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ABSTRACT 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

1.1.Δζζαβςβή 

1.2 Αζηζμθυβδζδ ημο ενεοκδηζημφ εέιαημξ 

1.3.ηυπμζ ηαζ ζημπμί ηδξ Γζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ 

1.4 Γζάνενςζδ ηδξ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1 Δζζαβςβή 

2.2 Πθδεςνζζιυξ, Δπζηυηζμ ηαζ Πνμζθμνά πνήιαημξ απυ ημ 1986 έςξ ημ 1995 

2.3 Θεςνδηζηά ιμκηέθα πνμζέββζζδξ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ 

2.4 Μαηνμμζημκμιζηά ιμκηέθα  πνμζέββζζδξ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ 

2.5 Οζ επζηαβέξ ηδξ  οκεήηδξ ημο Μάαζηνζπη 

2.6 οιπενάζιαηα 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 –ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

3.1 Ζ Εήηδζδ πνήιαημξ ζηδκ Δθθδκζηή μζημκμιία:Μενζηέξ δζαπζζηχζεζξ 

 

3.2 Αθθδθεπζδνάζεζξ πθδεςνζζιμφ-πνμζθμνάξ πνήιαημξ ιε ηδκ ένεοκα ηδξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ ζηδκ Δθθδκζηή μζημκμιία 

 

3.3 Οζ ιεηαννοειίζεζξ ηαζ δ είζμδμξ ζηδκ θζθεθεφεενδ εθθδκζηή μζημκμιία ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηδ γήηδζδ πνήιαημξ 
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3.4 οιπενάζιαηα 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

4.1 Δζζαβςβή 

4.2 Πανμοζίαζδ ιεηααθδηχκ 

4.3 Έθεβπμξ ααζζηχκ ηαηζζηζηχκ Υαναηηδνζζηζηχκ βζα ηάεε ιεηααθδηή  

4.4 οιπενάζιαηα  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 – ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ  

5.1. Δζζαβςβή  

5.2. Μαεδιαηζηή ελεζδίηεοζδ  

5.2.1. Έθεβπμξ πνμζήιςκ  

5.2.2 Έθεβπμξ ημο ζοκηεθεζηή παθζκδνυιδζδξ  

5.2.3. Έθεβπμξ ημο οκηεθεζηή Πνμζδζμνζζιμφ  

5.2.4. Ακάθοζδ ηδξ Γζαηφιακζδξ – F (ANOVA)  

5.3  Έθεβπμξ Γζαβκςζηζηυηδηαξ  

5.3.1 Ακάθοζδ Αοημζοζπέηζζδξ (ηνζηήνζμ Durbin – Watson)  

5.3.2 Ακάθοζδ Αοημζοζπέηζζδξ (ηνζηήνζμ Breusch -Godfrey)  

5.3.3 Ακάθοζδ Αοημζοζπέηζζδξ (ηνζηήνζμ F Wald)  

5.4 Σμ οπυδεζβια ARCH 

 
5.5 οιπέναζιαηα  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 – ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ  

6.1 Δζζαβςβή  

6.2. Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ  

6.3. Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ιε ημοξ οκηεθεζηέξ Αοημζοζπέηζζδξ  

6.3.1. Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ιε ημοξ οκηεθεζηέξ Αοημζοζπέηζζδξ ζηα 

επίπεδα βζα ηζξ ιεηααθδηέξ LM1,LGDPN, LR2, LCPI  

6.3.2. Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ιε ημοξ οκηεθεζηέξ Αοημζοζπέηζζδξ ζηζξ 

πνχηεξ δζαθμνέξ βζα ηζξ ιεηααθδηέξ LM1, LGDPN,LR2,LCPI  

6.4. Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ιε ηδκ Μμκαδζαία Ρίγα  
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6.4.1. Δπαολδιέκμξ έθεβπμξ Dickey – Fuller (ADF)  

6.4.2 Πνμζδζμνζζηζηή ηαζ ημπαζηζηή Σάζδ  

6.4.3 Πνμζδζμνζζηζηή υνμζ ηαζ Μμκαδζαία Ρίγα  

6.4.4. Έθεβπμξ ηδξ Μμκαδζαίαξ νίγαξ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ  

6.5 Έθεβπμξ ηςκ Phillips – Perron  

6.6 οιπενάζιαηα  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 - ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  

 

7.1 Δζζαβςβή  

7.2 Ζ έκκμζα ηδξ οκμθμηθδνχζεςξ  

7.3 Έθεβπμξ οκμθμηθδνχζεςξ  

7.3.1 Έθεβπμξ ηςκ Engel -Granger  

7.3.2 Έθεβπμξ ημο ζηαηζζηζημφ Durbin – Watson βζα ηδκ παθζκδνυιδζδ ηδξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ  

7.4 πέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ LM1,LGDP,LR2,LCPI ημο 

οπμδείβιαημξ  

7.5 οιπενάζιαηα  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 – ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΗΟΡΘΧΖ 

ΦΑΛΜΑΣΟ  

8.1 Δζζαβςβή  

8.2 Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ  

8.3 Δλζζχζεζξ δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ ζηζξ παθζκδνμιήζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ 

ηδξ ιεηααθδηήξ LM1 ηαζ αοηέξ ηςκ LGDPN LR2 ηαζ LCPI ηδξ Δθθάδαξ 

8.4 οιπενάζιαηα  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΑΝΤΜΑΣΗΚΧΝ 

ΑΤΣΟΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΔΧΝ (VAR ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ) 

9.1 Δζζαβςβή  

9.2 Έκκμζεξ ηαζ μνζζιμί  

9.3 Σάλδ VAR Τπμδείβιαημξ  
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9.4 οιπενάζιαηα 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 - ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ KAI VAR  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  

10.1 Δζζαβςβή  

10.2 Τπμδείβιαηα VAR  

10.3 Μεεμδμθμβία Johansen  

10.4 Έθεβπμξ ημο ααειμφ οκμθμηθήνςζδξ  

10.5 Διπεζνζηά απμηεθέζιαηα  

10.6 οιπενάζιαηα 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 -ΥΔΔΗ ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ  

ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ  

11.1 Δζζαβςβή  

11.2 Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ, έκκμζεξ  

11.3 πέζεζξ Αζηζυηδηαξ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ  

12.3 Γεκζηά ζοιπενάζιαηα 

12.2 Δπζιένμοξ ζοιπενάζιαηα 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

12.1. Ακαηεθαθαίςζδ 

12.2 Δπζιένμοξ ζοιπενάζιαηα 

12.3 Γεκζηά ζοιπενάζιαηα 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 
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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

ηδκ Μεηαπμθειζηή πενίμδμ ηαζ ηφνζα ζηζξ δεηαεηίεξ ημο ‟80 ηαζ ‟90 δ     εθθδκζηή 

μζημκμιία ακηζιεηχπζζε έκημκα απμζηαεενμπμζδηζηά θαζκυιεκα.Δζδζηυηενα, 

ειθακίζηδηε ιζα οπένιεηνδ δζυβηςζδ ηςκ ηναηζηχκ εθθεζιιάηςκ ιε πανάθθδθεξ 

ηάζεζξ ελαζεέκζζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ αθθά ηαζ ημο νοειμφ ηδξ μζημκμιζηήξ 

ακάπηολδξ. 

 

 Δίκαζ βκςζηυ, υηζ μ ζηυπμξ ηδξ οπμηίιδζδξ εκυξ κμιίζιαημξ είκαζ ααζζηά δ 

αεθηίςζδ ημο ειπμνζημφ ζζμγοβίμο ηδξ πχναξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδαξ, δ 

εθανιμβή ημο ιέηνμο αοημφ ηεθζηά είπε ιυκμ αναπφαζα απμηεθέζιαηα δεδμιέκμο υηζ 

μ δείηηδξ πθδεςνζζιμφ ηδξ πχναξ πανέιεκε ζηαεενά ορδθυηενα απυ αοηυκ ηςκ 

ειπμνζηχκ ηδξ εηαίνςκ.  

 

Απυ ημ 1973 ηαζ ιεηά, δ δναπιή ζε πναβιαηζημφξ  υνμοξ είπε εηδδθχζεζ ηάζδ 

ακαηίιδζδξ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ζζπονά κμιίζιαηα. Σαοηυπνμκα ζπεδυκ, 

παναηδνείηαζ ηαζ ιζα ακμδζηή ηάζδ ζηα εθθείιιαηα ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ. 

οβηεηνζιέκα, απυ ημ 1971 έςξ ημ 1980, μζ ηναηζημί πνμτπμθμβζζιμί ηδξ πχναξ, πμο 

ηαηαηέεδηακ ζηδκ Βμοθή, εηπεθναζιέκμζ ζε ηνέπμοζεξ ηζιέξ, ειθακζγυηακ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ 2  εθθεζιιαηζημί ιε ιέζμ νοειυ ιεηααμθήξ 23,63% ζε ζπέζδ ιε ημ 

15,48% πμο ήηακ μ ιέζμξ νοειυξ ιεηααμθήξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ δεηαπέκηε εηχκ.  

 

φιθςκα ιε ηάπμζα άπμρδ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ πναβιαηζηήξ οπενηίιδζδξ ημο 

εβπχνζμο κμιίζιαημξ, ηαζ δ ηαπεία ακάπηολδ ημο εθθείιιαημξ ημο ηναηζημφ 

πνμτπμθμβζζιμφ ήηακ απθά ζοιπηςιαηζηέξ. Ωζηυζμ, ζφιθςκα ιε άθθδ, πζμ εονέςξ 

ηναημφζα άπμρδ, ηα δφμ αοηά θαζκυιεκα είκαζ αζηζςδχξ ζοκδεδειέκα. 

 

 

Δζδζηυηενα, ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί υηζ δ αζηζχδδξ ζπέζδ πνμηφπηεζ επεζδή δ 

πνδιαημδυηδζδ ηςκ ορδθυηενςκ εθθεζιιάηςκ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ πζέγεζ 

ακμδζηά ημ επζηυηζμ ή ημ επίπεδμ ηζιχκ ή ηαζ ηα δφμ. Αηυιδ, υηακ δ ηοαένκδζδ 

πνδιαημδμηεί ηα εθθείιιαηά ηδξ ιέζς ηδξ πχθδζδξ μιμθμβζχκ, ηα επζηυηζα ηείκμοκ 

κα αολδεμφκ πνμηαθχκηαξ ακαηίιδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ ζοκαθθαβιαηζηήξ ζζμηζιίαξ 

ηδξ δναπιήξ ζε ζοκεήηεξ αηεθμφξ ηζκδηζηυηδηαξ ηεθαθαίμο πνάβια πμο ζηδκ μοζία 

ημο ζδιαζκεί πςξ επδνεάγεζ άιεζα ηαζ ημκ πθδεςνζζιυ.  

 

Ζ πνμζπάεεζα πενζμνζζιμφ ηδξ ακμδζηήξ ηάζδξ ηςκ επζημηίςκ ζοκήεςξ ζοκεπάβεηαζ 

ιζα αφλδζδ ζηδκ ακαθμβία ηςκ εθθεζιιάηςκ ημο ηναηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ πμο 

πνδιαημδμημφκηαζ ιέζς έηδμζδξ πνήιαημξ πμο εκδεπμιέκςξ μδδβεί ηαζ ζε 

ορδθυηενμ επίπεδμ ηζιχκ. Όκσο, αλ ην επίπεδν ηηκώλ κεηαβάιιεηαη κε ξπζκό 

πςειόηεξν από απηόλ κε ηνλ νπνίν κεηαβάιιεηαη ην επίπεδν ηηκώλ ησλ εηαίξσλ θαη 

απηή ε δηαθνξά είλαη κεγαιύηεξε από ηνλ ξπζκό κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνύληαη νη 

νλνκαζηηθέο ππνηηκήζεηο ηνπ εγρώξηνπ λνκίζκαηνο, ηόηε ην απνηέιεζκα ζα είλαη κηα 

πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηεο δξαρκήο. Δπμιέκςξ, δ μοζία είκαζ  υηζ ηα ορδθυηενα 

εθθείιιαηα ζημκ ηναηζηυ πνμτπμθμβζζιυ, ιε υπμζμ ηνυπμ ηαζ ακ πνδιαημδμημφκηαζ, 

μδδβμφκ ηεθζηά ζε ακαηίιδζδ ηδξ πναβιαηζηήξ ζοκαθθαβιαηζηήξ ζζμηζιίαξ ηδξ 

δναπιήξ ιε άιεζδ ζοκέπεζα ηδκ επζδείκςζδ ημο ειπμνζημφ ζζμγοβίμο. Δπμιέκςξ δεκ 

απμηεθεί έηπθδλδ δ παναηδνμφιεκδ ζηεκή ζπέζδ ιεηαλφ δδιμζζμκμιζημφ ηαζ 
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ειπμνζημφ εθθείιιαημξ πμο αέααζα πανμοζζάγεηαζ ακάβθοθα ηαζ απυ ημοξ επζιένμοξ 

δείηηεξ  

 

Γζα ημ θυβμ αοηυ εα ιεθεηδεεί ιέζς ηδξ ιεευδμο ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ ηαζ ηδξ 

αζηζυηδηαξ δ δζαπνμκζηή αθθδθελάνηδζδ ηςκ δεζηηχκ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ ιε 

αοημφξ ημο πθδεςνζζιμφ,ημο επζημηίμο ηαζ ημο Α.Δ.Π,δεζηηχκ δδθ πμο ιαξ δίκμοκ 

ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα βζα ηδκ πμνεία ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ πνίκ ηαζ ιεηά ηδκ 

είζμδμ ημο Δονχ. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς υθμοξ ημοξ Καεδβδηέξ ημο ιεηαπηοπζαημφ ηιήιαημξ ηδξ Δθανιμζιέκδξ 

Πθδνμθμνζηήξ βζα ηζξ εεςνδηζηέξ αθθά ηαζ πναηηζηέξ βκχζεζξ πμο απέηηδζα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ 

θμίηδζήξ ιμο.  

