκοµµένη 

γραµµή). Μία πρώτη εξέταση των γραφηµάτων φανερώνει ότι τα δύο µέτρα 

συµπεριφέρνονται µε αντίστοιχο τρόπο παρουσιάζοντας κοινές ανοδικές και 

καθοδικές κινήσεις.  
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∆ιάγραµµα 4.1 
SVAR µέτρο ΒΧ. (συνεχή γραµµή) έναντι ECFIN µέτρο ΒΧ. (διακεκοµµένη γραµµή)  
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∆ιάγραµµα 4.1 
(συνέχεια) 
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∆ιάγραµµα 4.1 
(συνέχεια) 
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∆ιάγραµµα 4.1 

(συνέχεια) 
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Σηµειώσεις: 
Όλα τα διαγράµµατα έχουν δηµιουργηθεί µε το οικονοµετρικό πρόγραµµα E-views 6.0. 
Η συνεχόµενη γραµµή απεικονίζει το µέτρο του ΒΧ το οποίο εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο SVAR, ενώ η διακεκοµµένη γραµµή απεικονίζει το µέτρο του ΒΧ του ECFIN.  
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4.6. Συµπεράσµατα  

Η ανάγκη για ένα κοινό και αξιόπιστο µέτρο για την εκτίµηση του ΒΧ από όλες 

τις οικονοµίες θεωρείται αναµφισβήτητη, δεδοµένης της αναγνωρισµένης βαρύτητας 

του ΒΧ ως µακροοικονοµική µεταβλητή για την άσκηση οικονοµικής πολιτικής. Η 

ανάγκη αυτή γίνεται ακόµη πιο επιβεβληµένη ειδικότερα όταν πρόκειται για 

συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω βασικός στόχος 

του κεφαλαίου αυτού ήταν ή ανάπτυξη ενός νέου και παράλληλα αξιόπιστου µέτρου 

για την εκτίµηση του ΒΧ παραγωγικού δυναµικού. Το νέο προτεινόµενο µέτρο είναι 

εµπνευσµένο από τη βασική θεωρία οικονοµικής µεγέθυνσης και βασίζεται στη στενή 

σχέση µεταξύ των επενδύσεων και των κερδών. Η µεθοδολογία η οποία υιοθετείται 

προκειµένου να εκτιµηθεί το µέτρο του ΒΧ είναι ένα διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα 

τύπου Blanchard και Quah (1989), δύο εξισώσεων εισάγοντας ένα µακροχρόνιο 

περιορισµό. 

Ειδικότερα, έπειτα από µία εισαγωγή σε σχέση µε τα βασικά κριτήρια που θα 

πρέπει να πληρούνται από ένα µέτρο ΒΧ, ακολούθησε µία αναλυτική παρουσίαση 

των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των VAR υποδειγµάτων τυπικής µορφής. Στη 

συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βασικά γνωρίσµατα των διαρθρωτικών VAR 

υποδειγµάτων, διεξάγοντας µία εκτενή συζήτηση σε σχέση µε τα κύρια 

µειονεκτήµατα αυτού του είδους των υποδειγµάτων. Τέλος παρουσιάστηκε το 

θεωρητικό και το οικονοµετρικό πλαίσιο της προτεινόµενης µεθόδου και ακολούθησε 

µία εµπειρική εφαρµογή για 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι εκτιµηµένες χρονοσειρές για κάθε µία από τις 14 χώρες παρουσιαστήκαν 

γραφικά µαζί µε το σχετικό µέτρο του ΒΧ που χρησιµοποιείται από το ECFIN. Η 

διαγραµµατική σύγκριση µεταξύ των δύο µέτρων έδειξε ότι κατά τη διάρκεια του 

δείγµατος οι δύο εναλλακτικοί δείκτες του ΒΧ παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά 
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σε σχέση µε τις περιόδους υπο-χρησιµοποίησης και υπερ-χρησιµοποίησης για όλες τις 

χώρες που εξετάστηκαν. Βέβαια απλώς και µόνο διαγραµµατική εξέταση δεν 

αποτελεί ισχυρό στοιχείο για την ένταση της συµµεταβολής µεταξύ των δύο µέτρων. 

Η επιβεβαίωση ή όχι της όποιας κοινής συµµεταβολής των δύο µέτρων εκτίµησης του 

ΒΧ είναι το αντικείµενο µελέτης του αµέσως επόµενου κεφαλαίου.      

 

 

 
4.7. Παράρτηµα  
 
4.7.1. Οι τιµές του νέου µέτρου ΒΧ για 14 χώρες της Ε.Ε.. 
 

 
Πίνακας 4.4 Εκτιµηµένες χρονοσειρές µε τη µεθοδολογία SVAR. 
Έτος Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα ∆ανία Φιλανδία 
1963 NA NA 0.999415 1.001017 NA NA 0.936829 
1964 NA NA 1.001870 0.995506 NA NA 0.938455 
1965 0.994347 NA 1.012423 0.987338 NA 1.037199 0.947796 
1966 0.998473 NA 1.015111 0.988935 NA 1.008072 0.951202 
1967 0.997924 1.008994 1.010792 0.999736 1.007222 1.011643 0.941541 
1968 0.996757 1.010813 1.016592 1.012323 1.012331 1.011441 0.935249 
1969 0.999283 1.015879 1.032020 1.023942 1.026379 1.014139 0.959126 
1970 1.011861 1.020767 1.031520 1.023963 1.032426 1.027890 0.993877 
1971 1.025124 1.02005 1.021613 1.013535 1.043577 1.005731 0.989446 
1972 1.040202 1.021089 1.024635 1.011998 1.055462 1.022095 0.991517 
1973 1.042141 1.02419 1.036784 1.021794 1.063983 1.042883 1.018980 
1974 1.041115 1.027905 1.042696 1.029221 1.041309 1.020204 1.035010 
1975 1.025162 1.020692 1.027221 1.016680 1.023558 0.988578 1.027646 
1976 1.016550 1.015165 1.008906 1.010000 1.026628 0.990689 1.001669 
1977 1.013811 1.010423 1.009348 1.011232 1.035529 1.018271 0.986469 
1978 1.007385 1.011462 1.008777 1.010250 1.037981 0.994665 0.981674 
1979 1.006455 1.007343 1.000067 1.019793 1.038999 0.997636 0.987996 
1980 1.004049 1.006070 0.993114 1.024214 1.031781 0.983006 0.996097 
1981 1.000664 0.995992 0.985549 1.016775 1.020875 0.959025 0.989792 
1982 0.994313 0.984812 0.976454 1.007176 1.007917 0.958238 0.991048 
1983 0.990407 0.973143 0.975502 1.000801 0.998546 0.982108 1.004570 
1984 0.985192 0.971132 0.973369 1.002726 0.991588 0.984592 1.000370 
1985 0.982465 0.972493 0.980216 1.004657 0.995652 1.003216 0.988071 
1986 0.979070 0.976141 0.986175 1.003731 0.996366 1.002637 0.980234 
1987 0.976412 0.977807 0.994596 1.004256 0.987505 0.997002 0.982449 
1988 0.982072 0.988798 1.003479 1.006829 0.982952 0.972901 0.999915 
1989 0.989144 1.001586 1.006324 1.010638 0.984407 0.977754 1.023922 
1990 0.999580 1.011771 0.997414 1.008158 0.980696 0.983044 1.020172 
1991 1.006410 1.008007 0.983755 1.003937 0.978659 0.979875 1.002682 
1992 1.008610 1.001006 0.966998 0.999982 0.977821 0.980427 0.997688 
1993 1.001248 0.990317 0.952189 0.985738 0.972972 0.980047 0.985086 
1994 0.993907 0.986445 0.955543 0.978585 0.966617 0.977556 0.973114 
1995 0.989748 0.986055 0.967739 0.985231 0.963018 1.006133 0.977977 
1996 0.990705 0.986177 0.967470 0.986366 0.962182 0.991850 0.987294 
1997 0.989156 0.987063 0.962580 0.982178 0.962074 1.001068 1.005463 
1998 0.989154 0.988838 0.965460 0.979486 0.963015 0.995147 1.037593 
1999 0.988615 0.991568 0.966778 0.981273 0.962443 0.987406 1.042212 
2000 0.994230 0.994444 0.965937 0.987342 0.962993 1.003210 1.049922 
2001 0.995665 0.991014 0.965140 0.989696 0.967004 1.000303 1.056115 
2002 0.992294 0.984131 0.962252 0.984379 0.969662 0.989076 1.041802 
2003 0.986170 0.975899 0.957264 0.976967 0.973614 0.997870 1.028958 
2004 0.982883 0.973926 0.955087 0.975161 0.975050 0.989370 1.020961 
2005 0.982112 0.975750 0.954026 0.976148 0.973006 0.994489 1.025691 
2006 0.982139 0.979133 0.95133 0.976023 0.970211 0.997514 1.028029 
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Πίνακας 4.4 (συνέχεια) 

Έτος Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία 
1963 NA NA 0.993875 0.983436 0.953646 0.990656 NA 
1964 NA NA 0.996948 0.995327 0.970372 1.005408 NA 
1965 NA 0.996422 1.002956 1.010626 0.975827 1.015835 NA 
1966 NA 0.970601 1.007471 1.007583 0.996746 1.010799 NA 
1967 1.011788 0.973745 1.011717 0.993726 1.006160 1.012114 1.005449 
1968 1.021629 0.992185 1.012508 0.994141 1.017085 1.014953 1.012871 
1969 1.021812 0.999733 1.016134 1.006776 1.025615 1.013672 1.022896 
1970 1.012710 1.001889 1.022531 1.014464 1.016275 1.023856 1.017525 
1971 1.008528 1.008279 1.023518 1.019126 1.013796 1.017233 1.004915 
1972 1.012945 0.988842 1.025937 1.019958 1.036295 1.006408 1.006991 
1973 1.025447 0.998806 1.030859 1.020285 1.072144 1.022067 1.021234 
1974 1.019917 1.003314 1.028259 1.003077 1.050862 1.029273 1.015833 
1975 0.998128 0.985151 1.007243 0.980096 0.940709 1.021251 0.994603 
1976 0.980814 0.969997 0.997942 0.979762 0.902899 1.004954 0.997610 
1977 0.999312 0.995895 1.004306 0.987049 0.979343 0.977080 1.004941 
1978 1.000416 0.980072 1.003734 0.989363 1.031984 0.963147 1.022430 
1979 0.989657 0.979794 1.004218 0.996705 1.043572 0.975209 1.033361 
1980 0.982087 0.971214 1.001019 0.993118 1.041150 0.984016 1.012044 
1981 0.966994 0.98363 0.993841 0.981668 1.028604 0.976271 0.991592 
1982 0.953755 0.974442 0.987678 0.971935 1.012920 0.973579 0.994793 
1983 0.958955 0.975735 0.985969 0.971235 0.993531 0.983625 0.992990 
1984 0.967183 0.993992 0.985044 0.977397 0.968606 0.990404 0.978579 
1985 0.972214 1.007117 0.986951 0.977081 0.968581 0.997308 0.979540 
1986 0.986218 1.007101 0.994235 0.977515 0.987442 0.996032 0.976581 
1987 0.999666 0.999291 1.001106 0.973380 1.010296 0.996851 0.963953 
1988 1.013727 0.990295 1.006133 0.975253 1.037234 1.004025 0.964664 
1989 1.029783 1.011115 1.014493 0.988849 1.046038 1.013044 0.969423 
1990 1.026602 1.025891 1.012758 1.002354 1.042904 1.009160 0.974670 
1991 1.008042 1.019784 1.004055 1.014092 1.032157 0.994611 0.980328 
1992 0.986921 1.014598 0.998458 1.026402 1.013585 0.983397 0.966967 
1993 0.973241 0.999766 0.990609 1.026521 0.995143 0.968682 0.956618 
1994 0.979013 0.988636 0.985524 1.023356 0.993940 0.958214 0.958042 
1995 0.983194 1.015204 0.988279 1.028225 0.997238 0.971230 0.962188 
1996 0.991843 1.003747 0.982514 1.021592 0.994104 0.974923 0.975454 
1997 1.003471 1.014253 0.978165 1.017609 1.005816 0.965003 0.988854 
1998 1.017607 1.020836 0.982940 1.017811 1.018762 0.966494 1.004137 
1999 1.016634 1.017303 0.988911 1.014486 1.018673 0.972398 1.018308 
2000 1.013496 1.019781 0.991230 1.010134 1.007681 0.982008 1.026228 
2001 1.004609 1.019938 0.990437 1.005070 0.997442 0.975575 1.031657 
2002 0.999662 1.005140 0.982846 0.992705 0.979440 0.962674 1.032188 
2003 0.994776 0.988572 0.976776 0.977714 0.939040 0.959725 1.030580 
2004 0.998433 0.976963 0.977436 0.975518 0.925496 0.961473 1.023312 
2005 1.001265 0.983992 0.981092 0.978366 0.934045 0.970950 1.023752 
2006 1.004650 0.978948 0.980691 0.975401 0.928618 0.979084 1.026661 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
 

5.1. Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναδείξει και να επιβεβαιώσει µε κάθε  

δυνατή λεπτοµέρεια την ύπαρξη µιας ευρύτερης κοινής συµµεταβολής µεταξύ του 

προτεινόµενου µέτρου ΒΧ και του µέτρου που χρησιµοποιείται από το ECFIN. Η 

ερµηνεία της έκφρασης «µία ευρύτερη κοινή συµεταβολή» συγκεντρώνει ένα σύνολο 

ιδιοτήτων που παρατηρούνται και εξετάζονται κατά κόρον στη διεθνή βιβλιογραφία 

σε χρονοσειρές που επιδεικνύουν κυκλική συµπεριφορά. Οι ιδιότητες αυτές έχουν να 

κάνουν µε την κατεύθυνση και την ένταση της συσχέτισης η οποία µπορεί να 

χαρακτηρίζεται ως στατική ή δυναµική, µε την ύπαρξη ή µη ασύµµετρων 

γνωρισµάτων, µε το βαθµό του κυκλικού συγχρονισµού και τέλος µε την ύπαρξη ή µη 

µοναδιαίων ριζών στις χρονοσειρές. 

Μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις παραπάνω ιδιότητες θα 

ενίσχυε σε µεγάλο βαθµό τον ισχυρισµό για κοινή συµµεταβολή των δύο µέτρων. 

Έτσι πέρα από την οπτική βεβαίωση για κοινή πορεία, δια µέσω των γραφηµάτων 

που παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, µία συστηµατικότερη κατάδειξη 

των κοινών αυτών χαρακτηριστικών θεωρείται επιβεβληµένη καθώς θα ήταν 

αντιφατικό να παρουσιαστεί ένα νέο µέτρο ΒΧ το οποίο να επιδεικνύει 

χαρακτηριστικά τελείως διαφορετικά σε σχέση µε ένα µέτρο το οποίο 
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χρησιµοποιείται ευρύτατα σε διεθνές επίπεδο. Σαφώς η επιβεβαίωση και µόνο κοινής 

συµµεταβολής δεν αποτελεί το µοναδικό κριτήριο για την οικονοµική χρησιµότητα 

του προτεινόµενου µέτρου ΒΧ. Για τη συνολικότερη οικονοµική χρησιµότητα του 

νέου µέτρου πολύ σηµαντικά κριτήρια θεωρούνται πρώτον, η ερµηνευτική του 

ικανότητα σε σχέση µε τον πληθωρισµό και δεύτερον, η σηµαντική συµβολή του στη 

διενέργεια αξιόπιστων προβλέψεων και πάλι ως τον προς πληθωρισµό. Ο έλεγχος των 

δύο τελευταίων κριτήριων αποτελεί το αντικείµενο του αµέσως επόµενου κεφαλαίου. 

Το παρόν κεφάλαιο συγκροτείται από τις παρακάτω πέντε ενότητες: στην 

πρώτη ενότητα εξετάζεται η συσχέτιση των δύο µέτρων τόσο σε στατικό όσο και σε 

δυναµικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό γίνεται εφαρµογή σχετικών στατιστικών όπως 

για παράδειγµα της στατιστικής Spearman, της στατιστικής πολλαπλής συσχέτισης 

και της στατιστικής µέγιστης συσχέτισης. Στην δεύτερη ενότητα µελετούνται τα δύο 

µέτρα ως προς τα χαρακτηριστικά που επιδεικνύουν σε σχέση µε την έννοια της 

ασυµµετρίας. Οι στατιστικές που χρησιµοποιούνται είναι οι ακόλουθες: η στατιστική 

της βαθύτητας (deepness), της αποκρηµνότητας (steepness), της διάρκειας των 

φάσεων (duration) και της ευρύτητας των φάσεων (amplitude). Στην τρίτη ενότητα 

ερευνάται ο κυκλικός συγχρονισµός των ανταγωνιστικών µέτρων µε τη βοήθεια της 

στατιστικής κυκλικής συνταύτισης (concordance statistic). Στην τέταρτη ενότητα 

προσδιορίζεται η τάξη ολοκλήρωσης των χρονοσειρών του ΒΧ και τέλος το πέµπτο 

µέρος συνοψίζει τα βασικά συµπεράσµατα.                        

 

 

5.2. Συσχέτιση  

Στην παρούσα ενότητα βασικός σκοπός µας είναι ο προσδιορισµός της έντασης 

και της κατεύθυνσης της συσχέτισης, αν αυτή υπάρχει, µεταξύ των δύο 
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ανταγωνιστικών µέτρων του ΒΧ, τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο κεφάλαιο 

4. Η ένταση της συσχέτισης εξετάζεται εφαρµόζοντας αρχικά δύο στατικές 

στατιστικές,  οι οποίες είναι οι ακόλουθες: α) ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης 

(correlation coefficient) και β) ο συντελεστής συσχέτισης κατά Spearman 

(Spearman’s rank correlation). Επιπρόσθετα, πέρα των παραπάνω δύο στατικών 

στατιστικών, συνεχίζεται η εξέταση της συσχέτισης σε δυναµικό πλέον πλαίσιο, 

εκτιµώντας αυτή τη φορά α) τον πολλαπλό συντελεστή γραµµικής συσχέτισης 

(Multiple correlation coefficient), β) τη µέγιστη γραµµική συσχέτιση (Maximum 

correlation) και τέλος γ) τις κυλιόµενες τιµές του συντελεστή γραµµικής συσχέτισης 

(Rolling correlation coefficient). Η σύγκριση των δύο µέτρων βάσει όλων των 

παραπάνω στατιστικών θα µας διευκολύνει στο να σχηµατίσουµε µία πληρέστερη 

εικόνα σε σχέση µε την ένταση και την κατεύθυνση της συσχέτισης. 

 

 

5.2.1. Γραµµική συσχέτιση κατά Pearson.  

Η πρώτη στατιστική που εκτιµάται είναι ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης 

κατά Pearson όπως συνηθίζεται να αποκαλείται προς τιµήν του Karl Pearson. Ο 

συντελεστής Pearson δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να µετρά την ένταση και 

την κατεύθυνση της γραµµικής εξάρτησης µεταξύ δύο µεταβλητών. Στον Πίνακα 5.1 

παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις του συντελεστή Pearson για τα δύο µέτρα ΒΧ και για 

κάθε µία από τις χώρες του δείγµατος. Βάσει του πίνακα 5.1 οι τιµές του συντελεστή 

γραµµικής συσχέτισης κυµαίνονται από 0.42 (τιµή που αντιστοιχεί στην Ιταλία) έως 

0.75 (τιµή που αντιστοιχεί στο Ηνωµένο Βασίλειο). Το σύνολο των υπολοίπων 

χωρών κατανέµεται γύρω από το 0.61, τιµή που είναι η µέση τιµή του εκτιµηµένου 

συντελεστή για τις 14 χώρες του δείγµατος. Όπως εµφανώς διακρίνεται σε κάθε 
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περίπτωση ο συντελεστής Pearson παραµένει συστηµατικά στατιστικά σηµαντικός σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 0.01. Συνολικά, αυτό που αναδεικνύεται από τις εκτιµηµένες  

τιµές του συντελεστή Pearson, είναι ότι η προκύπτουσα γραµµική συσχέτιση 

παραµένει συστηµατικά θετική και στατιστικά σηµαντική.      

  

Πίνακας 5.1. Συντελεστές γραµµικής συσχέτισης.  
     

Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 
0.6382***  ( α) 0.6137*** 0.7128*** 0.4164*** 0.6183*** 

     
∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία 

0.5827*** 0.4984*** 0.7531*** 0.5756*** 0.6025*** 
     

Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία  
0.5610*** 0.6798*** 0.5098*** 0.5657***  

     
Σηµειώσεις: 
(α)  (*)(**)(  ***), δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%, 5% και 1%, 
αντίστοιχα. 
  
 
 
 
5.2.2. Μη-γραµµική συσχέτιση κατά Spearman.  

Εν συνεχεία εκτιµάται ο συντελεστής συσχέτισης κατά Spearman, ο οποίος 

πέραν της όποιας γραµµικής συσχέτισης λαµβάνει υπόψη του και την παρουσία µη-

γραµµικών συσχετίσεων. Η τιµή του συντελεστή Spearman είναι ουσιαστικά η τιµή 

του συντελεστή Pearson για τις ταξινοµηµένες παρατηρήσεις των δύο χρονοσειρών 

από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη. Οι υπολογιζόµενες τιµές του δείκτη Spearman 

για το σύνολο των χωρών περιέχονται στον Πίνακα 5.2. Το εύρος των τιµών του 

συντελεστή Spearman είναι αντίστοιχο µε αυτό του συντελεστή Pearson. Η 

µικρότερη τιµή είναι 0.44 (αντιστοιχεί και πάλι στην Ιταλία) και η µεγαλύτερη τιµή 

είναι 0.78 (αντιστοιχεί στην Πορτογαλία). Οι υπόλοιπες χώρες λαµβάνουν τιµές γύρω 

από το 0.58, τιµή που είναι η µέση τιµή του συντελεστή για το σύνολο των χωρών. 

Επιπρόσθετα, ο συντελεστής σε κάθε περίπτωση παραµένει θετικός και στατιστικά 
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σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Εν κατακλείδι, ο συντελεστής Spearman 

έρχεται να επιβεβαιώσει τα ευρήµατα του συντελεστή Pearson για θετική και 

στατιστικά σηµαντική συσχέτιση.   

 
Πίνακας 5.2. Συντελεστές συσχέτισης κατά Spearman.  

     
Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 

0.5593***  (α) 0.6005*** 0.4924*** 0.4395*** 0.4877*** 
     

∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία 
0.5653*** 0.5502*** 0.7747*** 0.5772*** 0.5346*** 

     
Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία  
0.5746*** 0.7787*** 0.4735*** 0.5176***  

     
Σηµειώσεις: 
(α)  (*)(**)(  ***), δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%, 5% και 1%, 
αντίστοιχα. 
 
 

 

5.2.3. Ο πολλαπλός συντελεστής γραµµικής συσχέτισης. 

Για τη διερεύνηση της συσχέτισης, από δυναµική πλέον σκοπιά, προχωρούµε 

στην εκτίµηση του πολλαπλού συντελεστή γραµµικής συσχέτισης. Βασικό 

πλεονέκτηµα του πολλαπλού συντελεστή γραµµικής συσχέτισης είναι ότι µας 

επιτρέπει να καθορίσουµε την ένταση της συσχέτισης µε δυναµικό τρόπο κάνοντας 

χρήση χρονικών υστερήσεων και χρονικών προηγήσεων των µεταβλητών. Πιο 

συγκεκριµένα ο πολλαπλός συντελεστής συσχέτισης υπολογίστηκε βάσει της 

παρακάτω σχέσης: 

 

  , 1 , 2 2 , 1 3 , 4 , 1 5 , 2 ,
s e e e e e
i t i t i t i t i t i t i tCU CU CU CU CU CU eβ β β β β− − + += + + + + +                  (5.1) 

 

όπου,  ,
s
i tCU  ο ΒΧ από τη µέθοδο SVAR την περίοδο t για τη χώρα i και ,

e
i tCU  ο ΒΧ 

από το ECFIN την περίοδο t επίσης για τη χώρα i.  Η τιµή του πολλαπλού συντελεστή 
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συσχέτισης ισούται µε την τετραγωνική ρίζα του συντελεστή πολλαπλού 

προσδιορισµού (R2), προερχόµενος από την εκτίµηση της σχέσης (5.1). Ουσιαστικά η 

τιµή του συντελεστή δεν είναι τίποτα άλλο από την τιµή του συντελεστή γραµµικής 

συσχέτισης µεταξύ του ,
s
i tCU  και του 
,

s
i tCU , δηλαδή των προσαρµοσµένων τιµών 

(fitted values) της σχέσης (5.1). Τα αποτελέσµατα για τις 14 χώρες δίνονται στον 

Πίνακα 5.3. Αυτό που διακρίνεται άµεσα, είναι ότι οι τιµές του συντελεστή 

παραµένουν θετικές και στατιστικά σηµαντικές για όλες τις χώρες, ενώ για την 

πλειοψηφία των χωρών οι τιµές αυτές είναι εµφανώς υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

τιµές των συντελεστών Pearson και Spearman, µε εξαίρεση την Ιταλία, την 

Πορτογαλία και την Ολλανδία.    

 
Πίνακας 5.3. Πολλαπλός συντελεστής γραµµικής συσχέτισης   

     
Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 

0.7762*** 0.7336*** 0.6992*** 0.3268*** 0.7973*** 
     

∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία 
0.7318*** 0.6113*** 0.7685*** 0.5141*** 0.6704*** 

     
Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία  
0.6188*** 0.6770*** 0.5346*** 0.7886***  

     
Σηµειώσεις: 
(α)  (*)(**)(  ***), δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%, 5% και 1%, 
αντίστοιχα. 
 
 
 

5.2.4. Η µέγιστη γραµµική συσχέτιση. 

Ένας πρόσθετος τρόπος εξέτασης του δυναµικού χαρακτήρα της συσχέτισης 

είναι ο προσδιορισµός του χρονικού σηµείου στο οποίο επιτυγχάνεται η µέγιστη 

δυνατή γραµµική συσχέτιση. Η διαδικασία εντοπισµού του χρονικού αυτού σηµείου 

για ένα τυχαίο ζευγάρι µεταβλητών tX  και tY , είναι η ακόλουθη: αρχικά 

υπολογίζονται όλοι οι συντελεστές γραµµικής συσχέτισης µεταξύ της µεταβλητής tX  
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και ενός συνόλου χρονικών υστερήσεων και χρονικών προηγήσεων της µεταβλητής 

tY . Με άλλα λόγια υπολογίζονται όλοι οι δυνατοί συντελεστές γραµµικής συσχέτισης 

µεταξύ tX  και t jY± , όπου j ο επιθυµητός αριθµός υστερήσεων και προηγήσεων. Έτσι 

για παράδειγµα αν θέσουµε j=±2, τότε θα πρέπει να υπολογιστούνε πέντε συνολικά 

τιµές για τον συντελεστή γραµµικής συσχέτισης. Εν συνεχεία, δεν έχουµε παρά να 

προσδιορίσουµε το επιθυµητό χρονικό σηµείο από την τιµή του j για την οποία η 

γραµµική συσχέτιση λαµβάνει τη µέγιστη της τιµή. Στην περίπτωση µας το εύρος 

τιµών του j καθορίζεται από το -3 έως το +3, ένα εύρος που θεωρείται ικανοποιητικό 

δεδοµένου ότι η συχνότητα των στοιχείων µας είναι ετήσια.  

Τα αποτελέσµατα για τα δύο υπο εξέταση µέτρα παρουσιάζονται στον Πίνακα 

5.4. Άµεσα διαπιστώνεται ότι το σύνολο των χωρών χωρίζεται σε δύο οµάδες. Στην 

πρώτη οµάδα, η οποία περιλαµβάνει την Αυστρία, τη Φιλανδία, το Ηνωµένο 

Βασίλειο και την Ιρλανδία, η µέγιστη χρονική συσχέτιση υφίσταται για j=+1, δηλαδή 

το µέτρο που προέρχεται από τη SVAR µεθοδολογία συσχετίζεται µέγιστα µε την 

πρώτη χρονική προήγηση του µέτρου που προέρχεται από το ECFIN. Στη δεύτερη 

οµάδα (αποτελείται από όλες τις υπόλοιπες χώρες) η µέγιστη συσχέτιση υφίσταται 

για  j=0, δηλαδή τα δύο µέτρα µπορούµε να πούµε ότι είναι χρονικά συγχρονισµένα.   

    

Πίνακας 5.4. Μέγιστη γραµµική συσχέτιση  
     

Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 
+1*** 0*** 0*** 0*** 0*** 

     
∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία 
0*** +1*** +1*** 0*** 0*** 

     
Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία  

0*** 0*** 0*** +1***  
     

Σηµειώσεις: 
(α)  (*)(**)(  ***), δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%, 5% και 1%, 
αντίστοιχα. 
 



 200 

5.2.5. Κυλιόµενη γραµµική συσχέτιση κατά Pearson. 

Στο τελευταίο αυτό µέρος εξετάζεται η δυναµική πορεία του συντελεστή 

γραµµικής συσχέτισης, διεξάγοντας κυλιόµενες εκτιµήσεις του συντελεστή για ένα 

χρονικό παράθυρο διάρκειας 25 παρατηρήσεων. Μια τέτοια διαδικασία κρίνεται 

σκόπιµη ώστε να επιβεβαιωθεί η διαχρονική και η συστηµατική συσχέτιση των δύο 

µέτρων. Οι δυναµικές αυτές εκτιµήσεις απεικονίζονται για κάθε χώρα στο ∆ιάγραµµα 

5.1. Από την εξέταση του ∆ιαγράµµατος 5.1, διαπιστώνεται ότι το σύνολο των χωρών 

µπορεί να οµαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, η οποία 

περιλαµβάνει την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία, χαρακτηρίζεται από πτωτική 

πορεία της τάσης συσχετίσεως στο σύνολο του δείγµατος. Η δεύτερη κατηγορία 

χωρών, η οποία περιλαµβάνει το Βέλγιο, τη ∆ανία και την Ολλανδία, εµφανίζει 

διαχρονικά ανοδική πορεία στην τάση συσχέτισης. Τέλος, η τρίτη και τελευταία 

κατηγορία που συγκροτείται από το σύνολο των υπολοίπων χωρών (ουσιαστικά η 

πλειοψηφία των χωρών), αναδεικνύει αξιοσηµείωτη σταθερή διαχρονική πορεία σε 

σχέση µε την τάση συσχέτισης. Συνολικά, µπορεί να ειπωθεί µε σχετική βεβαιότητα 

ότι οι κυλιόµενες συσχετίσεις για το συνολικό εύρος του υπο µελέτη δείγµατος, είναι 

συστηµατικά θετικές και κατά βάσει σταθερές.      

 

 

∆ιάγραµµα 5.1. Κυλιόµενη γραµµική συσχέτιση  
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Σηµειώσεις: 
Στο παράρτηµα του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται το πρόγραµµα βάσει του οποίου εκτιµήθηκε και 
ελέγχθηκε η στατιστική σηµαντικότητα των κυλιόµενων στατιστικών γραµµικής συσχέτισης.  
 
 
 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα που έχουν να κάνουν µε τη συσχέτιση του 

προτεινόµενου µέτρου ΒΧ µε αυτό του ECFIN, αυτό που αποκαλύπτεται από το 

σύνολο των εφαρµοζόµενων στατιστικών είναι ότι υπάρχει συστηµατικά θετικός, 

διαχρονικά σταθερός και στατιστικά σηµαντικός συσχετισµός. Σίγουρα όµως η 

επιβεβαίωση ύπαρξης συσχέτισης και µόνο δεν αποτελεί ικανοποιητικό στοιχείο ώστε 

να θεµελιωθεί ένας γενικότερος ισχυρισµός για κοινή συµµεταβολή των δύο µέτρων. 

Οπωσδήποτε η ύπαρξη συσχέτισης συγκροτεί µία σηµαντική αρχική ένδειξη 

αντίστοιχης πορείας, όµως η επαλήθευση µιας γενικότερης κοινής συµµεταβολής θα 

πρέπει να επέλθει έπειτα από επιβεβαίωση ύπαρξης παρόµοιων χαρακτηριστικών σε 

σχέση µε ιδιότητες που σχετίζονται µε την ασυµµετρία και τον κυκλικό συγχρονισµό. 

Η εξέταση ακριβώς αυτών των χαρακτηριστικών ακολουθεί στις αµέσως επόµενες 

ενότητες.      
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5.3. Κυκλική ασυµµετρία, διάρκεια και ευρύτητα των φάσεων 
 
5.3.1. Έλεγχοι ασυµµετρίας.   
 

Στόχος του τµήµατος αυτού είναι η εξέταση των οµοιοτήτων των δύο µέτρων σε 

σχέση µε ιδιότητες που σχετίζονται µε την ασυµµετρία, τη διάρκεια και την ευρύτητα 

των φάσεων. Οι Harding και Pagan (2002) τονίζουν ότι για να µελετήσει κανείς 

χρονοσειρές οι οποίες επιδεικνύουν κυκλική πορεία, θα πρέπει να εστιάζει την 

προσοχή του σε τρεις βασικές ιδιότητες. Οι ιδιότητες αυτές είναι οι ακόλουθες: α) η 

ασυµµετρία της κυκλικής πορείας, β) η διάρκεια των φάσεων και γ) η ευρύτητα των 

φάσεων. Προκειµένου να εξεταστών όλες οι παραπάνω ιδιότητες για τα δύο µέτρα 

ΒΧ, εκτιµώνται στατιστικές που χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία των 

επιχειρηµατικών κύκλων (business cycles). Οι στατιστικές αυτές είναι οι παρακάτω: η 

στατιστική της βαθύτητας (deepness), της αποκρηµνότητας (steepness), της διάρκειας 

(duration) και της ευρύτητας (amplitude). Λογικά λοιπόν µια αντίστοιχη πορεία των 

δύο µέτρων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από αντίστοιχες ιδιότητες σε σχέση µε 

τις παραπάνω στατιστικές. 

Ο Sichel (1993) ήταν ο πρώτος που όρισε την ασυµµετρία µιας χρονοσειράς µε 

κυκλική εξέλιξη. Ειδικότερα, µία χρονοσειρά χαρακτηρίζεται ως ασύµµετρη, όταν οι 

φάσεις των κύκλων της (πτώση ή άνοδος) είναι αναντίστοιχες από το κατόπτρισµα 

των αντίθετων φάσεων (άνοδος ή πτώση). Με οδηγό λοιπόν τον παραπάνω ορισµό, 

µια χρονοσειρά χαρακτηρίζεται ως ασύµµετρη όταν για παράδειγµα οι φάσεις της 

πτώσης είναι περισσότερο απόκρηµνες σε σύγκριση µε τις φάσεις της ανόδου, µία 

παρατήρηση πού ήδη είχε γίνει από τους Mitchell (1927) και Keynes (1936). 

Ειδικότερα, ο Sichel (1993) διακρίνει δύο µορφές ασυµµετρίας οι οποίες µπορούν να 

υφίστανται µεµονωµένα ή και ταυτόχρονα κατά την εξέλιξη της κυκλικής πορείας 

µιας χρονοσειράς.  
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Η πρώτη µορφή ασυµµετρίας κατά Sichel, ονοµαζόµενη και ως ασυµµετρία 

βαθύτητας, συγκεντρώνει τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά: πρώτον η υπό εξέταση  

χρονοσειρά διατηρείται άνω της µέσης τιµής της για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 

απ’ ότι κάτω αυτής, και δεύτερον λαµβάνονται πολύ πιο ακραίες τιµές στις φάσεις 

της πτώσης απ’ ότι στις φάσεις της ανόδου. Στην ουσία, η έννοια της ασυµµετρίας ως 

προς την βαθύτητα έχει να κάνει µε την απεικόνιση της χρονοσειράς στο οριζόντιο 

επίπεδο γύρω από τον αριθµητικό της µέσο. Το ∆ιάγραµµα 5.2 παρουσιάζει ένα 

χαρακτηριστικό πρότυπο σειράς µε ασυµµετρία κατά βαθύτητα. 

 

∆ιάγραµµα 5.2.39 Πρότυπο ασυµµετρίας κατά βαθύτητα 

 
 

Εναλλακτικά, για να χαρακτηριστεί µία χρονοσειρά (µε κυκλική εξέλιξη) 

ασύµµετρη κατά βαθύτητα, θα πρέπει να επιδεικνύει αρνητική λοξότητα ως προς τη 

µέση τιµή, καθώς επίσης και οι περισσότερες παρατηρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται 

άνω της µέσης τιµής. Στην περίπτωση µας η ύπαρξη ασυµµετρίας κατά βαθύτητα, 

στις χρονοσειρές του ΒΧ, µπορεί να διαπιστωθεί ελέγχοντας την ύπαρξη αρνητικής 

λοξότητας. Η δειγµατική στατιστική για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου ελέγχου δίνεται 

από τη σχέση (5.2). 