εα ήεεθα επζζδξ κα εοπανζζηήζς ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ημο Σιήιαημξ Δθανιμζιέκδξ 

Πθδνμθμνζηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Μαηεδμκίαξ ημ Ακηχκζμ Μπίζιπα,βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα ηαζ 

ηαεμδήβδζδ ημο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοββναθήξ ηδξ πανμφζδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ  

Σέθμξ έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζηδκ μζημβέκεζά ιμο, βζα ηδκ απενζυνζζηδ ζοιπανάζηαζδ ηδξ, 

μζημκμιζηή ηαζ δεζηή ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ αοηχκ, αθθά ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

δζελαβςβήξ ηδξ ενβαζίαξ ιμο.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σμ ενχηδια πμο ααζακίγεζ εδχ ηαζ ηάπμζεξ δεηαεηίεξ ηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα είκαζ ημ πχξ 

ηαζ ημ εάκ εα ηαηαθένεζ δ εβπχνζα μζημκμιία κα μνεμπμδήζεζ ηαζ κα ιπεί ζε οβζήξ αάζεζξ βζα 

ιία κέα πνμζπάεεζα ακμζημδυιδζδξ. Πνχημ αήια υιςξ επζαάθθεηαζ κα είκαζ δ ηαηαβναθή ηαζ 

δ ιεθέηδ υθςκ ηςκ επζιένμοξ δεζηηχκ ,μζ μπμίμζ εα ιαξ αμδεήζμοκ κα έπμοιε ιία ζαθή 

εζηυκα .Ακηζηείιεκμ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ ,είκαζ δ δζαπνμκζηή ελάνηδζδ  πμο πνμηφπηεζ ιεηαλφ 

ηδξ Πνμζθμνάξ πνήιαημξ (Μ1) ιε ημ Αηαεάνζζημ Δεκζηυ Πνμσυκ  (ΑΔΠ-GDP),ημ επζηυηζμ ( 

R2) ηαζ ημκ πθδεςνζζιυ(CPI) ηδξ Δθθάδμξ .Γείηηεξ μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηφνζα δμιζηά 

ζημζπεία. Υνδζζιμπμζχκηαξ εηήζζα ζημζπεζά βζα ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1960 –2009 ελεηάζαιε 

ημ οπυδεζβια ημ μπμίμ αημθμοεμφζε ηδξ παναηάης ελίζςζδ  

Μ1= f (GDP,R2,CPI) 

Σα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ έδεζλακ υηζ οπάνπεζ βεκζηυηενα εεηζηή ζπέζδ 

ακάιεζα ζηδ Πνμζθμνά πνήιαημξ ,ημ Αηαεάνζζημ Δεκζηυ Πνμσυκ, ημ επζηυηζμ ηαζ ημκ 

πθδεςνζζιυ(CPI) ηδξ Δθθάδμξ 

.  

 

 

 

SUMMARY 

The question ,that tortures for certain decades the Greek territory, is how the domestic 

economy accomplish to enter in healthy bases for a new effort of reconstruction .First step 

must been the recording and the study of all individual indicators, which  will help us to have 

an explicit picture .Subject of this work is, the created relationship between the money supply 

(M1) to the Gross National Product (GDP),the rate (r2) and the inflation (CPI) of Greece. 

Indicators which constitute main structural element of this building.Using annual data for the 

period 1960 -2009 looked at the model followed by the following equation 

 

                                          Μ1= f (GDP,R2,CPI) 

 

The audit showed that the integration is generally positive relationship between money supply, 

GNP, interest rate and inflation (CPI) of Greece 

Keywords: Demand for money ,money supply ,inflation ,rate ,gdp , cointegration 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

 

1.2.Δηζαγσγή 

 

Ζ ζηαεενυηδηα ηδξ ζοκάνηδζδξ ηδξ γδηήζεςξ ημο πνήιαημξ ,απαζηείηαζ βζα ηδκ εθανιμβή 

επζηοπμφξ κμιζζιαηζηήξ πμθζηζηήξ.Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ μζ αθθαβέξ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ 

επζδνμφκ ζημ επίπεδμ ημο εζζμδήιαημξ δζαθένεζ,ελανηχιεκμξ απυ ημ πυζμ ζηεκή ηαζ ζηαεενή 

είκαζ δ ζπέζδ ιεηαλφ πνήιαημξ ηαζ εζζμδήιαημξ. 

φιθςκα ιε ηδκ Κεοζζακή ακάθοζδ,δ ζπέζδ είκαζ παθανή ηαζ οπυηεζηαζ ζε ζδιακηζηή 

ιεηααμθή ,ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο .Δλανηχιεκδ απυ ηζξ εθαζηζηυηδηεξ μζ μπμίεξ αθμνμφκ 

εκ πνμηεζιέκς ,ιζα δεδμιέκδ αφλδζδ ζηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ ιπμνεί κα έπεζ ιζα εονεία 

ζεζνά απυ πζεακέξ αθθαβέξ ζημ επίπεδμ ημο εζζμδήιαημξ. 

φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ Νμιζζιαηζζηχκ, δ ζπέζδ εζζμδήιαημξ –πνήιαημξείκαζ ανηεηά ζηεκή 

ηαζ οπυηεζηαζ ζε ιέηνζεξ ιεηααμθέξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο.Ακηζηζεέιεκδ ιε ηδκ άπμρδ 

ηςκ Κεοζζακχκ,δ γήηδζδ πνήιαημξ είκαζ θζβυηενμ εθαζηζηή υζςκ αθμνά ημ επζηυηζμ.Δκχ 

ηαηά ημοξ Κεοζακμφξ ,ημ ημζκυ εα οπμηαηαζηήζεζ αβαεά ιε έκα ιυκμ ιένμξ απυ ηδ ιεηααμθή 

ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ,ηαηά ημοξ Νμιζζιαηζζηέξ δ οπμηαηάζηαζδ αβαεχκ ιε πνήια εα 

ζοκεπζζεεί ιέπνζ ημ ημ επίπεδμ ημο εζζμδήιαημξ κα είκαζ ηέημζμ πμο κα πανάβεζ ζηαεενή 

ζπέζδ ιεηαλφ εζζμδήιαημξ ηαζ πνήιαημξ.Λέβμκηαξ ζηαεενή,δεκ ζδιαίκεζ υηζ δ ζπέζδ πνέπεζ 

κα είκαζ ανζειδηζηχξ ζηαεενή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο.Μπμνεί κα ιεηααάθθεηαζ ,αθθά 

μζ ιεηααμθέξ ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ. 

Έηζζ,υηακ δ γήηδζδ είκαζ ζηαεενή ,ιπμνμφιε κα δμφιε απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηααμθχκ 

ηδξπνμζθμνάξ πνήιαημξ.Έκα άθθμ ζδιείμ είκαζ υηζ ή γήηδζδ πνήιαημξ εα πνέπεζ κα εεςνδεεί 

ακελάνηδηδ απυ ηζξ μκμιαζηζηέξ ιμκάδεξ πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα κα ιεηνήζμοιε ηζξ 

πνδιαηζηέξ ιεηααθδηέξ .Γεκζηά ,δ ακάθοζδ ηδξ γήηδζδξ πνήιαημξ ακαθένεηαζ ζηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ιίαξ ζοκάνηδζδξ πνδζζιυηδηαξ,ηαεμνζζιέκδξ ζε πναβιαηζηά ιεβέεδ.  

Δπίζδξ βζα κα μθμηθδνχζμοιε ηδ κμιζζιαηζηή ακάθοζδ ιέζα ζηδκ ακάθοζδ ημο εζζμδήιαημξ 

ηαζ κα ιεθεηήζμοιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ κμιζζιαηζηήξ πμθζηζηήξ πάκς ζημ εζζυδδια,δ 

πνμζθμνά πνήιαημξ εα πνέπεζ κα θδθεεί ζακ ιζα ηεθζηή ιεηααθδηή πμο πνμζδζμνίγεηαζ 

αοηυκμια απυ ημ επίπεδμ ημο εζζμδήιαημξ. 

Όζςκ αθμνά ηδ ζηαεενυηδηα ηδξ γδηήζεςξ ημο πνήιαημξ ,πμθθεξ ένεοκεξ έπμοκ βίκεζ,εζδζηά 

ζηζξ ΖΠΑ ηαζ ζηδκ Αββθία.Ζ ζπλάξηεζε ηεο δεηήζεσο ζα είλαη ζηαζεξή όηαλ πεξηέρεη ηηο 

θαηάιιειεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ,ελώ δελ ζα είλαη ζηαζεξή όηαλ νη 

ρξεζηκνπνηνύκελεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη νη πιένλ ελδεδεηγκέλεο ή όηαλ 

εθηόο από απηέο ππάξρνπλ θαη άιιεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε αιιά δελ 

ζπκπεξηειακβάληαη ζηελ εθηηκώκελε ζπλάξηεζε. 
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Δπίζδξ αζηάεεζα εα ιπμνμφζε κα οπάνπεζ,υηακ δ ζπέζδ οπυηεζηαζ ζε ηοπαίεξ δζαηανάλεζξ ζηδκ 

δζάνηεζα ημο πνυκμο.Αοηέξ εα ιπμνμφζακ κα πνμηαθέζμοκ αλζμζδιείςηεξ εκαθθαβέξ ζηδ 

ζοκάνηδζδ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ.Ζ βκχζδ υηζ δ ζοκάνηδζδ επδνεάγεηαζ απυ ηοπαίεξ 

ιεηααθδηέξ είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ ζζημνζηή ακάθοζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεηααθδηχκ  ηαζ ημκ 

έθεβπμ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηδξ μζημκμιζηήξ πμθζηζηήξ. 

 

1.2Αηηηνιόγεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο 

 

Σα απμηεθέζιαηα απυ δίαθμνεξ ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ  δζαθένμοκ,ίζςξ επεζδή πνδζζιμπμζμφκηαζ 

δζαθμνεηζημί μνζζιμί ημο πνήιαημξ,δζαθμνεηζηέξ ιεηααθδηέξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ πνμκζημί 

πενίμδμζ.Σμ βεβμκυξ υηζ ημ πνήια πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ νεοζηά δζαεέζζια ηαζ ηζξ 

ηαηαεέζεζξ υρεςξ (Μ1) δεκ αιθζζαδηείηαζ θυβς ημο παναηηδνζζηζημφ βκςνίζιαημξ ημο 

πνήιαημξ ςξ ιέζς ζοκαθθαβχκ.Δκ ημφημζξ πνμηφπηεζ δ ενχηδζδ ακ μ εονφηενμξ μνζζιυξ εα 

έπνεπε κα πνδζζιμπμζείηαζ,πενζθαιαάκμκηαξ ηαζ ηαηαεέζεζξ πνμεεζιίαξ (Μ2). 

 

Έκα αηυιδ ζηαηζζηζηυ πνυαθδια είκαζ υηζ ιε ημ κα δδιζμονβήζμοιε ιζα ζπέζδ ιεηαλφ 

πνήιαημξ ηαζ εκυξ ανζειμφ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ,δεκ εββοάηαζ υηζ μζ πανάιεηνμζ πμο 

εηηζιμφκηαζ ,ακηαπμηνίκμκηαζζηδ ζπέζδ ηδξ γήηδζδξ.Οζ ιέεμδμζ μζ μπμζεξ πνδζζιμπμζμφκ ιία 

ιυκμ ελίζςζδ δεκ είκαζ επανηήξ κα ηαοημπμζήζμοκ ζακ ηαιπφθδ,ηδ ζπέζδ πμο εηηζιμφιε. 

Τπάνπμοκ εκδείλεζξ ςζηυζμ πμο ιαξ ςεμφκ κα πζζηέρμοιε υηζ δ ζπέζδ αθμνά ηδ 

γήηδζδ.Πνχημκ, ιμκηέθα ζηζξ ΖΠΑ ηα μπμία επζηνέπμοκ ηαοημπμίδζδ ηαζ ηςκ δφμ 

ζπέζεςκ,ηείκμοκ κα ζοιθςκμφκ ιε ηζξ εηηζιήζεζξ ηςκ ιμκηέθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ ιία 

ελίζςζδ.Γεφηενμκ,θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ημοξ,πανάβμκηεξ μζ μπμζυζ επζδνμφκ ζηδκ πνμζθμνά 

πνήιαημξ,εα έθεβε ηακείξ υηζ είκαζ πζεακυκ ή ηεθεοηαία κα ηοιαίκεηαζ ακελάνηδηα απυ ηζξ 

αθθαβέξ ζηδκ ζοκάνηδζδ γδηήζεςξ,ή ημοθάπζζημκ αναποπνυκζα/Ακ δ ζοκάνηδζδ γδηήζεςξ 

είκαζ ζηαεενή,εα πνέπεζ κα ιπμνμφιε κα ηδ δζαηνίκμοιε ,δζαθμνεηζηά εα είκαζ πμθφ δφζημθμ 

κα ανμφιε ηδκ μπμζαδήπμηε ζπέζδ. 

 

Διπεζνζηή ένεοκα ζηζξ ΖΠΑ απμδεζηκφεζ υηζ,ιαηνμπνυκζα ,εονείξ μνζζιμί ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ,δίκμοκ ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα ζηδ ζοκάνηδζδ γδηήζεςξ.Οζ 

Laidler,Friedman,Meitzer, ελάβμοκ ζηαεενυηδηα ακελάνηδηα απυ ημκ μνζζιυ ηδξ 

πνμζθμνάξ.Γεκζηά ιεθέηεξ ακαθενυιεκεξ ζε ιαηνμπνυκζεξ πενζυδμοξ εζζδβμφκηαζ υηζ 

ζηαεενέξ ζοκανηήζεζξ γδηήζεςξ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ηαζ βζα ημοξ δομ μνζζιμφξ Μ1 , Μ2 

 

ε ζπέζδ ιε ηζξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πμο ζοκηείκμοκ ζηδ ζηαεενυηδηαηδξ 

ζοκανηήζεςξ,ιενζημί ενεοκδηέξ δέπμκηαζ ημ κυιζιμ εζζυδδια  ζακ ηδ ααζζηή ιεηααθδηδ εκχ 
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άθθμζ ηα επζηυηζα ηαζ μ ακενχπζκμξ πθμφημξ.ε ζπέζδ ιε ηδκ επζθμβή ιαηνμπνυεεζιςκ ή 

αναποπνυεεζιςκ επζημηίςκ μ Σμιπζκ πζζηεφεζ υηζ δεκ οπάνπεζ ιεβάθδ δζαθμνά ιεηαλφ 

ημοξ,ιε ηα ιαηνμπνυκζεα επζηυηζα κα είκαζ εθαπίζηςξ ηαθφηενα ηαζ κα ελδβμφκ ηδ ζηεκή 

γήηδζδ πνήιαημξ ηαζ ηα ααναποπνυκζα εθαπίζηςξ ηαθφηενα βζα ηδκ εονεία γήηδζδ πνήιαημξ. 

Γζα ηδκ αναποπνυκζα o Goldfeld έπεζ απμδείλεζ υηζ μ ζηεκυξ μνζζιυξ είκαζ μνζζηζηά 

πνμηζιυηενμξ.Ζ ελίζςζδ δίκεζ ηαθφηενδ πνμζέββζζδ ηαζ δεκ οπάνπεζ ιανηονία αζηάεεζαξ,εκχ 

δ απυδμζδ ημο εονέςξ μνζζιμφ είκαζ πηςπή ηαζ δδιζμονβεί αζηάεεζα.Οπχξ ηαζ μζ 

Chow,Bronfebrenner,Mayer δέπεηαζ υηζ ημ ιεηνήζζιμ εζζυδδια είκαζ δ ιεηααθδηή πμο πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζείηαζ βζαηί είκαζ ακχηενδ απυ ημκ πθμφημ.Αοημ ημ ζοιπέναζια ένπεηαζ ζε 

ακηίεεζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ Brunner-Meltzer πμο πζζηεομοκ υηζ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ μ 

πθμφημξ ακηί ημο εζζμδήιαημξ δ ζοκάνηδζδ βίκεηζ πζμ ζηαεενή 

ηδκ Αββθία δ ειπεζνία εζζδβείηαζ υηζ ιαηνμπνυκζα δ ζοκάνηδζδ ηδξ γήηδζδξ είκαζ ζηαεενή 

ζε ζπέζδ ιε ημ επζηυηζμ ηαζ ημ εζζυδδια.Οζ Goodhart ηαζ Crockett βζα ηδκ αναποπνυκζα 

πενίμδμ,ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ Laidler ηαζ  Parkin,ζζπονίγμκηαζ υηζ ηα επζηυηζα επζδνμφκ ζηδκ 

ζοκάνηδζδ γδηήζεςξ,πζεακυκ ζακ απμηέθεζια ηςκ δζαθμνεηζηχκ επζημηίςκ ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκ.Ο Haache πζζηεφεζ υηζ μζ κμιζζιαηζημί ηακμκζζιμί παίγμοκ ζδιαηζηυ 

νυθμ.Δλήβδζε ζηακμπμζδηζηέξ ζπέζεζξ ηαζ βζα ημοξ δφμ μνζζιμφξ βζα ηδκ πενίμδμ 1963-

1971,αθθά υπζ ιεηά απυ αοηήκ ηδκ πενίμδμ,υηακ μζ κμιζζιαηζημί  ηακμκζζιμί αθθάγμοκ. 

 

Γεκζηά ηαζ ζηζξ ΖΠΑ ηαζ ζηδκ Αββθία,ηα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ κα είκαζ ζοκεπή, ιε ηδκ 

εονεία έκκμζα ημο υνμο, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ δφμ πχνεξ ηα επζηυηζα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ.Ο 

πθμφημξ ηαζ ημ κυιζιμ εζζυδδια είκαζ ζδιακηζημί πνμζδζμνζζηζημί 

πανάβμκηεξ,ιαηνμπνμκίςξ,εκχ ηδ εέζδ ημοξ παίνκεζ ημ ιεηνήζζιμ εζζυδδια αναποπνυκζα.Ζ 

ζοκάνηδζδ γδηήζεςξ είκαζ ζπεηζηά ζηαεενή ιαηνμπνυκζα.Βναποπνυκζα,δ ζηαεενυηδηα 

αιθζζαδηείηαζ εζδζηά βζα ηδκ Αββθία υπμο  δ ειπεζνία δείπκεζ υηζ μζ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημοξ 

ηακμκζζιμφξ ηςκ κμιζζιαηζηχκ ζδνοιάηςκ ζπεηίγμκηαζ ιε ιεηαεέζεζξ ηδξ ζοκάνηδζδξ ηδξ 

γήηδζδξ.ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Δθθάδμξ ,δ γήηδζδ ημο πνήιαημξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ 

μνζζιέκμοξ πανάβμκηεξ ημοθάπζζημκ ζηδκ ζοκάνηδζδ ηδξ πνμζθμνάξ.Συηε ιυκμ ιία ζηαεενή 

ζοκάνηδζδ γδηήζεςξ είκαζ πνήζζιδ κα ελδβήζεζ ηζξ επζδνάζεζξ ηςκ αθθαβχκ ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ.Έηζζ ζδιακηζημί πανάβμκηεξ είκαζ δ πμζυηδηα ημο πνήιαημξ,δ μπμία ηαεμνίγεηαζ κα 

πενζθαιαάκεζ κμιίζιαηα εκ ηοηθμθμνία ηαζ ηαηαεέζεζξ υρεςξ (Μ1).Έκαξ εονφηενμξ μνζζιυξ 

ηδξ πμζυηδηαξ ημο πνήιαημξ (Μ2) πενζθαιαάκεζ επίζδξηαηαεέζεζξ ηαιζεοηδνίμο ιε ηζξ 

Διπμνζηέξ Σνάπεγεξ ηαζ ημ Σαποδνμιζηυ Σαιζεοηήνζμ. 

 

ε ζπέζδ ιε ηζξ ιεηααθδηέξ,ημ ΑΔΠ δ πνμζθμνά πνήιαημξ ηαζ ηα επζηυηζα ζοιπθδνχκμοκ έκα 

ζηακμπμζδηζηυ οπυδεζβια.ε ζοιθςκία ιε ηδκ βεκζηή ειπεζνζηή ακάθοζδ,δ εθαζηζηυηδηα ημο 

εζζμδήιαημξ πνμέηοπηε πςξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ αοηή ημο επζημηίμο.Δπίζδξ δ γήηδζδ 

πνήιαημξ ήηακ πζμ εθαζηζηή απυ ημ εζζυδδια πανά ιε ημ επζηυηζμ.ε ζπέζδ ιε ηδκ 

εθαζηζηυηδηα ημο επζημηίμο,αοηή είκαζ ορδθυηενδ βζα ηζξ ηαηαεέζεζξ πνμζεεζιίαξ 

ακελάνηδηα απυ ημκ μνζζιυ ημο πνήιαημξ.Αοηυ είκαζ ζφιθςκμ ιε ηδ βκχιδ υηζ δ ορδθυηενδ 
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εθαζηζηυηδηα πνέπεζ κα ακαιέκεηαζ βζα ιαηνμπνυκζα πανά βζα αναποπνυκζα επζηυηζα ακ ηαζ μζ 

δζαηοιάκζεζξ ζηα αναποπνυκζα επζηυηζα είκαζ εθάπζζηα ιεβαθφηενεξ απυ αοηέξ ηςκ 

ιαηνμπνυκζςκ.  

Ζ ενβαζία αοηή δφκαηαζ κα ενεοκήζεζ ηαζ κα εθέβλεζ ,ιε εηήζζα δεδμιέκα ιεβαθφηενδξ 

πνμκζηήξ δζαζπμνάξ πνμκζηήξ, ηαηά πυζμ δ άκμδμξ ημο πθδεςνζζιμφ ηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ 

ηζιχκ ημο επζημηίμο ηαζ ημο ΑΔΠ  ζημ εβπχνζμ μζημκμιζηυ ζφζηδια επδνέαζε ημκ νοειυ 

ιεηααμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ.
1
 

1.3.ηόρνη θαη ζθνπνί ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ε αοηήκ ηδκ ένεοκα ελεηάγμοιε ειπενζηά ηδκ φπανλδ ιαηνμπνυκζαξ ζπέζδξ ιεηαλφ 

ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ (Μ2) ιε ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ (ΑΔΠ), ημ επζηυηζμ (R2)  

ηαζ ημκ πθδεςνζζιυ (CPI) βζα ηδκ πχνα ηδξ Δθθάδαξ. Γζα ηδκ ελέηαζδ ηδξ φπανλδξ 

ιαηνμπνυεεζιςκ ζπέζεςκ ηςκ ιεηααθδηχκ αοηχκ πνμηείκμοιε ιζα δζαδζηαζία 

αοημζοζπέηζζδξ (VAR) δ μπμία πενζθαιαάκεζ ηζξ ιεηααθδηέξ πμο ακαθένεδηακ 

πνμδβμοιέκςξ. Ζ ζοκεζζθμνά αοηήξ ηδξ ένεοκαξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ 

ειπενζηέξ ιεθέηεξ είκαζ υηζ εηηυξ ημο υηζ ενεοκά ηζξ ιαηνμπνυκζεξ ηαζ αναποπνυκζεξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγεζ, ενεοκά ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ αζηζυηδηαξ 

Granger ηζξ ζπέζεζξ αζηζυηδηαξ ηαζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ ζπέζεςκ αοηχκ ακάιεζα 

ζηζξ ιεηααθδηέξ πμο ελεηάγμοιε. 

 

Σμ πθαίζζμ VAR είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ δοκαιζηήξ αθθδθελάνηδζδξ 

ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ζημκ πνυκμ. Θεςνδηζηά αοηή δ επίδναζδ ιπμνεί κα είκαζ 

εεηζηή ή ανκδηζηή. ε έκα μθμηθδνςιέκμ ζφζηδια ζακ αοηυ πμο πνμηείκεηαζ εδχ, δ 

ηεθζηή επίδναζδ εα ελανηδεεί απυ ηδκ επίδναζδ ηδξ εβπχνζαξ ηαηακάθςζδξ, ημ φρμξ 

ηδξ αζμιδπακζηήξ παναβςβήξ, απυ ημ έθθεζια ημο ζζμγοβίμο ηνεπμοζχκ ζοκαθθαβχκ 

(δδιυζζεξ δαπάκεξ), απυ ηζξ ζοκμθζηέξ λέκεξ επεκδφζεζξ ηαζ απυ ημκ πθδεςνζζιυ ιε 

αάζδ ημκ Γείηηδ Σζιχκ Καηακάθςζδξ. 

 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ μ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ εεςνείηαζ : 

 

Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο επζημηίμο, ημο πθδεςνζζιμο ηδξ 

Οζημκμιζηήξ Ακάπηολδξ ιε ηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ. ε έκα δεφηενμ επίπεδμ, ζημπυξ 

αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ κα ενεοκήζεζ ηαζ κα πνμζδζμνίζεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ζπέζδ 

αζηζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ιεθεηάιε ιε ηδκ οπυεεζδ υηζ μζ ηνέπμοζεξ 

ηζιέξ ηςκ ιεηααθήηςκ είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηζιχκ ημοξ. 