 

         3 3

1

( ) (1/ ) ( ) ( )
N

t t
t

D cu N cu cu st cu
=

 
= − 
 

∑               (5.2) 

 

                                                 
39 Πηγή των διαγραµµάτων 5.3, 5.4 και 5.5 είναι η εργασία του Sichel (1993, σελ. 226).    
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όπου, N το µέγεθος του δείγµατος, cu  η µέση τιµή του ΒΧ και ( )tst cu η τυπική 

απόκλιση επίσης του ΒΧ. ∆εδοµένης της παρουσίας γραµµικής συσχέτισης στις 

χρονοσειρές του ΒΧ, η εκτίµηση ενός τυπικού σφάλµατος το οποίο παραµένει 

συνεπές ακόµη και κάτω από την παρουσία γραµµικής συσχέτισης και 

ετεροσκεδαστικότητας, λαµβάνεται µέσω της παρακάτω µεταβλητής:      

 

3 3( ) ( )t t tz cu cu st cu= −                 (5.3) 

 

Μετά τον υπολογισµό της (5.3), παλινδροµείται η tz  µόνο µε την παρουσία 

ενός σταθερού όρου διορθώνοντας το τυπικό σφάλµα κατά Newey και West (1987). 

Στην παλινδρόµηση αυτή ο συντελεστής του σταθερού όρου λαµβάνει ακριβώς την 

ίδια τιµή µε την στατιστική ( )D cu . Το πηλίκο της ( )D cu  ως προς το διορθωµένο 

τυπικό σφάλµα ακολουθεί την t-student κατανοµή.  

Η δεύτερη µορφή ασυµµετρίας είναι αυτή της αποκρηµνότητας. Μια 

χρονοσειρά λέγεται ότι εµφανίζει αυτής της µορφής την ασυµµετρία όταν 

συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: οι αρνητικές τιµές του ρυθµού 

µεταβολής αυτής είναι λιγότερες σε αριθµό αλλά µεγαλύτερες σε απόλυτο µέγεθος 

απ’ ό,τι οι θετικές του τιµές. Με άλλα λόγια, αυτό που θα πρέπει να συµβαίνει είναι 

οι µειώσεις της χρονοσειράς να είναι περισσότερο απόκρηµνες απ’ ότι οι αυξήσεις 

της. Το ∆ιάγραµµα 5.3 παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό πρότυπο χρονοσειράς µε 

ασυµµετρία κατά αποκρηµνότητα, ενώ το ∆ιάγραµµα 5.4 ένα πρότυπο χρονοσειράς 

µε ταυτόχρονη παρουσία ασυµµετρίας ως προς βαθύτητα και αποκρηµνότητα.   
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∆ιάγραµµα 5.3. Πρότυπο ασυµµετρίας κατά αποκρηµνότητα 
 

 
 
 
 
∆ιάγραµµα 5.4. Πρότυπο σύγκαιρης ασυµµετρίας κατά βαθύτητα και αποκρηµνότητα 
 

 
 

Για να εξεταστεί στην περίπτωση µας η υπόθεση της ασυµµετρίας κατά 

αποκρηµνότητα, χρησιµοποιείται η παρακάτω δειγµατική στατιστική: 

     

3 3

1

( ) (1/ ) ( ) ( )
N

t t
t

S cu N cu cu st cu
=

 
∆ = ∆ −∆ ∆ 

 
∑              (5.4) 

 

όπου, ∆ συµβολίζει τη διαφορά, cu∆  είναι η µέση τιµή του tcu∆  και ( )tst cu∆  η 

τυπική απόκλιση του tcu∆ . Όπως και µε τη στατιστική της βαθύτητας, έτσι και εδώ ο 

έλεγχος διεξάγεται µε αντίστοιχο τρόπο. Αρχικά υπολογίζεται η παρακάτω σχέση: 
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3 3[( ) ] ( )t t tz cu cu st cu′ = ∆ − ∆ ∆                           (5.5) 

 

και στη συνέχεια παλινδροµείται η tz′  ως προς ένα σταθερό όρο. Η υπολογιζόµενη t-

στατιστική αντιστοιχεί στον εκτιµηµένο συντελεστή του σταθερού όρου, µε 

διορθωµένο το τυπικό σφάλµα κατά Newey και West (1987). Μελέτες που κάνουν 

χρήση των παραπάνω µέτρων ασυµµετρίας µεταξύ άλλων είναι  των Speight (1997), 

Speight και McMillan (1998), Apergis και Miller (2004) και Eng και Wong (2008). 

Τα αποτελέσµατα των δύο παραπάνω ελέγχων ασυµµετρίας παρουσιάζονται 

στον Πίνακα (5.5). Στην πρώτη και τη δεύτερη στήλη του πίνακα παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά µε τη χώρα και τη µεθοδολογία. Στην τρίτη και έκτη στήλη 

δίνονται αντίστοιχα οι εκτιµηµένες τιµές για τις στατιστικές της βαθύτητας και της 

αποκρηµνότητας. Στην τέταρτη και έβδοµη στήλη παρουσιάζονται τα διορθωµένα 

κατά Newey και West τυπικά σφάλµατα και τέλος στην πέµπτη και όγδοη στήλη 

δίνονται τα  p-values. 

Η µηδενική υπόθεση στη διεξαγωγή και των δύο ελέγχων είναι αυτή της 

συµµετρίας των χρονοσειρών. Επικεντρώνοντας την προσοχή µας αποκλειστικά και 

µόνο στα p-values µπορούµε να αποφανθούµε περί της σηµαντικότητας των 

εκτιµηµένων τιµών των στατιστικών. ∆ιαπιστώνεται από τις στήλες πέντε και οκτώ 

ότι καµία τιµή δεν είναι στατιστικά σηµαντική, στηρίζεται µε άλλα λόγια η υπόθεση 

της συµµετρίας ως προς βαθύτητα και αποκρηµνότητα σε κάθε περίπτωση. Συνεπώς 

και τα δύο µέτρα ΒΧ παρουσιάζουν όµοιες ιδιότητες σε σχέση µε τις δύο παραπάνω 

στατιστικές ασυµµετρίας.    
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Πίνακας 5.5. Στατιστικές βαθύτητας και αποκρηµνότητας των δύο µέτρων ΒΧ. 
 Βαθύτητα (deepness)  Αποκρηµνότητα (steepness) 

Χώρα/µέθοδος 
 τιµή τ.σ. p-value  τιµή τ.σ. p-value 

 

SVAR  1.10 1.12 0.33  0.46 0.84 0.57 
Αυστρία 

ECFIN  0.12 0.49 0.26  -0.39 0.52 0.46 
SVAR  0.14 0.53 0.79  0.08 0.74 0.91 

Βέλγιο 
ECFIN  0.60 0.84 0.47  -0.80 0.79 0.31 
SVAR  0.19 0.52 0.71  -0.19 0.50 0.69 

Ισπανία 
ECFIN  0.64 0.83 0.44  0.05 0.53 0.92 
SVAR  -0.05 0.48 0.91  0.09 0.47 0.84 

Ιταλία 
ECFIN  -0.06 0.52 0.89  0.81 0.78 0.31 
SVAR  0.45 0.57 0.43  -0.53 0.78 0.49 

Ελλάδα 
ECFIN  0.88 0.92 0.34  -0.91 0.93 0.33 
SVAR  0.32 0.74 0.67  -0.11 0.34 0.75 

∆ανία 
ECFIN  0.30 0.55 0.59  0.14 0.47 0.76 
SVAR  -0.21 0.69 0.76  0.47 0.55 0.40 

Φιλανδία 
ECFIN  -0.24 0.73 0.74  -0.50 0.78 0.52 
SVAR  -0.45 0.71 0.52  -0.24 0.41 0.54 

Η.Β. 
ECFIN  -0.37 0.84 0.66  0.25 0.54 0.65 
SVAR  0.08 0.42 0.90  0.22 0.33 0.48 

Ολλανδία 
ECFIN  0.02 0.55 0.97  -0.47 0.37 0.20 
SVAR  0.45 0.67 0.50  -0.98 1.01 0.34 

Γαλλία 
ECFIN  0.14 0.55 0.79  -0.64 0.88 0.47 
SVAR  0.12 0.44 0.78  -0.31 0.63 0.63 

Γερµανία 
ECFIN  0.16 0.57 0.77  -0.32 0.38 0.42 
SVAR  -0.56 0.59 0.34  -0.81 1.26 0.52 

Πορτογαλία 
ECFIN  0.66 1.05 0.53  -0.96 0.97 0.33 
SVAR  0.16 0.45 0.73  -0.46 0.58 0.43 

Σουηδία 
ECFIN  -0.17 0.73 0.81  -0.50 0.49 0.32 
SVAR  -0.24 0.50 0.63  -0.50 0.46 0.28 

Ιρλανδία 
ECFIN  0.11 0.58 0.85  0.08 0.28 0.77 

 

Σηµειώσεις: 
(α)  (*)(**)(  ***), δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%, 5% και 1%, 
αντίστοιχα. (β)  Στο παράρτηµα του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται το πρόγραµµα βάσει του οποίου 
εκτιµήθηκαν οι στατιστικές βαθύτητας και αποκρηµνότητας.  
 

 

 

5.3.2. ∆ιάρκεια και ευρύτητα. 

Συνεχίζοντας τη µελέτη των βασικών ιδιοτήτων που επιδεικνύουν χρονοσειρές 

µε κυκλική εξέλιξη εξετάζονται δύο επιπρόσθετες στατιστικές. Η πρώτη στατιστική 

µετράει τη διάρκεια µιας φάσης, ενώ η δεύτερη στατιστική µετράει την ευρύτητα µίας 

φάσης. Η διάρκεια και η ευρύτητα µίας φάσης µπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά 

αν υποθέσουµε ότι µία φάση ύφεσης (peak-to-trough) αντιστοιχεί σε ένα τρίγωνο. Το 
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∆ιάγραµµα (5.5) σχηµατοποιεί τα δύο αυτά βασικά γνωρίσµατα µίας τυπικής πτώσης. 

Στο ∆ιάγραµµα 5.5, το σηµείο Α αναπαριστά τη µέγιστη τιµή της φάσης ενώ το 

σηµείο C την ελάχιστη τιµή της φάσης. Συνεπώς, το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ είναι ένα 

µέτρο για τη διάρκεια της φάσης και το ευθύγραµµο τµήµα ΒC είναι ένα µέτρο για 

την ευρύτητα της φάσης. Θεωρούµε επίσης ότι η πραγµατική πορεία του ΒΧ δίνεται 

από το καµπυλωτό τµήµα ΑC.  

           

  ∆ιάγραµµα 5.5.40 Απεικόνιση βασικών χαρακτηριστικών µιας φάσης 

A B

C

∆ιάρκεια

Πραγµατική Πορεία

Ευρύτητα

 

 

 

Ο προσδιορισµός του συνόλου των φάσεων µιας χρονοσειράς επιτυγχάνεται δια 

µέσω του εντοπισµού των τοπικών µέγιστων και ελάχιστων τιµών της.41 Έτσι, η 

πτώση ορίζεται από το διάστηµα που οριοθετείται µεταξύ ενός τοπικού µέγιστου 

σηµείου και ενός τοπικού ελάχιστου σηµείου, ενώ αντίστοιχα η άνοδος ορίζεται από 

το διάστηµα που οριοθετείται µεταξύ ενός τοπικού ελάχιστου σηµείου και ενός 

τοπικού µέγιστου σηµείου.  

                                                 
40 Το διάγραµµα 5.2 προέρχεται από την εργασία των Harding and Pagan (2002). 
41 Η µεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την χρονολόγηση του κύκλου και συνεπώς για τον 
προσδιορισµό των τοπικών ακροτάτων, είναι αυτή που προτείνεται από την κλασική εργασία των 
Burns και Mitchell (1946).  
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Προκειµένου να εκτιµηθούν οι παραπάνω στατιστικές ορίζουµε την µεταβλητή 

φάσης (state variable) tS , η οποία λαµβάνει την τιµή 1 σε φάσεις πτώσης42 και την 

τιµή 0 σε φάσεις ανόδου. Η χρονική διάρκεια για τις περιόδους πτώσης (ανόδου) 

ορίζεται από τον αριθµό ετών που µεσολαβούν µεταξύ ενός τοπικού µέγιστου 

σηµείου και ενός τοπικού ελάχιστου σηµείου. Η µέση χρονική διάρκεια ανόδου και 

καθόδου για το σύνολο του δείγµατος υπολογίζεται βάσει των παρακάτω σχέσεων:   

 

1
1 1

(1 )
N N

re t t t
t t

Dur S S S+
= =

= −∑ ∑                   (5.6) 

 

1
1 1

(1 ) (1 )
N N

ex t t t
t t

Dur S S S+
= =

= − −∑ ∑                     (5.7)   

 

Η ευρύτητα µιας φάσης ορίζεται από την απόλυτη τιµή της απόστασης που 

προκύπτει µεταξύ ενός τοπικού µέγιστου σηµείου και του αµέσως ακολουθούµενου 

τοπικού ελάχιστου σηµείου (και αντίστροφα). Συνεπώς, η µέση ευρύτητα για κάθε 

φάση ισούται αντίστοιχα µε: 

 

1
1 1

( ) (1 )
N N

re t t t t
t t

Am S PT S S+
= =

= −∑ ∑                 (5.8) 

 

1
1 1

(1 )( ) (1 )
N N

ex t t t t
t t

Am S TP S S+
= =

= − −∑ ∑                   (5.9)         

 

όπου, tPT  και tTP  µετρούν αντίστοιχα, την απόσταση σε ποσοστιαίους όρους µεταξύ 

ενός τοπικού µέγιστου (ελάχιστου) και ενός τοπικού ελάχιστου (µέγιστου). 

                                                 
42 Η µεταβλητή λαµβάνει την τιµή 1 από την αµέσως επόµενη περίοδο από την παρατήρηση του 
τοπικού µέγιστου και ως την περίοδο που παρατηρείται το τοπικό ελάχιστο.  
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Εφαρµογές των δύο παραπάνω στατιστικών µεταξύ άλλων µπορούν να βρεθούν στις 

εργασίες των Cashin και Mcdermott (2002), Harding και Pagan (2004) και Plessis 

(2004). 

Οι εκτιµηµένες τιµές των σχέσεων (5.6), (5.7), (5.8) και (5.9) για τα δύο 

εναλλακτικά µέτρα ΒΧ όπως και για το σύνολο των υπο µελέτη χωρών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα (5.6). Από µία πρώτη εξέταση των αποτελεσµάτων 

φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο µέτρων 

τόσο ως προς τη διάρκεια των φάσεων όσο και ως προς την ευρύτητα των φάσεων, µε 

άλλα λόγια διαπιστώνεται η εξαγωγή κοινών συµπερασµάτων για τα χαρακτηριστικά 

του συνόλου των χωρών. Πιο συγκεκριµένα, επικεντρώνοντας την προσοχή µας στη 

φάση της ανόδου, η Αυστρία είναι η χώρα που παρουσιάζει τη µικρότερη µέση 

διάρκεια και ευρύτητα, ενώ αντίθετα η χώρα µε τη µεγαλύτερη µέση διάρκεια είναι η 

Ελλάδα και οι χώρες µε τη µεγαλύτερη µέση ευρύτητα είναι και πάλι η Ελλάδα µαζί 

µε την Πορτογαλία. Σε σχέση µε τη φάση της καθόδου τώρα, οι µικρότερες τιµές για 

τις στατιστικές της µέσης διάρκειας και της µέσης ευρύτητας λαµβάνονται αντίστοιχα 

από το Βέλγιο και την Πορτογαλία, ενώ οι υψηλότερες τιµές λαµβάνονται και πάλι 

αντίστοιχα από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πέρα των παραπάνω εξεταζόµενων 

ακραίων τιµών, τα δύο µέτρα ΒΧ για το σύνολο των υπολοίπων χωρών 

χαρακτηρίζονται από παρόµοιες τιµές τόσο ως προς τη µέση διάρκεια είτε πρόκειται 

για φάση ανόδου ή καθόδου, όσο και ως προς τη µέση ευρύτητα είτε πρόκειται πάλι 

για φάση ανόδου ή καθόδου. Συνολικά µπορεί να ειπωθεί ότι και τα δύο µέτρα ΒΧ 

φαίνεται να φανερώνουν παρόµοιες ιδιότητες σε σχέση και µε τις δύο εξεταζόµενες 

στατιστικές.   
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Πίνακας 5.6. Στατιστικές διάρκειας και ευρύτητας των δύο µέτρων ΒΧ. 
 ∆ιάρκεια σε έτη Ευρύτητα σε ποσοστό  Έλεγχος

c 
Χώρα/µέθοδος β.χ. 

 Άνθηση Ύφεση Άνθηση Ύφεση   Z1
a Z2

b 

 
SVAR  2.57 3.43 0.018 0.016  -0.17 -0.05 

Αυστρία 
ECFIN  2.38 2.88 0.027 0.024  -0.68 0.52 

SVAR  3.33 3.33 0.025 0.021  1.29 -0.58 
Βέλγιο 

ECFIN  3.83 2.83 0.035 0.030  0.63 -0.15 

SVAR  2.83 4.16 0.036 0.031  0.14 -0.34 
Ισπανία 

ECFIN  3.16 4.33 0.038 0.034  0.18 -0.30 

SVAR  4.00 3.00 0.025 0.024  -1.06 0.63 
Ιταλία 

ECFIN  3.72 2.30 0.036 0.031  -1.61 1.14 

SVAR  5.25 4.25 0.060 0.045  -1.01 0.36 
Ελλάδα 

ECFIN  6.50 3.00 0.087 0.066  -0.46 0.17 

SVAR  3.33 3.66 0.030 0.034  0.28 -0.36 
∆ανία 

ECFIN  3.83 3.16 0.043 0.040  1.34 -0.69 

SVAR  4.60 3.80 0.053 0.035  -1.31 0.60 
Φιλανδία 

ECFIN  4.40 4.00 0.065 0.064  -1.22 0.44 

SVAR  4.20 3.80 0.038 0.036  -1.00 0.51 
Η.Β. 

ECFIN  4.60 3.40 0.045 0.041  -0.82 0.39 

SVAR  3.83 3.16 0.031 0.033  0.36 -0.14 
Ολλανδία 

ECFIN  4.16 2.83 0.024 0.030  0.94 -0.51 

SVAR  4.80 3.60 0.026 0.021  -0.27 0.03 
Γαλλία 

ECFIN  5.20 3.20 0.031 0.029  -0.75 0.34 

SVAR  4.40 4.00 0.027 0.033  -1.57 1.34 
Γερµανία 

ECFIN  4.60 3.80 0.039 0.041  -1.29 0.71 

SVAR  4.40 4.00 0.077 0.076  -0.46 0.13 
Πορτογαλία 

ECFIN  4.80 3.60 0.076 0.070  -1.47 0.94 

SVAR  3.83 3.17 0.026 0.031  -0.28 0.13 
Σουηδία 

ECFIN  4.00 3.00 0.033 0.039  -0.29 -0.11 

SVAR  3.66 3.00 0.031 0.030  -0.76 0.21 
Ιρλανδία 

ECFIN  3.33 3.33 0.049 0.048  0.20 -0.13 
 

Σηµειώσεις: 
(a) Ζ1 είναι στατιστική των Brain & Shapiro.(b) Ζ2 είναι στατιστική των Mudambi & Taylor.(c) Οι 
παραπάνω στατιστικές ελέγχουν το κατά πόσο η κυκλική συµπεριφορά των δύο µέτρων είναι 
εξαρτηµένη από τον χρόνο (duration dependence). Η µηδενική υπόθεση και στους δυο ελέγχους είναι 
ότι η πιθανότητα τερµατισµού ενός κύκλου (peak-to-peak), είναι ανεξάρτητη από το χρονικό διάστηµα 
κατά το οποίο το κάθε µέτρο βρίσκεται σε αυτόν τον κύκλο.    
 
 

5.3.3. Ο έλεγχος χρονικής εξάρτησης Brain-Shapiro. 

Ένα ερώτηµα το οποίο χρήζει διερεύνησης µετά τον υπολογισµό των 

στατιστικών της διάρκειας και της ευρύτητας και σχετίζεται µε τη συµµετρία της 

εξεταζόµενης χρονοσειράς είναι το κατά πόσο εξαρτάται το σηµείο τερµατισµού ενός 

κύκλου (peak-to-peak) από την ίδια τη διάρκεια του κύκλου (duration dependence). 

Μία συµµετρική κυκλική χρονοσειρά θα επιδείκνυε υψηλό βαθµό περιοδικότητας µε 
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τα τοπικά ακρότατα της να προκύπτουν κατά συστηµατικό τρόπο στο πέρας του 

χρόνου, όπως δηλαδή συµβαίνει µε µία ηµιτονοειδή καµπύλη.  

Η περίπτωση της τέλειας συµµετρίας ορίζεται από τους Diebold και Rudebusch 

(1990) όταν µία χρονοσειρά επιδεικνύει ισχυρή ντετερµινιστική περιοδικότητα. 

Ειδικότερα, οι Diebold και Rudebusch (1990) ορίζουν ότι µία σειρά ty  

χαρακτηρίζεται από ασθενή στοχαστική περιοδικότητα, εάν για κάθε τοπικό µέγιστο 

*
ty  το σηµείο *

ty τ+  είναι επίσης τοπικό µέγιστο, όπου τ  είναι µία τυχαία µεταβλητή 

µε µέση τιµή T  και διακύµανση 2
τσ . Σαφώς όσο µικρότερη είναι η διακύµανση τόσο 

εντονότερη θα είναι και η συµµετρική συµπεριφορά της σειράς. Από τη στιγµή 

λοιπόν που περιοδικοί κύκλοι µε διάρκεια Tτ <  είναι λιγότερο πιθανό να 

τερµατίσουν απ’ ό,τι κύκλοι µε διάρκεια Tτ > , τότε η πιθανότητα να προκύψει 

κάποιο τοπικό µέγιστο αυξάνει καθώς αυξάνει και η διάρκεια του κύκλου που 

διανύεται. Στην αντίθετη περίπτωση, των µη-περιοδικών κύκλων, δεν είναι εφικτό να 

εντοπιστεί κάποιο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο µετά το πέρας του οποίου να 

αυξάνεται η πιθανότητα τερµατισµού του κύκλου, συνεπώς τα κρίσιµα σηµεία δεν 

συνδέονται θετικά µε τη διάρκεια των κύκλων.  

Οι Diebold και Rudebusch (1990), υποστηρίζουν ότι η εκθετική κατανοµή 

παρέχει ένα µέτρο για τον προσδιορισµό του βαθµού περιοδικότητας. ∆εδοµένου ότι 

η διάρκεια των κύκλων είναι ανεξάρτητη, τότε η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας 

της διάρκειας των κύκλων δίνεται δια µέσω της σχέσης (5.10): 

 

0 0( ) exp( ( )),      f t tτ λ λ τ τ= − − ≥              (5.10) 
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όπου, λ  είναι η σταθερή πιθανότητα τερµατισµού και 0t  η ελάχιστη δυνατή διάρκεια 

ενός κύκλου. Αν υπάρχουν εποµένως Ν στον αριθµό παρατηρούµενοι κύκλοι µε 

διάρκειες 1 2 ... Nx x x≤ ≤ ≤ , η υπόθεση ότι η διάρκεια της τυχαίας µεταβλητής τ  

ακολουθεί την παραπάνω εκθετική συνάρτηση µπορεί να ελεγχθεί µε µία σειρά από 

µη-παραµετρικούς ελέγχους. Τέτοιοι έλεγχοι έχουν προταθεί από τους Shapiro και 

Wilk (1972), Stephens (1978), Brain και Shapiro (1983) και Mudambi και Taylor 

(1995). Από το σύνολο των παραπάνω ελέγχων θα παρουσιαστούν και θα 

εφαρµοστούν οι δύο πιο πρόσφατοι, δηλαδή των Brain και Shapiro (1983) και 

Mudambi και Taylor (1995).    

Οι Brain και Shapiro (1983) ξεκινούν την ανάλυση τους ορίζοντας την 

µεταβλητή iY , η οποία αποκαλείται από τους Diebold και Rudebusch (1999) ως η 

µεταβλητή των κανονικοποιηµένων διαστηµάτων µεταξύ των κατανεµηµένων 

διαρκειών. Η σχέση από την οποία υπολογίζεται η iY  είναι η (5.11): 

 

1( 1)( ),       2,....,i i iY N i x x i N−= − + − =              (5.11) 

 

Οι Brain και Shapiro χρησιµοποιούν την iY  για να εκτιµήσουν τη στατιστική  (5.12):  

      

1/221 1 1

1 1 1
1 1 1

(0,1)
( 1)

N N n

i i
i i i

i
Z iY iY N

N N

− − −

+ +
= = =

 
= ≈ − 
∑ ∑ ∑

ɶ
ɶ ɶɶ ɶ     µε     

( / 2)

i i

i i N

Y Y Y

= −

= −

ɶ

ɶ
          (5.12) 

 

Η 1Z  στατιστική ακολουθεί την τυπική κανονική κατανοµή, την οποία προσεγγίζει 

ακόµη και σε περιπτώσεις µε εξαιρετικά µικρά δείγµατα.   
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Οι Mudambi και Taylor (1995) για τον έλεγχο ακριβώς της ίδιας υπόθεσης, 

προτείνουν µια εναλλακτική στατιστική, η οποία όπως και στην περίπτωση της 1Z  

ακολουθεί ασυµπτωτικά την τυπική κανονική κατανοµή: 

  

( )( )1
2

2 / 1 (0,1)QZ N Q S N= − ≈               (5.13) 

 

όπου, Q  και QS  είναι αντίστοιχα ο µέσος και η τυπική απόκλιση των 

µετασχηµατισµένων περιόδων βάσει της σχέσης: 0i iQ x t= − . Με 0t  να συµβολίζει 

την ελάχιστη χρονική διάρκεια ενός κύκλου.   

Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των δύο παραπάνω µη-παραµετρικών 

ελέγχων γίνεται στον Πίνακα (5.6). Κάθε µία από τις στατιστικές εφαρµόστηκε και 

στα δύο µέτρα ΒΧ και για το σύνολο των υπό εξέταση χωρών. Εξετάζοντας τις τιµές 

που έλαβαν τόσο η στατιστική 1Z  όσο και η 2Z , διαπιστώνεται µε σαφή και άµεσο 

τρόπο ότι σε κάθε περίπτωση αποτυγχάνεται η απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης για 

χρονική εξάρτηση. Αυτό που ουσιαστικά εξακριβώνεται είναι ότι τα δύο µέτρα ΒΧ 

παρουσιάζουν µη-συµµετρική συµπεριφορά σε σχέση µε την περιοδικότητα των 

κύκλων τους, κάτι που συµβαίνει συστηµατικά για το σύνολο των χωρών. Συνολικά 

διαπιστώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση τα δυο ανταγωνιστικά µέτρα 

παρουσιάζουν αντίστοιχες ιδιότητες.      

 

 

5.4. Κυκλικός συγχρονισµός. 

Το βασικό ενδιαφέρον στο παρόν τµήµα κατά τη διαδικασία σύγκρισης των δύο 

µέτρων του ΒΧ, δεν εστιάζεται στην ένταση συσχέτισης ή την ύπαρξη ασύµµετρων 



 216 

χαρακτηριστικών, αλλά στο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο τα δύο µέτρα 

συνυπάρχουν στην ίδια κατάσταση. Λέγοντας στην ίδια κατάσταση αυτό που 

εννοείται είναι το κατά πόσο τα δύο µέτρα παρουσιάζουν κυκλικό συγχρονισµό, 

δηλαδή για την περίπτωση µας, αν τα δύο µέτρα καταδεικνύουν ταυτόχρονα υπερ-

χρησιµοποίηση ή υπο-χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού. 

 

 

5.4.1. Έλεγχος κυκλικής συνταύτισης. 

Προκειµένου να ληφθεί µία εκτίµηση για το αν και σε τι βαθµό οι δύο 

εναλλακτικές µεθοδολογίες εκτίµησης του ΒΧ είναι συγχρονισµένες, γίνεται χρήση 

της µη-παραµετρικής στατιστικής της κυκλικής συνταύτισης (concordance statistic). 

Η στατιστική αυτή αρχικά προτάθηκε από τους Pagan και Harding (1999) και 

εξετάστηκε µετέπειτα εκτενέστερα από τους McDermott και Scott(1999) όπως και 

από τους Harding και Pagan (2002,2006). Η στατιστική κυκλικής συνταύτισης, µετρά 

τη χρονική αναλογία κατά την οποία οι δύο χρονοσειρές που εξετάζουµε δηλώνουν 

ταυτόχρονα είτε υπο-χρησιµοποίηση, είτε υπερ-χρησιµοποίηση. Με άλλα λόγια η 

στατιστική αυτή προσδιορίζει το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο τα δύο µέτρα 

βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Για παράδειγµα µια τιµή κοντά στο 0.7 

σηµαίνει ότι κατά το 70% του χρονικού διαστήµατος του δείγµατος τα δύο µέτρα 

συνυπάρχουν στην ίδια κατάσταση, ενώ στο υπόλοιπο 30% του χρόνου βρίσκονται σε  

αντίθετη κατάσταση. 

Για τον υπολογισµό της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης εισάγεται µία δίτιµη 

(binary) µεταβλητή κατάστασης. Ειδικότερα, ακολουθώντας τον συµβολισµό που 

υιοθετείται από τους Harding και Pagan (2002), έστω itS  η δίτιµη τυχαία µεταβλητή 

η οποία λαµβάνει την τιµή 1 όταν το SVAR µέτρο του ΒΧ υποδηλώνει υπερ-
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χρησιµοποίηση παραγωγικού δυναµικού και την τιµή 0 στην αντίθετη περίπτωση. 

Αντίστοιχα, έστω jtS  η επίσης δίτιµη µεταβλητή η οποία λαµβάνει τιµές µε τον ίδια 

λογική για το µέτρο ΒΧ του ECFIN. Η στατιστική κυκλικής συνταύτισης ijC  δίνεται 

από την σχέση (5.14): 

 

   1

1 1

( ) (1 ) (1 )
T T

ij it jt it jt
t t

C T S S S S−

= =

 
= ⋅ + − ⋅ − 

 
∑ ∑                                           (5.14) 

 

Στο ορισµό της ijC , το T συµβολίζει το µέγεθος του δείγµατος για το οποίο 

διεξάγεται η ανάλυση. Όπως γίνεται αντιληπτό οι τιµές της στατιστικής κυµαίνονται 

µεταξύ µηδέν και ένα. Τιµές κοντά στη µονάδα δηλώνουν τέλειο συγχρονισµό µεταξύ 

των δύο µέτρων, ενώ τιµές κοντά στο µηδέν φανερώνουν την πλήρη απουσία 

συγχρονισµού. Βέβαια εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη και για δύο εντελώς 

ασυσχέτιστες χρονοσειρές η τιµή της στατιστικής µπορεί να είναι 0.5 ή και ακόµη 

υψηλότερη.43        

Ένα βασικό µειονέκτηµα της στατιστικής ijC είναι ότι δεν µπορεί να ελεγχθεί η 

στατιστική σηµαντικότητα της. Ωστόσο, αν η αναµενόµενη τιµή της ijC  εκτιµηθεί 

κάτω από την υπόθεση της ανεξαρτησίας των µέσων, τότε σύµφωνα µε τους Harding 

και Pagan (2002) η t-στατιστική κάτω από τη µηδενική υπόθεση του µη-

συγχρονισµού, µπορεί να υπολογιστεί µέσω του εκτιµηµένου συντελεστή που 

αντιστοιχεί στη µεταβλητής itS , από την παλινδρόµηση µε OLS της jtS  έναντι ενός 

σταθερού όρου και της itS . ∆εδοµένου όµως ότι η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι 

δίτιµη προκύπτουν όλα τα γνωστά προβλήµατα του υποδείγµατος γραµµικής 

                                                 
43 Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η ρίψη δύο τίµιων νοµισµάτων. Η πιθανότητα όπως και τα δύο 
νοµίσµατα να δηλώνουν την ίδια κατάσταση (και τα δύο κορώνα ή και τα δύο γράµµα) είναι 0.5.   
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πιθανότητας (linear probability model). Ειδικότερα τα κατάλοιπα από µία τέτοια 

παλινδρόµηση είναι απίθανο να ικανοποιούν τις επιθυµητές ιδιότητες (i.i.d.), εξαιτίας 

του ότι είναι βέβαιη η ύπαρξη γραµµικής συσχέτισης ή ετεροσκεδαστικότητας. Η 

ύπαρξη θετικής γραµµικής συσχέτισης καταστεί µεροληπτικό τον έλεγχο, σε σχέση 

µε την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης του µη-συγχρονισµού (Harding και Pagan, 

2002).         

Ένα επιπρόσθετο πρόβληµα το οποίο προκύπτει µε την προαναφερθείσα 

διαδικασία ελέγχου είναι ότι ο εκτιµηµένος συντελεστής της itS  από την 

παλινδρόµηση θα είναι διαφορετικός όταν η itS  τεθεί ως εξαρτηµένη µεταβλητή και 

η jtS  ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Το πρόβληµα αυτό είναι ακόµη πιο έντονο όταν το 

µέγεθος του δείγµατος είναι µικρό. Προκειµένου να ξεπεραστούν όλα τα παραπάνω 

προβλήµατα χρησιµοποιείται ένας εκτιµητής µετά από εφαρµογή της γενικευµένης 

µεθόδου των ροπών (GMM). Η σχέση η οποία εκτιµάται µε τη µέθοδο GMM και εκ 

της οποίας συµπεραίνεται εάν η τιµή της ijC  είναι στατιστικά σηµαντική ή όχι, έχει 

προταθεί από τον Adrian Pagan, και εφαρµόστηκε στην εργασία των Hall και 

McDermott (2007). Η ροπή η οποία εκτιµήθηκε ώστε να ελεγχθεί η υπόθεση ότι 

0a = , είναι η παρακάτω: 

 

(( ) ( ) ) 0it it jt jtE S S S S a− ⋅ − − =              (5.15) 

 

όπου, itS  είναι η µέση τιµή της µεταβλητής itS  και jtS  είναι η µέση τιµή της 

µεταβλητής jtS . Το πλεονέκτηµα το οποίο προκύπτει µε την εκτίµηση της (5.15), 

πέρα από το γεγονός ότι πλέον είναι αδιάφορο το ποια µεταβλητή είναι εξαρτηµένη 
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και ποια είναι ανεξάρτητη, είναι ότι ο εκτιµητής είναι εύρωστος (robust) έναντι της 

ετεροσκεδαστικότητας και της γραµµικής συσχέτισης.  

Οι εκτιµήσεις της στατιστικής ijC  για τα δύο µέτρα του ΒΧ και για κάθε χώρα 

που συµπεριλαµβάνεται στη µελέτη µαζί µε το αντίστοιχο επίπεδο σηµαντικότητας, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.7. Από τις τιµές των στατιστικών του Πίνακα 5.7 

αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι κατά το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος τα δύο 

µέτρα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Η στατιστική κυκλικής συνταύτισης 

παρουσιάζει εύρος από 0.55 έως 0.81, µε τη χαµηλότερη τιµή να αντιστοιχεί στην 

Ιταλία και την υψηλότερη τιµή στην Πορτογαλία. Η µέση τιµή της στατιστικής είναι 

0.7, γεγονός που σηµαίνει ότι υφίσταται ιδιαίτερα έντονη και στατιστικά σηµαντική 

κυκλική συσχέτιση µεταξύ των δύο µέτρων. Η µόνη χώρα για την οποία η στατιστική 

ijC  είναι στατιστικά µη σηµαντική είναι η Ιταλία, η χώρα δηλαδή για την οποία η 

στατιστική λαµβάνει τη µικρότερη της τιµή. 

 

 

Πίνακας 5.7. Στατιστική κυκλικής συνταύτισηςa (concordance statistic) 
     

Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 
0.7380*** 0.6904** 0.7619*** 0.5476 0.6500* 

     
∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία 

0.6666** 0.6666* 0.7619*** 0.6666* 0.6904** 
     

Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία  
0.7142** 0.8095*** 0.7142** 0.6428**  

     

Σηµειώσεις: 
(α)(***), (**),(*) δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1, 5 και 10 τις εκατό, αντίστοιχα. 
(β) Στο παράρτηµα του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται ο κώδικας του E-views βάσει του οποίου 
εκτιµήθηκε και ελέγχθηκε η στατιστική σηµαντικότητα της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης.  
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5.4.2. κυλιόµενη  κυκλική  συνταύτιση. 

Οι τιµές της ijC  όπως αυτές παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ενώ από 

τη µία δηλώνουν εµφανώς υψηλό βαθµό συγχρονισµού µεταξύ των δύο µέτρων του 

ΒΧ, από την άλλη δεν παρέχουν καµία αίσθηση για τη δυναµική εξέλιξη της 

στατιστικής ijC  κατά το εύρος του εξεταζόµενου δείγµατος. Μια ενδιαφέρουσα 

συµπληρωµατική άσκηση, όπως και στην περίπτωση του συντελεστή γραµµικής 

συσχέτισης, είναι ο υπολογισµός των κυλιόµενων τιµών της ijC , ώστε να αξιολογηθεί 

η δυναµική πορεία της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης. Αντίστοιχη εφαρµογή 

κυλιόµενων στατιστικών κυκλικής συνταύτισης έχει γίνει από τους Biscarri και Perez 

de Garcia (2004).  