 

Γζα ηδ επίηεολδ αοημφ ημο ζημπμφ, πνέπεζ κα επζηεοπεμφκ μζ παναηάης ζηυπμζ : 

 

 κα εθεβπεεί ειπενζηά υηζ μζ ηζιέξ ηςκ ιεηααθδηχκ αημθμοεμφκ ηδκ δζαδζηαζία 

ημο 

ηοπαίμο πενζπάημο 

 

 κα δζενεοκδεεί υηζ οπάνπμοκ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ (ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ) 

ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε 
 

1Αθελάηδξ Πακαβζχηδξ :Ζ γήηδζδ ημο πνήιαημξ ζηδκ Δθθάδα 1960-1975 ζεθ 151
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  κα πνμζδζμνζζηεί υηζ οπάνπμοκ αναποπνυκζεξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ηςκ 

ιεηααθδηχκ 

 

  κα εθεβπεεί ακ οπάνπμοκ ζπέζεζξ αζηζυηδηαξ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ οπμδεζβιάηςκ 

VAR,δδθαδή κα πνμζδζμνζζεεί δ ηαηεφεοκζδ πμο ιζα ιεηααθδηή πνμηαθεί ιζα 

άθθδ ζε ιζα ελίζςζδ παθζκδνυιδζδξ 
 

 

 

 

1.4 Γηάξζξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

 
ε ηάεε ηεθάθαζμ οπάνπεζ δ παναηάης δζάνενςζδ : 

 

 Ζ εζζαβςβή υπμο πανμοζζάγμκηαζ μζ ααζζηέξ έκκμζεξ ημο εέιαημξ 

 Ζ ιεεμδμθμβία βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ οπμεέζεςκ 

 Οζ εηηζιήζεζξ πμο έπμοκ ηαζ αοηέξ ζπέζδ ιε ημοξ ζηυπμοξ 

 Σα ζοιπενάζιαηα βζα ηάεε ηεθάθαζμ χζηε κα δμφιε ηαηά πυζμ επζηεφπεδηακ μζ 

ζηυπμζ. 

 

 

Δζδζηυηενα ημ ηάεε ηεθάθαζμ αζπμθείηαζ ιε ηα ελήξ : 

 

· Κεθάλαιο 1ο : Δζζαβςβή ζημ εέια ηδξ Γζπθςιαηζηήξ Δνβαζίαξ (Πενζθαιαάκεζ ιζα 

ζφκημιδ αζηζμθυβδζδ ημο εέιαημξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ηαζ 

πνμζπαεεί ιε ζαθή ηνυπμ κα πνμζδζμνίζεζ ημ ζημπυ αθθά ηαζ ημοξ επζιένμοξ 

ζηυπμοξ πμο εα αμδεήζμοκ ζηδκ οθμπμίδζδ ημο ααζζημφ ηδξ ακηζηεζιέκμο) 

 

· Κεθάλαιο 2ο : Ακαζηυπδζδ ηδξ Βζαθζμβναθίαξ (Ακαθένεηαζ ανπζηά ζηζξ εεςνίεξ 

πμο ακαπηφπεδηακ βζα ηδκ ζπέζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημο νήιαημξ ιε ηζξ επζένμοξ 

ιεηααθδηέξ.Αημθμοεεί ιία πανμοζίαζδ ζε μνζζιέκα εεςνδηζηά αθθά ηαζ 

ιαηνμμζημκμιζηά ιμκηέθα πμο πνμζέββζζακ ηδκ ελίζςζδ ηδξ γήηδζδξ ) 

 

· Κεθάλαιο 3ο : Ζ Οζημκμιία ηδξ Δθθάδμξ (Γίκεηαζ ζφκημιδ πανμοζίαζδ ηδξ πμνείαξ 

ηδξ μζημκμιίαξ βζα ηα έηδ απυ 1990 έςξ 2005 ηαεχξ ηαζ ηςκ πζμ πνμζθάηςκ 

μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ) 

 

· Κεθάλαιο 4ο : Πενζβναθή ηαζ πανμοζίαζδ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 

ένεοκα (ε αοηυ ημ ηεθάθαζμ απεζημκίγεηαζ βναθζηά ηαζ ζπμθζάγεηαζ δ πμνεία ηςκ 

ιεηααθδηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ένεοκα ιαξ, ηα ααζζηά πενζβναθζηά ημοξ 

ζηαηζζηζηά. Δπζπθέμκ ελεηάγεηαζ βζα ηάεε ιεηααθδηή ηαηά πυζμ ηα ηαηάθμζπα 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή) 

 

· Κεθάλαιο 5ο : Γεδμιέκα ηαζ Δλεζδίηεοζδ ημο οπμδείβιαημξ (Πανμοζζάγμοιε ηαζ 

ενιδκεφμοιε ημ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ ιαξ, ελεζδζηεφμοιε ημ οπυδεζβια ιαξ ηαζ 
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ακαπηφζζμοιε υθδ ηδκ μζημκμιεηνζηή ηαζ ζηαηζζηζηή ιεεμδμθμβία πμο εα 

αημθμοεήζμοιε ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ) 

 

· Κεθάλαιο 6ο : ηαζζιυηδηα ηςκ ιεηααθδηχκ (Γίκεηαζ μ έθεβπμξ ηδξ ιμκαδζαίαξ 

νίγαξ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ ) 

 

· Κεθάλαιο 7ο : οκμθμηθήνςζδ (Με ηδ αμήεεζα ηδξ ιεευδμο ζοκμθμηθήνςζδξ ηςκ 

Engel – Granger εθέβπμοιε ηδκ φπανλδ ιαηνμπνυκζαξ ζπέζδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ 

ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ) 

 

· Κεθάλαιο 8ο : οκμθμηθήνςζδ ηαζ ιδπακζζιυξ Γζυνεςζδξ θάθιαημξ (ημ 

ηεθάθαζμ αοηυ βίκεηαζ δζενεφκδζδ ηςκ αναποπνυκζςκ ζπέζεςκ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ 

ηςκ ιεηααθδηχκ ιαξ πνδζζιμπμζχκηαξ οπμδείβιαηα δζυνεςζδξ θαεχκ) 

 

· Κεθάλαιο 9ο : Τπμδείβιαηα Γζακοζιαηζηχκ Αοημπαθζκδνμιήζεςκ (VAR 

Τπμδείβιαηα) (ε αοηυ ημ ζδιείμ βίκεηαζ έθεβπμξ βζα ηδκ φπανλδ αναποπνυκζςκ 

ζπέζεςκ ζζμννμπίαξ βζα ηα οπμδείβιαηα δζακοζιαηζηχκ αοημπαθζκδνμιήζεςκ ) 

 

· Κεθάλαιο 10ο : οκμθμηθήνςζδ ηαζ VAR Τπμδείβιαηα (Γζενεοκάηαζ ακ οπάνπμοκ 

ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ ιε ηδκ 

εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ημο Johansen βζα ηα οπμδείβιαηα ηςκ δζακοζιαηζηχκ 

αοημπαθζκδνμιήζεςκ) 

 

· Κεθάλαιο 11ο : πέζεζξ Αζηζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ (ημ ηεθάθαζμ αοηυ 

πνμζπαεμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε, ιε ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ημο Granger ηα 

ηαηά πυζμ ιζα ιεηααθδηή ημο οπμδείβιαημξ ιαξ αζηζάγεζ ιζακ άθθδ ή αζηζάγεηαζ ιε 

αοηήκ, Με αοηυκ ημκ ηνυπμ εα ακαηαθφρμοιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζπέζεςκ ηςκ 

ιεηααθδηχκ ιαξ ηαζ πμζα πνμηαθεί ηδκ άθθδ) 

 

· Κεθάλαιο 12ο : οιπενάζιαηα (Ακαηεθαθαζχκμοιε ηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία 

πανέπμκηαξ ιζα μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ηδξ ένεοκά ιαξ ηαζ πανμοζζάγμκηαξ ηα ααζζηά 

ζοιπενάζιαηα. Αημθμοεεί δ ηεηιδνίςζδ ηδξ οθμπμίδζδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ενβαζίαξ 

πμο πνμζδζμνίζεδηακ ζημ πνχημ ηεθάθαζμ) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2- ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1 Δηζαγσγή 

Ή γήηδζδ πνήιαημξ, απυ εεςνδηζηήξ ηαζ ειπεζνζηήξ πθεονάξ, άπυ ιαηνμφ πνυκμο 

απμηέθεζε ακηζηείιεκμ δζελμδζηήξ ένεοκαξ ηαί ακάθοζδξ απυ ηήκ μίημκμιζηή 

επζζηήιδ.Ή δζεεκήξ αζαθζμβναθία βζα ηή γήηδζδ πνήιαημξ εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί 

«απένακηδ». Μεβάθμξ ανζειυξ ιεθεηχκ έπεζ αθζενςεεί ζηδ εεςνδηζηή ακάθοζδ ημο 

εέιαημξ ηαί έκαξ αηυια ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ενβαζζχκ άθμνα ηήκ μζημκμιεηνζηή 

δζενεφκδζδ ηήξ ζοκανηδζζαηήξ ζπέζδξ ηήξ γήηδζδξ πνήιαημξ.Κνίκεηαζ επμιέκςξ, 

ημοθάπζζημκ ημοναζηζηή επακάθδρδ, ακ υπζ πενζηηή, ή μπμζαδήπμηε ακαθμνά ζηυ 

εεςνδηζηυ οπυααενμ ημο εέιαημξ. Ή επζζηυπδζδ ηςκ ζοιπεναζιάηςκ ηαί αοηχκ 

αηυια ηχκ πθέμκ ακηζπνμζςπεοηζηχκ άπυ ηζξ μίημκμιεηνζηέξ ένεοκεξ ηήξ 

ζοκάνηδζδξ ηήξ γήηδζδξ πνήιαημξ εεςνείηαζ δηζ ηαθαζπςνεί ημκ ακαβκχζηδ.Ή 

πανμφζα ιεθέηδ επζδζχηεζ κα ζοιπθδνχζεζ ηζξ ιέπνζ ηχνα ένεοκεξ ηαί ιεθέηεξ ηήξ 

γήηδζδξ πνήιαημξ ζηδκ 'Δθθάδα υπζ έπί ημΰ εεςνδηζημφ πεδίμο ηαεαοηυ άθθα ιέζς 

ηήξ μζημκμιεηνζηήξ δζενεφκδζδξ ηήξ ζοκανηδζζαηήξ αοηήξ ζπέζδξ.
2
 

 

2.2 Πιεζσξηζκόο, Δπηηόθην θαη Πξνζθνξά ρξήκαηνο από ην 1986 έσο ην 1995 

διακηζηέξ ιεηαννοειίζεζξ ζηδ κμιζζιαηζηή δζαπείνζζδ πνμέηορακ ιεηά  ημ 1986 

ζημ εθθδκζηυ πνδιαημμζημκμιζηυ ζφζηδια . Ζ μζημκμιζηή θζθεθεοεενμπμίδζδ είπε 

ηδκ ιεβαθφηενδ επζηοπία ζημκ ημιέα ημο επζημηίμο. Μέπνζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

'80 ζπεδυκ υθα ηα επζηυηζα ήηακ δζαιμνθςιέκα απυ ηδκ Σνάπεγα ηδξ Δθθάδμξ, ιε 

ζοκέπεζα ιζα ιδ απμδμηζηή  δμιή ζημκ ημιέα ηδξ ηαηάεεζδξ αθθά ηαζ ηςκ 

πνεςζηζηχκ επζημηίςκ.  

 

Απυ ηζξ ανπέξ ημο 1987 υιςξ, δ ηαηάεεζδ ηαζ ηα πνεςζηζηά επζηυηζα έπμοκ 

θζθεθεοεενμπμζδεεί ηαζ ανπίγμοκ κα απμηηάκ έκα ζηαεενυ αήια ιε μναηυ πθέμκ ημκ 

μνίγμκηα ημο ηένδμοξ. Δπζπθέμκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 1988 δ Δθθδκζηή Σνάπεγα, 

ηαηανβεί ζηαδζαηά ημ πμθοζφκεεημ ζφζηδια ηςκ επζζηνμθχκ ηςκ ηναπεγχκ 

ακελανηήημο ηαηδβμνίαξ δακείμο. 

 

 Οζ ακςηένς αθθαβέξ είπακ ζοιαάθεζ αναποπνυεεζια ζηδκ αζηάεεζα ηδξ γήηδζδξ 

ημο  πνήιαημξ. Πανά ηζξ υπμζεξ αθθαβέξ, αλίγεζ κα βίκεζ ιζα ιαηνμπνυεεζιδ ιεθέηδ 

βζα ηδκ ελίζςζδ ηδξ γήηδζδξ. ημπεφμκηαξ ζε ιζα ιαηνμπνυεεζιδ ζπέζδ 

μδδβμφιαζηε ζε δφμ ηαηεοεφκζεζξ:  

 

2 Panagiotopoulos Dimitrios (1981) ”H γήηδζδ ημο πνήιαημξ ζηδκ Δθθάδα 1962-1981” 
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(1) Αθαίνεζδ ή ακαημφθζζδ ηδξ αναποπνυεεζιδξ αζηάεεζαξ ζηα κμιζζιαηζηά 

ζφκμθα ηαζ 

 (2) Έθεβπμξ ζημ πμζμζηυ ημο πθδεςνζζιμφ, ιέζς ημο εθέβπμο ημο απμεέιαημξ 

πνδιάηςκ. 

 

Γεδμιέκμο υηζ μ ζημπυξ ηδξ κμιζζιαηζηήξ ζημπμεέηδζδξ είκαζ κα εθεβπεεί 

ιαηνμπνυκζα ημ πμζμζηυ ημο πθδεςνζζιμφ ,δ ιεθέηδ ιζαξ ζηαεενήξ ηαζ  

ιαηνμπνυεεζιδξ ελίζςζδξ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ είκαζ 

αοημζημπυξ.Πανάπθεονα,δ δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημο πνήιαημξ ζημ πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο εα ελεηάζμοιε,εα δχζεζ ιία πζμ ακηζπνμζςπεοηζηή εζηυκα. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα,δ απμηακμκζημπμίδζδ ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί εκ ηέθεζ κα ιδκ είπε 

πανειπμδίζεζ ηδκ ιαηνμπνυεεζιδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ πνμζθμνάξ ηαζ ηςκ ζοκμθζηχκ 

ελυδςκ ζηα αβαεά ηαζ ζηζξ οπδνεζίεξ (ηαζ έηζζ ημ επίπεδμ ηζιχκ κα πανέιεκε 

ζηαεενυ), δεδμιέκμο υηζ ημ ζηεκυ κμιζζιαηζηυ ζφκμθμ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ ιζα 

δζανηή πνμζπάεεζα ζζμννυπζζδξ  ηδξ αλίαξ ηςκ ζοκαθθαβχκ.
3 

 

2.3 Θεσξεηηθά κνληέια πξνζέγγηζεο ηεο δήηεζεο ηνπ ρξήκαηνο 

 

Μζα ζηαεενή θεζημονβία γήηδζδξ πνήιαημξ, μοζζαζηζηά ζδιαίκεζ υηζ δ πμζυηδηα 

πνδιάηςκ ζπεηίγεηαζ ιε έκα ιζηνυ ζφκμθμ ααζζηχκ ιεηααθδηχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ημ πνήια ζημκ πναβιαηζηυ ημιέα ηδξ μζημκμιίαξ. Ζ ζδιαζία, ιζαξ ζηαεενήξ 

αημθμοείαξ γήηδζδξ πνδιάηςκ ζε ιζα εκζαία κμιζζιαηζηή πμθζηζηή ιπμνεί κα 

δζαθακεί ιε ημ ηοπμπμζδιέκμ πνυηοπμ LM. ε αοηυ ημ πθαίζζμ, δ ζηαεενή αοηή 

ιεηααθδηή, ιεηαθνάγεηαζ ιε ζαθήκεζα απυ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πνδιάηςκ, ηςκ 

επζημηίςκ ηαζ ημο ΑΔΠ .διακηζηυ νυθμ παίγεζ δ ηθίζδ ηαζ δ εέζδ ηδξ ηαιπφθδξ LM 

δ μπμία ηαεμνίγεηαζ ηαζ αάζδ  ηδξ πμζυηδηαξ πνδιάηςκ. ακ επαηυθμοεμ έπμοιε ηζξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ αλία ημο πνήιαημξ ημ μπμίμ αζηεί ιζα πνμαθέρζιδ επίδναζδ 

ζημ ΑΔΠ, ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα οπμκμεί υηζ μ έθεβπμξ ημο ακεθμδζαζιμφ δίκεζ 

ηάπμζμ ιέηνμ εθέβπμο ημο ΑΔΠ. 

 Πνμζπάεεζεξ έπμοκ βίκεζ βζα κα ενιδκεοημφκ μζ απνυαθεπημζ  ηθμκζζιμί ζηδκ 

πνμζθμνά πνήιαημξ, απυ ημοξ Lucas (1973), Sargent ηαζ Wallace (1975), Barro 

(1977, 1978).Ζ πνυηαζή ημοξ ήηακ υηζ  ζε ιζα μζημκμιία ζηδκ μπμία μζ πνάηημνεξ 

έπμοκ θμβζηέξ πνμζδμηίεξ, ιυκμ απνυαθεπηεξ αθθαβέξ ζηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ 

έπμοκ  επίδναζδ ζηζξ πναβιαηζηέξ ιεηααθδηέξ (δδθ. παναβςβή, ακενβία). Οζ Carr ηαζ  

 

3.COSTAS KARFAKIS and\ SIDIROPOULOS(1998) ΄΄On the stability of the long-run money demand in Greece’’University of 

Macedonia, Thessaloniki, 540 06 Greece and *University L ouis Pasteur,Strasbourg, 67070, France 
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Darby (1981) πνμςεμφκ ημ επζπείνδια υηζ δ ζζμννμπία ηςκ ιεηνδηχκ εκενβεί ςξ 

απμννμθδηήξ ηθμκζζιμφ, μζ μπμίεξ ηναημφκ πνμζςνζκά ηδκ οπεναμθή ή ημ έθθεζιια 

ημ μπμίμ ακένπεηαζ ακάθμβα ιε εάκ μ απνυαθεπημξ  ηθμκζζιυξ είκαζ εεηζηυξ ή 

ανκδηζηυξ. Ζ βεκζηή άπμρδ βζα ηδκ αλία ηςκ πνδιάηςκ ζηδκ αβμνά, ηδκ μπμία μζ 

Carr ηαζ Darby ηαζ Laidler (1980) πνμζπαεμφκ κα ελεηάζμοκ, είκαζ υηζ μζ 

δζαηοιάκζεζξ ζηδ πνμζθμνά πνήιαημξ πνμηαθμφκ ιζα ακζζμννμπία ιεηαλφ ηδξ 

επζεοιδηήξ αναποπνυεεζιδξ απαίηδζδξ πνδιάηςκ ηαζ ηςκ πνδιάηςκ ακεθμδζαζιυξ. 

Ανπζηά ιενζηέξ απυ αοηέξ ηζξ απμηθίζεζξ θακενχκμκηαζ ςξ αημφζζεξ οπεναμθζηέξ. Οζ 

Carr ηαζ Darby οπμζηδνίγμοκ υηζ μ νυθμξ ημο πνήιαημξ, ςξ απυεεια ,εα απμηεθέζεζ 

ιζα ζθήκα ιεηαλφ ηδξ αναποπνυεεζιδξ απαίηδζδξ πνδιάηςκ, πμο πενζθαιαάκεζ ήδδ 

ιζα ιενζηή νφειζζδ,ηαζ ηδξ πναβιαηζηήξ αλίαξ ημο πνήιαημξ.  

 

Λακβάλνληαο ππόςηλ ηελ πεξίνδν 1954-1982,δ Δθθάδα απμηεθεί ιζα εκδζαθένμοζα 

πενίπηςζδ επεζδή είκαζ ανηεηά δζαθμνεηζηή  απυ ηζξ πχνεξ πμο έπμοκ ελεηαζηεί . Ζ 

Δθθάδα έπεζ ηδκ πζυ αδφκαηδ μζημκμιία ζηδκ ΔΟΚ ηαζ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ 

απυ ηα εζζαβυιεκα ηαζ υπζ ελαβυιεκα παναβυιεκα  αβαεά πνάβια.Οοζζαζηζηά αοηυ 

μδήβδζε ζε ιία επζηάποκζδ ημο ελςηενζημφ ειπμνζημφ ηδξ εθθείιιαημξ.  

Οζ απυπεζνεξ πνμζέββζζδξ ηδξ γήηδζδξ πνήιαημξ, ζοιπθδνχεδηακ  ηαζ απυ άθθεξ 

δφμ εονέςξ απμδεηηέξ πναηηζηέξ εεςνείεξ υπςξ είκαζ δ ηαηδβμνία-ζοκαθθαβχκ ή μζ 

εεςνίεξ portofolio. Ο πνχημξ, ζοκμρζζιέκμξ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ εεςνδηζηχκ 

πνμηφπςκ ηςκ Baumol (1952), Tobin (1956) ηαζ ζηδκ πζυ πνυζθαηδ έηδμζδ ηςκ 

Μίθεν ηαζ Orr (1968), οπμβναιιίγεζ  ημκ νυθμ ημο πνήιαημξ ςξ ιέζμ ακηαθθαβήξ. Σα 

πνήιαηα ακηζιεηςπίζεδηακ μοζζαζηζηά υπςξ έκαξ ηαηάθμβμξ πμο ζζπφεζ βζα θυβμοξ 

ζοκαθθαβχκ.Οζ δζάθμνεξ εεςνίεξ βζα ηδ γήηδζδ ημο πνήιαημξ πμο ηδκ ακέθοζακ πζμ 

δζελμδζηά ηδκ ημπμεέηδζακ ςξ έκα ημιιάηζ ημο δζακειδιέκμο πθμφημο .Σα πνήιαηα 

υπςξ ηαζ άθθμζ πυνμζ ακηζιεηςπζγυηακ ςξ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ βζα δζαζθάθζζδ ημο 

πθμφημο,μζ μπμίμζ  πανάβμοκ ,ημ ιενζηυ ιίβια ημο νδημφ ηαζ οπμκμμφιεκμο 

εζζμδήιαημξ, ή ηαζ οπδνεζίεξ ιδ πνδιαηζηχκ νμχκ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ πνδιάηςκ, 

αοηέξ μζ οπδνεζίεξ ζοιπενζθαιαάκμοκ πζεακχξ ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ πμο 

είκαζ ζηδκ ηανδζά ηςκ πνυηοπςκ ζοκαθθαβχκ. Αθθά δεκ πενζμνίζηδηακ απαναζηήηςξ 

ζε αοηυ, ηαζ επεηηάεδηακ ζε άθθεξ ιμνθέξ οπδνεζίαξ υπςξ δ νεοζηυηδηα ηαζ δ 

αζθάθεζα,μζ μπμίεξ ζηδκ μοζία βίκμκηαζ ιένμξ ηδξ ιδ πνδιαηζηήξ παναβςβήξ(π.π., 

Tobin 1958).  

 

Οζ δζαθμνέξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δφμ ζοκυθςκ εεςνζχκ θήθεδηακ ηαζ επίθοζακ 

ηέζζενα ειπεζνζηά γδηήιαηα.Σμ πνχημξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ 

πνδιάηςκ. Σμ δεφηενμ ηαζ ηνίημ γήηδια είπακ κα ηάκμοκ ιε ηα επζπεζνήιαηα ζηδ 

θεζημονβία ηδξ γήηδζδξ πνδιάηςκ.Σμ δεφηενμ γήηδια αθμνμφζε ημ εάκ ηάπμζμ ιέηνμ 

απυ ηζξ ζοκαθθαβέξ είπε ηδκ ηαηάθθδθδ ακαθμβία ζηδκ ιεηααθδηή ζηδ εεςνία ηςκ 

ζοκαθθαβχκ πμο οπμζηήνζλε, ή εάκ μ πθμφημξ ήηακ πζυ ηαηάθθδθμξ ζακ εεςνία 
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πνμηεζκυιεκςκ πνμηενδιάηςκ. Σμ ηνίημ γήηδια αθμνμφζε ημ ζςζηυ πνμκζηυ ιέηνμ 

ημο κα ηναηάξ ημ πνήια ακεκενβμ ηαζ πυζμ αοηυ ημζηίγεζ. Έκα ηέηανημ ζημζπείμ πμο 

πνμζηίεεηαζ ζε αοηήκ ηδκ ειπεζνζηή ζπεηζηή διενήζζα δζάηαλδ είκαζ  ημ εάκ μζ 

«ηαεοζηενδιέκεξ» ηζιέξ ηςκ πνδιάηςκ πνέπεζ κα πενζθδθεμφκ ςξ επζπείνδια πμο 

ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε βζα ηδκ αηεθή νφειζζδ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ ζε 

ιία αναποπνυκζα πενίμδμ
4
 

 

2.4 Μαθξννηθνλνκηθά κνληέια  πξνζέγγηζεο ηεο δήηεζεο ηνπ ρξήκαηνο 

 

Γζάθμνα ιαηνμμζημκμιζηά πνυηοπα, βκςζηά ςξ ακηζπνμζςπεοηζηά ιμκηέθα πμο 

ζδιεζςηέςκ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηαζ ηα πνυηοπα ηδξ γήηδζδξ πνδιάηςκ, έπμοκ 

ηαηαζηεοαζηεί εηηεκχξ βζα κα πενζβνάρμοκ ημ ζφκμθμ ηδξ ζπέζδξ ηδξ γήηδζδξ ηαζ 

ηδξ πνμζθμνάξ. οβηεηνζιέκα,ηα ιμκηέθα παναβςβήξ ημο Samuelson (1958) (OLG) 

δζηαζμθμβμφκ ηα πνήιαηα ςξ ηαηχηενμ πυνμ ζηζξ ημημθυνεξ αλζχζεζξ, δεδμιέκμο υηζ 

δεκ πθδνχκεζ ηακέκακ ηυημ.  

 

Αοηά ηα ιμκηέθα δέπμκηαζ υηζ ηα πνήιαηα πνέπεζ κα πνμζθένμοκ ιζα παναβςβή ίζδ 

ιε αοηήκ ηςκ μιμθυβςκ, ή αθθίςξ δεκ έπμοκ ηάπμζα αλία. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, 

ελεηάγμοκ πχξ ηα πνήιαηα ιπμνμφκ κα ζοκοπάνλμοκ ιε άθθμοξ πυνμοξ ςξ ιία 

εκμπμζδιέκδ ηαεανή αλία.Σα πνήιαηα δεκ είκαζ απαναίηδηα βζα θυβμοξ ζοκαθθαβήξ. 

ε ηεθεοηαία ακάθοζδ, βζαηί μπμζαδήπμηε ηεκηνζηή κμιζζιαηζηή ανπή είκαζ 

οπμπνεςιέκδ κα ηοπχζεζ ηα πνήιαηα υηακ ιπμνμφκ κα είκαζ ζε ιμνθή μιμθυβςκ. 

Δάκ ηα πνήιαηα δεκ έπμοκ ηαιία πνήζδ, βίκμκηαζ valueless. Δκ ηαηαηθείδζ , ημ OLG 

ηαζ δ πνμζέββζζδ ημο, δεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ηαηαζηεοάζεζ ηαζ κα 

ελδβήζεζ βζαηί οπάνπεζ δ γήηδζδ ημο πνήιαημξ. 