Για την εκτίµηση των κυλιόµενων τιµών της στατιστικής ijC  χρησιµοποιείται 

ένα παράθυρο 25 παρατηρήσεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα να λάβουµε 

διαδοχικές εκτιµήσεις για το διάστηµα 1989 έως και 2006. Το ∆ιάγραµµα (5.6) 

παρουσιάζει τις κυλιόµενες τιµές της ijC  για κάθε χώρα µεµονωµένα. Γενικά αυτό 

που θα µπορούσε να ειπωθεί είναι ότι σχεδόν για το σύνολο των χωρών ο δυναµικός 

συγχρονισµός των δύο µέτρων αυξάνεται. Ειδικότερα το σύνολο των χωρών µπορεί 

να χωριστεί σε τρεις επιµέρους κατηγορίες α) στις χώρες που παρουσιάζουν 

αυξανόµενο δυναµικό συγχρονισµό, β) στις χώρες που παρουσιάζουν µειούµενο 

δυναµικό συγχρονισµό και τέλος γ) στις χώρες στις οποίες ο δυναµικός συγχρονισµός 

παραµένει σταθερός. Η πλειοψηφία των χωρών ανήκει στην πρώτη κατηγορία και 

αυτές είναι το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ελλάδα, η ∆ανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η 

Ολλανδία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Ιρλανδία. Μόνο η Αυστρία και η Ιταλία 

ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, ενώ στην τρίτη κατηγορία κατατάσσονται η 

Φιλανδία, η Πορτογαλία και η Γερµανία.  
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Εν κατακλείδι, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε καµία χώρα, πλην της Ιταλίας, η 

στατιστική ijC  δεν πέφτει κάτω από την τιµή του 0.6, παρά µόνο διατηρείται σε 

ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Με άλλα λόγια ο υψηλός και στατιστικά σηµαντικός 

συγχρονισµός µεταξύ των δύο εναλλακτικών µέτρων φαίνεται να επιβεβαιώνεται και 

από τις κυλιόµενες τιµές της ijC .     

 

 
∆ιάγραµµα 5.6. Κυλιόµενη στατιστική κυκλικής συνταύτισης  
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Σηµειώσεις: 
Στο παράρτηµα του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται το πρόγραµµα βάσει του οποίου εκτιµήθηκε και 
ελέγχθηκε η στατιστική σηµαντικότητα των κυλιόµενων στατιστικών κυκλικής συνταύτισης.  
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5.4.3. Ο  έλεγχος κυκλικής συνταύτισης στους ρυθµούς µεταβολής.  

Μία πρόσθετη εφαρµογή µε σκοπό να επιβεβαιωθεί µε ακόµη µεγαλύτερη 

βεβαιότητα ο συγχρονισµός των δύο µέτρων είναι να υπολογιστεί η στατιστική ijC  

στους ρυθµούς µεταβολής και όχι στο επίπεδο αυτών όπως συνέβη έως τώρα. Η 

λογική εφαρµογής της ijC  στους ρυθµούς µεταβολής των δύο µέτρων βρίσκεται στο 

να εξεταστεί το αν και κατά πόσο θετικές (αρνητικές) µεταβολές του ενός µέτρου την 

χρονική περίοδο t, συγχρονίζονται µε θετικές (αρνητικές) µεταβολές του άλλου 

µέτρου επίσης την περίοδο t.  

Για την εκτίµηση της ijC  εισάγεται η µεταβλητή itS , η οποία αυτή τη φορά 

παίρνει την τιµή ένα όταν ο ρυθµός µεταβολής του SVAR µέτρου είναι µεγαλύτερος 

από το µηδέν και την τιµή µηδέν στην αντίθετη περίπτωση. Οµοίως αποδίδονται και 

οι τιµές για την µεταβλητή jtS  η οποία σχετίζεται µε το µέτρο του ECFIN. Αφού 

αποδοθούν οι τιµές στις δίτιµες µεταβλητές itS  και jtS , µπορεί πλέον να εκτιµηθεί η 

ijC  στατιστική βάσει των όσων έχουν ειπωθεί παραπάνω. Αντίστοιχη εφαρµογή για 

τη ijC  στατιστική στους ρυθµούς µεταβολής δύο µέτρων ΒΧ έχει γίνει από τους 

Dergiades και Tsoulfidis (2007). Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 5.8.    

 

Πίνακας 5.8. Στατιστική κυκλικής συνταύτισης στους ρυθµούς µεταβολής.  
     

Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα 
0.7073*** 0.7317*** 0.8048*** 0.7317*** 0.6153** 

     

∆ανία Φιλανδία Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία 
0.6341*** 0.7804*** 0.7317*** 0.7073*** 0.7073*** 

     

Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία  
0.7317*** 0.6585*** 0.7561*** 0.6341***  

     

Σηµειώσεις: 
(α)(***), (**),(*) δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1, 5 και 10 τις εκατό, αντίστοιχα. 
(β) Στο παράρτηµα του παρόντος κεφαλαίου παρατίθεται ο κώδικας του E-views βάσει του οποίου 
εκτιµήθηκε και ελέγχθηκε η στατιστική σηµαντικότητα της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης.  
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Η εξέταση του Πίνακα 5.8, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα βασικά συµπεράσµατα 

που έχουν εξαχθεί από την εφαρµογή της στατιστικής ijC  στο επίπεδο των 

χρονοσειρών όπως και από τις κυλιόµενες τιµές της ijC  πάλι για το επίπεδο των 

χρονοσειρών. Ειδικότερα, πιστοποιείται ότι και οι ρυθµοί µεταβολής των δύο µέτρων 

είναι έντονα συγχρονισµένοι δεδοµένου ότι οι τιµές της στατιστικής είναι σταθερά 

πάνω από το 0.7, για όλες τις χώρες πλην της Ελλάδος, ∆ανίας, Πορτογαλίας και 

Ιρλανδίας. Τέλος, σηµειώνεται ότι για κάθε χώρα η στατιστική ijC  παραµένει 

στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%.     

 

 

5.5 Έλεγχοι µοναδιαίων ριζών  

Σε αυτό του τµήµα του κεφαλαίου, ολοκληρώνοντας την εξέταση των βασικών 

ιδιοτήτων των δύο µέτρων ΒΧ, προχωρούµε στην εφαρµογή ελέγχων στασιµότητας 

ώστε να προσδιοριστεί η τάξη ολοκλήρωσης της κάθε χρονοσειράς. Σαφώς αυτό που 

θα αναµένονταν δεδοµένης της κυκλικής φύσης των χρονοσειρών, θα ήταν η 

απόρριψη της υπόθεσης ύπαρξης µοναδιαίων ριζών. Οι έλεγχοι οι οποίοι διεξάγονται 

ώστε να οδηγηθούµε σε ένα τελικό συµπέρασµα είναι: ο έλεγχος ADF (Augmented 

Dickey-Fuller) των Dickey και Fuller (1979 και 1981), ο έλεγχος των Vogelsang και 

Perron (1998) στον οποίο επιτρέπεται η παρουσία µίας διαρθρωτικής µεταβολής τόσο 

στον σταθερό όρο όσο και την χρονική τάση της χρονοσειράς και τέλος εξετάζεται η 

παρουσία µοναδιαίας ρίζας µε εφαρµογή τριών πάνελ (panel) ελέγχων και πιο 

συγκεκριµένα των Levin, Lin και Chu (2002), των Im, Pesaran και Shin (2003) και 

των Maddala και Wu (1999).    
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5.5.1. Ο έλεγχος ADF.  

Τα αποτελέσµατα του πρώτου ελέγχου στασιµότητας ADF για κάθε ένα από τα 

δύο µέτρα ΒΧ όπως και για το σύνολο των χωρών παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 5.9. Από την εξέταση των τιµών της εκτιµηµένης t-στατιστικής του ελέγχου 

για το SVAR µέτρο, διαφαίνεται ότι ο µισός αριθµός των χωρών επιδεικνύουν µη-

στάσιµη συµπεριφορά. Οι χώρες αυτές είναι οι ακόλουθες: το Βέλγιο, η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Σουηδία και τέλος η Ιρλανδία. Στρέφοντας τώρα την 

προσοχή µας στο µέτρο του ECFIN, ο αριθµός των χωρών µε µη-στάσιµη 

συµπεριφορά µειώνεται µόλις σε τρεις χώρες, οι οποίες είναι οι παρακάτω: η Ισπανία, 

η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Απ’ ότι φαίνεται για το σύνολο των χωρών, δεν θα 

µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο συµπέρασµα σχετικά µε 

το αν κάθε µέτρο παρουσιάζει συστηµατικά στασιµότητα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι βασικό µειονέκτηµα του ελέγχου ADF είναι ότι αποκλείει την 

οποιαδήποτε ύπαρξη διαρθρωτικής µεταβολής στην υπό εξέταση χρονοσειρά. Ο 

Perron (1989) έδειξε ότι η ισχύς του ελέγχου ως προς την απόρριψη της µοναδιαίας 

ρίζας µειώνεται σηµαντικά όταν η εναλλακτική υπόθεση της στασιµότητας είναι 

αληθής και η διαρθρωτική µεταβολή αγνοείται. Συνεπώς, η περεταίρω µελέτη της 

τάξης ολοκλήρωσης, µε χρήση πιο σύνθετων στη δοµή ελέγχων όπου η διαρθρωτική 

µεταβολή λαµβάνεται υπόψη, θεωρείται επιβεβληµένη.  

 

 

5.5.2. Ο έλεγχος Vogelsang-Perron. 

Ένας έλεγχος µοναδιαίας ρίζας η δοµή του οποίου επιτρέπει παρουσία µίας 

διαρθρωτικής µεταβολής είναι αυτός που προτείνεται από τους Vogelsang και Perron 

(1998). Στον έλεγχο Vogelsang και Perron (1998) επιτρέπεται η ύπαρξη διαρθρωτικής 
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µεταβολής κατά το πέρας του δείγµατος τόσο στον σταθερό όρο όσο και στη χρονική 

τάση. Επιπροσθέτως, βασικό πλεονέκτηµα του ελέγχου θεωρείται το ενδογενώς 

προσδιοριζόµενο χρονικό σηµείο στο οποίο λαµβάνει χώρα η διαρθρωτική µεταβολή 

κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τον έλεγχο του Perron (1998) όπου η διαρθρωτική 

µεταβολή προσδιορίζεται εξωγενώς.                            

Οι Vogelsang και Perron (1998) θεωρούν ότι η διαρθρωτική µεταβολή α) 

ολοκληρώνεται µέσα σε µία και µόνο περίοδο (instantly), και β) λαµβάνει χώρα σε 

άγνωστο χρονικό σηµείο του δείγµατος. Ειδικότερα οι Vogelsang και Perron (1998) 

για µία τυχαία χρονοσειρά yt µε διαρθρωτική µεταβολή στο σηµείο Tb, µε 1<Tb< T, 

όπου T το µέγεθος του δείγµατος, διακρίνουν τρεις βασικές περιπτώσεις: 
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οι σχέσεις (5.16-α), (5.16-β) και (5.16-γ) επιτρέπουν την παρουσία 

διαρθρωτικής µεταβολής στον σταθερό όρο, στον σταθερό όρο και την χρονική τάση 

µαζί, και τέλος αποκλειστικά στη χρονική τάση, αντίστοιχα. Η µηδενική υπόθεση του 

ελέγχου και στις τρεις περιπτώσεις είναι ότι η χρονοσειρά ty  έχει µοναδιαία ρίζα. 

Κάτω λοιπόν από την εναλλακτική υπόθεση τα κατάλοιπα tu  θα πρέπει να είναι 

στάσιµα, συνεπώς στάσιµη θα είναι και η ty  υπο την παρουσία διαρθρωτικής 

µεταβολής µε µορφή αντίστοιχη αυτής που ορίζεται από τις σχέσεις (5.16-α)-(5.16-γ). 
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Η αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης, ουσιαστικά σηµαίνει ότι η ty  είναι µια Ι(1) 

χρονοσειρά.  

Προτού ξεκινήσει η εφαρµογή του ελέγχου θα πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί 

ενδογενώς το σηµείο Tb, το σηµείο δηλαδή στο οποίο λαµβάνει χώρα η διαρθρωτική 

µεταβολή. Οι Vogelsang και Perron (1998) προτείνουν να επιλεγεί αυτό το χρονικό 

σηµείο στο οποίο µεγιστοποιείται η τιµή της στατιστικής που ελέγχει τη στατιστική 

σηµαντικότητα των διαρθρωτικών παραµέτρων b και d στις σχέσεις (5.16-α)-(5.16-γ). 

Αναλυτικότερα, έστω ότι συµβολίζεται µε bt  η t-στατιστική για τον έλεγχο b=0 στις 

σχέσεις (5.16-α) και (5.16-β), µε dt  η t-στατιστική για τον έλεγχο d=0 στις σχέσεις  

(5.16-β) και (5.16-γ) και τέλος µε ,b dF  η F-στατιστική για τον από κοινού έλεγχο b=0 

και d=0 στη σχέση (5.16-β). Το σηµείο Tb, στην πρώτη περίπτωση, προσδιορίζεται 

όταν η στατιστική bt  λάβει τη µέγιστη της τιµή. Στη δεύτερη περίπτωση η Tb 

προσδιορίζεται από το σηµείο εκείνο κατά το οποίο η ,b dF  µεγιστοποιείται και τέλος 

στην τρίτη περίπτωση η Tb προσδιορίζεται από το σηµείο εκείνο όπου η dt  γίνεται 

µέγιστη.44 

Έχοντας καθορίσει το χρονικό σηµείο της διαρθρωτικής µεταβολής ο έλεγχος 

ακολουθεί µια πορεία δύο βηµάτων. Στο πρώτο βήµα αφαιρείται η χρονική τάση από 

τη χρονοσειρά µε χρήση µίας από τις τρεις εξισώσεις (5.16-α)-(5.16-γ) και 

υπολογίζονται τα κατάλοιπα ˆtu . Στο δεύτερο βήµα κρίνεται η βασιµότητα της 

υπόθεσης ύπαρξης  µοναδιαίας ρίζας δια µέσω της t-στατιστικής, ελέγχοντας αν η 

παράµετρος ϑ  ισούται µε τη µονάδα για τις σχέσεις (5.18-α) και  (5.18-β). Η σχέση 

(5.18-α) εκτιµάται όταν η διαρθρωτική µεταβολή είναι της µορφής που υποδεικνύεται 

                                                 
44 Οι Vogelsang και Perron (1998) έδειξαν ότι οι παραπάνω διαδικασίες επιλογής του χρονικού 
σηµείου της διαρθρωτικής µεταβολής, όταν πραγµατικά υφίσταται αυτή, οδηγούν σε επιλογή του 
σωστού σηµείου ασυµπτωτικά.  
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είτε από τη σχέση (5.16-α) είτε από τη (5.16-β), ενώ η (5.18-β) εκτιµάται στην 

αντίθετη περίπτωση. Το δεύτερο βήµα µπορεί επίσης να διεξαχθεί ελέγχοντας αν η 

παράµετρος ϕ  είναι διαφορετική του µηδενός για τις σχέσεις (5.19-α) και  (5.19-β). 

Η (5.19-α) εκτιµάται όταν η διαρθρωτική µεταβολή είναι της µορφής (5.16-α) ή 

(5.16-β), ενώ η (5.19-β) εκτιµάται όταν η διαρθρωτική µεταβολή είναι της µορφής 

(5.16-γ). 

 

   1 0 1
ˆ ˆ ˆ

k k

t t i t i i t i ti i
u u D a uϑ ω ε− − −= =
= + + ∆ +∑ ∑          (5.18-α) 

 

1 1
ˆ ˆ ˆ

k

t t i t i ti
u u a uϑ ε− −=
= + ∆ +∑            (5.18-β) 

 

1 0 1
ˆ ˆ ˆ

k k

t t i t i i t i ti i
u u D a uϕ ω ε− − −= =

∆ = + + ∆ +∑ ∑                                                  (5.19-α) 

 

1 1
ˆ ˆ ˆ

k

t t i t i ti
u u a uϕ ε− −=

∆ = + ∆ +∑                                                                       (5.19-β) 

 

Τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής του ελέγχου των Vogelsang και Perron (1998) 

για τη γενική περίπτωση (5.16-β)  παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 5.9. Από 

την εξέταση των αποτελεσµάτων διαπιστώνουµε ότι για το SVAR µέτρο 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας για την Ελλάδα και τη Γαλλία, ενώ 

αντίστοιχα για το µέτρο του ECFIN η µόνη χώρα που παρουσιάζει µοναδιαία ρίζα 

είναι η Ελλάδα. Συµπερασµατικά λοιπόν η εφαρµογή του ελέγχου των Vogelsang και 

Perron (1998) υποστηρίζει έντονα την απουσία µοναδιαίας ρίζας κάτω από την 

υπόθεση ύπαρξης διαρθρωτικής µεταβολής κάτι που εµφανώς δεν συµβαίνει µε τον 

αρχικά εφαρµοζόµενο έλεγχο ADF.           
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Πίνακας 5.9 
Έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας  

Στατιστική  Αυστρία Βέλγιο Ισπανία Ιταλία Ελλάδα ∆ανία Φιλανδία 
   

                                                                                               ΒΧ Svar 
   

ADF  -2.95** -1.56 -1.59 -1.53 1.87 -3.46** -3.05** 
         

Vogeslang & Perron  
-4.40** 
(1976) 

-4.03* 
(1989) 

-4.53**  
(1976) 

-4.92*** 
(1982) 

-3.11 
(1982) 

-5.07***  
(1980) 

-4.31** 
(1991) 

         

                                                                                              ΒΧ ECFIN 
         

ADF  -3.09** -2.90** -2.34 -3.06** -2.38 3.14** -4.88*** 
         

Vogeslang & Perron  
-4.50***  
(1975) 

-4.85***  
(1989) 

-4.54*** 
(1978) 

-4.18** 
(1981) 

-2.84 
(1974) 

-3.98** 
(1978) 

-4.15** 
(1991) 

         

Στατιστική  Ηνωµένο Βασίλειο Ολλανδία Γαλλία Γερµανία Πορτογαλία Σουηδία Ιρλανδία 
         

                                                                                               ΒΧ Svar 
         

ADF  -3.80*** -2.70* -2.10 -2.74* -2.81* -1.52 -1.91 
         

Vogeslang & Perron  
-5.60*** 
(1986) 

-3.86** 
(1998) 

-3.55 
(1975) 

-4.04**  
(1991) 

-4.80*** 
(1998) 

-3.95** 
(1992) 

-4.63*** 
(1990) 

         

                                                                                              ΒΧ ECFIN 
         

ADF  -3.43** -3.96*** -3.30** -4.40*** -2.57 -3.58** -3.70*** 
         

Vogeslang & Perron  
-4.81*** 
(1986) 

-4.49*** 
(1998) 

-4.06** 
(1975) 

-4.90*** 
(1991) 

-6.07*** 
(1995) 

-3.97** 
(1991) 

-4.99*** 
(1991) 

         

 
Σηµείωση: 
(α)(***), (**),(*) δηλώνουν απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης περί ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας σε επίπεδο 1, 5 και 10 τις εκατό, αντίστοιχα. 
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5.5.3. Έλεγχοι πάνελ (panel). 

Έχοντας πάντοτε κατά νου ότι η αποτελεσµατικότητα των ελέγχων για την 

ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας είναι πολύ πιο αυξηµένη όταν γίνεται χρήση και της 

διαθέσιµης διαστρωµατικής πληροφόρησης (Abuaf και Jorion, 1990), προχωρούµε 

στην εφαρµογή τριών πάνελ (panel) ελέγχων µοναδιαίας ρίζας ώστε να 

αποκοµίσουµε µια συνολικότερη εικόνα για την ύπαρξη στασιµότητας ή όχι . Οι  

εφαρµοζόµενοι έλεγχοι σε αυτή την περίπτωση, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι των 

Levin, Lin και Chu (2002), των Im, Pesaran και Shin (2003) και τέλος των Maddala 

και Wu (1999).  

Οι Levin, Lin και Chu (2002) πρότειναν µία πάνελ επέκταση του ADF ελέγχου, 

σύµφωνα µε την οποία η παράµετρος iγ  της σχέσης (5.20), υπόκειται σε περιορισµό 

ώστε να παραµένει σταθερή για κάθε µία από τις διαστωµατικές κατηγορίες. Η σχέση 

(5.20) παρουσιάζεται ακριβώς παρακάτω: 

 

  , , 1 , ,1

k

i t i i i t j i t j i tj
y a y a y eγ − −=

∆ = + + ∆ +∑              (5.20) 

 

όπου, t = 1,….,Τ το µέγεθος του δείγµατος και i  = 1,….,Ν το πλήθος των 

διαστρωµατικών κατηγοριών. Ο έλεγχος των Levin, Lin και Chu (LLC), διεξάγεται 

βάσει της στατιστικής ˆ ˆ. .( )t s eγ γ γ= , ελέγχοντας τη µηδενική υπόθεση 0iγ γ= =  για 

κάθε i , έναντι της εναλλακτικής 0iγ γ= < , επίσης για κάθε i . Βασικό µειονέκτηµα 

του ελέγχου LLC, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η σταθερότητα του iγ  για το 

σύνολο των διαστρωµατικών κατηγοριών κάτω από τη µηδενική αλλά και την 

εναλλακτική υπόθεση.  
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Το µειονέκτηµα του ελέγχου LLC παρακάµπτεται από τον έλεγχο που 

προτείνουν οι Im, Pesaran και Shin (IPS), επιτρέποντας πλέον τον συντελεστή iγ  να 

διαφέρει µεταξύ των διαστρωµατικών κατηγοριών. Η µηδενική υπόθεση του ελέγχου 

IPS είναι 0iγ =  για όλα τα i , έναντι της εναλλακτικής 0iγ < , επίσης για όλα τα i . Η 

προτεινόµενη στατιστική του ελέγχου IPS βασίζεται στη χρήση των µέσων τιµών της 

στατιστικής tγ , ούτως ώστε να υπολογιστεί η παρακάτω Z  στατιστική:   

     

( ( )) ( )Z N t E t Var t= −               (5.21) 

 

όπου, 
1

(1/ )
i

N

i
t N tγ=
= ∑ , και ( )E t  και ( )Var t  είναι αντίστοιχα ο µέσος και η 

διακύµανση της tγ στατιστικής. Η Z  στατιστική συγκλίνει στην τυπική κανονική 

κατανοµή. Οι Im, Pesaran και Shin (2003) βασιζόµενοι στα αποτελέσµατα ενός 

πειράµατος Monte Carlo έδειξαν ότι ο έλεγχος τους συγκεντρώνει για πεπερασµένα 

δείγµατα περισσότερες επιθυµητές ιδιότητες απ’ ότι ο έλεγχος LLC.    

Ο τελευταία εφαρµοζόµενος πάνελ έλεγχος για την εξέταση ύπαρξης 

µοναδιαίων ριζών βασίζεται στα στατιστικά συµπεράσµατα του Fisher (1932). Ο 

έλεγχος αυτός δεν κάνει τίποτε άλλο από το να συνδυάζει τα p-values από τους 

µεµονωµένους ADF ελέγχους ώστε να αποφανθούµε για το αν πρόκειται για µία 

πάνελ στάσιµη σειρά ή όχι. Η χρήση των αποτελεσµάτων του Fisher για την 

διεξαγωγή ενός πάνελ ελέγχου ύπαρξης µοναδιαίων ριζών έγινε από τους Maddala 

και Wu (1999), όπως και από τον Choi (2001). Οι Maddala και Wu, πολύ συνοπτικά, 

προτείνουν το εξής: αν ορίσουµε ως ip  το p-value του ADF ελέγχου για κάθε µία από 

τις 1,....,i N=  διαστρωµατικές κατηγορίες, τότε κάτω από τη µηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας, λαµβάνουµε το παρακάτω ασυµπτωτικό αποτέλεσµα:      
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 2
21

2 log( )
N

i Ni
p χ

=
− →∑                (5.22) 

 

Τα αποτελέσµατα των τριών παραπάνω ελέγχων για κάθε ένα από τα δύο µέτρα 

ΒΧ παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.10. Από τις τιµές των στατιστικών διαπιστώνεται 

άµεσα και αναµφισβήτητα ότι για κάθε εξεταζόµενη οµάδα χρονοσειρών 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση περί της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1%. Συνεπώς, είµαστε σε θέση πλέον να στηρίξουµε την υπόθεση ότι 

και τα δύο µέτρα ΒΧ επιδεικνύουν στασιµότητα όταν γίνεται συνδυασµένη χρήση της 

διαθέσιµης διαστρωµατικής και χρονολογικής πληροφόρησης.   

 

Πίνακας 5.10. Έλεγχοι πάνελ (panel) 
     

Μέτρο ΒΧ  Στατιστικές ελέγχου 
     
     

  Levin, Lin & Chu Im, Pesaran & Shin Maddala & Wu 
     

Svar  -3.55*** -4.19*** 66.16*** 
     

ECFIN  -4.48*** -8.64*** 90.05*** 
     

Σηµειώσεις: 
(α)(***), (**),(*) δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο 1, 5 και 10 τις εκατό, αντίστοιχα. 

 

 

 

5.6 Συµπεράσµατα  

Στόχος του κεφαλαίου 5, ήταν να αναδείξει µε περιγραφικό τρόπο και µε τη 

µέγιστη δυνατή ακρίβεια ότι τα δύο µέτρα ΒΧ, τα οποία πρωτοπαρουσιάστηκαν στο 

κεφάλαιο 4, επιδεικνύουν κοινά βασικά γνωρίσµατα και συνεπώς µία ευρύτερη  κοινή 

συµµεταβολή. Για το σκοπό αυτό εξεταστήκαν σειρά από γνωρίσµατα τα οποία 

εντοπίζονται κυρίως σε χρονοσειρές µε κυκλική διαχρονικά εξέλιξη. Τέτοια 
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γνωρίσµατα είναι η συσχέτιση, η διάρκεια και η ευρύτητα των φάσεων, ο βαθµός 

ασυµµετρίας, η ένταση κυκλικού συγχρονισµού και τέλος η στασιµότητα.  

Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό, κοινά χαρακτηριστικά σε κάθε ένα από τα 

παραπάνω γνωρίσµατα µας οδηγεί σταδιακά σε ενίσχυση της υπόθεσης για κοινή 

συνολικά συµµεταβολή. Ειδικότερα το πρώτο γνώρισµα που εξετάστηκε είχε να 

κάνει µε τη συνολική συσχέτιση των δύο µέτρων ΒΧ, η οποία όπως άλλωστε φάνηκε 

από τη συζήτηση του µέρους 5.2, αποδεικνύεται συστηµατική, στατιστικά σηµαντική 

και πάντοτε θετική. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγηθήκαµε έπειτα από εφαρµογή 

στατικών και δυναµικών στατιστικών όπως της γραµµικής συσχέτισης, της 

συσχέτισης κατά Spearman, της πολλαπλής συσχέτισης, της µέγιστης συσχέτισης και 

τέλος της κυλιόµενης γραµµικής συσχέτισης.  

Το δεύτερο γνώρισµα που εξετάστηκε σχετίζεται µε τον βαθµό της ασυµµετρίας 

όπως και µε την διάρκεια και την ευρύτητα των φάσεων, στατιστικές που ουσιαστικά 

συνδέονται επίσης µε την έννοια της ασυµµετρίας. Αυτό που αναδείχτηκε ως κύριο 

συµπέρασµα από την εξέταση των αποτελεσµάτων είναι ότι τα δύο µέτρα 

παρουσιάζουν αντίστοιχη µορφή ασυµµετρίας και παρόµοιες τιµές σε σχέση µε την 

διάρκεια και την ευρύτητα των φάσεων. Η επιβεβαίωση αυτού του συµπεράσµατος 

επέρχεται δια µέσω της εφαρµογής των στατιστικών της βαθύτητας, της 

αποκρηµνότητας, της διάρκειας και τέλος της ευρύτητας. Ειδικότερα, τα δύο µέτρα 

παρουσιάζονται συµµετρικά ως προς τις δύο πρώτες στατιστικές, ενώ αντίθετα 

ασύµµετρα ως προς τις δύο τελευταίες.  

Το τρίτο σηµαντικό γνώρισµα που µελετήθηκε είναι ο κυκλικός συγχρονισµός. 

Η διαπίστωση ύπαρξης κυκλικού συγχρονισµού πραγµατοποιήθηκε δια µέσω της 

εκτίµησης της στατιστική της κυκλικής συνταύτισης τόσο για το επίπεδο όσο και για 

τους ρυθµούς µεταβολής των χρονοσειρών. Τα αποτελέσµατα για άλλη µία φορά 



 234 

ανέδειξαν τη στενή σχέση των δύο µέτρων, πιστοποιώντας την ύπαρξη έντονου και 

στατιστικά σηµαντικού κυκλικού συγχρονισµού για το σύνολο των χωρών και του 

δείγµατος. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η ένταση του συγχρονισµού των δύο 

µέτρων αυξάνει όταν η στατιστική κυκλικού συγχρονισµού εφαρµόζεται στους 

ρυθµούς µεταβολής, δηλώνοντας έτσι ισχυρότατο δυναµικό συγχρονισµό. 

Συνοψίζοντας, και σε αυτή την περίπτωση η πορεία των δύο µέτρων βάσει του 

γνωρίσµατος του κυκλικού συγχρονισµού κρίνεται αρκούντος αντίστοιχη.  

Τέταρτο και τελευταίο γνώρισµα που διερευνήθηκε ήταν η στασιµότητα των 

χρονοσειρών. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκαν πέντε συνολικά έλεγχοι για την 

διαπίστωση ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας. Το τελικό συµπέρασµα ήταν ότι συνολικά και 

τα δύο µέτρα µπορούν να χαρακτηριστούν ως στάσιµες σειρές. Κρίνοντας τη 

γενικότερη πορεία των δύο µέτρων έπειτα από την εξέταση τεσσάρων βασικών 

γνωρισµάτων, µπορούµε πλέον να υποστηρίξουµε ότι υφίσταται µία έντονη και 

γενική κοινή συµµεταβολή. Σε συνέχεια της διαπίστωσης ύπαρξης κοινής 

συµµεταβολής θα συνεχίσουµε τη σύγκριση των δύο µέτρων ΒΧ σε σχέση µε άλλα 

οικονοµικά γνωρίσµατα όπως για παράδειγµα η ερµηνευτική τους ικανότητα ως προς 

τον πληθωρισµό και τη χρηστικότητα τους στη διενέργεια προβλέψεων επίσης σε 

σχέση µε τον πληθωρισµό. Η µελέτη αυτών των επιπρόσθετων οικονοµικών 

γνωρισµάτων είναι το αντικείµενο του αµέσως επόµενου κεφαλαίου. 
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5.7. Παράρτηµα  
5.7.1. Το πρόγραµµα για τον υπολογισµό των κυλιοµένων συντελεστών Pearson.  
Determine the sample size  
smpl @all 
series theo=1 
!length=@obs(theo) 
delete theo 
Determine the rolling window 
!ssize = 25 
Declare the matrices to store correlations and associated p-values  
matrix(!length-!ssize+1,1) correlations 
matrix(!length-!ssize+1,1) p_values 
Perform the computation   
For !i=1 to !length-!ssize+1 
 smpl @first+!i-1  @first+!i+!ssize-2 
 correlations(!i,1) = @cor(cu_ECFIN, cu_svar) 
 equation significance.ls cu_ECFIN c cu_svar 
 scalar tstatistic = significance.@tstat(2) 
 p_values(!i,1)=@tdist(tstatistic,!ssize-2) 
next 
Show graphically the results.  
freeze(graph1) correlations.line 
graph1.scale(left) range(-1, 1) 
freeze(graph2) p_values.line 
show graph2 
show graph1 
 
5.7.2 Το πρόγραµµα για τον υπολογισµό της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης.  

Στο τµήµα αυτό του παραστήµατος παρατίθεται το πρόγραµµα σε περιβάλλον E-views που 
χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της στατιστικής κυκλικής συνταύτισης (concordance statistic, CS).   

Generate the binary variables Sit  and Sjt , given that the threshold value is equal to one. 

series si = cu_ECFIN>1 
series sj = cu_svar>1 

Estimate: 1)the product between the two dummy variables ( )S Sit jt⋅ . 2) their difference from unit. 

series sisj = si*sj 
series m1 = 1-si 
series m2 = 1-sj 
Calculate the product of the difference (1 ) (1 )S Sit jt− ⋅ −  and sum over the sample for the two created 

products. 
series m3 = m1*m2 
scalar aa = @sum(sisj) 
scalar bb = @sum(m3) 
Calculate the CS named as concordance by the ratio of the two sums over the sample size. 
scalar fff = aa+bb 
series theo=(si=0)or(si=1) 
scalar n = @sum(theo) 
scalar concordance = fff/n 

Estimate the following moment condition:(( ) ( ) ) 0E S S S Sit i jt j α− ⋅ − − =  in order to assess the 

significance of the CS.  
scalar avesi = @mean(si) 
scalar avesj = @mean(sj) 
series gmm1 =si-avesi 
series gmm2 =sj-avesj 
equation significance_equation.gmm(b=nw) gmm1*gmm2-C(1)=0
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

6.1. Εισαγωγή  

Έπειτα από την εκτίµηση του νέου µέτρου του ΒΧ στο κεφάλαιο 4 και την 

επιβεβαίωση της στενής του συσχέτισης µε το αντίστοιχο µέτρο του ECFIN στο 

κεφάλαιο 5, στο παρόν κεφάλαιο θα µελετηθεί η σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και 

των δύο εναλλακτικών µέτρων ΒΧ. Όπως έχει ήδη ειπωθεί προκειµένου να 

τεκµηριωθεί η οικονοµική χρησιµότητα του νέου µέτρου ΒΧ, θα πρέπει αρχικά να 

επιβεβαιωθεί η σχέση του µε τον πληθωρισµό και στη συνέχεια να αξιολογηθεί η 

συµβολή του στη διενέργεια αξιόπιστων προβλέψεων για τις µελλοντικές µεταβολές 

του πληθωρισµού. Μέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση της όποιας προκύπτουσας 

σχέσης του νέου µέτρου ΒΧ µε τον πληθωρισµό αποτελεί ο ΒΧ του ECFIN. Για 

παράδειγµα αντίστοιχες ή ακόµη και καλύτερες προβλέψεις για την πορεία του 

πληθωρισµού από το νέο µέτρο ΒΧ σε σύγκριση µε το µέτρο ΒΧ του ECFIN, θα ήταν 

σηµαντική  επιβεβαίωση της οικονοµικής χρησιµότητας του νέου µέτρου.      

Η µεθοδολογική προσέγγιση η οποία θα ακολουθηθεί µε σκοπό να αναδειχθεί η 

δυναµική βραχυχρόνια και µακροχρόνια σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και των δύο 

µέτρων του ΒΧ είναι η τεχνική της συνολοκλήρωσης. Είναι αληθές ότι σχεδόν στο 

απόλυτο σύνολο τους οι εµπειρικές µελέτες που επικεντρώνονται στη διερεύνηση της 

σχέσης πληθωρισµού-ΒΧ βασίζονται σε εκτιµήσεις επαυξηµένων καµπυλών Phillips, 

και πολύ σπάνια εστιάζουν την προσοχή τους στη δυναµική µακροχρόνια σχέση 

µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών. Μία πιθανή αιτία για την απουσία της τεχνικής 

της συνολοκλήρωσης σε τέτοιου είδους εµπειρικές µελέτες ίσως να είναι η 
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διαφορετική τάξη ολοκλήρωσης που παρουσιάζουν ο πληθωρισµός (Ι(1)) και ο ΒΧ 

(Ι(0)). Αποτέλεσµα της διαφορετικής τάξης ολοκλήρωσης των µεταβλητών είναι να 

γίνεται ανέφικτη η εφαρµογή των περισσοτέρων τεχνικών συνολοκλήρωσης, 

δεδοµένου ότι προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτών των τεχνικών είναι η κοινή τάξη 

ολοκλήρωσης των εµπλεκόµενων µεταβλητών. Η µοναδική µεθοδολογία η οποία 

επιτρέπει την ύπαρξη µεταβλητών διαφορετικής τάξης ολοκλήρωσης, είναι η σχετικά 

πρόσφατη µέθοδος συνολοκλήρωσης η οποία προτάθηκε από τους Pesaran et al. 

(2001). Στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουµε, έχει 

υπάρξει µια µόνο µελέτη (Muhammad και Matiur, (1995)) η οποία έχει διερευνήσει 

τη σχέση πληθωρισµού-ΒΧ στα πλαίσια της µεθοδολογίας της συνολοκλήρωσης (των 

Engle και Granger, 1987) και καµία άλλη µελέτη έως τώρα που να έχει εφαρµόσει 

την προσέγγιση των Pesaran et al. (2001).  

Στο παρόν κεφάλαιο, η τεχνική συνολοκλήρωσης που υιοθετείται και 

εφαρµόζεται είναι αυτή των Pesaran et al. (2001), και υπο την έννοια αυτή η όλη 

προσέγγιση ενέχει κάποιο βαθµό πρωτοτυπίας. Η δοµή του παρόντος κεφαλαίου, 

πλην µιας σχετικά σύντοµης ιστορικής ανασκόπησης της σχέσης πληθωρισµού-ΒΧ 

που ακολουθεί στην αµέσως επόµενη ενότητα, έχει ως εξής: στην τρίτη ενότητα 

εξετάζεται µε ιδιαίτερα λεπτοµερειακό τρόπο η τάξη ολοκλήρωσης όλων των 

εµπλεκόµενων µεταβλητών εφαρµόζοντας µια σειρά από ελέγχους όπως των Dickey 

και Fuller (1981), των Zivot και Andrews (1992) και  Lee και Strazicich (2003, β). Η 

λεπτοµερής εξέταση της ύπαρξης µοναδιαίων ριζών θεωρείται επιβεβληµένη, καθώς 

έτσι θα δικαιολογηθεί πλήρως η υιοθετούµενη τεχνική συνολοκλήρωσης των Pesaran 

et al. (2001). Στο τέταρτο µέρος θα διερευνηθεί η πιθανή ύπαρξη συνολοκλήρωσης 

µεταξύ των δύο µέτρων ΒΧ και του πληθωρισµού και εν συνεχεία αφού διεξαχθούν 

οι απαραίτητοι διαγνωστικοί έλεγχοι θα µελετηθεί η αιτιότητα κατά Granger. Στο 
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πέµπτο µέρος θα συγκριθούν τα δύο µέτρα του ΒΧ ως προς την ικανότητα τους να 

παρέχουν προβλέψεις για την µελλοντική πορεία του πληθωρισµού και τέλος στο 

έκτο µέρος συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα του κεφαλαίου.       

 

 

6.2. ανασκόπηση της σχέσης πληθωρισµού-βαθµού χρησιµοποίησης 

6.2.1. Η καµπύλη Phillips και η έννοια του NAIRU.  

Στη δεκαετία του 1960 πολλοί οικονοµολόγοι υποστήριζαν ότι δια µέσω της 

παρατηρούµενης αρνητικής σχέσης µεταξύ πληθωρισµού και του ποσοστού ανεργίας, 

θα µπορούσε να ασκηθεί αποτελεσµατική νοµισµατική πολιτική. Η ανάδειξη της 

παραπάνω σχέσης ξεκίνησε από τον Phillips (1958), όταν σε εµπειρικό επίπεδο 

τεκµηρίωσε την ύπαρξη συστηµατικής αρνητικής σχέσης µεταξύ της ανεργίας και της 

µεταβολής των ονοµαστικών µισθών. Ειδικότερα, ο Phillips επικεντρώνοντας την 

προσοχή του στην οικονοµία του Ηνωµένου Βασιλείου και κάνοντας χρήση ετήσιων 

χρονοσειρών για το διάστηµα 1861-1957, διαπίστωσε την αξιοσηµείωτα σταθερή και 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ανεργίας και της µεταβολής των ονοµαστικών 

µισθών, και έκτοτε η σχέση αυτή είναι γνωστή ως καµπύλη Phillips. Μία απλή 

απεικόνιση της καµπύλης Phillips γίνεται στο διάγραµµα 6.1.  

ποσοστό
µεταβολής

ονοµαστικών
µισθων

(%)

ποσοστό ανεργίας (%)
0

καµπύλη Phillips

∆ιάγραµµα 6.1
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Η αντικατάσταση του ποσοστού µεταβολής των ονοµαστικών µισθών µε τον 

πληθωρισµό στην καµπύλη Phillips, συνέβη έπειτα από την εργασία των Samuelson 

και Solow (1960). Αποτέλεσµα των µελετών της περιόδου εκείνης, οι οποίες 

επιβεβαίωναν τη σταθερή αυτή σχέση, ήταν να χρησιµοποιείται η καµπύλη Phillips 

ως εργαλείο άσκησης πολιτικής για την επιλογή του επιθυµητού συνδυασµού µεταξύ 

πληθωρισµού και ανεργίας. ∆εδοµένου λοιπόν ενός υψηλού επιπέδου ανεργίας, η 

κυβέρνηση θα µπορούσε να ωθήσει την οικονοµία σε µεγαλύτερη ανάπτυξη ώστε να 

µειώσει την ανεργία, µε κόστος όµως την αύξηση του πληθωρισµού. Αυτό που 

υποστηρίζονταν δηλαδή µέχρι τότε, ήταν ότι η κυβέρνηση µπορούσε να προσδιορίσει 

εκ τον προτέρων τον αντίκτυπο που θα είχε ένα χαµηλό επίπεδο ανεργίας στον 

πληθωρισµό και συνεπώς ήταν θέµα πολιτικής απόφασης η άσκηση πολιτικών που θα 

ωθούσαν την οικονοµία σε ανάπτυξη. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, πρώτο-διαπιστώθηκε ότι οι πρόσφατες για 

την εποχή εκείνη παρατηρήσεις σε σχέση µε το επίπεδο της ανεργίας και τον 

πληθωρισµό βρίσκονταν εκτός των διαστηµάτων εµπιστοσύνης, τα οποία είχαν 

εκτιµηθεί από εµπειρικές µελέτες που επικεντρωνόταν στην καµπύλη Phillips. Τα 

παρατηρούµενα σηµεία αναδείκνυαν, σε αντίθεση µε τις περασµένες µελέτες, έντονη 

θετική συσχέτιση µεταξύ ανεργίας και πληθωρισµού. Οι υψηλές τιµές του 

πληθωρισµού στην περίοδο εκείνη αποδίδονταν κατά µείζονα λόγο σε διαταραχές 

στην πλευρά της προσφοράς, για παράδειγµα η κατάρρευση της συµφωνίας του 

Bretton Woods και οι πετρελαϊκές κρίσεις, κάτι που ερχόταν σε αντίθεση µε την έως 

τότε επικρατούσα άποψη ότι οι µεταβολές στον πληθωρισµό έχουν σαν αφετηρία 

διαταραχές στην πλευρά της ζήτησης. Η µη-συστηµατικότητα της θετικής πλέον 

συσχέτισης, µεταξύ ανεργίας και πληθωρισµού, παρότρυνε τους οικονοµολόγους να 

θέσουν υπό αµφισβήτηση την καµπύλη Phillips.       
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Ο Phelps (1968) και Friedman (1968), ήταν από τους πρώτους που έθεσαν υπό 

αµφισβήτηση σε θεωρητικό επίπεδο την ισχύ της καµπύλης Phillips, όταν 

ενσωµάτωσαν την ιδέα των προσαρµοζόµενων προσδοκιών σε ένα υπόδειγµα µέσω 

του οποίου ερµηνευόταν οι αντιδράσεις των οικονοµικών µονάδων έπειτα από µία 

απρόσµενη µεταβολή στον ρυθµό του πληθωρισµού. Σύµφωνα µε την 

επιχειρηµατολογία τους, µία µη αναµενόµενη πληθωριστική µεταβολή θα οδηγούσε 

σε µεταβολές στο ποσοστό της ανεργίας σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, µακροχρόνια 

όµως η ανεργία θα επέστρεφε στο φυσικό ποσοστό της καθώς οι οικονοµικές µονάδες 

θα ενσωµάτωναν το νέο ρυθµό πληθωρισµού στις µελλοντικές τους προσδοκίες. Οι 

αποκλίσεις λοιπόν του ποσοστού της ανεργίας από τη φυσική του τιµή αποδίδονται 

σε προσωρινή αναντιστοιχία µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η 

προσωρινή αναντιστοιχία είναι αποτέλεσµα της δυναµικής φύσης της αγοράς 

εργασίας, δεδοµένης της ύπαρξης πλήθους ατόµων τα οποία είτε επιθυµούν να 

αλλάξουν εργασία είτε αποσύρονται σκόπιµα από την αγορά εργασίας. Συνεπώς, οι 

διακυµάνσεις του ποσοστού ανεργίας γύρω από το φυσικό ποσοστό ανεργίας 

αποτελούν ουσιαστικά αντανακλάσεις της πορείας του επιχειρηµατικού κύκλου και 

άρα η άσκηση κυβερνητικής πολιτικής δεν µπορεί παρά µόνο να έχει βραχυχρόνια 

αποτελέσµατα. 

Μια από τις βασικές επεκτάσεις που έχουν να κάνουν µε το φυσικό ποσοστό της 

ανεργίας είναι η σύνδεση του µε ένα σταθερό ρυθµό πληθωρισµού. Οι οικονοµολόγοι 

αναφέρονται στο φυσικό αυτό ποσοστό της ανεργίας µε το ακρωνύµιο NAIRU (non-

acceleration inflation rate of unemployment). Η ιδέα του NAIRU κρίνεται ως 

περισσότερο αποδεκτή, καθώς δεν συνδέεται µε κάποιο δεδοµένο ποσοστό ανεργίας 

στο οποίο η οικονοµία αναπόφευκτα θα επιστρέψει έπειτα από µία διαταραχή. Παρά 

του ότι η ιδέα του NAIRU αναπτύχθηκε εκ της θεωρίας του φυσικού ποσοστού της 
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ανεργίας, οι δύο αυτές έννοιες διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Ο Phelps (1968) 

και Friedman (1968) προσδιόρισαν το φυσικό ποσοστό της ανεργίας σαν ένα 

θεωρητικό επίπεδο ισορροπίας της ανεργίας το οποίο καθορίζεται από την αγορά 

εργασίας. Άρα, η υπόθεση του φυσικού ποσοστού της ανεργίας θεµελιώνεται από την 

οικονοµική θεωρία. Αντιθέτως, το NAIRU είναι µία εµπειρική τιµή η οποία 

υπολογίζεται κάνοντας χρήση χρονολογικών χρονοσειρών και συνεπώς απέχει πολύ 

από το να θεωρείται ως µία τιµή ισορροπίας. Η ιδέα του NAIRU, επιτρέπει 

ουσιαστικά την ύπαρξη µιας ανεξάρτητης σχέσης ανταλλαγής µεταξύ των µεταβολών 

του πληθωρισµού και των µεταβολών της ανεργίας. Αποτέλεσµα της ανεξάρτητης 

αυτής σχέσης, είναι η δυνατότητα άσκησης αποτελεσµατικής νοµισµατικής 

πολιτικής, όπως για παράδειγµα τη µείωση της ανεργίας µε επακόλουθο κόστος ένα 

αυξηµένο επίπεδο πληθωρισµού, κάτι που δεν µπορούσε να τεκµηριωθεί κάτω από 

την υπόθεση του φυσικού ποσοστού της ανεργίας (Chang, 1997).     

Η εκτίµηση του NAIRU, αρχικά διεξάγονταν µέσω ενός απλού γραµµικού 

υποδείγµατός στο οποίο ενσωµατωνόταν η βασική υπόθεση των προσαρµοζόµενων 

προσδοκιών κάνοντας χρήση χρονικών υστερήσεων του πληθωρισµού. Στο γραµµικό 

αυτό υπόδειγµα, το επίπεδο του NAIRU προσδιορίζεται από την τοµή των 

προσαρµοσµένων τιµών της παλινδρόµησης µε τον οριζόντιο άξονα, δηλαδή µε 

εκείνο το επίπεδο ανεργίας το οποίο αντιστοιχεί σε µηδενική µεταβολή στο ρυθµό 

πληθωρισµού. Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό, η ιδέα του NAIRU µπορεί να είναι 

συνεπής µε οποιοδήποτε επίπεδο πληθωρισµού. Σε πλήθος εµπειρικών µελετών 

γίνεται προσπάθεια να εκτιµηθεί η τιµή του NAIRU. Ενδεικτικές µελέτες µεταξύ 

άλλων είναι του Weiner (1986), του Motley (1990), των Staiger, et. al. (1997), του 

Rogerson (1997) και του Gordon (1997). Ο Gordon (1997) άσκησε κριτική στην 

υπεραπλουστευµένη υιοθετούµενη εξειδίκευση για την εκτίµηση του  NAIRU, 
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τονίζοντας ότι αγνοούνται προσδιοριστικοί παράγοντες οι οποίοι φαίνεται να 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις µεταβολές στο ρυθµό του πληθωρισµού. Για το 

λόγο αυτό, µε σκοπό να εκτιµηθεί µε µεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο του NAIRU,  

ενσωµατώθηκαν στις µετέπειτα υιοθετούµενες εξειδικεύσεις µεταβλητές όπως: ο 

ρυθµός µεταβολής των τιµών του πετρελαίου, η πραγµατική συναλλαγµατική 

ισοτιµία και ψευδοµεταβλητές. Η τιµή του NAIRU στις διευρυµένες αυτές 

εξειδικεύσεις, αφού πρώτα µηδενιστούν όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές πλην του 

ποσοστού της ανεργίας, υπολογίζεται από το λόγο του συντελεστή του σταθερού 

όρου ως προς τον συντελεστή του ποσοστού της ανεργίας.  

Οι εκτιµηµένες τιµές του NAIRU έχουν συστηµατικά χρησιµοποιηθεί σαν ένας 

βασικός άξονας για την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής. Η απουσία όµως ενός 

αναµφισβήτητου τρόπου υπολογισµού του NAIRU, έχει εγείρει σειρά από ενστάσεις. 

Ο Rogerson (1997) σηµειώνει ότι αν η σύνδεση µεταξύ ποσοστού ανεργίας και 

µελλοντικού πληθωρισµού ήταν ισχυρή και αυστηρός καθορισµένη, τότε το NAIRU 

θα ήταν ένα ανεκτίµητο εργαλείο στη διάθεση των ασκούντων οικονοµική πολιτική 

για την πρόβλεψη της πορείας του πληθωρισµού. Οι Staiger et al. (1997) ασκούν 

κριτική προς την ίδια κατεύθυνση τονίζοντας την παρατηρούµενη έλλειψη ακρίβειας 

στις µετρήσεις των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του NAIRU. 

Επιπρόσθετα, ο Chang (1997) σηµειώνει ότι η ενσωµάτωση µεταβλητών που έχουν 

να κάνουν µε την προσφορά της οικονοµίας, τείνει να περιπλέκει την έννοια του 

NAIRU σε σχέση µε την χρήση του ως εργαλείο άσκησης νοµισµατικής πολιτικής. 

Πέρα των όποιων ενστάσεων όµως, σχετικά µε τη χρησιµότητα του NAIRU, πολλοί 

οικονοµολόγοι εξακολουθούν να θεωρούν ελκυστική την έννοια του NAIRU. Για 

παράδειγµα, ο Stiglitz (1997) αναφέρει ότι παλινδροµώντας τις µεταβολές του 

ρυθµού του πληθωρισµού σε παρελθοντικές τιµές της ανεργίας, ανεξάρτητα από την 
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όποια δοµή της εξειδίκευσης, το αποτέλεσµα το οποίο λαµβάνεται, σχετικά µε τη 

στατιστική σηµαντικότητα του συντελεστή της ανεργίας, είναι η λήψη τιµών για την 

t-στατιστική της τάξεως του 4 και του 5. Σύµφωνα µε τον Stiglitz (1997), ένα τέτοιο 

αποτέλεσµα µας κάνει τόσο σίγουρους για την προβλεπτική ικανότητα που έχει η 

ανεργία πάνω στις µεταβολές του πληθωρισµού, όσο σίγουροι µπορούµε να ήµαστε 

για την αποτελεσµατικότητα της οποιασδήποτε διενεργούµενης εµπειρικής έρευνας 

στον τοµέα της οικονοµίας.  

Επί των προβληµάτων που σχετίζονται µε την επακριβή µέτρηση του NAIRU, η 

χρήση του περιπλέκεται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι η τιµή του 

µεταβάλλεται και από τις πραγµατικές δυνάµεις της οικονοµίας. Ο Friedman (1977), 

εξαρχής αναγνώρισε ότι οι πραγµατικές δυνάµεις της οικονοµίας είναι αυτές που 

καθορίζουν το φυσικό ποσοστό της ανεργίας, το οποίο δύναται να µεταβληθεί καθώς 

οι πραγµατικές αυτές δυνάµεις µεταβάλλονται. Σε εµπειρικό επίπεδο οι πρώτες 

µελέτες,  συγκεντρώνοντας την προσοχή τους στο σύνολο του δείγµατος, έτειναν να 

προσδιορίζουν µία και µοναδική τιµή για το NAIRU µε υψηλές τιµές τυπικού 

σφάλµατος. Όταν όµως άρχισαν να διερευνώνται πιθανές µεταβολές στο επίπεδο του 

NAIRU, τότε διαπιστώθηκαν αξιοσηµείωτες µεταβολές στην τιµή του για 

διαφορετικά µεγέθη δειγµάτων, µε παράλληλη µείωση των σχετιζόµενων τυπικών 

σφαλµάτων (Galbraith, 1997). Τα εµπειρικά αυτά ευρήµατα, οδήγησαν τους 

οικονοµολόγους σε συναίνεση σε σχέση µε τη µεταβλητότητα των τιµών του NAIRU 

(Stiglitz, 1997) κατά το πέρας του χρόνου. Συγκεκριµένα, τουλάχιστον για την 

περίπτωση των Ηνωµένων Πολιτειών, υπάρχει κοινή πεποίθηση ότι κατά τη δεκαετία 

του 1960 η τιµή του NAIRU κυµαινόταν µεταξύ του 4% και 5%. Από τις αρχές του 

1970 έως και τις αρχές του 1980 η τιµή του NAIRU αυξήθηκε περίπου στο 7%, ενώ 

σταδιακά µέχρι και τις αρχές του 1990 η τιµή του υποχώρησε µεταξύ του 5% και 6%. 
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Στη δεκαετία 1990 η τιµή του NAIRU ακολούθησε πτωτική πορεία προσεγγίζοντας 

το 4.5%, ενώ τέλος στη δεκαετία του 2000, σε αντίθεση µε την περασµένη δεκαετία, 

η πορεία του ήταν ανοδική και κοντά στο 6%.         

Η έννοια του NAIRU άρχισε να κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη στις αρχές του 

1990. Μία από τις πρώτες εµπειρικές µελέτες στην οποία έγινε προσπάθεια να 

υπολογιστεί το επίπεδο του NAIRU για Ευρωπαϊκές χώρες, ήταν από τον Elmeskov 

(1993), ενώ µεταγενέστερες τέτοιες προσπάθειες έγιναν και από άλλους ερευνητές 

όπως: Denis et. al.(2002), Gordon (1997) και Llaudes (2005).  Ειδικότερα, οι Denis 

et. al. (2002) για τις χώρες της EU12 και EU15, έδειξαν ότι η τιµή του NAIRU είχε 

ανοδική πορεία κατά τη δεκαετία του 1980 (από το 7% στο 9.5%), ενώ κινήθηκε 

σταθερά στο υψηλό αυτό επίπεδο έως και το 1997, όπου εν συνεχεία ξεκίνησε η 

σταδιακή µείωση του. Οι Turner et. al. (2001) έδειξαν ότι, για τις υπο µελέτη χώρες, 

η τιµή του NAIRU έχει µειωθεί στο διάστηµα 1962 µε 1999, ωστόσο παραµένει 

συστηµατικά εντός των ορίων του 95% διαστήµατος εµπιστοσύνης. Για το ίδιο 

χρονικό διάστηµα η τιµή του NAIRU για τη Γερµανία και την Ιταλία αυξάνει, ενώ 

συνολικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ευρήµατα είναι αντίστοιχα των 

Denis et. al. (2002). Σε αντίθεση οι McMorrow και Roeger (2000) διαπίστωσαν ότι 

για την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται η τιµή του NAIRU 

να µην µεταβάλλεται σηµαντικά για το σύνολο του εξεταζόµενου δείγµατος. Τέλος, ο 

Llaudes (2005) εκτίµησε τις τιµές του NAIRU για 19 χώρες µέλη του OECD και 

συµπέρανε ότι για το διάστηµα 1979-2002, η τιµή του NAIRU ήταν ουσιαστικά 

σταθερή για την Αυστρία, ∆ανία και Πορτογαλία, ενώ αυξήθηκε για το Βέλγιο, 

Γερµανία, Γαλλία και Ελλάδα. Συνολικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

εκτιµηµένη τιµή του NAIRU για το 2002 ήταν 9% έναντι του 5% το 1979.  
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Τέλος, πέρα από το ζήτηµα προσδιορισµού της τιµής του NAIRU, οι όποιες 

προσπάθειες έχουν γίνει για τον επακριβή προσδιορισµό των οικονοµικών εκείνων 

δυνάµεων που οδηγούν στις παρατηρούµενες µεταβολές του NAIRU, παραδείγµατος 

χάρη η µικροθεµελίωση του NAIRU, δεν έχουν αποδώσει. Πιθανές αιτίες για τη 

µεταβολή της τιµής του NAIRU, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, είναι µεταξύ 

άλλων, οι υφιστάµενες δηµογραφικές εξελίξεις (Stiglitz, 1997), οι µεταβολές της 

παραγωγικότητας (Blanchard και Katz, 1997), η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις 

αγορές προϊόντος και εργασίας (Weiner, 1995) και η µεταβολή των εφαρµοζόµενων 

κυβερνητικών πολιτικών (Ball και Makiw, 2002).                          

                 

6.2.2. Από το NAIRU στο NAICU.  

Η McElhattan (1978) ήταν αυτή που πρώτη υπέδειξε τη χρήση του ΒΧ έναντι 

του ποσοστού ανεργίας σαν την προτιµότερη µεταβλητή για την προσέγγιση της 

υπερβάλλουσας ζήτησης στην αγορά προϊόντος και τον εντοπισµό των µελλοντικών 

πληθωριστικών πιέσεων. Έκτοτε πολλοί άλλοι ερευνητές υιοθέτησαν την προσέγγιση 

της McElhattan (1978), όπως µεταξύ άλλων, οι Stock και Watson (1999), οι οποίοι 

ισχυρίστηκαν ότι ο ΒΧ είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες που θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη διεξαγωγή προβλέψεων σε σχέση µε την 

πορεία των µελλοντικών πληθωριστικών πιέσεων.  

Ένας από τους πρώτους που τόνισε την ύπαρξη σύνδεσης µεταξύ του ΒΧ και 

του πληθωρισµού ήταν ο Lucas (1970). Κατά τον Lucas, η προσπάθεια της 

επιχείρησης να αυξήσει την παραγωγή της οδηγεί σε αύξηση του οριακού κόστους 

και προκειµένου να καλυφθεί το επιπρόσθετο αυτό κόστος, η λύση είναι η αύξηση 

της τιµής του τελικού προϊόντος. Η σχέση λοιπόν µεταξύ ΒΧ και πληθωρισµού 

αναµένεται να είναι θετική. Οι DeKock και Nadal-Vicens (1996) επιβεβαιώνουν την 
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ύπαρξη θετικής σχέσης υπογραµµίζοντας ότι σε περιόδους υψηλού ΒΧ της 

οικονοµίας, οι παραγωγοί τείνουν να έχουν µεγαλύτερη τιµολογιακή δύναµη στην 

αγορά προϊόντος, αφού η προσφορά του προϊόντος γίνεται όλο και πιο περιορισµένη 

σε σχέση µε τη ζήτηση, µε αποτέλεσµα να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να 

µετακυλίσουν τα υψηλότερα λειτουργικά τους κόστη στους τελικούς καταναλωτές. 

Η McElhattan (1978), υποστήριξε ότι σε µία ιδανική κατάσταση όλες οι σχέσεις 

που σκοπό έχουν να υποδειγµατοποιήσουν την καµπύλη Phillips, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να συµπεριλαµβάνουν µαζί µε το ποσοστό της ανεργίας και τον ΒΧ, 

ώστε να αποτυπώνεται κατά αντιστοιχία η υπερβάλλουσα ζήτηση στην αγορά 

εργασίας και η υπερβάλλουσα ζήτηση σε σχέση µε το κανονικό προϊόν. Η 

ταυτόχρονη  χρήση όµως του ποσοστού ανεργίας και του ΒΧ παρουσιάζει δύο πολύ 

σηµαντικά προβλήµατα (McElhattan, 1978). Πρώτον, δεδοµένου ότι η ζήτηση για 

εργασία εξάγεται έµµεσα από την υπάρχουσα ζήτηση στην αγορά προϊόντος, 

αναµένεται ισχυρή θετική συσχέτιση µεταξύ τους, ή µε αλλά λόγια η υπερβάλλουσα 

ζήτηση στην αγορά προϊόντος τείνει να παράγει υπερβάλλουσα ζήτηση και στην 

αγορά εργασίας. Εξαιτίας αυτής της ισχυρής θετικής συσχέτισης είναι αδύνατον όταν 

συµπεριληφθούν ταυτόχρονα και οι δύο µεταβλητές σε µία εξίσωση, να αποµονωθεί 

η καθαρή επίδραση που έχει η κάθε µία από αυτές πάνω στον πληθωρισµό. ∆εύτερον, 

η υποκαταστασιµότητα µεταξύ της χρήσης της εργασίας και του δυνητικού προϊόντος 

είναι περιορισµένη, καθώς είναι δεδοµένο ότι η εντατικότερη χρησιµοποίηση των 

κεφαλαιακών αγαθών απαιτεί παράλληλα και περισσότερη εργασία. Μια τέτοια 

σχέση επιτείνει το πρόβληµα της συσχέτισης µεταξύ των δύο µεταβλητών.  

Η διαπιστωµένη υψηλή θετική συσχέτιση µεταξύ του ΒΧ και του ποσοστού της 

ανεργίας, είχε σαν αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των εµπειρικών µελετών, 

µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, να αποκλείει τον ΒΧ από την όποια 
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ακολουθούµενη εξειδίκευση και να υιοθετούν το ποσοστό της ανεργίας ως κύριο 

δείκτη του επιπέδου της υπερβάλλουσας ζήτησης. Η McElhattan (1985) τεκµηρίωσε 

την επιλογή του ΒΧ ως δείκτη υπερβάλλουσας ζήτησης βάσει των ακολούθων 

κριτηρίων: α) µεταβολές στις πραγµατικές δυνάµεις της οικονοµίας οδηγούν σε 

µεταβολές στο φυσικό ποσοστό της ανεργίας, ενώ αντιθέτως η φυσική τιµή του ΒΧ 

παραµένει διαχρονικά σταθερή και ίση περίπου µε 82%, β) Με δεδοµένη την τάση 

υποεκτίµησης του ποσοστού ανεργίας το οποίο συνδέεται µε µη µεταβαλλόµενο 

πληθωρισµό, είναι αναµενόµενο επακόλουθο οι εφαρµοζόµενες πολιτικές να οδηγούν 

σε υψηλότερο πληθωρισµό, και τέλος γ) η χρήση του ΒΧ παρέχει 

αποτελεσµατικότερες προβλέψεις σε σχέση µε τις αναµενόµενες µεταβολές του 

πληθωρισµού. Η στοιχειοθέτηση του τρίτου αυτού κριτηρίου βασίζεται σε εκτιµήσεις 

υποδειγµάτων που σκοπό είχαν να προβλέψουν τον πληθωρισµό χρησιµοποιώντας 

σαν ερµηνευτικές µεταβλητές το ποσοστό ανεργίας και τον ΒΧ. Τα αποτελέσµατα 

κατά την McElhattan (1985) έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισµα στη χρήση του ΒΧ έναντι 

του ποσοστού της ανεργίας.  

Η McElhattan (1978), ήταν αυτή που εισήγαγε και καθιέρωσε κατά αντιστοιχία 

του φυσικού ποσοστού της ανεργίας (Friedman, 1968), την έννοια του φυσικού 

ρυθµού ΒΧ, όπου συναντάται πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία µε το ακρωνύµιο 

NAIRCU ή NAIRU (non-acceleration inflation rate of capacity utilization). Ο 

φυσικός ρυθµός ΒΧ προσδιορίζεται από το σηµείο εκείνο στο οποίο η καµπύλη 

Phillips είναι κάθετη. Η υπόθεση της κάθετης καµπύλης Phillips εξετάστηκε δια 

µέσω ενός υποδείγµατος, στο οποίο ο πληθωρισµός είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή 

και ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιούνται η διαφορά του τρέχοντος ΒΧ από 

το φυσικό ρυθµό του και ένα πλήθος από χρονικές υστερήσεις του πληθωρισµού οι 

οποίες εισάγονται ως προσέγγιση των µελλοντικών προσδοκιών. Η McElhattan 
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(1985), ελέγχοντας τη µηδενική υπόθεση ότι το άθροισµα των τιµών των 

συντελεστών όλων των χρονικών υστερήσεων του πληθωρισµού ισούται µε τη 

µονάδα, απέτυχε να την απορρίψει, επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο ότι δεν 

υφίσταται µακροχρόνια σχέση ανταλλαγής µεταξύ πληθωρισµού και φυσικού ρυθµού 

ΒΧ. Έτσι δεδοµένης της ισχύος της παραπάνω υπόθεσης, για τιµές του ΒΧ πάνω ή 

κάτω από την φυσική του τιµή αναµένεται να υπάρξουν µεταβολές στον πληθωρισµό, 

ενώ µακροχρόνια η οικονοµία τείνει να προσεγγίζει το φυσικό ρυθµό ΒΧ. 

 

∆ιάγραµµα 6.2. Μηχανισµός προσδιορισµού του φυσικού ρυθµού ΒΧ 
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Ο παραπάνω µηχανισµός µπορεί πολύ εύκολά να αποτυπωθεί µέσω του  

διαγράµµατος 6.2. Στον κάθετο άξονα του διαγράµµατος 6.2 αναπαριστάται ο 

πληθωρισµός (π) και στον οριζόντιο άξονα ο ΒΧ (CU), ενώ µε SR και LR, αντίστοιχα, 

συµβολίζονται η βραχυχρόνια και η µακροχρόνια καµπύλη Phillips. Ας υποθέσουµε 

τώρα ότι αρχικά η οικονοµία βρίσκεται σε ισορροπία στο σηµείο Α, µε το ΒΧ να 

ισούται µε τη φυσική του τιµή (CU*) και το επίπεδο του πληθωρισµού µε π1. Κάτω 

από την υπόθεση ότι οι συντελεστές παραγωγής παραµένουν σταθεροί σε 

βραχυχρόνιο επίπεδο, µία θετική διαταραχή στη ζήτηση θα οδηγήσει σε αύξηση του 
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ΒΧ, κάτι που διαφαίνεται από µία µετατόπιση πάνω στην SR στο σηµείο Β. Η αύξηση 

της ζήτησης ουσιαστικά καλύπτεται µερικώς από την αύξηση του ΒΧ και την αύξηση 

του επιπέδου των τιµών από π1 σε π2. Σε µία τέτοια περίπτωση, µακροχρόνια οι 

πληθωριστικές προσδοκίες θα αυξηθούν οδηγώντας µε τη σειρά τους σε υψηλότερο 

κόστος χρήσης των συντελεστών παραγωγής. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας 

είναι οι παραγωγοί για το δεδοµένο επίπεδο πληθωρισµού να παράγουν λιγότερο, 

οδηγώντας έτσι την SR σε µία παράλληλη µετατόπιση στη θέση SR’ και την 

οικονοµία στο νέο σηµείο ισορροπίας C. Στο νέο αυτό σηµείο ισορροπίας ο ΒΧ 

µειώνεται στην αρχική του τιµή και ο πληθωρισµός αυξάνει από π2 σε π3. Συνοπτικά 

λοιπόν διαπιστώνεται ότι µία θετική διαταραχή στη ζήτηση θα οδηγήσει µακροχρόνια 

µόνο σε αύξηση του πληθωρισµού.   

Σε αντίθεση µε το NAIRU που κατά καιρούς έχει χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο 

για την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής, η χρήση του NAIRCU για τον ίδιο σκοπό 

δεν είναι διαδεδοµένη. Η κριτική έναντι του NAIRCU σαν εργαλείο άσκησης 

νοµισµατικής πολιτικής είναι σχεδόν αντίστοιχη αυτής του NAIRU. Οι Corrado και 

Mattey (1997) σηµειώνουν ότι η χρήση απλώς και µόνο του ΒΧ σαν εργαλείο 

άσκησης νοµισµατικής πολιτικής είναι εσφαλµένη για τους παρακάτω λόγους: α) δεν 

επιβεβαιώνεται εµπειρικά µια ξεκάθαρη σχέση µεταξύ ΒΧ και πληθωρισµού καθώς 

πλήθος άλλων µεταβλητών συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµετρικές εξειδικεύσεις, 

β) Οι παρελθοντικές τιµές του πληθωρισµού φαίνονται να επηρεάζονται από 

διαταραχές στην πλευρά της προσφοράς και τις οικονοµικές εξελίξεις σε άλλες χώρες 

και γ) διαπιστώνεται ότι εισάγοντας το ΒΧ σαν ερµηνευτική µεταβλητή σε ένα καλά 

εξειδικευµένο υπόδειγµα η συνεισφορά του στη µείωση των σφαλµάτων πρόβλεψης 

είναι περιορισµένη. Παρά την κριτική των Corrado και Mattey (1997) σε µεγάλο 

αριθµό εµπειρικών µελετών, ο ΒΧ τείνει να είναι συστηµατικά µεταξύ των πιο 
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σηµαντικών ερµηνευτικών µεταβλητών του πληθωρισµού, υποδηλώνοντας 

ουσιαστικά ότι η σχέση ΒΧ και πληθωρισµού είναι υπαρκτή και ισχυρή.    

Μια άλλη οµάδα εµπειρικών µελετών (Cecchetti, 1995; Emery και Chang, 

1997) ενώ από τη µία αναγνωρίζει την ύπαρξη θετικής σχέσης µεταξύ ΒΧ και 

πληθωρισµού, από την άλλη διαπιστώνουν ότι η σχέση αυτή δεν είναι διαχρονικά 

σταθερή. Ειδικότερα, επισηµαίνουν ότι ενώ η συσχέτιση µεταξύ ΒΧ και 

πληθωρισµού παρέµενε ισχυρή στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, από τα µέσα 

1980 άρχισε να αποδυναµώνεται. Αιτία για την αποδυνάµωση της σχέσης αυτής κατά 

πολλούς οικονοµολόγους ήταν οι διαθρωτικές µεταβολές που έλαβαν χώρα κυρίως 

στις αναπτυγµένες οικονοµίες. Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι η αύξηση του 

διεθνούς εµπορίου, η αύξηση της παραγωγικότητας και ο συνεχώς διογκούµενος 

τοµέας των υπηρεσιών οδηγούν ολοένα και περισσότερο στη χαλάρωση της σχέσης 

µεταξύ του ΒΧ και του πληθωρισµού. Σε αντιπαράθεση των παραπάνω 

επιχειρηµάτων προτάσσονται αντεπιχειρήµατα και προβάλλονται νέα εµπειρικά 

ευρήµατα τα οποία επιδιώκουν να θεµελιώσουν τη διαχρονική ύπαρξη ισχυρής 

σχέσης µεταξύ ΒΧ και πληθωρισµού. 

  Αναλυτικότερα, το πρώτο επιχείρηµα που τίθεται ώστε να ενισχυθεί η άποψη 

της αποδυνάµωσης της σχέσης µεταξύ πληθωρισµού και ΒΧ, είναι η αύξηση του 

διεθνούς εµπορίου. Οι υπέρµαχοι του επιχειρήµατος αυτού υποστηρίζουν ότι όταν  

παρατηρείται υπερβάλλουσα εγχώρια ζήτηση και ταυτόχρονα ο ΒΧ κινείται σε 

υψηλά επίπεδα, τότε θα µπορούσαν να εισαχθούν προϊόντα από αγορές του 

εξωτερικού στις οποίες υφίσταται πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό, ώστε να 

διατηρηθούν οι τιµές σε χαµηλά επίπεδα. Σαν αντίλογος προτάσσεται η 

επιχειρηµατολογία του Krugman (1994), ο οποίος σηµείωσε πρώτον ότι τα 

περισσότερα εγχώρια αγαθά δεν εµπορεύονται διεθνώς και δεύτερον ότι ένα πολύ 
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µεγάλο µέρος της οικονοµίας είναι καλά προστατευµένο από τις διεθνείς αγορές, και 

έτσι καθίσταται ρεαλιστική η επιχειρηµατολογία περί της αύξησης των τιµών σε 

περιόδους υψηλής χρησιµοποίησης ακόµη και όταν διεθνώς υπάρχει πλεονάζον 

παραγωγικό δυναµικό. Τέλος, ένα τρίτο επιχείρηµα που προτάσσεται προς ενίσχυση 

της θέσης του Krugman, είναι ότι ακόµη και αν καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση 

από προϊόντα του εξωτερικού, η επακόλουθη υποτίµηση του εγχώριου νοµίσµατος θα 

οδηγήσει τελικά σε αύξηση των τιµών των εισαγόµενων προϊόντων και συνεπώς σε 

πληθωρισµό.  