 

Ο McCallum (1983) ηαζ μζ Sargent ηαζ Wallace (1983) οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ θφζεζξ 

OLG πανμοζζάζακ ιζα εθθζπή ηαζ ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ ναβζζιέκδ εζηυκα ηδξ αλίαξ 

ηςκ πνδιάηςκ δεδμιέκμο υηζ ζοβηνίκεηαζ ιε άθθμοξ πυνμοξ.ε έκα πνυηοπμ OLG, ηα 

πνήιαηα δεκ εηηεθμφκ δζαηνζηυ νυθμ, δεδμιέκμο υηζ δεκ εα είκαζ οπμζηδνζβιέκα ζε 

πενζπηχζεζξ υπμο δ επζζηνμθή ημοξ μοζζαζηζηά «ελμοζζάγεηαζ» απυ ηδκ ακηίζημζπδ 

επζζηνμθή εκυξ παναβςβζημφ ηεθαθαίμο. 

 

 

 

4.Stylianos Sarantides and Erotokritos Varelas(1985)‟‟ MONEY ANTICIPATIONS AND THE DEMAND FOR MONEY: THE 

CASE OF GREECE‟‟ 
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MONEY ANTICIPATIONS AND THE DEMAND 

Δκημφημζξ,μζ Sargent ηαζ Wallace ηαεχξ επίζδξ ηαζ μ McCallum ανίζημοκ ηδκ 

πνμζέββζζδ ημο OLG ζηδκ γήηδζδ πνδιάηςκ ςξ ιζα εθηοζηζηή εέζδ βζα ηδ 

κμιζζιαηζηή εεςνία, απυ ηδ ζηζβιδ πμο δ γήηδζδ πνμηφπηεζ εκδμβεκχξ ςξ 

απμηέθεζια ηςκ αέθηζζηςκ απμθάζεςκ απυ θμβζηά υκηα. ε ακηίεεζδ,μζ Lucas'  

(1986), μζ Lycas ηαζ Stokey (1987), ηαζ μζ Cooley ηαζ Hansen (1988) ιε ηδ εεςνεία 

ημοξ «ηα πθεμκεηηήιαηα ημο cash-paying» οπμεέημοκ υηζ ηα έλμδα ιπμνμφκ ιυκμ κα 

πναβιαημπμζδεμφκ ιε ηα real πνήιαηα. Με άθθα θυβζα,ημ ιμκηέθμ ημοξ, 

ιεηαπεζνίγεηαζ ηα πνήιαηα πνχηζζηα ςξ ιέζμ ακηαθθαβήξ. φιθςκα ιε ηδκ Tsiang 

(1989),δ απαίηδζδ πνδιάηςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ ηζκδηήνζεξ ζοκαθθαβέξ.  

 

Δκημφημζξ, ημ cash-in-advance οπμεέηεζ, αθθά δεκ ελδβεί, ηδ πνήζδ ηςκ πνδιάηςκ 

ζηζξ  ζοκαθθαβέξ. Ηδζαίηενα , ημ γδημφιεκμ πίζς απυ ιζα ζοκαθθαβή είκαζ δ ακάβηδ 

βζα έκα ιέζμ ακηαθθαβήξ πμο δεκ οπάνπεζ ζε έκακ ηυζιμ πςνίξ ηνζαή.Σμ πνυηοπμ 

απμηοβπάκεζ κα ζοθθάαεζ μπμζαδήπμηε αναποπνυεεζια απμηεθέζιαηα ηςκ πνδιάηςκ 

επεζδή ηείκμοκ κα εθαπζζημπμζήζμοκ ηδκ πανμοζία μπμζαζδήπμηε ηνζαήξ ζηδκ 

μζημκμιία.  

 

Ονζζιέκα πνυηοπα ηάκμοκ ηδκ οπυεεζδ υηζ ηα πνήιαηα  έπμοκ ηδκ θεβυιεκδ 

πνδζζιυηδηα ηαζ επμιέκςξ εδνεχκεηαζ δ θεζημονβία ημοξ. Δκημφημζξ, μζ ακηίπαθμζ 

αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ πυνμζ ηαζ ηα ηεθάθαζα 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνδιάηςκ) δεκ πανάβμοκ ηδ πνδζζιυηδηα άιεζα. Σα 

πνήιαηα ηναηζμφκηαζ επεζδή ιεζχκμοκ ηζξ δαπάκεξ ζοκαθθαβχκ.Οζ Brock (1974), 

McCallum (1983), King ηαζ Plosser (1984), Feenstra (1986), ηαζ Kydland (1987) 

οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα πνήιαηα επζηνέπμκηαζ βζα κα εζζάβμοκ ηδ θεζημονβία έιιεζδξ  

πνδζζιυηδηαξ. Πνμηείκμοκ έκα πνυηοπμ microfoundations ηςκ πνδιάηςκ πμο είκαζ 

θεζημονβζηά ζζμδφκαιμ ιε αοηυ ηςκ πνδιάηςκ. Αοηυ είκαζ ημ shopping-time 

πνυηοπμ, (1971). Αοηή δ πνμζέββζζδ δζηαζμθμβεί ημ νυθμ ηςκ πνδιάηςκ ςξ υνβακμ 

πμο δζεοημθφκεζ ηζξ ζοκαθθαβέξ .οβηεηνζιέκα,μζ αβμναζηέξ εηηζιμφκ ημκ εθεφεενμ 

πνυκμ ηαζ ζοκδείγμοκ κα ιδκ ρςκίγμοκ, αθμφ οζμεεημφκ ηδκ θμβζηή ημο : «υζμ 

πενζζζυηενμ πνυκμ λμδεφμοκ ζηζξ αβμνέξ,ηυζμ θζβυηενμ εθεφεενμ πνυκμ έπμοκ βζα 

άθθεξ παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ».Ζ μπμία πνμζέββζζδ θαίκεηαζ κα είκαζ δ ηαηάθθδθδ  

ζδζαίηενα, εάκ εεςνμφιε υηζ ηα πνήιαηα δζαδναιαηίγμοκ έκακ δεοηενεφμκηα νυθμ ζημ 

ζφζηδια.  

ε ακηίεεζδ μ Croushore (1993) οπμζηδνίγεζ υηζ εάκ μ ζηυπμξ ιζαξ ιεθέηδξ είκαζ κα 

ενεοκδεμφκ εέιαηα ζπεηζζιέκα ιε ηδ γήηδζδ ημο πνήιαημξ,ηυηε ημ shopping-time 

πνυηοπμ είκαζ πνμηζιδηέμ. Γεκζηά, ηα πνήιαηα ιέζα ζημ ιμκηέθμ θεζημονβζηήξ 

πνδζζιυηδηαξ ηαζ ζημ ημ shopping-time πνυηοπμ αβμνχκ απμδεζηκφμοκ υηζ μζ 

δζαθμνέξ είκαζ ακμφζζεξ ηαζ μοζζαζηζηά  είκαζ θεζημονβζηά ζζμδφκαια (Feenstra, 

1986).  

οκμθζηά, ζηα ηνία πνυηοπα, ιυκμ δφμ ελδβήζεζξ ιπμνμφκ κα πνμζθενεμφκ βζα ημ 

νυθμ ηςκ πνδιάηςκ. φιθςκα ιε ημκ πνχημ, ηα πνήιαηα πνμηφπημοκ ςξ ημ απυθοημ 
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ιέζμ ηδξ ακηαθθαβήξ ζε μπμζαδήπμηε ζοκαθθαβή. Ζ δεφηενδ ελήβδζδ δδθχκεζ υηζ δ 

ηοαένκδζδ επζαάθθεζ ημοξ κμιζημφξ πενζμνζζιμφξ βζα κα ηαηαζηήζεζ ηα πνήιαηα 

απαναίηδηα ζηζξ ζοκαθθαβέξ.  

ε ακηίεεζδ,μ Bewly (1983) οπμζηήνζλε υηζ ιζα κμιζζιαηζηή ζζμννμπία 

δζαηανάζζεηαζ υηακ μζ πνάηημνεξ ακηζιεηςπίγμοκ  μναημφξ ηζκδφκμοξ, π.π., 

πενζμνζζιμί νεοζηυηδηαξ.Ο Bewley οπμζηδνίγεζ πςξ ηα  πνήιαηα ζε έκα κμιζζιαηζηυ 

πενζαάθθμκημ πνδζζιεφμοκ ςξ έκαξ ηαηάθμβμξ. Δάκ έπεζηα μ ηαηάθμβμξ είκαζ 

επζηίκδοκμξ ή δαπακδνυξ ,βζα κα ηναηήζεζ ημ αέθηζζημ απμηέθεζια ημο Πανέημο, 

πανάβεζ ιδδέκ ηαηάθμβμ ιε εεηζηή πζεακυηδηα. 

Ο Townsend (1983) επίζδξ έπεζ οπμζηδνίλεζ υηζ ηα πνήιαηα δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ 

αλία ζε έκα βεκζηυ πνυηοπμ ζζμννμπίαξ εηηυξ ακ μζ ζοκαθθαβέξ βίκμκηαζ δαπακδνέξ ή 

υηακ οπάνπεζ επζαμθή  ζημ πμζμξ ιπμνεί κα ηάκεζ ειπυνζμ ιε πμζμκ.Σέθμξ,μ Hahn 

(1965) δδθχκεζ υηζ ζε έκα βεκζηυ πνυηοπμ ζζμννμπίαξ ηα πνήιαηα έπμοκ αλία,ιυκμ 

εάκ ημ πνυηοπμ πενζθαιαάκεζ έκα ηίκδηνμ βζα παναβςβή πνήιαημξ. Δκημφημζξ, ζε 

πενίπηςζδ πμο αοηυ ημ ηίκδηνμ είκαζ αηυνεζημ,δδιζμονβείηαζ ιζα ακζζμννμπία ηαζ ημ 

πνυηοπμ θαίκεηαζ πνμαθδιαηζηυ. 

 Ζ πθεζμρδθία ηςκ ειπεζνζηχκ ιεθεηχκ πμο δζενεφκδζακ ηδκ γήηδζδ πνήιαημξ, 

έπμοκ ηάκεζ ιία πνμζπάεεζα κα δζεοηνζκζζηεί πμίεξ είκαζ μζ ηαηάθθδθεξ ιεηααθδηεξ 

έηζζ χζηε κα επελδβμφκ ημ θαζκυιεκμ(Fisher, 1992 Hoffman, 1996). Πένα απυ ηα 

ηεθεοηαία έηδ δ ιεεμδμθμβία ηςκ δζακοζιαηζηχκ αοημακάδνμιςκ πνμηφπςκ (VAR) 

ήηακ εηηεκχξ πνδζζιμπμζδιέκδ ηαζ ζηακή κα ελεηάζεζ ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ιμνθέξ. 

Δπζπθέμκ, μ υβημξ ηδξ ειπεζνζηήξ ακάθοζδξ έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ cointegration 

ηεπκζηέξ (ζοκμθμηθήνςζδξ) ηαζ ημκ ζπεηζηυ ιδπακζζιυ δζμνεχζεςκ θάεμοξ 

(Hoffman ηαζ Rasche, 1989 Hafer ηαζ Jansen, 1991). 

 

 Όζμκ αθμνά ζηδκ εθθδκζηή πενίπηςζδ,μ Karfakis (1991) δμηίιαζε εάκ δ φπανλδ 

ιζαξ ιαηνμπνυεεζιδξ MI θεζημονβζηήξ ηαπφηδηαξ είκαζ ζοκεπήξ ιε ηδκ ακάθοζδ ιζαξ 

πνμκζηήξ Δθθδκζηήξ ζεζνάξ ,πάκηα ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ιεεμδμθμβίαξ cointegration πμο 

ακαπηφζζεηαζ απυ ημοξ Johanson ηαζ Juselius (1990).Σα απμηεθέζιαηα οπμζηήνζλακ 

ηδκ πανμοζία ιζαξ ζοζηδιαηζηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ θεζημονβζηήξ ηαπφηδηαξ,ημ 

πμζμζημφ ημο επζημηίμο,ηδξ ζοκαθθαβιαηζηήξ ζζμηζιίαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ 

πανμοζίαξ ιζαξ αιθίδνμιδξ αζηζυηδηαξ ιεηαλφ ηδξ ζοκαθθαβιαηζηήξ ζζμηζιίαξ ηαζ 

ηδξ ηαπφηδηαξ. 

Ο Psaradakis (1993)ελέηαζε ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ γήηδζδξ βζα ηα «πναβιαηζηά» 

πνήιαηα ηαζ ηςκ ηαεμνζζηζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ Δθθάδα, ζηα πθαίζζα ηςκ 

βναιιζηχκ δοκαιζηχκ δμιζηχκ ιμκηέθςκ (SEM) ηα μπμία πανάπεδηακ  απυ ηδ 

δζαδμπζηή ιείςζδ πμο ζακ ζηυπμ είπακ κα ηνφρμοκ ηάης απυ ηδ ζηαηζζηζηή ηδ 

δζακοζιαηζηή αοημακάδνμιδ ακηζπνμζχπεοζδ (VAR) ηςκ ζημζπείςκ.Δπίζδξ μ Karras 

(1994) ελέηαζε ημ νυθμ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ηθμκζζιχκ ηαζ ακάθμβδξ 

ζπμοδαζυηδηάξ ημοξ βζα ηζξ παναηδνδεείζεξ ιαηνμμζημκμιζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 
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εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ηδκ πενίμδμ 1975-1987. Οζ κμιζζιαηζημί ηαζ ζοκμθζημί 

ηθμκζζιμί γήηδζδξ ανίζημκηαζ βζα κα ελμοζζάγμοκ ηδ ιεηααθδηυηδηα  ηδξ παναβςβήξ 

ζημοξ αναποπνυεεζιμοξ ηαζ ζοκμθζημφξ ηθμκζζιμφξ ακεθμδζαζιμφ ζημ 

ιαηνμπνυεεζιμ ιέθθμκ.  