Το δεύτερο επιχείρηµα, ως προς την αποδυνάµωση της σχέσης ΒΧ και 

πληθωρισµού, συνδέεται µε την παρατηρούµενη αυξανόµενη παραγωγικότητα στις 

σύγχρονες οικονοµίες. Αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι οι διαρθρωτικές µεταβολές 

που λαµβάνουν χώρα στις περισσότερες οικονοµίες ήδη από τις αρχές του 1990, όπως 

για παράδειγµα δια µέσω της εισαγωγής υψηλής τεχνολογίας στην παραγωγή και τις 

υπηρεσίες, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να επιτρέψουν σε βραχυχρόνιο ορίζοντα 

το συνολικό παραγωγικό δυναµικό (capacity) να αποτελέσει περιορισµό στην 

οικονοµική ανάπτυξη µε παράλληλη σταθερότητα στις τιµές. Σε αυτήν την 

περίπτωση το αντεπιχείρηµα είναι ότι η αύξηση της παραγωγικότητας που 

παρατηρήθηκε κατά τη δεκαετία του 1990, δεν φαίνεται σε καµία περίπτωση να 

διαφέρει σηµαντικά από αντίστοιχες αυξήσεις στην παραγωγικότητα σε 

παρελθοντικές περιόδους οικονοµικής άνθησης. Η αύξηση της παραγωγικότητας 

αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα κυκλικά χαρακτηριστικά της φάσης της άνθησης 

παρά σε µία διαχρονική διαρθρωτική µεταβολή της οικονοµίας. Ένα δεύτερο 

αντεπιχείρηµα έχει να κάνει µε τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται ο ΒΧ 

(τουλάχιστον για τις χώρες που υιοθετούν την µέθοδο της έρευνας (survey)). Πιο 

συγκεκριµένα αυτό που υποστηρίζεται είναι ότι το υψηλό επίπεδο των 
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πραγµατοποιουµένων επενδύσεων που παρατηρείται κατά τις περιόδους της άνθησης, 

πιθανότατα να µην αντανακλάται πλήρως στην υπολογιζόµενη συνολική παραγωγική 

ικανότητα (capacity) της οικονοµίας και έτσι να υπερεκτιµάται ο τρέχων ΒΧ.        

Το τρίτο επιχείρηµα που χρησιµοποιείται για την αιτιολόγηση της 

αποδυνάµωσης της σχέσης µεταξύ πληθωρισµού και ΒΧ, τονίζει το ρόλο της 

µεγέθυνσης του τοµέα των υπηρεσιών σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγµένες οικονοµίες. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται  ότι οι τιµές και η απασχόληση στον 

δευτερογενή τοµέα κινούνται µε διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι τιµές και η 

απασχόληση στον τριτογενή τοµέα.  

Οι Corrado και Mattey (1997), αντιπαρέρχονται του παραπάνω επιχειρήµατος 

υποστηρίζοντας ότι τα βασικά τµήµατα τόσο του δευτερογενούς όσο και του 

τριτογενούς τοµέα, τα οποία χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του πληθωρισµού, 

επιδεικνύουν κατά γενική οµολογία παρόµοιες κυκλικές µεταβολές. Επιπρόσθετα, 

διατείνεται ότι παρά της όποιας επέκτασης του τοµέα των υπηρεσιών, το µείγµα του 

συνολικού παραγόµενου προϊόντος δεν φαίνεται να έχει µεταβληθεί σε τέτοιο βαθµό 

ώστε να δικαιολογείται η παρουσία διαρθρωτικής µεταβολής στη σχέση του 

πληθωρισµού µε το ΒΧ.  

Από την έως τώρα συζήτηση, ενώ από τη µία πλευρά αποτυπώνεται η 

σηµαντική συνεισφορά του ποσοστού της ανεργίας και του ΒΧ στο να ερµηνεύουν 

µεταβολές στο επίπεδο του πληθωρισµού, από την άλλη και ειδικότερα για τη 

µεταβλητή του ΒΧ, δεν έχει διεξαχθεί εκτεταµένη εµπειρική έρευνα πάνω στο ζήτηµα 

αυτό. Ενδεικτικές εµπειρικές µελέτες είναι αυτή του Gordon (1989) και των Corrado 

και Mattey (1997) για τις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου σηµειώνεται, εντός του 

αναλυτικού πλαισίου της καµπύλης Phillips, ότι ο ΒΧ παρέχει οριακή συνεισφορά 

στην ερµηνεία του επιπέδου του πληθωρισµού ακόµη και όταν συµπεριλαµβάνεται το 
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ποσοστό της ανεργίας στην υιοθετουµένη εξειδίκευση. H Finn (1995), επίσης για τις 

Ηνωµένες Πολιτείες, λαµβάνοντας ως κρίσιµη τιµή για το NAICU το 85% και 

διαχωρίζοντας µε τον τρόπο αυτό το ΒΧ σε περιόδους υπερχρησιµοποίησης και 

υποχρησιµοποίησης, συµπέρανε ότι ο ΒΧ δεν συνεισφέρει στις προβλέψεις για τον 

πληθωρισµό. Σε αντίθεση µε τη Finn (1995), οι Belton και Cebula (2000) 

διερευνώντας εντός ενός εύρους πιθανών τιµών για το NAICU (79%-87%) τη σχέση 

µεταξύ πληθωρισµού και ΒΧ, διαπίστωσαν ότι εντός των τιµών 84% µε 85% ο ΒΧ 

ερµηνεύει σηµαντικά τις µεταβολές στον πληθωρισµό. Η µελέτη του Nahuis (2003), 

στο βαθµό που γνωρίζουµε τη σχετική βιβλιογραφία, είναι η µόνη που εξετάζει τη 

σχέση του πληθωρισµού µε το ΒΧ για 8 Ευρωπαϊκές χώρες, και διαπιστώνει  ότι ο 

ΒΧ αποτελεί στατιστικά σηµαντική µεταβλητή στην ερµηνεία του πληθωρισµού.    

 Στο σύνολο τους όλες αυτές οι µελέτες διεξάγουν την ανάλυση τους µέσα στα 

πλαίσια της προσέγγισης που ορίζεται από την καµπύλη Phillips. Για τον 

προσδιορισµό της µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας δυναµικής σχέσης αποκλειστικά 

µεταξύ πληθωρισµού και ΒΧ, πλην της µελέτης των Muhammad και Matiur (1995) 

για τις Ηνωµένες Πολιτείες, δεν έχει εφαρµοστεί η τεχνική της συνολοκλήρωσης. Οι 

Muhammad και Matiur (1995), χρησιµοποιώντας µηνιαία στοιχεία από τον Ιανουάριο 

του 1984 έως και το ∆εκέµβριο του 1994, και αφού πρώτα έδειξαν µέσω του ελέγχου 

ADF ότι ο ΒΧ και ο πληθωρισµός ήταν Ι(1) µεταβλητές, εφάρµοσαν τη µέθοδο 

συνολοκλήρωσης των Eagle και Granger (1987), µε αποτέλεσµα να αποτύχουν να 

επιβεβαιώσουν την ύπαρξη σχέσεως συνολοκλήρωσης. Παρά την απουσία 

συνολοκλήρωσης, µέσω του υποδείγµατος διόρθωσης σφάλµατος τεκµηρίωσαν την 

ύπαρξη αιτιότητας κατά Granger από το ΒΧ προς τον πληθωρισµό, όχι όµως 

αντίστροφα.          
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στην εισαγωγή παρόντος του κεφαλαίου, η 

τεχνική της συνολοκλήρωσης υιοθετείται προκειµένου να µελετήσουµε τη σχέση του 

πληθωρισµού µε το ΒΧ, και έτσι να διεξάγουµε τη σύγκριση µεταξύ των δύο 

ανταγωνιστικών µέτρων του ΒΧ. Ειδικότερα, αφού πρώτα µελετηθεί αναλυτικά η 

τάξη ολοκλήρωσης όλων των µεταβλητών και για όλες τις υπο µελέτη χώρες, θα 

εφαρµοστεί η µέθοδος συνολοκλήρωσης ARDL των Pesaran et al. (2001) και µέσω 

των σχετιζόµενων υποδειγµάτων διόρθωσης σφάλµατος θα εντοπιστεί η φορά της 

αιτιότητας κατά Granger. Στο τελευταίο στάδιο θα αξιολογηθεί η προβλεπτική 

ικανότητα των δύο εναλλακτικών µέτρων ΒΧ, µε σκοπό να εξακριβωθεί το αν και 

κατά πόσο υπερέχει κάποιο µέτρο ΒΧ έναντι του άλλου.   

 

 

6.3. Τάξη ολοκλήρωσης των εµπλεκοµένων µεταβλητών   

Βασικό µέληµα στην προσπάθεια να εξακριβωθεί η ύπαρξη δυναµικής 

µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ του πληθωρισµού και των δύο µέτρων ΒΧ, είναι ο 

προσδιορισµός µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια της τάξης ολοκλήρωσης όλων των 

εµπλεκόµενων µεταβλητών. Ο καθορισµός της τάξης ολοκλήρωσης των µεταβλητών 

αποτελεί ουσιαστικό ζήτηµα από τη στιγµή που καταδεικνύει την καταλληλότητα ή 

όχι της εφαρµοζόµενης τεχνικής συνολοκλήρωσης. Η τάξη ολοκλήρωσης των 

µεταβλητών, στην παρούσα µελέτη, τεκµηριώνεται µετά από εφαρµογή σειράς 

ελέγχων, η εφαρµογή των οποίων κρίνεται σκόπιµη προκειµένου το τελικό µας 

συµπέρασµα να είναι ασφαλές. Οι έλεγχοι που εφαρµόζονται στις µεταβλητές 

ενδιαφέροντος είναι: ο έλεγχος ADF  (Dickey και Fuller, 1981) µε σταθερό όρο και 

χρονική τάση, ο έλεγχος των Zivot-Andrews (1992) και τέλος, ο έλεγχος των Lee και 

Strazicich (2003, β) µε δύο διαρθρωτικές µεταβολές.   
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6.3.1. Ο έλεγχος µοναδιαίας ρίζας ADF. 

Αφετηρία της εφαρµογής µας είναι η εξέταση ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας για τη 

µεταβλητή του πληθωρισµού µε τον έλεγχο ADF (ο έλεγχος ADF έχει ήδη 

εφαρµοστεί για τα δύο µέτρα ΒΧ στο κεφάλαιο 5, Πίνακας 5.9, σελ. 30). Για τη 

µεταβλητή του πληθωρισµού τα αποτελέσµατα του ελέγχου ADF, µε χρονική τάση 

και χωρίς, παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.1. Από την εξέταση των τιµών 

του ελέγχου, αυτό που γίνεται ξεκάθαρο είναι ότι για τη µεγάλη πλειοψηφία των 

χωρών η υπόθεση της µοναδιαίας ρίζας δεν απορρίπτεται. ∆ύο είναι µόνο οι χώρες, 

το Βέλγιο και η Γερµανία, για της οποίες η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και αυτό 

συµβαίνει µόνο σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Συνολικά, όπως άλλωστε ήταν 

αναµενόµενο, συµπεραίνεται δια µέσω του ελέγχου ADF ότι ο πληθωρισµός είναι µη-

στάσιµη µεταβλητή.45   

∆εδοµένου ότι η ισχύς (power) του ADF ελέγχου στο να απορρίπτει τη 

µοναδιαία ρίζα µειώνεται σε σηµαντικό βαθµό όταν υφίσταται διαρθρωτική µεταβολή 

στην υπο µελέτη χρονοσειρά (Perron, 1989), η εφαρµογή ενός ελέγχου ο οποίος θα 

λαµβάνει υπόψη του την ύπαρξη διαρθρωτικής µεταβολής θεωρείται µείζονος 

σηµασίας ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συµπεράσµατα. Στη βιβλιογραφία έχουν 

προταθεί αρκετοί έλεγχοι στους οποίους λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαρθρωτικής 

µεταβολής. Μεταξύ άλλων, τέτοιοι έλεγχοι είναι: του Perron (1989; 1990 και 1992), 

του Stock (1994),  του Clemente et al. (1998), Vogelsang και Perron (1998), των 

Lumsdaine και Papell (1997) και  των Lee και Strazicich (2003). Στα πρώτα βήµατα 

ανάπτυξης αυτών των ελέγχων (Perron, 1989) υπήρχε η κοινή πεποίθηση σχετικά µε 

το χρονικό σηµείο στο οποίο λάµβανε χώρα η διαρθρωτική µεταβολή, ότι έπρεπε να 

καθορίζεται από εξωγενή  πληροφόρηση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Zivot 
                                                 
45 Η εφαρµογή των παρακάτω πάνελ (panel) ελέγχων: Levin, Lin & Chu (2002), των Im, Pesaran & 
Shin (2003) και τέλος των Maddala and Wu (1999), οδήγησε επίσης στο συµπέρασµα ότι ο 
πληθωρισµός είναι µια µη-στάσιµη µεταβλητή.   
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και Andrews (1992) υποστήριξαν ότι η επιλογή της τοποθεσίας του χρονικού σηµείου 

της διαρθρωτικής µεταβολής µε εξωγενή πληροφόρηση οδηγεί σε υπερ-απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης και συνεπώς ο ενδογενής προσδιορισµός κρίνεται αναγκαίος.      

 

Πίνακας 6.1. Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας ADF. 

Χώρα όχι τάση τάση  Χώρα όχι τάση τάση 

Αυστρία -2.010 -2.609  Η.Β. -1.863 -2.265 
Βέλγιο -2.671* -3.288*  Ολλανδία -2.048 -3.022 
Ισπανία -1.802 -2.559  Γαλλία -1.337 -1.997 
Ιταλία -1.605 -2.043  Γερµανία -2.909* -3.292* 
Ελλάδα -1.721 -1.612  Πορτογαλία -1.599 -1.887 
∆ανία -1.675 2.159  Σουηδία -2.040 -2.638 
Φιλανδία -1.984 -2.780  Ιρλανδία -2.176 -2.487 

       

Κριτικές Τιµές  
       

 όχι τάση   τάση 
1% -3.5847  1% -4.1809 
5% -2.9281  5% -3.5155 
10% -2.6022  10% -3.1882 

       

Σηµείωση: 
(α)(***), (**) και (*) δηλώνουν απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης περί ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας σε 
επίπεδο σηµαντικότητας 0.01, 0.05 και 0.10, αντίστοιχα. 

 

 

6.3.2. Ο έλεγχος µοναδιαίας ρίζας Zivot-Andrews. 

Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας µε παρουσία µίας διαρθρωτικής µεταβολής και 

ενδογενή προσδιορισµό αυτής, έχει ήδη εφαρµοστεί για τα δύο µέτρα του ΒΧ στο 

κεφάλαιο 5. Ο έλεγχος αυτός ήταν των Vogelsang και Perron (1998), και ο οποίος 

κατέδειξε κατά κύριο λόγο την µη ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας για τα δύο µέτρα ΒΧ. Με 

σκοπό να εφαρµοστεί και για τη  µεταβλητή του πληθωρισµού ένας έλεγχος ο οποίος 

θα λαµβάνει υπόψη του την παρουσία µίας διαρθρωτικής µεταβολής και ταυτόχρονα 

να ενισχυθούν τα ευρήµατα του ελέγχου των Vogelsang και Perron (1998) για τα δύο 

µέτρα του ΒΧ, προχωρούµε στην εφαρµογή του ελέγχου µοναδιαίας ρίζας των Zivot 

και Andrews (1992).       
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Ο έλεγχος των Zivot και Andrews (1992), είναι αντίστοιχης λογικής µε τους 

ελέγχους των Benerjee et. al. (1992) και του Perron (1997). Η µηδενική υπόθεση στον 

έλεγχο των Zivot-Andrews είναι ότι η υπο εξέταση χρονοσειρά εµπεριέχει µοναδιαία 

ρίζα, ενώ η εναλλακτική υπόθεση θεωρεί ότι η χρονοσειρά είναι στάσιµη γύρω από 

µία χρονική τάση µε διαρθρωτική µεταβολή, η οποία προκύπτει σε άγνωστο χρονικό 

σηµείο. Το άγνωστο χρονικό αυτό σηµείο, ΤΒ, καθορίζεται ενδογενώς κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να αποτελεί την λιγότερο ευνοϊκή χρονική στιγµή σε σχέση µε την 

ελεγχόµενη µηδενική υπόθεση. Οι Zivot και Andrews (1992) παρουσίασαν τρεις 

εκδοχές του ελέγχου, οι οποίες διαφέρουν στον τρόπο κατά τον οποίο 

υποδειγµατοποιείται η διαρθρωτική µεταβολή της χρονικής τάσης κάτω από την 

εναλλακτική υπόθεση. Ειδικότερα, συµβολίζοντας µε 1{ } T
t ty =  τη µεταβλητή 

ενδιαφέροντος για δείγµα Τ και ορίζοντας τις ψευδοµεταβλητές DUt = J(t>TB) και 

DΤt = (t-TB)  J(t>TB), όπου t = 1,…,T και J(.) η συνάρτηση θέσης,46 οι τρεις εκδοχές 

του ελέγχου Zivot-Andrews έχουν ως εξής: 

 

υπόδειγµα A:  1 1

k

t t t i t i ti
y t DU y c yµ β ϑ α ε− −=

∆ = + + + + ∆ +∑  

υπόδειγµα Β:  1 1

k

t t t i t i ti
y t DT y c yµ β γ α ε− −=

∆ = + + + + ∆ +∑  

υπόδειγµα C:  1 1

k

t t t t i t i ti
y t DU DT y c yµ β ϑ γ α ε− −=

∆ = + + + + + ∆ +∑  

 

Το υπόδειγµα A επιτρέπει µία µόνο διαρθρωτική µεταβολή στο σταθερό όρο, το 

υπόδειγµα Β µία µόνο διαρθρωτική µεταβολή στη χρονική τάση, ενώ, το υπόδειγµα C 

είναι λιγότερο περιοριστικό σε σχέση µε τα υπόλοιπα δύο, επιτρέποντας η 

διαρθρωτική µεταβολή να λάβει χώρα ταυτόχρονα τόσο στο σταθερό όρο όσο και στη 

                                                 
46 Η συνάρτηση θέσης για την DUt  µεταβλητή αποδίδει την τιµή 1 αν t>TB και 0 στην αντίθετη 
περίπτωση, ενώ για την DΤt  µεταβλητή αποδίδει την τιµή (t-TB) αν t>TB και 0 στην αντίθετη 
περίπτωση. 
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χρονική τάση. Ανάλογα λοιπόν µε το υιοθετούµενο υπόδειγµα σε κάθε περίπτωση η 

µηδενική υπόθεση, όπως και η εναλλακτική της έχουν ως εξής:   

 

Η0 : 1t t ty y eµ −= + +   Η1 : υπόδειγµα A ή Β ή C 

 

Η παραπάνω µηδενική υπόθεση απορρίπτεται στην περίπτωση που η t-στατιστική του 

συντελεστή α είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη ασυµπτωτική κριτική τιµή που 

παρέχεται από τους Zivot και Andrews (1992, σελ. 256-257).    

Οι Zivot και Andrews (1992) παρά τις ασυµπτωτικές κριτικές τιµές που 

παρέχουν, προτείνουν σε περιπτώσεις µικρών δειγµάτων τον υπολογισµό κριτικών 

τιµών δια µέσω της µη παραµετρικής µεθόδου bootstrap. Παρά του ότι είναι σύνηθες 

σε περιπτώσεις µικρών δειγµάτων να χρησιµοποιείται η µέθοδος bootstrap για τον 

υπολογισµό κριτικών τιµών από εµπειρικές κατανοµές, επίσης σύνηθες είναι και η 

χρήση των ασυµπτωτικών κριτικών τιµών ακόµη και όταν τα δείγµατα είναι µικρά. 

Παραδείγµατος χάρη, οι Raj και Slottje (1994) όπως και οι Alba και Papell (1995) σε 

δείγµα 44 και 27 παρατηρήσεων, αντίστοιχα, διεξάγουν τον έλεγχο βάσει των 

ασυµπτωτικών κριτικών τιµών. Στην παρούσα µελέτη θα γίνει χρήση των 

ασυµπτωτικών κριτικών τιµών του ελέγχου καθώς ο υπολογισµός κριτικών τιµών από 

εµπειρικές κατανοµές θα ήταν µια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία.   

Ο έλεγχος Zivot και Andrews (1992), εφαρµόστηκε στις χρονοσειρές των δύο 

µέτρων ΒΧ και του πληθωρισµού και για όλες της χώρες της µελέτης. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου για κάθε µία από τις τρεις προτεινόµενες εκδοχές µαζί µε 

τις αντίστοιχες ασυµπτωτικές κριτικές τιµές για τα συνήθη επίπεδα σηµαντικότητας 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.2. Εξετάζοντας τις τιµές της εκτιµηµένης 

στατιστικής του ελέγχου, για τη µεταβλητή του πληθωρισµού, σχεδόν σε κάθε  
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Πίνακας 6.2 Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας Zivot & Andrews.  
             

Μεταβλητή  IN  CUs  CUe 
  Υπόδειγµα  Υπόδειγµα  Υπόδειγµα 

Χώρα  A B C  A B C  A B C 

Αυστρία  
1970 0
3.31

⁄
−  

1973 0
3.61

⁄
−  

1976 0
4.00

⁄
−   

1980 1 **
4.95
⁄ ⁄

−  
1984 1 ***

5.31
⁄ ⁄

−  
1988 1 ***

6.95
⁄ ⁄

−   
1981 3 ***

5.69
⁄ ⁄

−  
1986 3 ***

4.96
⁄ ⁄

−  
1981 3 **

5.32
⁄ ⁄

−  

Βέλγιο  
1971 1
4.82

⁄
−  

1974 1
3.06

⁄
−  

1972 1 *
5.05

⁄ ⁄
−   

1981 1 ***
5.40
⁄ ⁄

−  
1971 1 **

4.66
⁄ ⁄

−  
1988 1 ***

6.06
⁄ ⁄

−   
1985 0
4.07

⁄
−  

1982 0
3.51

⁄
−  

1975 0 *
4.95
⁄ ⁄

−  

Ισπανία  
1972 0
4.22

⁄
−  

1975 0
3.04

⁄
−  

1972 0
4.09

⁄
−   

1981 3 *
4.63
⁄ ⁄

−  
1982 3 *

4.38
⁄ ⁄

−  
1985 3 *

4.87
⁄ ⁄

−   
1978 1 *

4.71
⁄ ⁄

−  
1982 1 **

4.88
⁄ ⁄

−  
1987 1 ***

5.81
⁄ ⁄

−  

Ιταλία  
1970 2
1.80

⁄
−  

1974 0
3.01

⁄
−  

1972 0
4.65

⁄
−   

1992 2 ***
5.87
⁄ ⁄

−  
1989 2 ***

5.32
⁄ ⁄

−  
1993 2 **

5.35
⁄ ⁄

−   
1978 3 **

5.22
⁄ ⁄

−  
1980 3 ***

5.03
⁄ ⁄

−  
1975 4 **

5.31
⁄ ⁄

−  

Ελλάδα  
1972 0
4.33

⁄
−  

1981 0 *
4.17
⁄ ⁄

−  
1972 0
4.61

⁄
−   

2000 1 *
4.78

⁄ ⁄
−  

1996 1 ***
5.20
⁄ ⁄

−  
1993 1 **

5.05
⁄ ⁄

−   
1981 3 ***

5.56
⁄ ⁄

−  
1998 3 ***

4.99
⁄ ⁄

−  
1981 3 *

5.06
⁄ ⁄

−  

∆ανία  
1982 0
3.83

⁄
−  

1974 0
3.61

⁄
−  

1982 2
4.27

⁄
−   

1975 0 **
5.07
⁄ ⁄

−  
1982 0 **

4.81
⁄ ⁄

−  
1975 0 **

5.22
⁄ ⁄

−   
1974 3 *

4.60
⁄ ⁄

−  
1982 3 **

4.68
⁄ ⁄

−  
1980 3
4.67

⁄
−  

Φιλανδία  
1970 0
4.53

⁄
−  

1974 0
3.65

⁄
−  

1972 0
4.43

⁄
−   

1997 1 *
4.72

⁄ ⁄
−  

1994 1 *
4.30

⁄ ⁄
−  

1998 1 *
4.93
⁄ ⁄

−   
1991 1 ***

5.42
⁄ ⁄

−  
1996 1 ***

5.13
⁄ ⁄

−  
1991 1 ***

5.60
⁄ ⁄

−  

Η. Β.  
1970 0
3.37

⁄
−  

1974 0
3.80

⁄
−  

1980 0
4.49

⁄
−   

1978 1 ***
5.37
⁄ ⁄

−  
1982 1 **

4.84
⁄ ⁄

−  
1986 1 ***

5.84
⁄ ⁄

−   
1981 3 ***

5.53
⁄ ⁄

−  
1983 3 **

4.92
⁄ ⁄

−  
1981 3 **

5.49
⁄ ⁄

−  

Ολλανδία  
1982 0
4.26

⁄
−  

1971 0
3.05

⁄
−  

1976 0
4.02

⁄
−   

1984 0
3.56

⁄
−  

2001 0
3.48

⁄
−  

1984 0
3.52

⁄
−   

1989 1
3.89

⁄
−  

1983 1
3.59

⁄
−  

1988 1
3.96

⁄
−  

Γαλλία  
1983 0
3.27

⁄
−  

1974 0
2.77

⁄
−  

1982 0
3.90

⁄
−   

1986 1
4.36

⁄
−  

1976 1
3.97

⁄
−  

1986 1 **
5.16
⁄ ⁄

−   
1980 1
3.75

⁄
−  

1984 1
3.76

⁄
−  

1988 1
4.46

⁄
−  

Γερµανία  
1969 1
3.64

⁄
−  

1973 1
3.62

⁄
−  

1970 1
4.59

⁄
−   

1989 1
4.51

⁄
−  

1999 1
3.08

⁄
−  

1989 1
4.07

⁄
−   

1990 1 **
5.03
⁄ ⁄

−  
1972 1 **

4.54
⁄ ⁄

−  
1990 1 **

5.09
⁄ ⁄

−  

Πορτογαλία  
1970 4
1.96

⁄
−  

1971 4
1.94

⁄
−  

1974 4
3.68

⁄
−   

1999 1 ***
5.73
⁄ ⁄

−  
1999 1 ***

6.62
⁄ ⁄

−  
1998 1 ***

6.50
⁄ ⁄

−   
1988 1 *

4.74
⁄ ⁄

−  
1976 1 ***

4.95
⁄ ⁄

−  
1988 1 ***

5.62
⁄ ⁄

−  

Σουηδία  
1992 2
3.51

⁄
−  

1978 2
3.59

⁄
−  

1973 2
3.75

⁄
−   

1987 2 *
4.77
⁄ ⁄

−  
1979 2 *

4.20
⁄ ⁄

−  
1976 2 *

5.01
⁄ ⁄

−   
1991 1
4.09

⁄
−  

1997 1
3.69

⁄
−  

1991 1
4.32

⁄
−  

Ιρλανδία  
1982 1
3.70

⁄
−  

1974 1
3.68

⁄
−  

1985 1
3.50

⁄
−   

1998 2
3.79

⁄
−  

1995 2 **
4.52
⁄ ⁄

−  
1992 3 *

4.85
⁄ ⁄

−   
1999 3 ***

5.39
⁄ ⁄

−  
1993 3 *

4.35
⁄ ⁄

−  
1999 3 **

5.17
⁄ ⁄

−  
             

Κριτικές τιµές για τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας Zivot & Andrews  
       

  Υπόδειγµα Α  Υπόδειγµα Β  Υπόδειγµα C 
1%   -5.34    -4.93    -5.57  
5%   -4.80    -4.42    -5.08  
10%   -4.58    -4.11    -4.82  

             

Σηµειώσεις: 
Κάτω από κάθε υπολογιζόµενη στατιστική παρουσιάζονται µε τη σειρά α) ο χρονικό σηµείο κατά το οποίο έλαβε 
χώρα η διαρθρωτική µεταβολή β) το πλήθος των χρονικών υστερήσεων που εκτιµήθηκαν σε κάθε ένα υπόδειγµα γ) το 
επίπεδο της σηµαντικότητας, (*), (**) και ( ***),  δηλώνουν την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο 
σηµαντικότητας 0.10, 0.05 και 0.01, αντίστοιχα. 
 

 

περίπτωση αποτυγχάνεται η απόρριψη της Η0 υπόθεσης περί ύπαρξης µοναδιαίας 

ρίζας, ενισχύοντας έτσι την πεποίθηση ότι ο πληθωρισµός είναι µη-στάσιµη 

µεταβλητή ακόµη και αν επιτραπεί η παρουσία µιας διαρθρωτικής µεταβολής στην 

τάση ή στον σταθερό όρο ή και τα δύο. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν η Ελλάδα 
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και το Βέλγιο, χώρες για τις οποίες απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση µόνο σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 0.10 και µόνο για τα υποδείγµατα Β και C, αντίστοιχα.  

Στρέφοντας την προσοχή µας τώρα στη µεταβλητή του ΒΧ από τη 

µεθοδολογία SVAR (CUs), γίνεται εµφανές ότι σχεδόν για κάθε χώρα και υπόδειγµα η 

µηδενική υπόθεση απορρίπτεται (σε διαφορετικό επίπεδο σηµαντικότητας), 

αυξάνοντας έτσι τις ενδείξεις, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου ADF 

και Vogelsang-Perron, ότι πρόκειται για µία στάσιµη µεταβλητή. Εξαιρέσεις στο 

γενικό αυτό συµπέρασµα είναι η Ολλανδία και η Γερµανία, όπου για κάθε ένα από τα 

εξεταζόµενα υποδείγµατα (A, B, και C) αποτυγχάνεται η απόρριψη της µηδενικής 

υπόθεσης. Τέλος, η µεταβλητή του ΒΧ από το ECFIN (CUe) παρουσιάζει σχεδόν τα 

ίδια αποτελέσµατα µε αυτά του CUs, γεγονός που σηµαίνει ότι πρόκειται επίσης για 

µία στάσιµη µεταβλητή. Οι χώρες οι οποίες παρεκκλίνουν από την απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης είναι η Ολλανδία, η Γαλλία και η Σουηδία.              

 
 
 
 

6.3.3. Ο έλεγχος Lee-Strazicich. 

Ο έλεγχος των Zivot και Andrews (1992), επιδέχεται αντίστοιχης κριτικής µε 

αυτή του ελέγχου ADF. Οι Lee και Strazicich (2003, α) σηµειώνουν ότι αναµένεται 

µείωση στην ισχύ του ελέγχου, ως προς την απόρριψη της µοναδιαίας ρίζας, όταν 

υφίστανται δύο διαθρωτικές µεταβολές και εφαρµόζεται ένας έλεγχος ο οποίος 

λαµβάνει υπόψη του µόνο τη µία διαρθρωτική µεταβολή. Επιπρόσθετη κριτική σε 

ελέγχους τύπου ADF, όπως των Zivot και Andrews (1992), είναι ότι οι κριτικές τιµές 

λαµβάνονται θεωρώντας ότι δεν υπάρχει καµία διαρθρωτική µεταβολή κάτω από την 

µηδενική υπόθεση. Οι Nunes et. al. (1997) και οι Lee και Strazicich (2003, β) έδειξαν 

ότι µια τέτοια θεώρηση οδηγεί σε εσφαλµένες απορρίψεις της µηδενικής υπόθεσης. 
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Οι Lee και Strazicich (2003, β), µε σκοπό να αντιπαρέλθουν την παραπάνω κριτική 

προτείνουν έναν έλεγχο µε δυο διαρθρωτικές µεταβολές και τη χρήση της LM 

στατιστικής, ώστε ο έλεγχος να µένει ανεπηρέαστος από την παρουσία των όποιων 

διαρθρωτικών µεταβολών κάτω από την µηδενική υπόθεση. Ο έλεγχος µοναδιαίας 

ρίζας µε χρήση της LM στατιστικής µπορεί να εξηγηθεί αν θεωρήσουµε την 

παρακάτω πρότυπο γεννήτρια διαδικασία (data generating process) για την 

µεταβλητή ty : 

 

          1t t t t t ty Z e       µε       e eδ β ε−′= + = +  

 

όπου, Ζt εµπεριέχει εξωγενείς µεταβλητές και εt ο όρος σφάλµατος µε τις κλασικές 

ιδιότητες. Στην περίπτωση που επιτρέπονται δύο διαρθρωτικές µεταβολές µόνο στον 

σταθερό όρο στις χρονικές περιόδους ΤΒ1 και ΤΒ2 (υπόδειγµα Α), τότε Ζt = [1, t, D1t, 

D2t] , ενώ στην αντίθετη περίπτωση όταν δηλαδή επιτρέπονται δύο διαρθρωτικές 

µεταβολές στην χρονική τάση και τον σταθερό όρο στις χρονικές περιόδους ΤΒ1 και 

ΤΒ2 (υπόδειγµα C), τότε Ζt = [1, t, D1t, D2t, DT1t, DT2t], µε Djt = 1 για t ≥ ΤΒj+1, j=1,2 

και Djt = 0 σε κάθε άλλη περίπτωση, και DTjt = t  για t ≥ ΤΒj+1, j=1,2 και DTjt = 0 σε 

κάθε άλλη περίπτωση.  

Οι Lee και Strazicich (2003, β), υπολογίζουν την LM στατιστική δια µέσω της 

παρακάτω παλινδρόµησης:   

 

1 1

k

t t t l t l tl
y Z S c S      δ φ µ− −=

′∆ = ∆ + + ∆ +∑ɶ ɶ               (6.1) 
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όπου, ˆˆ
t t x t tS y Zδ= −Ψ −ɶ , t = 2,…,T;  t̂δ  είναι το διάνυσµα των συντελεστών από την 

παλινδρόµηση του ty∆  στο tZ∆ , ˆ
xΨ = 1 1 t̂y Zδ−  µε 1y  και 1Z  να αναπαριστούν τις 

πρώτες παρατηρήσεις των ty  και tZ , αντίστοιχα. Τέλος, οι υστερήσεις της 

µεταβλητής t lS−∆ ɶ  εισάγονται ώστε να διορθωθεί η δυνητική παρουσία γραµµικής 

συσχέτισης στον διαταρακτικό όρο. Η LM στατιστική λαµβάνεται από τη σχέση (6.1) 

δια µέσω της t-στατιστικής για τον έλεγχο 0φ = , δηλαδή: ˆ ˆˆ( ) . .( )T Ts eτ λ φ φ= , όπου 

λ=[ΤΒ1/Τ, ΤΒ2/Τ ].  Τα ακριβή σηµεία κατά τα οποία λαµβάνουν χώρα οι διαρθρωτικές 

µεταβολές ΤΒ1 και ΤΒ2, προσδιορίζονται από την ελάχιστη τιµή της t-στατιστικής από 

το σύνολο όλων των πιθανών σηµείων.  

Συµπερασµατικά λοιπόν, στον έλεγχο Lee και Strazicich (2003, β) εξετάζεται η 

µηδενική υπόθεση της µοναδιαίας ρίζας (µη-στασιµότητα) έναντι της εναλλακτικής 

υπόθεσης της στασιµότητας γύρω από χρονική τάση µε δύο διαρθρωτικές µεταβολές. 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται στην περίπτωση που η εκτιµηµένη LM στατιστική 

είναι µεγαλύτερη σε απόλυτη τιµή από την σχετική κριτική τιµή. Οι Lee και 

Strazicich (2003, β), έδειξαν ότι οι κριτικές τιµές για το υπόδειγµα Α είναι 

ανεπηρέαστες από τη σχετική θέση των διαρθρωτικών µεταβολών στο δείγµα ενώ 

αντίθετα οι κριτικές τιµές για το υπόδειγµα C εξαρτώνται από τις σχετικές θέσεις των 

διαρθρωτικών µεταβολών µέσα στο υπο εξέταση δείγµα. Οι κριτικές τιµές 

παρέχονται από τους  Lee και Strazicich (2003, β).  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου Lee και Strazicich (2003, β) για τον πληθωρισµό 

(IN), το ΒΧ από τη µέθοδο SVAR (CUs) και το ΒΧ του ECFIN (CUe), 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.3. Κάθε µία από τις µεταβλητές ελέγχθηκε 

για µοναδιαία ρίζα κάτω από την εναλλακτική υπόθεση των δύο διαρθρωτικών 

µεταβολών στον σταθερό όρο (υπόδειγµα Α) και των δύο διαρθρωτικών µεταβολών 
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στον σταθερό όρο και τη χρονική τάση (υπόδειγµα C). Οι κριτικές τιµές για κάθε 

περίπτωση παρέχονται αναλυτικά στο κάτω τµήµα του Πίνακα 6.3.  Ερµηνεύοντας τα 

αποτελέσµατα για τη µεταβλητή του πληθωρισµού και για το υπόδειγµα Α, 

διαπιστώνεται η αποτυχία απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης, περί ύπαρξης 

µοναδιαίας ρίζας, για όλες τις χώρες, παρέχοντας στην ουσία υποστήριξη στην 

υπόθεση της µη-στασιµότητας των σειρών. Για την ίδια µεταβλητή και για το 

υπόδειγµα C, φαίνεται για το σύνολο των σειρών να υπάρχει σηµαντική ένδειξη υπέρ 

της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας για 13 από τις 14 χώρες, µε εξαίρεση το Βέλγιο, χώρα 

για τις οποία απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01. 

Συνεχίζοντας την ερµηνεία των αποτελεσµάτων για τη µεταβλητή του ΒΧ από τη 

µέθοδο SVAR και για τα δύο εφαρµοζόµενα υποδείγµατα (Α και C), σε αντίθεση µε 

τον πληθωρισµό, οι συνολικές ενδείξεις τείνουν να απορρίπτουν τη µηδενική 

υπόθεση της µη-στασιµότητας, ενισχύοντας ουσιαστικά τα ευρήµατα όλων των 

προηγουµένων εφαρµοσθέντων ελέγχων. Ειδικότερα, για το υπόδειγµα A, από τις 14 

συνολικά χώρες σε 10 από αυτές η υπόθεση της µη-στασιµότητας απορρίπτεται µε 

εξαιρέσεις την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Γερµανία και την Ιρλανδία, ενώ για το 

υπόδειγµα C, η υπόθεση της µη-στασιµότητας απορρίπτεται σε 13 χώρες, µε µόνη 

εξαίρεση να είναι η χώρα της Ολλανδίας. Τέλος, αντίστοιχα είναι και τα ευρήµατα 

για τη µεταβλητή του ΒΧ του ECFIN, όπου η υπόθεση της µη-στασιµότητας 

απορρίπτεται για όλες τις χώρες πλην του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Ιρλανδίας, 

για το υπόδειγµα Α, ενώ για το υπόδειγµα C οι µόνες χώρες για τις οποίες δεν 

απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση είναι η Ολλανδία και η Ιρλανδία.      
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Πίνακας 6.3 Έλεγχος µοναδιαίας ρίζας Lee & Strazicich.  
           

Μεταβλητή  IN  CUs  CUe 
  Υπόδειγµα  Υπόδειγµα  Υπόδειγµα 

Χώρα  A C  A C  A C 

Αυστρία  
70 83
3.42
⁄

−  
70 82
4.85
⁄

−   
75 85 ***

5.46
⁄ ⁄
−  

77 88 ***
5.76
⁄ ⁄
−   

77 90 **
4.12
⁄ ⁄

−  
86 92 **

6.30
⁄ ⁄

−  

Βέλγιο  
67 84
3.28
⁄

−  
71 85 ***

6.87
⁄ ⁄
−   

76 85 **
4.48
⁄ ⁄

−  
80 88 ***

7.03
⁄ ⁄
−   

85 93
3.37
⁄

−  
75 97 *
5.46
⁄ ⁄

−  

Ισπανία  
68 75
1.77
⁄

−  
74 84
3.89
⁄

−   
75 95 ***

5.81
⁄ ⁄
−  

84 94 **
5.94
⁄ ⁄

−   
75 78 ***

5.30
⁄ ⁄
−  

77 86 **
6.83
⁄ ⁄

−  

Ιταλία  
72 82
1.77
⁄

−  
71 83
5.20
⁄

−   
90 93 ***

6.65
⁄ ⁄
−  

87 94 ***
7.25
⁄ ⁄
−   

76 84 **
4.01
⁄ ⁄

−  
75 85 **

5.87
⁄ ⁄

−  

Ελλάδα  
71 92
2.44
⁄

−  
70 84
5.10
⁄

−   
75 96
3.59
⁄

−  
81 99 ***

7.26
⁄ ⁄
−   

79 82 **
4.04
⁄ ⁄

−  
81 92 **

6.03
⁄ ⁄

−  

∆ανία  
71 81
2.82
⁄

−  
71 81
4.89
⁄

−   
77 94 ***

5.21
⁄ ⁄
−  

82 94 **
6.18
⁄ ⁄

−   
85 93 **

4.07
⁄ ⁄

−  
83 93 **

5.78
⁄ ⁄

−  

Φιλανδία  
66 72
2.38
⁄

−  
71 83
4.76
⁄

−   
76 97 ***

6.01
⁄ ⁄
−  

79 97 ***
6.93
⁄ ⁄
−   

94 99 ***
6.21
⁄ ⁄
−  

85 94 **
6.32
⁄ ⁄

−  

Η. Β.  
72 79
2.82
⁄

−  
72 83
5.18
⁄

−   
75 83 ***

5.15
⁄ ⁄
−  

76 85 *
5.50
⁄ ⁄

−   
78 82 **

3.98
⁄ ⁄

−  
79 85 *
5.56
⁄ ⁄

−  

Ολλανδία  
67 81
2.82
⁄

−  
71 86
4.83
⁄

−   
83 88
2.94
⁄

−  
83 02
4.95
⁄

−   
88 96
3.29
⁄

−  
75 84
4.73
⁄

−  

Γαλλία  
72 81
2.16
⁄

−  
71 83
3.61
⁄

−   
75 85 **

4.44
⁄ ⁄

−  
84 92 **

5.76
⁄ ⁄

−   
87 97 *
3.56
⁄ ⁄

−  
86 95 **

6.27
⁄ ⁄

−  

Γερµανία  
71 84
2.39
⁄

−  
69 82
4.70
⁄

−   
91 02
2.40
⁄

−  
87 94 ***

6.52
⁄ ⁄
−   

87 93 ***
4.58
⁄ ⁄
−  

87 93 ***
7.26
⁄ ⁄
−  

Πορτογαλία  
72 83
2.12
⁄

−  
71 84
4.64
⁄

−   
85 02 ***

6.27
⁄ ⁄
−  

77 86 ***
6.99
⁄ ⁄
−   

75 86 ***
4.97
⁄ ⁄
−  

76 86 ***
6.71
⁄ ⁄
−  

Σουηδία  
68 90
3.19
⁄

−  
77 91
4.85
⁄

−   
80 84 **

3.88
⁄ ⁄

−  
77 91 ***

8.59
⁄ ⁄
−   

85 93 **
4.07
⁄ ⁄

−  
84 94 ***

6.50
⁄ ⁄
−  

Ιρλανδία  
67 81
2.84
⁄

−  
71 83
4.69
⁄

−   
80 95
2.33
⁄

−  
82 96 *
5.64
⁄ ⁄

−   
75 96
3.32
⁄

−  
78 97
4.89
⁄

−  
          

Κριτικές τιµές για τον έλεγχο µοναδιαίας ρίζας  LM 
       

Υπόδειγµα A     

  1%  5%  10% 

  -4.54  -3.84  -3.50 
       

Υπόδειγµα C     
λ1/λ2  0.4  0.6  0.8 

  1% 5% 10%  1% 5% 10%  1% 5% 10% 

0.2  -6.16 -5.59 -5.27  -6.41 -5.74 -5.32  -6.33 -5.71 -5.33 

0.4  - - -  -6.45 -5.67 -5.31  -6.42 -5.65 -5.32 

0.6  - - -  - - -  -6.32 -5.73 -5.32 
             

Σηµειώσεις: 
Κάτω από κάθε υπολογιζόµενη στατιστική παρουσιάζονται µε τη σειρά α) τα χρονικά σηµείο κατά τα 
οποίο έλαβαν χώρα οι διαρθρωτικές µεταβολές β) το επίπεδο της σηµαντικότητας. (*), (**) και ( ***),  
δηλώνουν την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.10, 0.05 και 0.01, 
αντίστοιχα. 

 

Τα συνολικά συµπεράσµατα για την τάξη ολοκλήρωσης των µεταβλητών του 

πληθωρισµού και των δύο µέτρων ΒΧ, έπειτα από την εφαρµογή των παραπάνω 

ελέγχων περί ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Ο 
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πληθωρισµός, για κάθε µία από τις χώρες που εξετάζονται, παρουσιάζεται να είναι 

µια Ι(1) µεταβλητή, όπως αρχικά διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ADF και εν συνεχεία 

επιβεβαιώθηκε από την εφαρµογή των ελέγχων των Zivot και Andrews (1992) και 

Lee και Strazicich (2003) µε την παρουσία µίας και δύο διαρθρωτικών µεταβολών, 

αντίστοιχα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η µεταβλητή του πληθωρισµού για την 

περίπτωση του Βελγίου καθώς οι ενδείξεις περί στασιµότητας, σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.10, που προκύπτουν από τους ελέγχους ADF και Zivot και 

Andrews (1992), φαίνονται να ενισχύονται από των έλεγχο των Lee και Strazicich 

(2003), εκ του οποίου βεβαιώνεται στασιµότητα για το υπόδειγµα C και σε  επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.01.  

Τα πράγµατα ενώ φαίνεται να είναι περισσότερο σύνθετα στην περίπτωση των 

δύο µεταβλητών του ΒΧ όταν χρησιµοποιείται αρχικά ο έλεγχος ADF (Πίνακας 5.9), 

αρχίζει να ξεκαθαρίζει το ζήτηµα της τάξης ολοκλήρωσης µόλις εφαρµοσθούν 

έλεγχοι οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη διαρθρωτικών µεταβολών. Πιο 

συγκεκριµένα η εφαρµογή των ελέγχων των Zivot και Andrews (1992) όπως και των 

Lee και Strazicich (2003), ενισχύουν τις ενδείξεις περί στασιµότητας των δύο 

εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ. Αυτό που τελικά διαφαίνεται έπειτα από την 

εφαρµογή όλων των σχετικών ελέγχων είναι ότι ο πληθωρισµός είναι µία Ι(1) 

µεταβλητή ενώ και τα δύο µέτρα του ΒΧ είναι Ι(0) µεταβλητές.    

 

 

6.4. Εµπειρική Ανάλυση   

6.4.1. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL.  

Προκειµένου να εξεταστεί εµπειρικά η ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης και οι 

δυναµικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ και του 
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πληθωρισµού, η µεθοδολογία συνολοκλήρωσης που χρησιµοποιείται είναι αυτή των 

αυτό-παλίνδροµων κατανεµηµένων χρονικών υστερήσεων (ARDL) όπως προτάθηκε 

από τους Pesaran et al. (2001). Η µεθοδολογία των Pesaran et al. (2001), υιοθετήθηκε 

για τους παρακάτω τρεις βασικούς λόγους: πρώτον, η εφαρµογή της ARDL τεχνικής 

θεωρείται σχετικά απλή, σε σύγκριση µε την πολυµεταβλητή τεχνική των Johansen 

και Juselius (1990), καθώς  επιτρέπει την εκτίµηση της µακροχρόνιας σχέσης µε την 

χρήση ελαχίστων τετραγώνων (OLS), δεδοµένου ότι η τάξη των χρονικών 

υστερήσεων του υποδείγµατος έχει προσδιοριστεί. ∆εύτερον, ένα πολύ σηµαντικό 

πλεονέκτηµα είναι ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για τις ερµηνευτικές µεταβλητές να 

είναι όλες ολοκληρωµένες πρώτης τάξης (Ι(1)). Για τον λόγο αυτό, αυτή η 

προσέγγιση συνολοκλήρωσης επιτρέπει την εξέταση ύπαρξης µακροχρόνιας σχέσης 

µεταξύ µεταβλητών οι οποίες είναι διαφορετικής τάξης ολοκλήρωσης όπως ακριβώς 

συµβαίνει µεταξύ του ΒΧ και του πληθωρισµού. Τρίτον, ο έλεγχος ARDL είναι 

αποτελεσµατικότερος σε µικρά και πεπερασµένα δείγµατα που κατά βάσει 

συναντιούνται σε µακροοικονοµικές εφαρµογές όπως άλλωστε συµβαίνει και µε στην 

περίπτωση µας. Επιπροσθέτως, σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι παρέχονται 

επακριβείς κριτικές τιµές για δείγµατα µεγέθους από 30 έως και 80 παρατηρήσεων 

από τον Narayan (2005), κάτι που βοηθάει ιδιαίτερα στην λήψη αξιόπιστων 

αποτελεσµάτων. Ένα βασικό µειονέκτηµα του ελέγχου ARDL είναι ότι προϋποθέτει 

την ύπαρξη µίας και µόνο µίας µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ των εµπλεκόµενων 

µεταβλητών και αποκλείει κάθε άλλη περίπτωση. Στην δική µας περίπτωση όµως, το 

µειονέκτηµα αυτό δεν υφίσταται από τη στιγµή που η υιοθετούµενη εξειδίκευση έχει 

µόνο τον ΒΧ ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος 

ARDL δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εµπλέκονται 

µεταβλητές, των οποίων η τάξη ολοκλήρωσης είναι µεγαλύτερη από Ι(1) (Pesaran et 
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al., 2001). Συνολικά λοιπόν, η µεθοδολογία ARDL θεωρήθηκε ότι για την 

συγκεκριµένη εφαρµογή συνιστά την καλύτερη δυνατή επιλογή.      

    

6.4.2 Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης ARDL (the bounds test for cointegration). 

 Συνοπτικά η µεθοδολογία των Pesaran et al. (2001), για τη διεξαγωγή του 

ελέγχου συνολοκλήρωσης µπορεί να παρουσιαστεί ως εξής: θεωρούµε ότι η πρότυπο 

γεννήτρια διαδικασία (data generating process) ενός (k+1) διανύσµατος τυχαίων 

µεταβλητών 1{ } t
∞
=tz , µπορεί να αποδοθεί από ένα VAR υπόδειγµα p τάξης όπως 

ακριβώς παρουσιάζεται από τη σχέση (6.1) παρακάτω:   

 

( )( )L t ;    t=1,2,3,...− − =t tΦ z µ γ ε                                      (6.1) 

 

όπου, L είναι ο χρονικός τελεστής, 1 1
( )

ip

k ii
L L+ =

= −∑Φ I Φ  είναι η (k+1×k+1) µήτρα 

των πολυωνύµων των χρονικών υστερήσεων, µ  και γ  είναι άγνωστα (k+1) 

διανύσµατα συντελεστών του σταθερού όρου και της χρονικής τάσης, αντίστοιχα, t 

είναι η χρονική τάση και τέλος 1{ } t
∞
=tε  είναι το (k+1) διάνυσµα των τυχαίων όρων.  

Οι Pesaran et al. (2001) υποθέτοντας ότι οι µεταβλητές του διανύσµατος 

1{ } t
∞
=tz  είναι Ι(0) ή Ι(1) ή συνολοκληρώσιµες και επανεκφράζοντας τη µήτρα ( )LΦ  

σε όρους υποδείγµατος διόρθωσης σφάλµατος: ( ) ( )(1 )L L L L≡ − + −Φ Π Γ  µε τη 

µήτρα των µακροχρόνιων πολλαπλασιαστών να ορίζεται ως 1 1
( )

p

k ii+ =
≡ − −∑Π I Φ  

και τη βραχυχρόνια µήτρα των χρονικών υστερήσεων 
1

1 1
( )

p i
k ii

L L
−

+ =
≡ −∑Γ I Γ , όπου 

1
1.... 1

p

i jj i
;     i p

= +
= − Φ = −∑Γ , εξέφρασαν τη σχέση (6.1) σε όρους ενός 

υποδείγµατος διόρθωσης σφάλµατος (error correction model), όπως παρακάτω:  
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1

1

p

i
t ;    t=1,2,3,...

−

=
∆ = + + + ∆ +∑t 0 1 t-1 i t-1 tz a a Πz Γ z ε             (6.2) 

 

όπου, (1 )L∆ ≡ − , ( )= − + +0a Πµ Γ Π γ , 1 = −a Πγ  και 
1

p

i
i

=
= −Π +∑ iΓ Φ   

 

Η µεθοδολογία συνολοκλήρωσης των Pesaran et al. (2001), σε αντίθεση µε τη 

µεθοδολογία του Johansen (1988), θεωρεί ότι µεταξύ των εµπλεκόµενων µεταβλητών 

υφίσταται ένα και µόνο ένα διάνυσµα συνολοκλήρωσης. Για το λόγο αυτό το 

διάνυσµα tz  διαµερίζεται (partitioned) σε ( , )ty ′ ′=t tz x , όπου ty  είναι η µεταβλητή η 

οποία επρόκειτο να υποδειγµατοποιηθεί σε σχέση µε το tx  και τις παρελθοντικές 

τιµές του  { } 1

1

t

t i i

−

− =
z . Με την ίδια λογική ο όρος σφάλµατος της σχέσης (6.2), 

επιµερίζεται σε ( , )ytε ′ ′=t xtε ε , έχοντας ως µήτρα διακύµανσης-συνδιακύµασης των 

σφαλµάτων  την παρκάτω:  

 

yyω 
=  Ω 

yx

xy xx

ω
Ω

ω
                   (6.3) 

 

Εν συνεχεία, µπορεί να εκφραστεί το ytε , υπο συνθήκη (conditionally) του xtε  ως 

εξής: 

 

 yt tuε = +-1
yx xx xtω Ω ε                   (6.4) 
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όπου, (0, )t uuu IN ω∼ , uu yyω ω≡ − -1
yx xx xyω Ω ω  µε tu  ανεξάρτητο του xtε .  

Αντικαθιστώντας τη σχέση  (6.4) στη σχέση (6.2) και αφού πρώτα διαµερίσουµε το 

0( , )ya ′ ′=0 x0a a , το 1( , )ya ′ ′=1 x1a a , το ( , )′ ′ ′= y xΠ π Π , το ( , )′ ′ ′= y xΓ γ Γ , και το 

, )′ ′ ′i yi xiΓ = (γ Γ , µε i=1,…, p-1, µπορούµε να λάβουµε το παρακάτω υπο συνθήκη 

υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος:  

 

1

0 1 1

p

t i t ti
y c c t x u ;      t=1,2,3,...

−

=
′ ′∆ = + + + ∆ + ∆ +∑y.x t-1 t-1π z ψ z ω            (6.5) 

 

όπου, -1
xx≡ Ω xyω ω , 0 0yc a ′≡ − x0ω a , 1 1yc a ′≡ − x1ω a , i

′ ′ ′≡ −yi xiψ γ ω Γ  µε i=1,…, p-1, 

και  ≡ −y.x y χπ π ωΠ .  

 

Στο σηµείο αυτό διαµερίζοντας τη µήτρα των µακροχρόνιων συντελεστών Π  

µε την ίδια λογική όπως ακριβώς συνέβη και µε το ( , )ty ′ ′=t tz x , έχουµε: 

 

yy yx

xy xx

π 
Π =  

 

π

π Π
 

 

Υποθέτοντας τώρα ότι 0xy =π , τότε η διαδικασία { } 1t t

∞

=
x  µπορεί να θεωρηθεί ως ο 

µακροχρόνιος προσδιοριστικός παράγοντας για το { } 1t t
y

∞

=
, καθώς όπως διακρίνεται 

και από την παρακάτω σχέση (6.6), δεν υπάρχει κάποια µορφή ανατροφοδότησης 

(feedback) από το επίπεδο του ty : 

 

1

1 1

p

i
t ;      t=1,2,3,...

−

=
∆ = + + + ∆ +∑t x0 x xx t-1 xi t-1 xtx a a Π x Γ z ε                        (6.6) 
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Η αποδοχή της υπόθεσης 0xy =π , ουσιαστικά είναι αυτή που καθορίζει ότι ο 

διεξαγόµενος έλεγχος συνολοκλήρωσης πρόκειται να επιβεβαιώσει το πολύ µία 

µακροχρόνια σχέση στο επίπεδο µεταξύ ty  και tx , ανεξάρτητα από την τάξη 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας { } 1t t

∞

=
x  και επιπρόσθετα το υπό συνθήκη υπόδειγµα 

διόρθωσης σφάλµατος τροποποιείται ως εξής:  

 

1

0 1 1 1

p

t yy t i t ti
y c c t y x u ;   t=1,2,3,...π

−

− =
′ ′∆ = + + + + ∆ + ∆ +∑yx.x t-1 t-1π x ψ z ω     (6.7) 

όπου, 0 ( , ) [ ( , )]yy yyc π π= − + +yx.x y.x yx.xπ µ γ π γ , 1 ( , )yyc π= − yx.xπ γ  και ′≡ −yx.x yx xxπ π ωΠ  

 

Οι Pesaran et al. (2001) έχοντας ορίσει τη γενική µορφή του υποδείγµατος 

διόρθωσης σφάλµατος όπως αυτό δίνεται από τη σχέση (6.7), τροποποίησαν τη 

γενική αυτή µορφή σε 5 διακριτές περιπτώσεις βάσει µια σειράς υποθέσεων που 

έχουν να κάνουν µε τον σταθερό όρο και την χρονική τάση.47 Οι περιπτώσεις αυτές 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Περίπτωση 1. Αποκλείεται η παρουσία του σταθερού όρου και της χρονικής τάσης. 

Έτσι συνεπάγεται ότι 0 0c =  και 1 0c =  (ή διαφορετικά 0=µ  και 0=γ ), συνεπώς η 

σχέση  (6.7) τροποποιείται σε: 

 

 

 
1

1 1

p

t yy t i t ti
y y x uπ

−

− =
′ ′∆ = + + ∆ + ∆ +∑yx.x t-1 t-1π x ψ z ω                                    (6.8) 

 

                                                 
47 Αντίστοιχη τροποποίηση λαµβάνει χώρα και στον έλεγχο του Johansen (1988). 
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Περίπτωση 2. Αποκλείεται η παρουσία χρονικής τάσης και ο σταθερός όρος εισάγεται 

µε περιορισµό. Έτσι συνεπάγεται ότι 0 ( , )yyc π= − yx.xπ µ  και 1 0c =  (ή διαφορετικά 

0=γ ), συνεπώς η σχέση  (6.7) τροποποιείται σε: 

 

1

1 1
( , )

p

t yy yy t i t ti
y y x uπ π

−

− =
′ ′∆ = − + + + ∆ + ∆ +∑yx.x yx.x t-1 t-1π µ π x ψ z ω            (6.9) 

 

Περίπτωση 3. Αποκλείεται η παρουσία χρονικής τάσης και ο σταθερός όρος εισάγεται 

χωρίς περιορισµό (αγνοείται ο περιορισµός 0 ( , )yyc π= − yx.xπ µ ). Έτσι συνεπάγεται ότι 

0 0c ≠  και 1 0c =  (ή διαφορετικά 0=γ ), συνεπώς η σχέση  (6.7) τροποποιείται σε: 

 

1

0 1 1

p

t yy t i t ti
y c y x uπ

−

− =
′ ′∆ = + + + ∆ + ∆ +∑yx.x t-1 t-1π x ψ z ω            (6.10) 

 

Περίπτωση 4. Επιτρέπεται η παρουσία του σταθερού όρου και η χρονική τάση 

εισάγεται µε περιορισµό. Έτσι συνεπάγεται ότι 0 0c ≠  και 1 ( , )yyc π= − yx.xπ γ , 

συνεπώς η σχέση  (6.7) τροποποιείται σε: 

 

1

0 1 1
( )

p

t yy t y i t ti
y c y t x uπ γ

−

− =
′ ′∆ = + − + + ∆ + ∆ +∑yx.x t-1 t-1π x ψ z ω           (6.11) 

 

Περίπτωση 5. Επιτρέπεται η παρουσία του σταθερού όρου και της χρονικής τάσης. 

Έτσι συνεπάγεται ότι 0 0c ≠  και 1 0c ≠ , συνεπώς το υπο συνθήκη υπόδειγµα 

διόρθωσης σφάλµατος είναι η σχέση  (6.7), αγνοώντας όµως τον περιορισµό ο οποίος 

σχετίζεται µε την χρονική τάση ( 1 ( , )yyc π= − yx.xπ γ ). 
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Για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις η επιβεβαίωση ή όχι της όποιας 

µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ ty  και tx , έχει να κάνει µε τον έλεγχο της από κοινού 

σηµαντικότητας των συντελεστών οι οποίοι σχετίζονται µε τις µεταβλητές 1ty −  και 

1t−x . Αυτό σηµαίνει ότι η µηδενική υπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η 

Η0: 0yyπ = =yx.xπ  έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης Η1: 0; 0yyπ ≠ ≠yx.xπ . 

 

 

6.4.3. Εφαρµογή του ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL.  

Βάσει της τρίτης περίπτωσης και συνεπώς της σχέσης (6.10), το υπό συνθήκη 

υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος για την εξεταζόµενη περίπτωση µεταξύ του 

πληθωρισµού και των δύο ανταγωνιστικών µέτρων του ΒΧ, λαµβάνει την παρακάτω 

µορφή:  

 

10 1 1 21 0 t

p q j j
t i t i i t i t t ti i

IN c IN CU IN CU Dφ ϑ δ δ ψ ε
−− − −= =

∆ = + ∆ + ∆ + + + +∑ ∑    (6.12) 

 

όπου, ΙΝ ο πληθωρισµός, CU j ο βαθµός χρησιµοποίησης και J = s, e µε s και e να 

συµβολίζουν το µέτρο SVAR και ECFIN, αντίστοιχα, δ1 και δ2 οι µακροχρόνιοι 

συντελεστές και τέλος ψ ο συντελεστής της ψευδοµεταβλητής D. Η ψευδοµεταβλητή 

D λαµβάνει την τιµή 0 πριν το 1992 και την 1 για την περίοδο µετά από το 1992. Η 

ψευδοµεταβλητή D εισήχθη στην εξειδίκευση  (6.12) µε σκοπό να λάβουµε υπόψη 

τον αντίκτυπο του συµφώνου σταθερότητας στις µεταβολές του πληθωρισµού για 

όλες τις χώρες της παρούσας µελέτης.   

Το πρώτο βήµα στη διεξαγωγή του ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL είναι να 

εκτιµηθεί η σχέση (6.12) µε ελάχιστα τετράγωνα, µε σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
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µακροχρόνιας σχέσης δια µέσω της F-στατιστικής του ελέγχου της ταυτόχρονης  

σηµαντικότητας των συντελεστών που αντιστοιχούν στις µεταβλητές οι οποίες 

εµφανίζονται στο επίπεδο και µε µία χρονική υστέρηση. Με άλλα λόγια η µηδενική 

υπόθεση της απουσίας συνολοκλήρωσης είναι Η0: δ1=δ2=0, µε εναλλακτική την Η1: 

δ1≠δ2≠0. Η F-στατιστική από τον παραπάνω έλεγχο συγκρίνεται µε τις ασυµπτωτικές 

κριτικές τιµές που παρέχονται από τον Pesaran et al. (2001),48 για µεταβλητές µε τάξη 

ολοκλήρωσης I(d), όπου 0≤ d ≤ 1. Η τιµή του κάτω ορίου λαµβάνεται κάνοντας την 

υπόθεση ότι όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι I(0), ενώ η τιµή του άνω ορίου 

λαµβάνεται κάνοντας την υπόθεση ότι όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι I(1). 

Εάν η τιµή της F-στατιστικής είναι µεγαλύτερη από το άνω κριτικό όριο τότε η 

µηδενική υπόθεση της µη-συνολοκλήρωσης απορρίπτεται ανεξαρτήτως της τάξης 

ολοκλήρωσης που έχει η κάθε µεταβλητή. Αντιθέτως, αν η τιµή της F-στατιστικής 

είναι µικρότερη του κάτω κριτικού ορίου τότε αποτυγχάνει η απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης. Τέλος, αν η τιµή της F-στατιστικής βρίσκεται εντός του 

διαστήµατος που ορίζεται από τις δύο ασυµπτωτικές κριτικές τιµές τότε ο έλεγχος δεν 

είναι σε θέση να προσδιορίσει µε ασφάλεια την ύπαρξη συνολοκλήρωσης ή όχι.  

Στο σηµείο αυτό θεωρείται απαραίτητο να τονιστεί, όπως άλλωστε έχει ήδη 

αναφερθεί παραπάνω, ότι οι προερχόµενες κριτικές τιµές από τους Pesaran et al. 

(2001) είναι ασυµτωτικές και έχουν υπολογιστεί για δείγµατα 500 και 1000 

παρατηρήσεων κάνοντας χρήση 20.000 και 40.000 επαναλήψεων, αντιστοίχως. 

Συνεπώς, όπως υποστηρίζεται από τον Narayan (2005), οι παραπάνω κριτικές τιµές 

δεν θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν όταν το δείγµα είναι µικρό δεδοµένου ότι 

έχουν υπολογιστεί για τη χρήση µεγάλων δειγµάτων. Ειδικότερα, συγκρίνοντας τις 

κριτικές τιµές για ένα δείγµα 31 παρατηρήσεων µε τις αντίστοιχες τιµές που 

                                                 
48 Οι κριτικές τιµές του ελέγχου ARDL παρέχονται επίσης και από την εργασία των Pesaran και 
Pesaran (1997).  
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παρέχονται από τους Pesaran et al. (2001), διαπίστωσε ότι η άνω κριτική τιµή οι 

οποία προέρχεται από το µικρό δείγµα, σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% µε 4 

ανεξάρτητες µεταβλητές, είναι κατά 18.3% υψηλότερη. ∆εδοµένης αυτής της 

παρατηρούµενης απόκλισης των κριτικών τιµών εξαιτίας του µεγέθους του 

δείγµατος, ο Narayan (2005) υπολόγισε τις αντίστοιχες κριτικές τιµές για δείγµατα 

µεγέθους από 30 έως και 80 παρατηρήσεων,49 δείγµατα που κατά κόρον εντοπίζονται 

σε µακροοικονοµικές εφαρµογές όπως ακριβώς συµβαίνει και στην περίπτωση µας.      

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης των Pesaran et al. (2001) ή 

εναλλακτικά του ελέγχου ARDL, παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε χώρα και για 

κάθε ένα από τα δύο µέτρα ΒΧ στον Πίνακα 6.4. Στον διεξαγόµενο ARDL έλεγχο 

αρχικά έχει θεωρηθεί ως εξαρτηµένη µεταβλητή ο πληθωρισµός ενώ στη συνέχεια 

εξετάστηκε η περίπτωση κατά την οποία η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ο ΒΧ, µε τις 

προκύπτουσες F-στατιστικές για κάθε περίπτωση να συµβολίζονται ως FIN (IN |CU) 

και FCU(CU|IN), αντίστοιχα. Συγκρίνοντας τις τιµές της F-στατιστικής της πρώτης 

στήλης του Πίνακα 6.4, µε τις αντίστοιχες κριτικές τιµές για τα τυπικά επίπεδα 

σηµαντικότητας, διαπιστώνεται η ύπαρξη συνολοκλήρωσης όταν εξαρτηµένη 

µεταβλητή είναι ο πληθωρισµός και ανεξάρτητη ο ΒΧ από τη µέθοδο SVAR. 

Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται συνολοκλήρωση στο 0.01 για 7 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, 

Ισπανία, Ελλάδα, Η.Β., Σουηδία και Ιρλανδία), στο 0.05 για 6 χώρες (Ιταλία, ∆ανία, 

Ολλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Πορτογαλία) και στο 0.10 για µία µόνο χώρα 

(Φιλανδία). Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο ΒΧ από τη µέθοδο SVAR είναι 

η εξαρτηµένη µεταβλητή και ο πληθωρισµός η ανεξάρτητη (δεύτερη στήλη στον 

Πίνακα 6.4), τότε για καµία χώρα και οποιοδήποτε επίπεδο σηµαντικότητας δεν 

προκύπτει ουδεµία ένδειξη συνολοκλήρωσης. Το γεγονός αυτό µπορεί να ερµηνευτεί 

                                                 
49 Για τον υπολογισµό των κριτικών τιµών ο  Narayan (2005) έκανε χρήση του ιδίου κώδικα GAUSS 
που χρησιµοποίησαν και οι Pesaran et al. (2001).    
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ως ένδειξη ότι µακροχρόνια ο ΒΧ επηρεάζει τον πληθωρισµό (long-run forcing 

variable) και όχι το αντίστροφο.     

 

Πίνακας 6.4 έλεγχος συνολοκλήρωσης ARDL. 
  F-στατιστική 

Χώρα  FIN (IN |CUs) FCUs(CUs|IN)  FIN (IN |CUe) FCUe(CUe|IN) 

Αυστρία  9.4485*** 4.6339  8.8777** 4.5914 

Βέλγιο  9.7536*** 1.7420  4.1760 4.1835 
Ισπανία  10.7313*** 4.9144  7.7556* 3.0701 
Ιταλία  8.4626** 4.7605  8.7589** 3.6905 
Ελλάδα  9.2320*** 4.7449  8.8285*** 4.4043 
∆ανία  6.2570** 3.6956  5.7027* 4.8094 
Φιλανδία  5.5936* 3.3115  2.8888 4.8006 
Η. Β.  8.8828*** 3.9049  11.7109*** 4.3642 

Ολλανδία  8.3571** 2.0627  8.5619** 3.6335 
Γαλλία  7.6671** 2.3435  7.4935** 4.4694 
Γερµανία  6.9569** 2.0246  7.0146** 4.3217 
Πορτογαλία  6.6689** 1.6517  9.2906*** 3.3695 
Σουηδία  9.6359*** 2.8995  10.9240*** 4.3775 

Ιρλανδία  11.8624*** 2.1415  7.7926** 2.3401 
       

Κριτικές τιµές για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης ARDL 
       

 Επίπεδο Σηµαντικότητα 
 1%  5%  10% K=1 

N=40 
 7.625-8.825  5.260-6.160  4.235-5.000 

 

Σηµειώσεις: 
 (*)(**)(***), δηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.10, 0.05 και 0.01, 
αντίστοιχα.  Οι  κριτικές τιµές έχουν ανακτηθεί από τον Narayan (2005) για k=1 και N=40. 
 

 

Εξετάζοντας τώρα την τρίτη στήλη του Πίνακα 6.4, την περίπτωση δηλαδή 

κατά την οποία εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ο πληθωρισµός και ανεξάρτητη ο ΒΧ 

από τη µέθοδο ECFIN, διαπιστώνεται σχεδόν για το σύνολο των χωρών η ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης. Ειδικότερα, επιβεβαιώνεται συνολοκλήρωση σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.01 για 4 χώρες (την Ελλάδα, το Η.Β., τη Σουηδία και την 

Πορτογαλία), σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.05 για 6 χώρες (την Αυστρία, την Ιταλία, 

την Ολλανδία, την Γαλλία, την Γερµανία και την Ιρλανδία), σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.10 για 2 χώρες (την Ισπανία και την ∆ανία), ενώ τέλος για 2 χώρες 
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(το Βέλγιο και τη Φιλανδία) φαίνεται να µην υπάρχει µακροχρόνια σχέση. Στην 

αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή ο ΒΧ του ECFIN γίνεται η εξαρτηµένη µεταβλητή, 

επιβεβαιώνεται και πάλι η απουσία µακροχρόνιας σχέσης (τελευταία στήλη στον 

Πίνακα 6.4). Συνολικά αυτό που επιβεβαιώνεται από την εφαρµογή του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης ARDL είναι ότι πρώτον, ανεξάρτητα από το πιο µέτρο ΒΧ 

εξετάζεται κάθε φορά, ο ΒΧ είναι αυτή η µεταβλητή που επηρεάζει µακροχρόνια τον 

πληθωρισµό και όχι το αντίστροφο και δεύτερον, για το σύνολο των 14 χωρών ο ΒΧ 

από τη µέθοδο SVAR δείχνει να παρουσιάζει µία περισσότερο συστηµατική σχέση µε 

τον πληθωρισµό σε σύγκριση µε το ΒΧ του ECFIN.        

Στο δεύτερο βήµα του ελέγχου ARDL και αφού έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη 

µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ του ΒΧ και του πληθωρισµού, µπορεί να εκτιµηθεί το 

γενικό ARDL (p,q) υπόδειγµα όπως αναλυτικά παρουσιάζεται από την παρακάτω 

σχέση:  

 

0 1, 2,1 1

p q j
t i t i i t i t ti i

IN c IN CU Dδ δ ψ ε− −= =
= + + + +∑ ∑            (6.13) 

 

όπου όλες οι µεταβλητές και παράµετροι προς εκτίµηση ορίζονται όπως ακριβώς και 

νωρίτερα. Το ARDL (p,q) υπόδειγµα απαιτεί τον άριστο προσδιορισµό του αριθµού 

των χρονικών υστερήσεων p και q για τον πληθωρισµό και το ΒΧ, αντίστοιχα. Ο 

προσδιορισµός του αριθµού των χρονικών υστερήσεων µπορεί να γίνει δια µέσω 

κριτηρίων όπως για παράδειγµα του Akaike, Schwarz, R2 και Hannan-Quinn. Το 

κριτήριο επιλογής που χρησιµοποιείται στην παρούσα εφαρµογή είναι το Schwarz. 

Από τη στιγµή που εκτιµηθούν οι παράµετροι τις σχέσης (6.13), γίνεται εφικτή η 

ανάκτηση των µακροχρόνιων συντελεστών βάσει των σχέσεων (6.14), (6.15) και 

(6.16): 
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=
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    1 2, 1,1 1
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q p

i ii i
a δ δ

= =
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2 1,1
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p
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a ψ δ
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Στο σηµείο αυτό µε σκοπό να διασταυρωθεί η αξιοπιστία των µακροχρόνιων 

εκτιµηµένων συντελεστών οι οποίοι προήλθαν από την µέθοδο συνολοκλήρωσης 

ARDL, επανεκτιµούµε τους µακροχρόνιους συντελεστές εφαρµόζοντας τη µέθοδο 

των δυναµικών ελαχίστων τετραγώνων (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS) 

όπως επίσης και τη µέθοδο των πλήρως τροποποιηµένων ελαχίστων τετραγώνων 

(Fully Modified  Ordinary Least Squares, FM-OLS). Μειονέκτηµα και των δύο 

παραπάνω µεθόδων για την παρούσα εφαρµογή είναι ότι όλες οι εµπλεκόµενες 

µεταβλητές θα πρέπει να είναι Ι(1). ∆εδοµένης όµως της υπάρχουσας αβεβαιότητας 

σε σχέση µε την τάξη ολοκλήρωσης των µεταβλητών του ΒΧ, κρίθηκε σκόπιµη η 

εφαρµογή των παραπάνω µεθόδων. 