 

Οζ κμιζζιαηζηέξ επεηηάζεζξ ηαζ μζ εεηζημί ηθμκζζιμί ζηδ ζοκαθθαβιαηζηή ζζμηζιία 

(π.π., δ οπμηίιδζδ ηδξ δναπιήξ) έπμοκ ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ παναβςβή 

ανπζηά, αθθά ηείκμοκ κα  ιεζχκμοκ ηδκ παναβςβή ζημ ιαηνμπνυεεζιμ. Γοζιεκείξ 

ηθμκζζιμί ακεθμδζαζιμφ, ορδθυηενα επίπεδα  αφλδζδξ ηδξ αλίαξ ημο πνήιαημξ, 

ζοιαάθθμοκ επίζδξ ζημκ πθδεςνζζιυ.Φμνμθμβζηέξ επεηηάζεζξ πμο ηίεεκηαζ αζημφκ 

ιζα  ζδιακηζηή πίεζδ ζηδ πνμζθμνά πνήιαημξ αθθά έπεζ αιεθδηέα απμηεθέζιαηα ζε 

άθθεξ ιεηααθδηέξ.Ο Apergis (1996) ελεηάγεζ ημ νυθμ ηδξ εοηαζνίαξ ημο ηυζημοξ ζηδκ 

Δθθδκζηή θεζημονβζηή γήηδζδ ημο πνήιαημξ ιέζς ηςκ δμηζιχκ 

cointegration(ζοκμθμηθήνςζδξ). 

 Σα απμηεθέζιαηα απμηαθφπημοκ υηζ μζ ηνείξ δείηηεξ,δδθ ηα επζηυηζα,μ 

πθδεςνζζιυξ,δ ακαιεκυιεκδ οπμηίιδζδ ημο κμιίζιαημξ,πνέπεζ κα πενζθδθεμφκ 

ηαοηυπνμκα ζηδκ ελίζςζδ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ. Ο Παπαδυπμοθμξ (1997) 

ενεοκά ημοξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ ηδκ ζηαεενυηδηα ηδξ απαίηδζδξ 

πνδιάηςκ ζηδκ Δθθάδα. Σα απμηεθέζιαηα δείπκμοκ υηζ ημ Μ1 είκαζ αζηαεέξ ηαζ ημ 

Μ2 δεκ είκαζ ανηεηά ζαθέξ  βζα κα πανέπεζ ιζα αάζδ βζα ημ ζφκμθμ εκυξ 

κμιζζιαηζημφ ζηυπμο. Δπίζδξ ηαηαθήβεζ υηζ δ Δθθάδα δεκ ιπμνεί κα έπεζ ιζα 

κμιζζιαηζηή πμθζηζηή πμο κα ιδκ είκαζ ελανηχιεκδ  απυ άθθεξ πχνεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ, πνμηεζιέκμο κα ιεζςεεί μ πθδεςνζζιυξ 

 

.Ο Apergis (1997) ελεηάγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ γήηδζδξ πνδιάηςκ ηαζ ηδξ 

ααεααζυηδηαξ ημο πθδεςνζζιμφ. οβηεηνζιέκα, πνδζζιμπμζεί ιζα εηηεηαιέκδ 

ελίζςζδ γήηδζδξ πνδιάηςκ ιέζς ιζαξ αοημακάδνμιδξ οπυ υνμοξ δζαδζηαζίαξ 

Heteroskedasticity. Σα ειπεζνζηά ζοιπενάζιαηα πνμηείκμοκ ηδκ πανμοζία ιζαξ 

ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηδξ δζαδζηαζίαξ άνζδξ ηςκ εθέβπςκ ζημ εθθδκζηυ μζημκμιζηυ 

ζφζηδια ηαζ ημο δμιζημφ ζοζηήιαημξ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ.
5
  

 

2.5 Οη επηηαγέο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη 

 Ζ Δθθάδα ζφιθςκα ιε  ηδκ οκεήηδ ημο Μάαζηνζπη ,δ Δθθάδα ζημπεφεζ κα 

αεθηζχζεζ ηδκ οπάνπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ κα ηάκεζ έκα απμθαζζζηζηυ αήια πνμξ ηδκ 

επίηεολδ ηςκ ηνζηδνίςκ ζφβηθζζδξ.  

 

5.N. Apergis C. Karpetis, A. Kotsiopoulou, E. Mitakidou, and Th. Tsiakiri ‘’THE DEMAND FOR MONEY IN GREECE: 

EVIDENCE THROUGH A SHOPPING-TIME TECHNOLOGY MODEL AND COINTEGRATION University of Ioannina 

University of Macedonia «ΠΟΤΓΑΗ», Συιμξ 49, Σεφπμξ 1μ-4μ, Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ / «SPOUDAI», Vol. 49, No 1-4, 

University of Piraeus 
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ε ηαεέκα απυ αοηά  δ Δθθάδα πνέπεζ κα ηαθφρεζ είκαζ ζδιακηζηά ιεβαθφηενμ 

έδαθμξ απ'υ,ηζ μζ ζοκηνμθζηέξ πχνεξ ιέθδ ημο ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.  

 

Μζα βεκζηή ζοκαίκεζδ είκαζ βεβμκυξ υηζ έπεζ πνμηφρεζ ζηδκ κμιζζιαηζηή πμθζηζηή 

ηδξ πχναξ αθμφ έβζκε ηαηακμδηυ πςξ παίγεζ ηενάζηζμ νυθμ ζηδκ ηαζκμφνβζα αοηή 

πνμζπάεεζα ζφβηθζζδξ. Δπμιέκςξ, είκαζ ζδιακηζηυξ ηαζ μ νυθμξ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ 

ελίζςζδξ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ,έηζζ χζηε κα δζαιμνθςεεί ηαζ δ ηεθζηή 

κμιζζιαηζηή πμθζηζηή  

  

Ζ Δθθάδα πθέμκ έπεζ ζημπεφζεζ ζε πμζμζηυ αφλδζδξ ημο Μ3 βζα ηα επυιεκα 

έηδ.Μέπνζ πμθφ πνυζθαηα, δεκ πνμέηοπηε ηακέκα ζημζπείμ υηζ μ εθθδκζηυξ 

ζπεδζαζιυξ είπε έκα  ηαεμνζζιέκμ κμιζζιαηζηυ πθάκμ. Έκαξ πάκηα αολακυιεκμξ 

πνμτπμθμβζζιυξ ηαευνζγε ζε ιεβάθμ πμζμζηυ ηαζ ημκ νοειυ αφλδζδξ ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ .Μέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ηεθεοηαίαξ δεηαεηίαξ είπε πνμηφρεζ ςξ ηφνζμξ 

μζημκμιζηυξ ζηυπμξ, δ ιυκζιδ ηάζδιείςζδξ ημο πθδεςνζζιμφ .  

 

Πζέζεζξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημ βεβμκυξ πςξ δ Δθθάδα έπεζ ηδκ ζδζυηδηα ημο 

ηνάημοξ-ιέθμοξ  ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ μδδβμφζακ ηδκ εηάζημηε πμθζηζηή ανπή 

ζηδκ εεζιμεέηδζδ ηδξ ιείςζδξ ημο πθδεςνζζιμφ ,ςξ ημκ κμφιενμ έκα ζηυπμ.Οζ 

εθθδκζηέξ ανπέξ πζέζηδηακ κα ιεηαννοειίζμοκ ημ θμνμθμβζηυ ζφζηδια χζηε κα 

αολδεμφκ ηα ηοαενκδηζηάεζζμδήιαηα ακ απάκηδζδ,επζαθήεδηακ εηηεηαιέκα ιέηνα 

ιείςζδξ ηδ θμνμδζαθοβήξ ηαζ κέεξ νοειίζεζξ δδιζμφνβδζακ ιζα κέα  θμνμθμβζηή 

αάζδ.οβπνυκςξ ιέηνα βζα κα θζθεθεοεενμπμζδεεί ηαζ κα εηζοβπνμκζζηεί ημ 

πνδιαημμζημκμιζηυ ζφζηδια ηδξ πχναξ εζζήπεδζακ.  

 

Δίκαζ αιθζζαδηήζζιμ υηζ αοηέξ μζ ιεηαννοειίζεζξ ημο θμνμθμβζημφ αθθά ηαζ ημο 

πνδιαημμζημκμιζημφ επέθενακ νζγζηέξ αθθαβέξ ηαζ ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα . 

Δκημφημζξ, βζα ηδκ Δθθάδα ιζα νεαθζζηζηή πνμζέββζζδ βζα ηδκ ηεθζηή επίηεολδ ημο 

ζηυπμο ηδξ ιείςζδξ ημο πθδεςνζζιμφ, είκαζ δ ζηαεενμπμζδηζηή εθανιμβή ηδξ 

αέθηζζηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ πχναξ ακελάνηδηα απυ ηζξ 

κμιζζιαηζηέξ πμθζηζηέξ ηςκ ηφνζςκ μζημκμιζηχκ ζοκενβαηχκ ηδξ.Δκαθθαηηζηά, δ 

Δθθάδα εα ιπμνμφζε κα αημθμοεήζεζ έκακ πθάκμ ιε ζηυπμ ηδκ  ζοκαθθαβιαηζηή 

ζζμηζιία
6
. 

 

 

6.Athanasios P. Papadopoulos and George Zis The demand for money in Greece:Further empirical results and 

policy implications .The Manchester School Vol LXV No. 1 January 1997,ζεθ 71  
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2.6 πκπεξάζκαηα 

Σμ ηεθάθαζμ αοηυ ηδξ δζπθςιαηζηήξ έπεζ ενεοκήζεζ ιία ζεζνά απυ ιεθέηεξ,μζ μπμίεξ 

ελέηαζακ ηδκ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ,ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ,ημ 

επζηυηζμ ηαζ ημκ πθδεςνζζιυ.Οζ πενζζζυηενεξ ελ αοηχκ,δζαπίζηςζακ ιζα ζζπονή 

αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ημοξ.Ζ πμνεία ημο ΑΔΠ ,ημο επζημηίμο ηαζ ημο 

πθδεςνζζιμφ είκαζ μζ πνμζδζμνζζηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ γήηδζδξ ημο 

πνήιαημξ ζε ιία πχνα.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 –ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 

3.1 Ζ Εήηεζε ρξήκαηνο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία:Μεξηθέο δηαπηζηώζεηο 

 

Ζ ζοκάνηδζδ γήηδζδξ πνήιαημξ είκαζ έκα απυ ηα εέιαηα ηδξ κμιζζιαηζηήξ 

εεςνίαξ πμο έπεζ ζογδηδεεί πμθφ απυ εεςνδηζηή ηαζ ειπεζνζηή άπμρδ. ε ζπέζδ ιε 

ηδκ ηεθεοηαία, ηα πνμαθήιαηα ακαθένμκηαζ ηονίςξ ζηδκ ιέηνδζδ ηςκ ιεηααθδηχκ 

ηαζ ζηδκ ζηαεενυηδηα ηδξ ζοκάνηδζδξ 1. Δπζπθέμκ, υζμκ αθμνά ηζξ ακαπηοζζυιεκεξ 

πχνεξ, οπάνπμοκ πνυζεεηα πνμαθήιαηα, ζηυ ααειυ πμο μζ ιεηααθδηέξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ, ζπεηίγμκηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ εεζιμφξ ηαζ άθθδ 

μζημκμιζηή δμιή 2.  