Η µέθοδος των δυναµικών ελαχίστων τετραγώνων (DOLS) προτάθηκε από 

τους Stock και Watson (1993). Η τεχνική των Stock και Watson (1993) απαιτεί την 

παλινδρόµηση της εξαρτηµένης µεταβλητής, στην περίπτωση µας του πληθωρισµού, 

σε ένα σταθερό όρο, σε όλες τις ανεξάρτητες µεταβλητές στο επίπεδο και σε χρονικές 

υστερήσεις και χρονικές προηγήσεις των πρώτων διαφορών των ανεξάρτητων 

µεταβλητών (Masih και Masih, 1996). Η µέθοδος DOLS πλεονεκτεί έναντι άλλων 

µακροχρόνιων εκτιµητών καθώς µπορεί να εφαρµοσθεί σε εξειδικεύσεις όπου είναι 

δυνατή η υιοθέτηση διαφορετικού αριθµού χρονικών υστερήσεων και προηγήσεων 

για κάθε µεταβλητή (Stock και Watson, 1993). Επιπρόσθετα, η εισαγωγή στην 
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εξειδίκευση των χρονικών υστερήσεων µαζί µε τις χρονικές προηγήσεις διορθώνει 

την πιθανή ύπαρξη µεροληψίας των εκτιµητών η οποία συνδέεται µε σειρά 

προβληµάτων όπως η γραµµική συσχέτιση στα κατάλοιπα, η ενδογένια των 

µεταβλητών και η ύπαρξη µικρού δείγµατος (Stock και Watson, 1993). Οι εκτιµητές 

DOLS παρουσιάζουν καλύτερες ιδιότητες σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση διεξάγεται 

βάσει ενός µικρού δείγµατος και επιπλέον παρέχουν ικανοποιητικότερη προσέγγιση 

ως προς την κανονική κατανοµή (Stock και Watson, 1993). Η γενική µορφή της 

οικονοµετρικής εξειδίκευσης για την εκτίµηση των µακροχρονίων συντελεστών 

DOLS δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

0 1 1 1

p p

t t j t j j t j tj j
IN a a CU b CU c CU ε− += =

= + + ∆ + ∆ +∑ ∑              (6.19) 

 

Η µέθοδος των πλήρως τροποποιηµένων ελαχίστων τετραγώνων (FM-OLS) 

προτάθηκε από τους Phillips και Hansen (1990) και θεωρείται κατάλληλη προσέγγιση 

για την εκτίµηση των µακροχρόνιων συντελεστών όταν υφίσταται µία και µοναδική 

σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ ενός συνόλου Ι(1) µεταβλητών. Η εκτίµηση των 

µακροχρόνιων συντελεστών µέσα στα πλαίσια της FM-OLS τεχνικής, διεξάγεται σε 

δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εφαρµόζεται µία σχετικά σύνθετη ηµι-παραµετρική 

διόρθωση της εξαρτηµένης µεταβλητής που έχει να κάνει µε την παρατηρούµενη 

µακροχρόνια αλληλεξάρτηση που υφίσταται µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών 

και του τυχαίου όρου, ενώ στο δεύτερο στάδιο εκτιµώνται οι µακροχρόνιοι 

συντελεστές βάσει της διορθωµένης εξαρτηµένης µεταβλητής.          

Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων των µακροχρόνιων συντελεστών από την 

εφαρµογή των µεθόδων ARDL, FM-OLS και DOLS, παρουσιάζονται αναλυτικά στον 
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Πίνακα 6.5.50 Συνολικά, η µεθοδολογία ARDL σχεδόν σε κάθε περίπτωση εκτιµάει, 

για τα καθιερωµένα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας, στατιστικά σηµαντικούς 

και θετικούς, όπως άλλωστε αναµενόταν, µακροχρόνιους συντελεστές οι οποίοι 

λαµβάνουν τιµές κοντά στη µονάδα. Ειδικότερα, και σε σχέση µε τη στατιστική 

σηµαντικότητα, µόνο οι µακροχρόνιοι συντελεστές που σχετίζονται µε το µέτρο του 

ΒΧ του ECFIN και για τις χώρες του Βελγίου και της Φιλανδίας προκύπτουν ως µη 

στατιστικά σηµαντικοί, γεγονός που έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του 

ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL (τα οποία παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 6.4). Από 

τον Πίνακα 6.5, διαπιστώνεται ότι παρά την απουσία βεβαιότητας περί της τάξης 

ολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών του ΒΧ, οι τιµές των µακροχρόνιων συντελεστών 

οι οποίες λαµβάνονται από τις µεθόδους DOLS και FM-OLS, βρίσκονται σχετικά 

κοντά µε τις αντίστοιχες τιµές που προέρχονται από τη µέθοδο συνολοκλήρωσης 

ARDL. Επιπλέον, οι µακροχρόνιοι συντελεστές παραµένουν σχεδόν σε κάθε 

περίπτωση στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01 και επιδεικνύουν 

πάντοτε το αναµενόµενο πρόσηµο. Τέλος, οι εκτιµηµένοι συντελεστές που 

αντιστοιχούν στην ψευδοµεταβλητή D και εκτιµήθηκαν από τη µέθοδο 

συνολοκλήρωσης ARDL, σε κάθε περίπτωση είναι στατιστικά σηµαντικοί, στα 

τυπικά επίπεδα σηµαντικότητας, επιδεικνύοντας πάντοτε το αναµενόµενο αρνητικό 

πρόσηµο µε τις τιµές τους να κυµαίνονται γύρω από το 0.07.  Παρόµοιες είναι και οι 

εκτιµήσεις για τους συντελεστές της ψευδοµεταβλητής D, σε σχέση µε τη στατιστική 

τους σηµαντικότητα, το πρόσηµο και µέγεθος τιµών, οι οποίες λαµβάνονται από τις 

επιπρόσθετες µεθόδους εκτίµησης µακροχρόνιων συντελεστών (DOLS και FM-OLS) 

                                                 
50 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι εκτιµήσεις των µακροχρονίων συντελεστών οι οποίες 
προέρχονται από την τεχνική των DOLS όπως και από την τεχνική των FM-OLS, θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν µε σχετική επιφύλαξη από τη στιγµή που προϋπόθεση για την εφαρµογή των δύο 
παραπάνω τεχνικών είναι η µη-στατισµότητα (Ι(1)) των εµπλεκόµενων µεταβλητών. Παρόλα αυτά 
όµως οι εκτιµήσεις παρέχονται για τη διεξαγωγή ενδεικτικών συγκρίσεων µεταξύ των µακροχρονίων 
συντελεστών.        
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Πίνακας 6.5 Οι µακροχρόνιοι συντελεστές από τις µεθόδους ARDL, FM-OLS και DOLS.  
Χώρα/ µέτρο  ARDL  FM-OLS  Dynamic-OLS 
Αυστρία  c CU D  c CU D  c CU D 
 CUs 

 
(0.000)
1.019−  

(0.000)
1.060 

(0.072)
0.011−   

(0.000)
0.896−  

(0.000)
0.948 

(0.000)
0.014−   

(0.000)
0.802−  

(0.000)
0.844 

(0.000)
0.016−  

 CUe 
 

(0.005)
1.214−  

(0.004)
1.260 

(0.003)
0.028−   

(0.000)
0.878−  

(0.000)
0.925 

(0.000)
0.028−   

(0.000)
1.306−  

(0.000)
1.355 

(0.000)
0.033−  

             

Βέλγιο             
 CUs 

 
(0.001)
0.864−  

(0.001)
0.915 

(0.000)
0.027−   

(0.000)
0.817−  

(0.000)
0.873 

(0.000)
0.032−   

(0.006)
0.821−  

(0.004)
0.874 

(0.000)
0.031−  

 CUe 
 

(0.078)
1.264 

(0.167)
1.321 

(0.018)
0.033−   

(0.000)
1.025−  

(0.000)
1.081 

(0.000)
0.046−   

(0.035)
1.338−  

(0.029)
1.400 

(0.000)
0.040−  

             

Ισπανία             
 CUs 

 
(0.078)
0.920−  

(0.032)
1.059 

(0.005)
0.072−   

(0.006)
0.929−  

(0.005)
1.025 

(0.359)
0.025−   

(0.009)
1.091−  

(0.005)
1.175 

(0.516)
0.013−  

 CUe 
 

(0.050)
0.855−  

(0.023)
1.008 

(0.000)
0.102−   

(0.000)
1.083−  

(0.000)
1.191 

(0.008)
0.047−   

(0.037)
1.072−  

(0.024)
1.179 

(0.000)
0.057−  

             

Ιταλία             
 CUs 

 
(0.000)
1.605−  

(0.000)
1.721 

(0.000)
0.057−   

(0.000)
1.255−  

(0.000)
1.383 

(0.000)
0.077−   

(0.006)
1.694−  

(0.000)
1.779 

(0.000)
0.048−  

 CUe 
 

(0.012)
1.624−  

(0.007)
1.758 

(0.000)
0.096−   

(0.000)
1.173−  

(0.000)
1.313 

(0.000)
0.101−   

(0.105)
1.254−  

(0.062)
1.364 

(0.000)
0.074−  

             

Ελλάδα             
 CUs 

 
(0.133)
0.925−  

(0.002)
1.071 

(0.000)
0.099−   

(0.000)
0.959−  

(0.000)
1.123 

(0.000)
0.076−   

(0.000)
0.818−  

(0.000)
0.960 

(0.000)
0.073−  

 CUe 
 

(0.180)
0.831−  

(0.016)
0.997 

(0.000)
0.127−   

(0.000)
1.061−  

(0.000)
1.154 

(0.000)
0.063−   

(0.000)
0.852−  

(0.003)
1.023 

(0.000)
0.096−  

              

∆ανία             
 CUs 

 
(0.012)
1.264−  

(0.008)
1.362 

(0.000)
0.066−   

(0.000)
1.112−  

(0.000)
1.195 

(0.000)
0.042−   

(0.014)
1.193−  

(0.011)
1.271 

(0.000)
0.040−  

 CUe 
 

(0.175)
0.745−  

(0.071)
0.837 

(0.000)
0.069−   

(0.000)
0.884−  

(0.000)
0.991 

(0.000)
0.074−   

(0.317)
0.756−  

(0.272)
0.836 

(0.000)
0.056−  

              

Φιλανδία             
 CUs 

 
(0.156)
0.989−  

(0.084)
1.096 

(0.050)
0.087−   

(0.006)
0.947−  

(0.003)
1.020 

(0.001)
0.086−   

(0.021)
1.035−  

(0.016)
1.147 

(0.001)
0.076−  

 CUe 
 

(0.124)
1.182−  

(0.128)
1.289 

(0.048)
0.074−   

(0.000)
0.941−  

(0.000)
1.012 

(0.002)
0.066−   

(0.014)
0.974−  

(0.008)
1.093 

(0.002)
0.061−  

              

Η. Β.             
 CUs 

 
(0.024)
0.713−  

(0.011)
0.824 

(0.000)
0.082−   

(0.000)
0.874−  

(0.000)
0.972 

(0.000)
0.060−   

(0.002)
0.816−  

(0.000)
0.902 

(0.000)
0.061−  

 CUe 
 

(0.000)
0.761−  

(0.000)
0.873 

(0.001)
0.084−   

(0.002)
0.660−  

(0.001)
0.761 

(0.000)
0.065−   

(0.000)
0.689−  

(0.000)
0.779 

(0.000)
0.076−  

             

Ολλανδία             
 CUs 

 
(0.005)
0.868−  

(0.003)
0.944 

(0.000)
0.061−   

(0.017)
0.772−  

(0.011)
0.854 

(0.000)
0.053−   

(0.019)
0.829−  

(0.011)
0.903 

(0.000)
0.058−  

 CUe 
 

(0.037)
0.750−  

(0.025)
0.814 

(0.000)
0.041−   

(0.000)
0.683−  

(0.000)
0.741 

(0.000)
0.038−   

(0.005)
0.847−  

(0.002)
0.910 

(0.000)
0.038−  

             

 
 
 
 
 
 
 



 281 

Πίνακας 6.5 Οι µακροχρόνιοι συντελεστές από τις µεθόδους ARDL, FM-OLS και DOLS (συνέχεια). 
Χώρα/ µέτρο  ARDL  FM-OLS  Dynamic-OLS 
Γαλλία  c CU D  c CU D  c CU D 

 CUs 
 

(0.062)
1.134−  

(0.028)
1.216 

(0.009)
0.057−   

(0.001)
1.025−  

(0.001)
1.101 

(0.003)
0.038−   

(0.000)
0.802−  

(0.000)
0.844 

(0.000)
0.016−  

 CUe 
 

(0.120)
1.652−  

(0.094)
1.743 

(0.001)
0.072−   

(0.000)
1.464−  

(0.000)
1.153 

(0.000)
0.032−   

(0.000)
1.876−  

(0.000)
1.781 

(0.000)
0.077−  

             

Γερµανία             
 CUs 

 
(0.076)
0.890−  

(0.042)
0.931 

(0.000)
0.028−   

(0.000)
0.857−  

(0.000)
0.898 

(0.000)
0.019−   

(0.013)
0.736−  

(0.008)
0.779 

(0.000)
0.029−  

 CUe 
 

(0.001)
1.231−  

(0.000)
1.274 

(0.004)
0.022−   

(0.004)
1.097−  

(0.001)
1.182 

(0.000)
0.026−   

(0.000)
1.110−  

(0.000)
1.151 

(0.000)
0.023−  

             

Πορτογαλία             
 CUs 

 
(0.130)
0.881−  

(0.092)
1.002 

(0.000)
0.115−   

(0.032)
0.909−  

(0.014)
1.045 

(0.020)
0.073−   

(0.173)
0.849−  

(0.142)
1.002 

(0.000)
0.094−  

 CUe 
 

(0.257)
0.895−  

(0.083)
1.072 

(0.007)
0.141−   

(0.007)
0.983−  

(0.002)
1.121 

(0.016)
0.065−   

(0.046)
0.918−  

(0.085)
1.042 

(0.000)
0.011−  

             

Σουηδία             
 CUs  

(0.063)
0.897−  

(0.042)
0.994 

(0.004)
0.050−   

(0.007)
0.785−  

(0.003)
0.862 

(0.000)
0.046−   

(0.000)
0.850−  

(0.000)
0.933 

(0.000)
0.041−  

 CUe  
(0.020)
1.132−  

(0.013)
1.225 

(0.001)
0.053−   

(0.008)
0.872−  

(0.002)
0.954 

(0.000)
0.048−   

(0.000)
0.841−  

(0.000)
0.923 

(0.000)
0.045−  

             

Ιρλανδία             
 CUs  

(0.150)
0.785−  

(0.021)
0.892 

(0.003)
0.067−   

(0.054)
0.767−  

(0.032)
0.865 

(0.001)
0.083−   

(0.002)
0.935−  

(0.001)
1.032 

(0.000)
0.062−  

 CUe  
(0.251)
0.745−  

(0.042)
0.857 

(0.006)
0.081−   

(0.156)
0.683−  

(0.109)
0.792 

(0.001)
0.068−   

(0.100)
0.713−  

(0.064)
0.806 

(0.000)
0.069−  

             

Σηµειώσεις: 
Εντός των παρενθέσεων και ακριβώς κάτω από κάθε εκτιµηµένο µακροχρόνιο συντελεστή παρέχεται 
το σχετικό p-value, µε σκοπό να αξιολογηθεί η στατιστική σηµαντικότητα του συντελεστή. 
 

 

6.4.4. Υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος και σταθερότητα µακροχρόνιων συντελεστών.  

  Στο τρίτο και τελευταίο βήµα, και αφού έχουν ανακτηθεί οι τιµές των 

µακροχρόνιων πολλαπλασιαστών, είµαστε πλέον σε θέση να εκτιµήσουµε τις 

βραχυχρόνιες παραµέτρους δια µέσω ενός υποδείγµατος διόρθωσης σφάλµατος, η 

εξειδίκευση του οποίου είναι η ακόλουθη: 

 

11 1

p q j
t i t i i t i t t ti i

IN IN CU D ecmµ β γ κ λ ε− − −= =
∆ = + ∆ + ∆ + + +∑ ∑           (6.17) 
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όπου, β, γ και κ είναι οι δυναµικές βραχυχρόνιες παράµετροι του υποδείγµατός το 

οποίο συγκλίνει στην ισορροπία, λ είναι ο συντελεστής που καθορίζει την ταχύτητα 

προσαρµογής στην ισορροπία και ecm είναι ο όρος διόρθωσης σφάλµατος 

υπολογιζόµενος από την µακροχρόνια ισορροπία ως εξής:  

 

   0 1 2t t t tecm IN a a CU a D= − − −              (6.18) 

 

Τα αποτελέσµατα των υποδειγµάτων διόρθωσης σφάλµατος για κάθε µία από 

τις χώρες που εξετάζονται όπως και για κάθε ένα από τα δύο εναλλακτικά µέτρα 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.6. Ειδικότερα, όλοι οι εκτιµηµένοι 

βραχυχρόνιοι συντελεστές και για τα δύο µέτρα ΒΧ, παρουσιάζουν το αναµενόµενο 

θετικό πρόσηµο και παραµένουν σε κάθε περίπτωση χαµηλότεροι σε σχέση µε τους 

αντίστοιχους µακροχρόνιους συντελεστές. Επιπρόσθετα σχεδόν σε κάθε περίπτωση οι 

βραχυχρόνιοι συντελεστές είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας 

0.05. Εξαίρεση συνιστούν για το µέτρο του ECFIN οι βραχυχρόνιοι συντελεστές που 

αντιστοιχούν στη ∆ανία και την Πορτογαλία και για το µέτρο του SVAR ο 

συντελεστής που αντιστοιχεί στη Φιλανδία, όπου στατιστική σηµαντικότητα 

υφίσταται σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.10. Τέλος, οι βραχυχρόνιοι συντελεστές για 

την Αυστρία και την Ιρλανδία, και µόνο για το µέτρο ΒΧ του ECFIN, 

παρουσιάζονται να είναι µη στατιστικά σηµαντικοί.  

Στην τελευταία στήλη του Πίνακα 6.6, παρέχονται οι εκτιµηµένοι 

συντελεστές του όρου διόρθωσης σφάλµατος. Από τις τιµές του όρου διόρθωσης 

σφάλµατος φαίνεται ότι η ταχύτητα προσαρµογής ως προς την ισορροπία να είναι 

διαφορετική από χώρα σε χώρα, ενώ διαφορές διαπιστώνονται επίσης και από το 

µέτρο το ΒΧ που χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση για κάθε χώρα. Οι τιµές των 
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συντελεστών των όρων διόρθωσης σφάλµατος κυµαίνονται µεταξύ 0.16 (για το 

Βέλγιο και το µέτρο του ECFIN) και 0.69 (για την Ολλανδία και το µέτρο του 

SVAR), υποδηλώνοντας ουσιαστικά µια σχετικά αργή προσαρµογή ως προς την 

ισορροπία έπειτα από το πέρας µιας διαταραχής. Επιπρόσθετα, σχεδόν για το σύνολο 

των χωρών οι όροι διόρθωσης σφάλµατος είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.05, κάτι που ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα ευρήµατα περί 

συνολοκλήρωσης από την µέθοδο ARDL, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 

6.4. Εξαιρέσεις αποτελούν, όπως άλλωστε αναµενόταν, το Βέλγιο για το µέτρο του 

ECFIN και η Φιλανδία επίσης για το µέτρο του ECFIN. Για τις δύο αυτές εξαιρέσεις 

οι συντελεστές του όρου σφάλµατος παρουσιάζονται ως µη στατιστικά σηµαντικοί 

για τα ευρέως χρησιµοποιούµενα επίπεδα σηµαντικότητας, κάτι που έρχεται να 

επιβεβαιώσει επίσης την απουσία µακροχρόνιας σχέσης η οποία υποδείχθηκε από τον 

έλεγχο συνολοκλήρωσης ARDL (Πίνακας 6.4).  

Συνολικά λοιπόν τα ευρήµατα από τα εκτιµηµένα υποδείγµατα διόρθωσης 

σφάλµατος επαληθεύουν τις υποδείξεις του ελέγχου ARDL περί ύπαρξης 

συνολοκλήρωσης µεταξύ του πληθωρισµού και του ΒΧ, είτε αυτός προέρχεται από 

τη µέθοδο SVAR είτε από το ECFIN .      

Επιπρόσθετα, όπως έχει υποστηριχθεί από τους Pesaran και Pesaran (1997), 

είναι µείζονος σηµασίας η σταθερότητα των µακροχρόνιων πολλαπλασιαστών κάτι 

που ελέγχεται από το παραπάνω υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. Οι δύο έλεγχοι 

που ευρέος χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι ο έλεγχος CUSUM και ο 

έλεγχος CUSUMQ, όπως έχουν προταθεί από τους Brown et al. (1975).  
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Πίνακας 6.6 Υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος. 
  c  ∆CU  D  ecmt-1 

Αυστρία         
 CUs  (0.000)0.507−   (0.000)0.528   (0.101)0.005−   (0.000)0.498−  
 CUe  (0.000)0.435−   (0.293)0.134   (0.017)0.010−   (0.001)0.358−  
Βέλγιο         

 CUs  (0.014)0.407−   (0.012)0.421   (0.585)0.003−   (0.001)0.253−  
 CUe  (0.003)0.419−   (0.002)0.428   (0.408)0.004−   (0.189)0.162−  
Ισπανία         
 CUs  (0.053)0.270−   (0.037)0.312   (0.035)0.021−   (0.001)0.294−  
 CUe  (0.005)0.266−   (0.001)0.341   (0.003)0.031−   (0.001)0.311−  
Ιταλία         

 CUs  (0.004)0.921−   (0.003)0.996   (0.010)0.042−   (0.000)0.625−  
 CUe  (0.003)0.665−   (0.001)0.730   (0.003)0.051−   (0.002)0.454−  
Ελλάδα         
 CUs  (0.026)0.316−   (0.000)0.381   (0.015)0.036−   (0.000)0.409−  
 CUe  (0.025)0.533−   (0.015)0.545   (0.031)0.028−   (0.001)0.364−  
∆ανία         

 CUs  (0.012)0.405   (0.009)0.419   (0.365)0.015−   (0.001)0.389−  
 CUe  (0.043)0.318−   (0.097)0.352   (0.008)0.029−   (0.010)0.426−  
Φιλανδία         
 CUs  (0.134)0.191−   (0.093)0.212   (0.050)0.017−   (0.027)0.197−  
 CUe  (0.025)0.233−   (0.016)0.254   (0.067)0.014−   (0.135)0.193−  
Η. Β.         

 CUs  (0.116)0.396−   (0.007)0.439   (0.041)0.033−   (0.002)0.351−  
 CUe  (0.003)0.327−   (0.009)0.368   (0.026)0.025−   (0.014)0.299−  
Ολλανδία         
 CUs  (0.041)0.507−   (0.022)0.534   (0.000)0.042−   (0.000)0.698−  
 CUe  (0.009)0.337−   (0.005)0.366   (0.009)0.018−   (0.001)0.449−  
Γαλλία         

 CUs  (0.059)0.268−   (0.036)0.287   (0.089)0.013−   (0.011)0.236−  
 CUe  (0.061)0.342−   (0.041)0.361   (0.109)0.015−   (0.001)0.207−  
Γερµανία         
 CUs  (0.016)0.215−   (0.013)0.226   (0.048)0.011−   (0.010)0.243−  
 CUe  (0.000)0.433−   (0.000)0.459   (0.015)0.016−   (0.000)0.352−  
Πορτογαλία         

 CUs  (0.076)0.226−   (0.031)0.254   (0.000)0.066−   (0.000)0.290−  
 CUe  (0.158)0.191−   (0.083)0.229   (0.014)0.030−   (0.015)0.214−  
Σουηδία         
 CUs  (0.039)0.371−   (0.025)0.412   (0.031)0.021−   (0.002)0.414−  
 CUe  (0.021)0.342−   (0.014)0.369   (0.034)0.016−   (0.008)0.290−  
Ιρλανδία         
 CUs  (0.087)0.280−   (0.039)0.337   (0.043)0.024−   (0.000)0.357−  
 CUe  (0.206)0.194−   (0.152)0.223   (0.057)0.021−   (0.012)0.260−  

         

Σηµειώσεις: 
Εντός των παρενθέσεων και ακριβώς δίπλα από κάθε εκτιµηµένο συντελεστή παρέχεται το σχετικό p-
value, µε σκοπό να αξιολογηθεί η στατιστική σηµαντικότητα του συντελεστή. 
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Οι έλεγχοι CUSUM και CUSUMQ για την σταθερότητα των µακροχρόνιων 

πολλαπλασιαστών (stability tests) για όλες τις χώρες και για κάθε ένα από τα δύο 

µέτρα ΒΧ παρουσιάζονται αναλυτικά στο διάγραµµα 6.3. Ειδικότερα, όπως 

διαπιστώνεται από το διάγραµµα 6.3 για κάθε χώρα αντιστοιχούν 4 γραφήµατα, τα 

οποία από τα αριστερά προς τα δεξιά αναπαριστούν µε την σειρά τους ελέγχους 

CUSUM και CUSUMQ όταν χρησιµοποιείται το SVAR µέτρο του ΒΧ  και  τους 

ελέγχους CUSUM και CUSUMQ όταν χρησιµοποιείται το µέτρο του ΒΧ από το 

ECFIN. Σε κάθε ένα από τα επιµέρους γραφήµατα του διαγράµµατος 6.3 οι δυο 

ευθείες γραµµές υπο κλίση αναπαριστούν τα άνω και κάτω κριτικά όρια του ελέγχου 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.05. Από την οπτική διερεύνηση του διαγράµµατος 6.3 

διαπιστώνεται άµεσα ότι σε καµιά περίπτωση δεν υπάρχει ουσιαστική ένδειξη 

αστάθειας των µακροχρονίων συντελεστών από την στιγµή που το σωρευτικό 

άθροισµα (cumulative sum) των καταλοίπων όπως και του τετραγώνου των 

καταλοίπων, συστηµατικά χωροθετούνται εντός των ορίων που ορίζονται από τα άνω 

και κάτω κριτικά όρια του ελέγχου (πάντοτε σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.05).  

 

 

∆ιάγραµµα 6.3. Έλεγχοι CUSUM και CUSUMQ.  

 

      Αυστρία 
                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM*           CUSUMQ* 
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∆ιάγραµµα 6.3. (συνέχεια): Έλεγχοι CUSUM και CUSUMQ.  

 
 

  Βέλγιο 
                     CUSUM  *                    CUSUMQ*                  CUSUM*           CUSUMQ* 

 
 
 
 

     Ισπανία  
                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM*           CUSUMQ* 

 
 
 
 

Ιταλία    
                     CUSUM *     CUSUMQ*                  CUSUM*           CUSUMQ* 

 
  
  
 

  Ελλάδα   
                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM *          CUSUMQ* 
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∆ιάγραµµα 6.3. (συνέχεια): Έλεγχοι CUSUM και CUSUMQ.  

 
 

      ∆ανία 
                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM*          CUSUMQ* 

 
 
 
 
 

   Φιλανδία 
                     CUSUM*                 CUSUMQ*                       CUSUM*           CUSUMQ* 

 
 
 
 
 

    Η. Β. 
                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM*           CUSUMQ* 

 
 
 
 

Ολλανδία    
                     CUSUM *     CUSUMQ*                  CUSUM*           CUSUMQ* 
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∆ιάγραµµα 6.3. (συνέχεια): Έλεγχοι CUSUM και CUSUMQ.  

 
  Γαλλία   

                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM *          CUSUMQ* 

 
 
 
 

 Γερµανία 
                     CUSUM  *                    CUSUMQ*                  CUSUM*           CUSUMQ* 

 
 
 
 

   Πορτογαλία  
                       CUSUM*     CUSUMQ*                CUSUM *          CUSUMQ* 

 
 
 
 

Σουηδία   
                     CUSUM *  CUSUMQ*                  CUSUM*           CUSUMQ* 
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∆ιάγραµµα 6.3 (συνέχεια): Έλεγχοι CUSUM και CUSUMQ.  

 
Ιρλανδία 

                    CUSUM*                     CUSUMQ*                  CUSUM*           CUSUMQ* 

 
    

   

6.4.5  Αιτιότητα κατά Granger.   

Μετά το πέρας της παραπάνω ανάλυσης και δεδοµένου ότι έχει επιβεβαιωθεί η 

ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών, η ύπαρξη αιτιότητας 

κατά Granger τουλάχιστον προς µία κατεύθυνση είναι αναµενόµενη. Για το λόγο 

διεξάγεται ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (1969), επαυξάνοντας το VAR 

υπόδειγµα µε την εισαγωγή του όρου διόρθωσης σφάλµατος σε κάθε περίπτωση που 

έχει επιβεβαιωθεί ύπαρξη συνολοκλήρωσης. Η ενσωµάτωση του όρου διόρθωσης 

σφάλµατος στο εκτιµηµένο σύστηµα VAR, θεωρείται µείζονος σηµασίας αφού 

διαφορετικά η όποια εξειδίκευση θα είναι αµφιβόλου ποιότητας (Engle και Granger, 

1987). Στην παρούσα περίπτωση η γενική µορφή του p-τάξης προς εκτίµηση VAR 

συστήµατος, έχει την παρακάτω µορφή: 

 

1 1, 1 1,11, 12,1

1 21, 22,2 2 2, 1 2,

p
t tt t ii i

j j
i i i t tt t i

ecm uIN INc

c ecm uCU CU

λϕ ϕ
ϕ ϕ λ

−−

= −−

∆ ∆         
= + + +            ∆ ∆          

∑              (6.20) 

 

όπου, 1c  και 2c  οι σταθεροί όροι, 11,iϕ , 12,iϕ , 21,iϕ , 22,iϕ , 1λ  και 2λ  παράµετροι προς 

εκτίµηση και τέλος 1,tu  και 2,tu  οι όροι σφάλµατος µε τις γνωστές ιδιότητες. 
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Η αιτιότητα κατά Granger, βάσει του παραπάνω εκτιµηµένου συστήµατος 

VAR, επιβεβαιώνεται ελέγχοντας την από κοινού σηµαντικότητα των συντελεστών 

που αντιστοιχούν στις χρονικές υστερήσεις της µεταβλητής του ενδιαφέροντος µας. 

Για παράδειγµα η αιτιότητα από το ΒΧ προς τον πληθωρισµό επιβεβαιώνεται 

ελέγχοντας την υπόθεση 12,1 12,2 12,... 0pϕ ϕ ϕ= = = = . Τέλος, η στατιστική 

σηµαντικότητα του συντελεστή του όρου διόρθωσης σφάλµατος ουσιαστικά 

επαληθεύει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης και µακροχρόνιας αιτιότητας. 

 

Πίνακας 6.7 Έλεγχος αιτιότητας κατά  Granger. 
  ∆IN ∆CUs ecmt-1  ∆IN ∆CUe ecmt-1 

    Αυστρία   
∆IN  - 0.77 16.76***  - 0.28 16.00*** 

∆CU  1.08 - -  0.91 - - 
         

    Βέλγιο   
∆IN  - 3.96** 20.02***  - 1.02 - 

∆CU  1.56 - -  1.45 - - 
         

       Ισπανία    
∆IN  - 1.40 8.63***  - 1.10 10.46*** 

∆CU  0.74 - -  0.45 - - 
         

    Ιταλία      
∆IN  - 1.42 6.99**  - 5.88*** 8.08*** 

∆CU  1.10 - -  1.63 - - 
         

       Ελλάδα   
∆IN  - 1.73 8.20***  - 6.33*** 4.55** 

∆CU  1.52 - -  1.84 - - 
         

      ∆ανία   
∆IN  - 1.00 10.20***  - 0.29 5.62** 

∆CU  1.84 - -  1.79 - - 
         

      Φιλανδία   
∆IN  - 4.78** 7.68***  - 0.70 - 

∆CU  0.25 - -  0.36 - - 
         

       Η. Β.   
∆IN  - 2.50* 7.87***  - 6.05*** 11.94*** 

∆CU  1.17 - -  1.17 - - 
         

    Ολλανδία  
 

∆IN  - 3.24** 19.70***  - 0.72 16.90*** 

∆CU  1.14 - -  1.57 - - 
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Πίνακας 6.7 Έλεγχος αιτιότητας κατά  Granger (συνέχεια). 
         

  ∆IN ∆CUs ecmt-1  ∆IN ∆CUe ecmt-1 

    Γαλλία     
∆IN  - 0.52 8.19***  - 0.26 14.23*** 

∆CU  0.63 - -  2.04 - - 
       

    Γερµανία   
∆IN  - 0.83 6.38**  - 2.02 22.59*** 

∆CU  1.95 - -  1.58 - - 
         

      Πορτογαλία  
 

∆IN  - 1.08 7.81***  - 1.79 12.58*** 

∆CU  1.64 - -  1.95 - - 
         

    Σουηδία   
∆IN  - 3.79* 7.95***  - 0.17 13.18*** 

∆CU  1.47 - -  1.91 - - 
         

    Ιρλανδία   
∆IN  - 1.10 10.72***  - 0.53 14.49*** 

∆CU  0.78 - -  0.44 - - 
         

Σηµειώσεις: 
 (*)(**)(***), δηλώνουν αιτιότητα κατά Granger σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.10, 0.05 και 0.01, 
αντίστοιχα.   
 
 
 

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger παρουσιάζονται 

αναλυτικά για κάθε χώρα όπως και για κάθε ένα από τα δύο µέτρα ΒΧ στον Πίνακα 

6.7. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη µακροχρόνιας 

σχέσης από τον έλεγχο συνολοκλήρωσης ARDL (Πίνακας 6.4), ο όρος διόρθωσης 

σφάλµατος δεν ενσωµατώθηκε στην εξειδίκευση  6.20. Απουσία συνολοκλήρωσης 

διαπιστώθηκε σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο ΒΧ ήταν η εξαρτηµένη 

µεταβλητή, ενώ όταν η εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν ο πληθωρισµός µη 

συνολοκλήρωση διαπιστώθηκε για τις χώρες του Βελγίου και της Φιλανδίας και µόνο 

για το µέτρο του ΒΧ το οποίο προέρχεται από το ECFIN. 

Εξετάζοντας τα ευρήµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger 

διαπιστώνεται ότι µακροχρόνια υφίσταται αιτιότητα κατά Granger από το ΒΧ (είτε 

πρόκειται για το µέτρο SVAR είτε για το µέτρο ECFIN) προς τον πληθωρισµό. Η 

µακροχρόνια αυτή αιτιότητα επιβεβαιώνεται δια µέσω της σηµαντικότητας του όρου 
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διόρθωσης σφάλµατος. Όλοι οι όροι διόρθωσης σφάλµατος είναι στατιστικά 

σηµαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01, πλην τριών µόνο εξαιρέσεων για τις 

οποίες οι όροι διόρθωσης σφάλµατος είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0.05. Η ύπαρξη της µακροχρόνιας αιτιότητας κατά Granger 

ουσιαστικά έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη µια φορά τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

συνολοκλήρωσης ARDL (Πίνακας 6.4).           

Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα τα ευρήµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger 

αναδεικνύουν την ύπαρξη µιας όχι και τόσο συστηµατικής (ως προς το σύνολο των 

χωρών) αιτιότητας κατά Granger µε κατεύθυνση από τον ΒΧ ως προς τον 

πληθωρισµό. Συγκεκριµένα στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ως ΒΧ το µέτρο 

από την προσέγγιση SVAR, αιτιότητα κατά Granger για τα τυπικά επίπεδα 

σηµαντικότητας διαπιστώνεται σε 5 χώρες (το Βέλγιο, τη Φιλανδία, το Η.Β., την 

Ολλανδία και τη  Σουηδία) µε κατεύθυνση από τον ΒΧ ως προς τον πληθωρισµό, ενώ 

όταν χρησιµοποιείται ως ΒΧ το µέτρο του ECFIN αιτιότητα κατά Granger 

διαπιστώνεται για 3 χώρες (την Ιταλία, την Ελλάδα και το Η.Β.) προς την ίδια πάλι 

κατεύθυνση.  

Συνολικά λοιπόν ενώ διαπιστώνεται, ανεξαρτήτως του µέτρου ΒΧ που 

χρησιµοποιείται σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη συστηµατικής µακροχρόνιας 

αιτιότητας κατά Granger µε κατεύθυνση από τον ΒΧ ως προς τον πληθωρισµό, αυτή 

η συστηµατική αιτιότητα κατά Granger προς την ίδια κατεύθυνση δεν φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται σε βραχυχρόνιο ορίζοντα.    
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6.5. Σύγκριση των προβλέψεων σε σχέση µε τον πληθωρισµό.  
 

Έχοντας ολοκληρώσει την εξέταση ύπαρξης βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας 

αιτιότητας, το τελευταίο βήµα στην ανάλυση µας είναι η διενέργεια προβλέψεων για 

το επίπεδο του πληθωρισµού βάσει των εκτιµηµένων ARDL υποδειγµάτων για κάθε 

χώρα. Ειδικότερα, γίνονται δυναµικές προβλέψεις ενός βήµατος (dynamic one step-

ahead forecasts) για πέντε συνολικά έτη και για κάθε ένα από τα δύο εκτιµηµένα 

υποδείγµατα σε κάθε χώρα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι µία τέτοιου 

είδους εφαρµογή κρίνεται αναγκαία διότι τα εντός δείγµατος υποδείγµατα που 

φαινοµενικά δείχνουν να περιγράφουν εξίσου ικανοποιητικά τα στοιχεία, είναι εφικτό 

η προσαρµογή των υποδειγµάτων αυτών να αποκλίνει σε σηµαντικό βαθµό, σε 

περιπτώσεις όπου διεξάγονται ψευδο-έξω-δειγµατικές προβλέψεις (pseudo out-of-

sample forecasts) (Stock και Watson, 2003). Τα κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται 

προκειµένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των διενεργηθέντων προβλέψεων είναι το 

µέσο απόλυτο σφάλµα (mean absolute error ή MAE), η ρίζα του µέσου τετραγωνικού 

σφάλµατος (root mean squared error ή RMSE) και τέλος ο συντελεστής Theil (Theil 

coefficient). Οι τρεις παραπάνω στατιστικές παρουσιάζονται από τις σχέσεις (6.21) µε 

(6.23), αντίστοιχα: 

 

         
1
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όπου, T+1 έως T+h η περίοδος κατά την οποία διεξάγεται η πρόβλεψη, ˆty  οι 

προβλεπόµενες τιµές και ty  οι παρατηρούµενες τιµές. Οι τιµές των δύο πρώτων 

κριτηρίων αξιολόγησης επηρεάζονται από την κλίµακα της εξαρτηµένης µεταβλητής, 

συνεπώς η επιθυµητή τιµή είναι η µικρότερη δυνατή ή µε άλλα λόγια µικρότερο 

σφάλµα πρόβλεψης οδηγεί σε ποιοτικότερες προβλέψεις. Τέλος, ο συντελεστής Theil 

λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Όσο πλησιέστερα βρίσκεται η τιµή του συντελεστή 

Theil στο 0 τόσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη.  

Προκειµένου όµως να είµαστε σε θέση να προκρίνουµε ένα υπόδειγµα σε σχέση 

µε κάποιο άλλο, βάσει πάντοτε των προβλέψεων που παρέχουν, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να εξετάσουµε το κατά πόσο οι όποιες προκύπτουσες διαφορές στις 

προβλέψεις αυτές είναι στατιστικά σηµαντικές ή όχι. Για το λόγο αυτό εφαρµόζεται ο 

έλεγχος της διαφοράς στην ακρίβεια των προβλέψεων των Diebold και Mariano 

(1995). Προκειµένου να εφαρµόσουµε τον παραπάνω έλεγχο έστω ότι συµβολίζουµε 

µε ty  τις παρατηρούµενες τιµές, µε s
ty  τις προβλέψεις οι οποίες προέρχονται από το 

ARDL υπόδειγµα στο οποίο χρησιµοποιείται ο ΒΧ από τη SVAR προσέγγιση και µε 

e
ty  τις προβλέψεις οι οποίες προέρχονται από το ARDL υπόδειγµα στο οποίο 

χρησιµοποιείται ο ΒΧ από το ECFIN. Tα σφάλµατα πρόβλεψης για κάθε ένα τα δύο 

υποδείγµατα δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις, αντίστοιχα: 

 

s s
t t ty yε = −                                (6.24) 

e e
t t ty yε = −                     (6.25) 
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Η ακρίβεια των προβλέψεων προσδιορίζεται δια µέσω της συνάρτησης 

απώλειας (loss function), η οποία µπορεί να λάβει εναλλακτικές εξειδικεύσεις. Η 

γενική µορφή της συνάρτησης σφάλµατος συµβολίζεται ως ( )i
th ε (i=s,e). Στην 

περίπτωση µας, η επιλεγείσα εξειδίκευση για τη συνάρτηση απώλειας είναι η 

τετραγωνική όπως ακριβώς δίνεται από τη σχέση (6.26) παρακάτω: 

 

2( ) ( )i i
t th ε ε=  µε  i=s,e                         (6.26) 

 

Σε αυτό το σηµείο προκειµένου να ελεγχθεί το κατά πόσο οι προκύπτουσες 

διαφορές στις προβλέψεις είναι στατιστικά σηµαντικές ή όχι, εξετάζεται η παρακάτω 

υπόθεση:  

 

0 : [ ] 0tH E d = , έχοντας ως εναλλακτική             (6.27) 

1 : [ ] 0tH E d ≠ , µε  ( ) ( )s e
t t td h hε ε= −           

 

Η στατιστική των Diebold και Mariano (1995), η οποία χρησιµοποιείται για τον 

έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης ορίζεται ως εξής: 

 

       1/2/ [ ( )]S d Var d= , όπου 1

1

n

tt
d n d−

=
= ∑  και n  το µέγεθος του δείγµατος    (6.28) 

 

Η S  στατιστική ακολουθεί ασυµπτωτικά την τυπική κανονική κατανοµή 

(Ν(0,1)), γεγονός που σηµαίνει ότι αποτυγχάνουµε να απορρίψουµε την µηδενική 

υπόθεση ( 0 : [ ] 0tH E d = ) αν και µόνο αν η απόλυτη τιµή της στατιστικής S  είναι 
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µικρότερη από τη σχετική κριτική τιµή που αντιστοιχεί στα τυπικά επίπεδα 

σηµαντικότητας.  

 

Πίνακας 6.8 Κριτήρια αξιολόγησης προβλέψεων και ο έλεγχος Diebold-Mariano. 
        

χώρα MAE RMAE Theil 
 SVAR ECFIN SVAR ECFIN SVAR ECFIN 

DM 

Αυστρία 0.0067 0.0078 0.0073 0.0083 0.2171 0.2350 -1.3381 
Βέλγιο 0.0048 0.0055 0.0067 0.0069 0.1835 0.1862 -0.3480 
Ισπανία   0.0038 0.0044 0.0040 0.0048 0.0658 0.0744 -0.8832 
Ιταλία 0.0051 0.0047 0.0052 0.0056 0.1229 0.1116 0.2161 
Ελλάδα 0.0098 0.0138 0.0106 0.0154 0.1736 0.1922 -1.1741 
∆ανία 0.0049 0.0081 0.0065 0.0093 0.1541 0.2009 -1.2451 
Φιλανδία 0.0076 0.0063 0.0095 0.0082 0.3241 0.2824 1.1585 
Η. Β. 0.0060 0.0076 0.0064 0.0088 0.1827 0.2241 -0.6397 
Ολλανδία 0.0055 0.0064 0.0066 0.0068 0.1487 0.1515 -0.2647 
Γαλλία 0.0050 0.0051 0.0051 0.0052 0.1509 0.1582 -0.1462 
Γερµανία 0.0050 0.0056 0.0056 0.0065 0.1960 0.2129 -0.2060 
Πορτογαλία 0.0079 0.0084 0.0087 0.0090 0.1718 0.1808 1.4263 
Σουηδία 0.0070 0.0100 0.0080 0.0123 0.2522 0.3232 -0.9214 
Ιρλανδία 0.0085 0.0064 0.0096 0.0082 0.1419 0.1251 1.5334 

        

Σηµειώσεις: 
 (*)(**)(***), δηλώνουν στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις προβλέψεις που παρέχουν οι 
δύο εξειδικεύσεις σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.10, 0.05 και 0.01, αντίστοιχα.   
 

 

Τα κριτήρια MAE, RMAE και ο συντελεστής Theil για κάθε µία από τις δύο 

εξειδικεύσεις και για το σύνολο των χωρών µαζί µε την στατιστική S  του ελέγχου 

των Diebold και Mariano (1995), παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 6.8. 

Επικεντρώνοντας αρχικά το ενδιαφέρον µας στις τρεις πρώτες στατιστικές του 

Πίνακα 6.8 (MAE, RMAE και συντελεστής Theil), διαπιστώνεται ότι όλες οι 

στατιστικές βάσει των διενεργηθέντων προβλέψεων, προκρίνουν σχεδόν για όλες τις 

χώρες, την εξειδίκευση στην οποία ενσωµατώνεται ο ΒΧ ο οποίος προέρχεται από τη 

µεθοδολογία SVAR.  Εξαιρέσεις στην γενική αυτή ένδειξη αποτελούν µόνο τρεις 

χώρες και συγκεκριµένα η Ιταλία, η Φιλανδία και η Ιρλανδία, όπου η εξειδίκευση 

στην οποία χρησιµοποιείται ο ΒΧ του ECFIN παρουσιάζεται να παρέχει 

ικανοποιητικότερες προβλέψεις.  
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Η απάντηση στο ερώτηµα του κατά πόσο οι προβλέψεις οι οποίες διενεργούνται 

από τις δύο εναλλακτικές εξειδικεύσεις διαφέρουν στατιστικά δίνεται από την 

διεξαγωγή του ελέγχου των Diebold και Mariano (1995). Η στατιστική S  του 

ελέγχου για το σύνολο των υπό εξέταση χωρών παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη 

του Πίνακα 6.8. Από τις τιµές της στατιστικής S , γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι σε 

καµία περίπτωση δεν διαπιστώνεται να υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

διενεργούµενες προβλέψεις από τις δύο εξειδικεύσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο 

σηµαντικότητας. Με άλλα λόγια, παρά τη διαπίστωση από τις στατιστικές MAE, 

RMAE  και τον συντελεστή Theil, ότι οι δύο εξειδικεύσεις παρέχουν προβλέψεις στις 

οποίες παρατηρείται διαφορά, η διαφορά αυτή αποδεικνύεται να µην είναι στατιστικά 

σηµαντική, σηµαίνοντας ουσιαστικά ότι οι δύο εναλλακτικές εξειδικεύσεις παρέχουν 

εφάµιλλες ποιοτικά προβλέψεις.          

   

 
 
6.6. Συµπεράσµατα 
 

Στόχος του κεφαλαίου 6, ήταν να επεκτείνει το πεδίο σύγκρισης των δύο 

εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ (πέρα από την όποια ύπαρξη συσχέτισης η οποία 

µελετήθηκε στο κεφάλαιο 5) ως προς τη δυνατότητα τους να ερµηνεύουν τον 

πληθωρισµό και την αποτελεσµατικότητα τους στη διενέργεια αξιόπιστων 

προβλέψεων για τις µελλοντικές µεταβολές του πληθωρισµού. Για το σκοπό αυτό η 

προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε προκειµένου να αναδειχθεί η δυναµική 

βραχυχρόνια και µακροχρόνια σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και των δύο µέτρων 

ΒΧ ήταν η τεχνική της συνολοκλήρωσης ARDL όπως αυτή προτάθηκε από τους 

Pesaran et al. (2001).  
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Καθοριστικός παράγοντας ως προς την επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής 

συνολοκλήρωσης σε σχέση µε άλλες τεχνικές όπως για παράδειγµα του 

Johansen(1988), ήταν η απουσία ξεκάθαρων ενδείξεων περί του ότι οι εµπλεκόµενες 

µεταβλητές έχουν την ίδια τάξη ολοκλήρωσης και ειδικότερα Ι(1). Με άλλα λόγια η 

µέθοδος ARDL µπορεί να εφαρµοστεί ακόµη και σε περιπτώσεις όπου οι µεταβλητές 

είναι διαφορετικής τάξης ολοκλήρωσης δηλαδή συνδυασµός µεταβλητών µε τάξη 

ολοκλήρωσης Ι(0) ή Ι(1). Επιπρόσθετα, βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου ADRL 

έναντι της προσέγγισης του Johansen (1988) είναι ότι παρέχει αποτελεσµατικότερες 

εκτιµήσεις σε περιπτώσεις µε περιορισµένο µέγεθος δείγµατος, όπως άλλωστε 

συµβαίνει και στις περισσότερες µακροοικονοµικές εφαρµογές (Romily και Song, 

2001). Τέλος, στην παρούσα εφαρµογή το βασικό µειονέκτηµα της ARDL 

προσέγγισης (περί της ύπαρξης µίας και µόνο µακροχρόνιας σχέσης) απουσιάζει από 

τη στιγµή που σαν ερµηνευτική µεταβλητή του πληθωρισµού εµφανίζεται µόνο ο 

πληθωρισµός. Συνολικά λοιπόν, η µεθοδολογία ARDL θεωρήθηκε ότι για την 

συγκεκριµένη εφαρµογή συνιστά την καλύτερη δυνατή επιλογή.      

Μετά από µια σχετικά σύντοµη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας η 

οποία εξετάζει τη σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ΒΧ και τη διεξαγωγή µιας σειράς 

από ελέγχων εντοπισµού µοναδιαίας ρίζας (ADF, Zivot και Andrews και Lee και 

Strazicich), εφαρµόστηκε η µέθοδος συνολοκλήρωσης ARDL των  Pesaran et al. 

(2001). Η εφαρµογή της τεχνικής ARDL επιβεβαίωσε την ύπαρξη µακροχρόνιας 

σχέσης µεταξύ ΒΧ και πληθωρισµού είτε χρησιµοποιείται το µέτρο το οποίο 

προέρχεται από τη µεθοδολογία SVAR, είτε χρησιµοποιείται το µέτρο του ECFIN. Οι 

εκτιµηµένοι µακροχρόνιοι συντελεστές από τη µέθοδο ARDL που αντιστοιχούν στα 

δύο µέτρα του ΒΧ έδειξαν να λαµβάνουν τιµές παρόµοιες, κάτι που επαληθεύτηκε 

και στην περίπτωση που οι µακροχρόνιοι συντελεστές επανεκτιµηθήκαν µε τη µέθοδο 
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των πλήρως τροποποιηµένων ελαχίστων τετραγώνων (FM-OLS) και µε τη µέθοδο 

των δυναµικών ελαχίστων τετραγώνων (DOLS). Επιπρόσθετα, οι µακροχρόνιοι 

συντελεστές, σε κάθε περίπτωση, επιδεικνύουν την επιθυµητή σταθερότητα όπως 

αυτό πιστοποιήθηκε από την εφαρµογή των σχετικών ελέγχων CUSUM και 

CUSUMQ.  

Στη συνέχεια και µετά την επιβεβαίωση της ύπαρξης µακροχρόνιας σχέσης, 

εκτιµήθηκαν για κάθε µέτρο και χώρα τα σχετικά υποδείγµατα διόρθωσης σφάλµατος 

(error correction models), εκ των οποίων εξετάστηκε η µακροχρόνια όπως επίσης και 

η βραχυχρόνια αιτιότητα κατά Granger από τον ΒΧ προς τον πληθωρισµό και 

αντίστροφα. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger επιβεβαίωσαν 

ουσιαστικά τα ευρήµατα του ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL, αφού συστηµατικά 

επικύρωναν την ύπαρξη µακροχρόνιας αιτιότητας σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01. 

Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα σε καµία περίπτωση δεν διαπιστώθηκε αιτιότητα κατά 

Granger από τον πληθωρισµό προς τον ΒΧ, ενώ αντίστοιχα υπήρχαν κάποιες, όµως 

όχι και τόσο συστηµατικές ενδείξεις ότι υφίσταται αιτιότητα από τον ΒΧ προς τον 

πληθωρισµό.  

Τέλος, αξιολογήθηκαν τα δύο µέτρα του ΒΧ ως προς την δυνατότητα τους να 

ερµηνεύουν τις µελλοντικές µεταβολές του πληθωρισµού διεξάγοντας µία άσκηση 

ψευδό-έξω-δειγµατικών προβλέψεων. Μια πρώτη αξιολόγηση των δύο εναλλακτικών 

εξειδικεύσεων, κατέδειξε ότι η εξειδίκευση στην οποία χρησιµοποιείται ο 

προερχόµενος από το µέτρο του SVAR ΒΧ, ερµηνεύει αποτελεσµατικότερα τις 

µελλοντικές µεταβολές του πληθωρισµού. Η πρώτη αυτή αξιολόγηση βασίστηκε στις 

στατιστικές MAE, RMAE  και τον συντελεστή Theil. Προκειµένου να αξιολογηθεί 

στη συνέχεια το κατά πόσο η όποια παρατηρούµενη διαφορά στις διεξαγόµενες 

προβλέψεις από τις δύο εναλλακτικές εξειδικεύσεις µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
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στατιστικά σηµαντική, εφαρµόστηκε ο έλεγχος Diebold και Mariano (1995). Τα 

ευρήµατα του ελέγχου των Diebold και Mariano (1995), όπως αυτά παρουσιάστηκαν 

στον Πίνακα 6.8, έδειξαν ότι σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στις προβλέψεις οι οποίες λαµβάνονται από τις δύο εναλλακτικές 

εξειδικεύσεις. Με άλλα λόγια οι δύο εναλλακτικές εξειδικεύσεις παρέχουν 

αντίστοιχες προβλέψεις ως προς τον πληθωρισµό. 

Συνολικά αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε στο παρόν κεφάλαιο, µετά από µία 

σχετικά εκτεταµένη οικονοµετρική διερεύνηση, είναι ότι τα δύο µέτρα του ΒΧ 

ερµηνεύουν κατά αντίστοιχο τρόπο τον πληθωρισµό όπως επίσης και το ότι παρέχουν 

εξίσου αποτελεσµατικές προβλέψεις σε σχέση µε τις µελλοντικές µεταβολές του 

πληθωρισµού. Τα παραπάνω ευρήµατα ουσιαστικά ενισχύουν τα ευρήµατα του 

κεφαλαίου 5, οδηγώντας µε τον τρόπο αυτό στο συµπέρασµα ότι τα δύο µέτρα του 

ΒΧ επιδεικνύουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά ως προς τη δυναµική τους βραχυχρόνια 

και µακροχρόνια σχέση µε τον πληθωρισµό και συνεπώς ενδυναµώνεται η 

οικονοµική χρησιµότητα του νέου µέτρου ΒΧ  (παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
7.1. Σύνοψη  

Πέρα από το εισαγωγικά σχόλια και την παρουσίαση των βασικών στόχων της 

διατριβής στο πρώτο κεφαλαίου, στο δεύτερο κεφαλαίο αναδείχθηκαν οι θεωρητικές 

και τεχνικές δυσκολίες που ανακύπτουν στον ορισµό και τον εµπειρικό υπολογισµό 

του δυνητικού προϊόντος. Αρχικά η συζήτηση µας επικεντρώθηκε στις εναλλακτικές 

εννοιολογικές προσεγγίσεις του δυνητικού προϊόντος, οµαδοποιώντας ταυτόχρονα το 

σύνολο των διαφορετικών αυτών προσεγγίσεων σε τρεις κατηγορίες, ενώ στη 

συνέχεια η όλη συζήτηση επεκτάθηκε µε την παρουσίαση των εναλλακτικών 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση του ΒΧ. Στο τελευταίο µέρος του 

δευτέρου κεφαλαίου η συζήτηση µας εστιάστηκε γύρω από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το επίπεδο χρησιµοποίησης του κεφαλαίου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο η προσοχή µας επικεντρώθηκε στις µεθοδολογίες εκείνες οι 

οποίες προκειµένου να εκτιµήσουν το επίπεδο του BX κάνουν χρήση της 

κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, µε ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται στη 

µηχανιστική προσέγγιση του Foss (1963). Η µέθοδος του Foss (1963) εφαρµόστηκε 

αρχικά στο σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας και στη συνέχεια στους επιµέρους 

κλάδους της βιοµηχανίας, καλύπτοντας το χρονικό διάστηµα 1960-2002. Το χρονικό 
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εύρος της εφαρµογής της µεθόδου του Foss (1963), προσδιορίστηκε αποκλειστικά και 

µόνο από την διαθεσιµότητα των αναγκαίων στοιχείων. Σαν µία προσπάθεια 

επέκτασης των µεθοδολογιών που βασίζονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας προτάθηκε µία εναλλακτική µεθοδολογία η οποία συνδυάζει τις 

µεθοδολογίες του Foss (1963) και των Shaikh και Moudud (2004), ώστε να 

προσεγγιστεί το επίπεδο του ΒΧ, βάσει της τεχνικής συνολοκλήρωσης του Johansen 

(1988) µεταξύ του πραγµατικού προϊόντος και του επιπέδου της βιοµηχανικής 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εναλλακτική αυτή µέθοδος εφαρµόστηκε και 

πάλι για την ελληνική Οικονοµία. 

    Στο τέταρτο κεφάλαιο προτείνεται µία νέα και ταυτόχρονα απλή µέθοδος για 

την εκτίµηση του ΒΧ. Η νέα αυτή µέθοδος βασίζεται στη στενή σχέση µεταξύ των 

επενδύσεων και των κερδών και κάνει χρήση ενός διαρθρωτικού VAR (SVAR) 

υποδείγµατος µε την επιβολή µακροχρόνιων περιορισµών τύπου Blanchard και Quah 

(1989). Η προτεινόµενη προσέγγιση εφαρµόζεται σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες για το 

χρονικό διάστηµα 1960-2006, και συγκρίνεται διαγραµµατικά µε το αντίστοιχο µέτρο 

ΒΧ που χρησιµοποιείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και 

Χρηµατοοικονοµικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECFIN). 

Στο πέµπτο κεφάλαιο και σε συνέχεια της απλής διαγραµµατικής σύγκρισης 

των δύο εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ, που διεξήχθει στο τέταρτο κεφάλαιο, η 

σύγκριση επεκτείνεται σε ένα σύνολο ιδιοτήτων που παρατηρούνται κατά κύριο λόγο 

σε χρονοσειρές που επιδεικνύουν κυκλική συµπεριφορά. Για το σκοπό αυτό 

εφαρµόστηκαν µία σειρά από στατιστικές και ελέγχους. Ειδικότερα, εφαρµόστηκαν 

στατιστικές οι οποίες εξετάζουν χαρακτηριστικά όπως η γραµµική και η µη-γραµµική 

συσχέτιση, η ασυµµετρία και ο κυκλικός συγχρονισµός. Παράλληλα εφαρµόστηκαν 

έλεγχοι για την εξέταση της τάξης ολοκλήρωσης κάθε χρονοσειράς µεµονωµένα 
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όπως επίσης και έλεγχοι για προσδιορισµό της τάξης ολοκλήρωσης των δύο µέτρων 

στο σύνολο των υπο εξέταση χωρών.      

Στο έκτο κεφάλαιο η σύγκριση των δύο εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ, 

επικεντρώνεται στην ανάδειξη της δυναµικής µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας σχέσης 

που επιδυκνείουν τα δύο αυτά µέτρα σε συνάρτηση µε τη µεταβλητή του 

πληθωρισµού. Το αναλυτικό πλαίσιο το οποίο υιοθετήθηκε προκειµένου να 

επιτευχθεί ο παραπάνω σκοπός είναι η τεχνική της συνολοκλήρωσης ARDL των 

Pesaran et al. (2001) και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger (1969) δια µέσω του 

σχετικού VECM υποδείγµατος. Επιπρόσθετα, βασιζόµενοι στα εκτιµηµένα ARDL 

υποδείγµατα για κάθε ένα από τα δύο εναλλακτικά µέτρα όπως και για κάθε χώρα, 

διεξήχθηκαν δυναµικές προβλέψεις για την µελλοντική πορεία του πληθωρισµού. 

Μετά από την ποιοτική αξιολόγηση των προβλέψεων εξετάστηκε το κατά πόσο οι 

προκύπτουσες διαφορές στις προβλέψεις είναι στατιστικά σηµαντικές ή όχι, µε τη 

βοήθεια του ελέγχου των Diebold και Mariano (1995). Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα 

 

        

7.2 Τα βασικά συµπεράσµατα  

Μετά από τη συζήτηση γύρω από τις θεωρητικές και τεχνικές δυσκολίες που 

ανακύπτουν κατά την εκτίµηση της µη άµεσα µετρήσιµης µεταβλητής του ΒΧ, το 

ενδιαφέρον µας εστιάστηκε στη µέθοδο του Foss (1963), η οποία κατά πολλούς 

θεωρείται ως η αντικειµενικότερη όλων. Υπολογίζοντας σε πρώτη φάση για την 

περίοδο 1960-2002 την χρονοσειρά της συνολικά εγκατεστηµένης ιπποδύναµης για 

το σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας και µαζί µε την αντίστοιχη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρµόστηκε η µεθοδολογία του Foss (1963). Οι τελικά 
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εκτιµηµένες τιµές του ΒΧ, βάσει της παραπάνω µεθόδου, επιδεικνύουν την 

αναµενόµενη πορεία κατά το πέρας του χρόνου, ενώ ταυτόχρονα το απόλυτο µέγεθος 

τους διαπιστώνεται ότι λαµβάνει, όπως άλλωστε αναµενόταν, χαµηλές τιµές και εντός 

των ορίων του 15% µε 25%, όρια τα οποία έχουν προσδιοριστεί από αντίστοιχες 

παρελθοντικές µελέτες. Ειδικότερα, κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του δείγµατος µας 

οι τιµές του ΒΧ ήταν σχετικά υψηλές, κάτι που δεν ισχύει για τις αµέσως επόµενες 

δύο δεκαετίες όπου και παρατηρείται αισθητή αποκλιµάκωση τους, ενώ τέλος 

διαπιστώνεται µία ανοδική τάση στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Σε σχέση µε το 

απόλυτο µέγεθος των εκτιµηµένων τιµών και έπειτα από σύγκριση µε τις αντίστοιχες 

εκτιµήσεις του Vernardaki (1985), διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στους µέσους.  

Εκτιµήσεις βάσει της µεθόδου του Foss (1963) διεξήχθησαν και για τους 

επιµέρους κλάδους της βιοµηχανίας. Οι κλάδοι αυτοί είναι: α) βιοµηχανία τροφίµων, 

ποτών και καπνού, β) βιοµηχανία κλωστοϋφαντουργίας, ενδυµασίας και δέρµατος, γ) 

βιοµηχανία ξύλου, χαρτιού, εκδόσεων και εκτυπώσεων, δ) βιοµηχανία πετρελαίου, 

χηµικών, ελαστικών και πλαστικών, ε) βιοµηχανία µη-µεταλλικών ορυκτών, βασικών 

µετάλλων και µεταλλικών προϊόντων και τέλος στ) λοιπή βιοµηχανία. Από τις τελικές 

εκτιµήσεις διαπιστώνεται ότι η πορεία του ΒΧ στους επιµέρους κλάδους ακολουθεί 

την πορεία του ΒΧ για το σύνολο της βιοµηχανίας. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο 

κλάδος των τροφίµων, ποτών και καπνού ο οποίος παρουσιάζει σχεδόν για το σύνολο 

του δείγµατος ανοδική τάση. Βασική συνεισφορά της εφαρµογής της µεθόδου του 

Foss (1963), είναι πρώτον η δηµιουργία των χρονοσειρών της εγκατεστηµένης 

ιπποδύναµης για το σύνολο της βιοµηχανίας όπως και για τους επιµέρους κλάδους 

αυτής, καθώς µία τέτοια διαδικασία ενέχει πολλές τεχνικές δυσκολίες και δεύτερον,  

είναι οι εκτιµήσεις αυτές καθαυτές δεδοµένου ότι για την ελληνική οικονοµία, µε 
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εξαίρεση την χρονικά περιορισµένη εφαρµογή του Vernardaki (1985), δεν είναι 

διαθέσιµες από καµία πηγή αντίστοιχου τύπου εκτιµήσεις για το παρόµοιο χρονικό 

εύρος.     

 Ο συνδυασµός της πρωτοποριακής µεθοδολογίας του Foss (1963) και της 

επίσης ενδιαφέρουσας προσέγγισης των Shaikh και Moudud (2004), οδήγησε στο να 

προταθεί µία εναλλακτική προσέγγιση για την εκτίµηση του ΒΧ, η οποία βασίζεται 

επίσης στην βιοµηχανική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, και έπειτα 

από την διεξαγωγή δύο βασικών υποθέσεων δείξαµε ότι ο ΒΧ µπορεί να εκτιµηθεί µε 

τη βοήθεια της τεχνικής της συνολοκλήρωσης µεταξύ του πραγµατικού προϊόντος και 

της βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρµογή της παραπάνω 

µεθόδου στην ελληνική οικονοµία ανέδειξε ότι το προτεινόµενο αυτό µέτρο του ΒΧ 

επιδεικνύει αντίστοιχα χαρακτηριστικά µε το µέτρο που εκτιµήθηκε βάσει της 

µεθοδολογίας του Foss (1963).        

Μετά από την ολοκλήρωση της συζήτησης γύρω από τα µέτρα του ΒΧ τα οποία 

βασίζονται στην κατανάλωση του ηλεκτρισµού, το ενδιαφέρον µας εστιάζεται στην 

ανάπτυξη µίας νέας µεθοδολογίας εκτίµησης του ΒΧ. Βασικό επίτευγµα της 

παρούσας διατριβής είναι η πρόταση µίας εναλλακτικής και ταυτόχρονα αξιόπιστης 

µεθοδολογίας για την εκτίµηση του ΒΧ. Η µεθοδολογία αυτή βασίζεται σε ένα 

διµεταβλητό διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα, στο οποίο εισάγεται ένας µακροχρόνιος 

περιορισµός τύπου Blanchard και Quah (1989), µε σκοπό να ταυτοποιηθούν οι 

διαρθρωτικές διαταραχές της προσφοράς και της ζήτησης. Η προτεινόµενη 

µεθοδολογία εφαρµόστηκε σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες και εν συνεχεία οι απορρέουσες 

εκτιµήσεις συγκρίθηκαν διαγραµµατικά µε το αντίστοιχο µέτρο του ΒΧ που 

χρησιµοποιείται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοοικονοµικών 

Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECFIN). Η διαγραµµατική σύγκριση έδειξε 



 306 

ότι κατά τη διάρκεια του δείγµατος τα δύο εναλλακτικά µέτρα παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά για όλες τις χώρες που εξετάστηκαν.   

Η διαγραµµατική σύγκριση από µόνη της σαφώς και δεν αποτελεί καθοριστικό 

στοιχείο για την κατάδειξη κοινής συµµεταβολής µεταξύ των δύο µέτρων. Η 

εφαρµογή στατιστικών οι οποίες σχετίζονται µε τη µέτρηση της συσχέτισης, της 

διάρκειας και της ευρύτητας των φάσεων, του βαθµού ασυµµετρίας και της έντασης 

του κυκλικού συγχρονισµού, ανέδειξε ότι τα δύο µέτρα σχεδόν σε κάθε χώρα 

συσχετίζονται έντονα και γενικότερα παρουσιάζουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Στη 

συνέχεια η εφαρµογή πέντε συνολικά ελέγχων για την εξακρίβωση της τάξης 

ολοκλήρωσης του κάθε µέτρου για κάθε χώρα όπως και για κάθε µέτρο για το σύνολο 

των χωρών, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι συνολικά τα δύο µέτρα µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως στάσιµες σειρές.  

Τελικό στάδιο σύγκρισης µεταξύ των δύο µέτρων του ΒΧ, ήταν η εξακρίβωση 

της δυναµικής µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας αλληλεξάρτησης σε σχέση µε τη 

µεταβλητή του πληθωρισµού, όπως και η αποτελεσµατικότητα τους όταν αυτά 

χρησιµοποιούνται στη διενέργεια προβλέψεων για τις µελλοντικές µεταβολές του 

πληθωρισµού. Η εφαρµογή της τεχνικής συνολοκλήρωσης ARDL των Pesaran et al. 

(2001), επιβεβαίωσε την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ των δύο εναλλακτικών 

µέτρων του BX και του πληθωρισµού, σχεδόν για όλες τις χώρες, µε τους 

εκτιµηµένους µακροχρόνιους συντελεστές να λαµβάνουν αντίστοιχες τιµές. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger επιβεβαίωσαν τα ευρήµατα του 

ελέγχου συνολοκλήρωσης ARDL, επικυρώνοντας την ύπαρξη µακροχρόνιας 

αιτιότητας δια µέσω του όρου διόρθωσης σφάλµατος. Βραχυχρόνια σε καµία 

περίπτωση δεν διαπιστώθηκε αιτιότητα κατά Granger από τον πληθωρισµό προς 

οποιοδήποτε µέτρο του ΒΧ, ενώ ταυτόχρονα υπήρξαν κάποιες, όχι και τόσο 
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συστηµατικές ενδείξεις ότι υφίσταται βραχυχρόνια αιτιότητα από τα δύο µέτρα του 

ΒΧ προς τον πληθωρισµό.  

Σε σχέση µε την δυνατότητα των δύο εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ να 

ερµηνεύουν τις µελλοντικές µεταβολές του πληθωρισµού διεξήχθει µία άσκηση 

ψευδό-έξω-δειγµατικών προβλέψεων, βάσει των εκτιµηµένων ARDL υποδειγµάτων. 

Μια πρώτη αξιολόγηση των δύο εναλλακτικών εξειδικεύσεων, κατέδειξε ότι το νέο 

µέτρο ερµηνεύει αποτελεσµατικότερα τις µελλοντικές µεταβολές του πληθωρισµού 

σε σχέση µε αυτό του ECFIN. Η πρώτη αυτή αξιολόγηση βασίστηκε στις στατιστικές 

MAE, RMAE  και του συντελεστή Theil. Στη συνέχεια όµως τα ευρήµατα του 

ελέγχου των Diebold και Mariano (1995) έδειξαν ότι σε καµία περίπτωση δεν 

υφίσταται στατιστικά σηµαντική διαφορά στις προβλέψεις οι οποίες λαµβάνονται από 

τα δύο εναλλακτικά µέτρα. Με άλλα λόγια οι δύο εναλλακτικές εξειδικεύσεις 

παρέχουν αντίστοιχες προβλέψεις ως προς τον πληθωρισµό. 

Συνολικά αυτό το οποίο επιβεβαιώθηκε µετά από µία σχετικά εκτεταµένη 

οικονοµετρική διερεύνηση, είναι ότι τα δύο εναλλακτικά µέτρα του ΒΧ 

καταδεικνύουν κοινή συµεταβολή, σχετίζονται κατά αντίστοιχο τρόπο µε την 

µεταβλητή του πληθωρισµού και παρέχουν εξίσου αποτελεσµατικές προβλέψεις σε 

σχέση µε τις µελλοντικές µεταβολές του πληθωρισµού.  

 
 
 
 
7.3 Μελλοντικές επεκτάσεις  
 

Οι µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν γύρω από 

τα δύο νέα µέτρα εκτίµησης του ΒΧ, τα οποία προτείνονται από την παρούσα 

διατριβή. Ειδικότερα και σε σχέση µε την προσέγγιση η οποία βασίζεται στην 

κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και την τεχνική της συνολοκλήρωσης, 
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ιδιαίτερη έµφαση αρχικά θα πρέπει να δοθεί στην επέκταση εφαρµογής της µεθόδου 

και σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδος, όπως για παράδειγµα Ηνωµένες πολιτείες, και 

Καναδά, ενώ στη συνέχεια κρίνεται απαραίτητη η σύγκριση της νέας µεθοδολογίας 

µε τις αντίστοιχες µεθόδους που χρησιµοποιούνται από κάθε χώρα. Το πλαίσιο της 

παραπάνω σύγκρισης θα µπορούσε να είναι αντίστοιχο µε την σύγκριση των δύο 

εναλλακτικών µέτρων του ΒΧ, η οποία έλαβε χώρα στο πέµπτο και έκτο κεφάλαιο 

της παρούσας διατριβής. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αποτελούσε η 

τροποποίηση του θεωρητικού πλαισίου ώστε να συµπεριληφθούν και άλλες 

ενεργειακές πηγές πέρα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.        

 Τέλος, και σε σχέση µε το νέο προτεινόµενο µέτρο του BX, το οποίο 

στηρίζεται στο διµεταβλητό διαρθρωτικό VAR υπόδειγµα µε µακροχρονίους 

περιορισµούς, οι µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν 

γύρω από την βελτίωση της εξειδίκευσης του διαρθρωτικού VAR υποδείγµατος. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και την ολοένα 

αυξανόµενη αλληλεξάρτηση των διεθνών αγορών, µπορεί να ειπωθεί ότι τα κέρδη 

σίγουρα δεν αποτελούν την µοναδική πηγή χρηµατοδότησης των επενδύσεων. 

Συνεπώς, η εξειδίκευση του διαρθρωτικού VAR υποδείγµατος θα µπορούσε να 

επεκταθεί συµπεριλαµβάνοντας χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές όπως για 

παράδειγµα τη συνολική τραπεζική πίστωση. Μετά από την πιθανή αυτή επέκταση, 

θα µπορούσε να εξεταστεί η ερµηνευτική ικανότητα του νέου µέτρου του ΒΧ σε 

σχέση µε άλλες µακροοικονοµικές µεταβλητές όπως για παράδειγµα το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και τις επενδύσεις.        
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