ημ ειπεζνζηυ επίπεδμ δ γήηδζδ πνήιαημξ ελανηάηαζ απυ ιζα ζεζνά 

επελδβδιαηζηχκ ιεηααθδηχκ πμο ιπμνμφκ κα είκαζ ημ πναβιαηζηυκ εζζυδδια 

(ιεηααθδηήξ ηθίιαηαξ) ηαζ ιεηααθδηέξ εκαθθαηηζημφ ηυζημοξ (Mackinnon ηαζ 

Milbourne 1984), ηςκ μπμίςκ δ επζθμβή ααζίγεηαζ ζηδκ ειπεζνία ηαζ ζηζξ οπμεέζεζξ 

πμο ελεηάγμκηαζ. πεηζηά ιε ηδκ Δθθδκζηή πενίπηςζδ έπεζ βίκεζ θυβμξ ηα ηεθεοηαία 

πνυκζα βζα ηδκ ζδιαζία ημο επζημηίμο ή ημο πθδεςνζζιμφ 3. Μέζα ζηα πθαίζζα ηδξ 

ζογήηδζδξ αοηήξ, ζημ πανυκ άνενμ, δζενεοκάηαζ δ οπυεεζδ οπάνλεςξ δφμ 

εκαθθαηηζηχκ ηυζηςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα εηηζιχκηαζ εκαθθαηηζηέξ ιμνθέξ γήηδζδξ 

πνήιαημξ ιε ηδκ ζηεκή έκκμζα Μ
1 

βζα ηδκ Δθθδκζηή μζημκμιία ηδκ πενίμδμ 1960 -

1982 ηαζ ακαθφμκηαζ ηαζ ζοβηνίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ ιε άθθα 

πανμιμίςκ ενβαζζχκ
. 7

 

 

3.2 Αιιειεπηδξάζεηο πιεζσξηζκνύ-πξνζθνξάο ρξήκαηνο κε ηελ έξεπλα ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία 

 

Οζ απαζηήζεζξ ηςκ ηαζνχκ επζηάποκακ ηδκ ακάβηδ κα ενεοκδεεί ηαζ κα ιεηνδεεί μ ααειυξ 

ζημκ μπμίμ μζ ηζιέξ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηζξ 

πμκδνζηέξ ηζιέξ ηαζ ζηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ. Σα ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζηδκ ένεοκα είκαζ ιδκζαία, ηαθφπημκηαξ ηδκ πενίμδμ ζηζξ 1973 έςξ ζηζξ 2000, ηαζ 

ακαθένμκηαζ ζημοξ δείηηεξ ηζιχκ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ, ημ δείηηδ πμκδνζηχκ 

ηζιχκ μθμηθδνςιέκςκ πνμσυκηςκ, ηαζ ημ δείηηδ πνμζθμνάξ πνήιαημξ .Οζ πμθθχκ 

ιεηααθδηχκ ιέεμδμζ ζοκμθμηθήνςζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμηεζιέκμο κα ενεοκδεεί 

δ ιεηαθμνά ηςκ αθθαβχκ απυ ηζξ πμκδνζηέξ ηζιέξ ηαζ ηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ ζηζξ 

ηζιέξ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ, ή ιε άθθα θυβζα βζα κα ελεηάζμοκ ηδκ φπανλδ ή 

υπζ ιζαξ ιαηνμπνυεεζιδξ ζπέζδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ ηνζχκ ιεηααθδηχκ. Σμ 

ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ υηζ μζ ιαηνμπνυεεζιεξ ζπέζεζξ πμο οπάνπμοκ 

ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαζ ηδξ πνμζθμνά πνήιαημξ ηαζ 

ιεηαλφ ηςκ πμκδνζηχκ ηζιχκ ηαζ ηδξ πνμζθμνά πνήιαημξ. Καηά ζοκέπεζα, ηα 

πνυηοπα δζμνεχζεςκ θάεμοξ (ECM) ακαπηφζζμκηαζ ηαζ οπμθμβίγμκηαζ  

 

 7.Ν. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ηαζ Γν. Δ. ΒΑΡΔΛΑ ‟‟Ζ ΕΖΣΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ : ΜΔΡΗΚΔ 

ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ „‟ 
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πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ πενζμνζζιέκδ ιεεμδμθμβία VAR.Δπίζδξ βίκεηαζ απμδεηηυ υηζ 

ημ επίπεδμ ηζιχκ ζε ιζα μζημκμιία ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ζοκμθζηή πνμζθμνά ηαζ ηδ 

ζοκμθζηή γήηδζδ. 
 

Μζα ζδιακηζηή ιέεμδμξ ζηδ ιέηνδζδ αοημφ ημο επζπέδμο ηζιχκ είκαζ μ δείηηδξ 

ηζιχκ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ (ΓΣΚ). Δπζπθέμκ, μζ αολήζεζξ ζημ επίπεδμ ηζιχκ 

(πθδεςνζζιυξ) πνμηαθμφκηαζ απυ ημοξ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ. Σα πενζζζυηενα 

εβπεζνίδζα ζηα μζημκμιζηά ηαλζκμιμφκ ημκ πθδεςνζζιυ ζφιθςκα ιε ημοξ πανάβμκηεξ 

πμο πνμηαθμφκ ημκ πθδεςνζζιυ. Οζ ζδιακηζηυηενμζ πανάβμκηεξ πμο πανάβμοκ ηζξ 

ηνέπμοζεξ αολήζεζξ ζηδ ζοκμθζηή απαίηδζδ είκαζ αολήζεζξ ζημκ πνμζθμνά 

πνήιαημξ, αολήζεζξ ζηζξ ηοαενκδηζηέξ αβμνέξ ηαζ αολήζεζξ ζημ επίπεδμ ηζιχκ ζημκ 

οπυθμζπμ ηυζιμ.  

Ο πθδεςνζζιυξ πμο πνμηφπηεζ απυ ιζα ιείςζδ ζημκ ακεθμδζαζιυ είκαζ 

ηαλζκμιδιέκμξ ςξ πθδεςνζζιυξ «πθεονάξ ηδξ πνμζθμνάξ»ή «χεδζδξ ηςκ δαπακχκ». 

Έκαξ ηέημζμξ πθδεςνζζιυξ ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ μπμζμδήπμηε πανάβμκηα πμο 

ιεζχκεζ ημ ζοκμθζηυ ακεθμδζαζιυ. Οζ ζδιακηζηυηενεξ πδβέξ πμο ιεζχκμοκ ημ 

ζοκμθζηυ ακεθμδζαζιυ είκαζ ιζα αφλδζδ ζηα πμζμζηά αιμζαχκ, ηαζ ιζα αφλδζδ ζηζξ 

ηζιέξ ηςκ ααζζηχκ πνχηςκ οθχκ (Lipsey.1993 Baumol, 1994 Parkin, 1995 Kennedy, 

1996 Griffiths ηαζ Stuart, 1997 Atkinson, 1998). Δκημφημζξ, μζ παναβςβμί πςθμφκ 

ζπάκζα ηα πνμσυκηα ημοξ άιεζα ζημοξ ηαηακαθςηέξ. Δζζάβμκηαζ ζοπκά ζηζξ δζάθμνεξ 

ζοιααηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ θζακμπςθδηέξ ή ημοξ ειπυνμοξ (Katz, 1989).  

Ζ ηζιή ζηζξ αβμνέξ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ ελανηάηαζ απυ ηδ θφζδ ηςκ ζοιααηζηχκ 

ζπέζεςκ, δ μπμία ελανηάηαζ ζηδ ζοκέπεζα απυ ηδ δμιή ηςκ πμκδνζηχκ ηαζ θζακζηχκ 

αβμνχκ. Έπεζ οπμζηδνζπηεί υηζ μζ μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ ιπμνμφκ κα είκαζ 

παναπθακδηζηέξ εάκ δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ πμκδνζηχκ ηαζ θζακζηχκ αβμνχκ δεκ είκαζ 

ζαθχξ πνμζδζμνζζιέκεξ (Bresnaham ηαζ Reiss, 1985). Δπζπθέμκ, μ πνμζδζμνζζιυξ 

ηςκ θζακζηχκ ηαζ πμκδνζηχκ ηζιχκ, Choe (1999) ηαηέθδλε ζημ ζοιπέναζια υηζ δ 

ακαθμβία ηςκ θζακζηχκ έςξ πμκδνζηχκ πενζεςνίςκ αολάκεηαζ (ιεζχζεζξ) ςξ θζακζηυ 

ιένμξ ηδξ αβμνάξ βίκεηαζ θζβυηενμ ακηαβςκζζηζηυξ. Ακ ηαζ οπάνπεζ έκαξ ζζπονυξ 

ζοζπεηζζιυξ ιεηαλφ ηδξ πνμζθμνά πνήιαημξ ηαζ ημο ΓΣΚ ηαζ ιεηαλφ ηςκ δεζηηχκ 

πμκδνζηχκ ηζιχκ (WPI) ηαζ ημο ΓΣΚ, «μζ κμιζζιαημθυβμζ» οπμζηδνίγμοκ υηζ μ 

πθδεςνζζιυξ πνμηαθείηαζ ηονίςξ απυ ηζξ αθθαβέξ ζημκ πνμζθμνά πνήιαημξ ηαζ «ηα 

structuralists» οπμζηδνίγμοκ υηζ μ πθδεςνζζιυξ ακαπηφζζεηαζ απυ ηζξ πζέζεζξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηζξ δζάθμνεξ εκδζάιεζεξ ζοκαθθαβέξ αβμνάξ.  

Σα ειπεζνζηά ζημζπεία πνμηείκμοκ υηζ δεκ είκαζ υθμξ μ πθδεςνζζιυξ απυ ηδ 

κμιζζιαηζηή επέηηαζδ. Ο νυθμξ ηδξ πνμζθμνά πνήιαημξ δεκ ιπμνεί κα απμννζθεεί 

(Dalziel, 2000), ηαζ μζ πμθζηζηέξ πμο ζηδνίγμκηαζ απθχξ ζηζξ ζοζημθέξ ηδξ 

πνμζθμνάξ πνήιαημξ βζα κα εθέβλμοκ ημκ πθδεςνζζιυ αβκμμφκ ηδ δοκαηυηδηα υηζ δ 

πδβή πθδεςνζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ δμιζηή, ιδ κμιζζιαηζηή (Pinga ηαζ Nelson, ημ 

2001).  
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Δπζπθέμκ,μ Devados (1996) οπμζηδνίγεζ υηζ δεκ οπάνπεζ ηέθεζα ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ 

πνμζθμνά πνήιαημξ ηαζ ηςκ ηζιχκ υηακ δεκ νοειίγμκηαζ ιε θμβζηή μζ ηζιέξ εκχ μζ 

Pradhan ηαζ Subramanian (1998) οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ WPI ηαζ μ ΓΣΚ δεκ ηάκμοκ 

ηαιία επίδεζλδ ιζαξ ιαηνμπνυεεζιδξ ζηαεενήξ ζπέζδξ ιε ηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ, 

ηαζ υηζ δ πνήζδ WPI ζηδκ πνμζπάεεζα κα ελδβδεμφκ μζ αζηίεξ ημο πθδεςνζζιμφ εα 

μδδβήζεζ ζηα πθαζηά απμηεθέζιαηα δεδμιέκμο υηζ ηαιία ιαηνμπνυεεζιδ ζπέζδ δεκ 

οπάνπεζ ιεηαλφ WPI ηαζ ηδξ πνμζθμνά πνήιαημξ. Έηζζ,ηαθυ  είκαζ κα ενεοκδεεί μ 

ααειυξ ζημκ μπμίμ μζ ηζιέξ δζάεεζδξ ζηδκ ηαηακάθςζδ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ 

αθθαβέξ ζηζξ πμκδνζηέξ ηζιέξ, οπμεέημκηαξ πμο εκζςιαηχκμοκ υθδ ηδκ αθοζίδα ηςκ 

αολήζεςκ δαπακχκ πνμημφ κα θεάζεζ ημ πνμσυκ ζηδκ αβμνά (Choe, 1999)
8
 

3.3 Οη κεηαξξπζκίζεηο θαη ε είζνδνο ζηελ θηιειεύζεξε ειιεληθή νηθνλνκία ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δήηεζε ρξήκαηνο 

Ζ γήηδζδ ημο πνήιαημξ οζμεεηεί έκα ζδιακηζηυ ζοζηαηζηυ ημ μπμίμ πμθθά 

εεςνδηζηά ιμκηέθα, ενεφκδζακ βζα ηδ ιεθέηδ ιζαξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ πςνχκ. Σμ 

εθθδκζηυ μζημκμιζηυ ζφζηδια οπέζηδ ιζα εη ααεέςκ νφειζζδ απυ ηδκ ανπή ηδξ 

ιεηαπμθειζηήξ πενζυδμο ιέπνζ ηαζ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80. 

 

διακηζηά παναηηδνζζηζηά αοημφ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ υηζ ηα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ 

ηδξ Δθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ,έεεζακ ηα επζηυηζα ζε έκα πμζμζηυ πμο μοζζαζηζηά 

ζοιαάδζγε ιε ηζξ επζθοθάλεζξ ηςκ ηναπεγχκ. Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ μζ ηνάπεγεξ 

ήηακ μζ ηονίανπμζ μζημκμιζημί ιεζάγμκηεξ εκχ δ ηεθαθαζαβμνά ήηακ οπακάπηοηηδ, 

μζ εοηαζνίεξ επέκδοζδξ ήηακ ζδιακηζηά ελανηχιεκεξ απυ ηζξ ηοαενκδηζηέξ 

πνμηεναζυηδηεξ. Δκημφημζξ, αοηή δ εζηυκα άθθαλε ,απυ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ '80 ηαζ 

ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '90, ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ μζημκμιζηήξ 

θζθεθεοεενμπμίδζδξ πμο ζηυπεοζε κα απμηαηαζηήζεζ ηζξ ζοκεήηεξ αβμνάξ. 

 

Κφνζα αήιαηα ήηακ δ ααειζαία άνζδ ηςκ εθέβπςκ ηςκ πμζμζηχκ δακεζζιμφ  ηςκ 

ηναπεγχκ, δ άνζδ ηςκ πζζηςηζηχκ πενζμνζζιχκ πμο επζαθήεδηακ ζηζξ Διπμνζηέξ 

ηνάπεγεξ ,ηαεχξ ηαζ δ ηαηάνβδζδ ηςκ εθέβπςκ ζηζξ ηφνζεξ ιεηαηζκήζεζξ ζηα ιέζα 

ηδξ δεηαεηίαξ ημο  90. Σμ 1994, δ ηοαένκδζδ έπαζε επίζδξ ηδκ πνμκμιζμφπμ 

πνυζααζή ηδξ ζηδκ ηεκηνζηή ηνάπεγα εκχ δ κμιζζιαηζηή πνδιαημδυηδζή ηδξ 

ηαηανβήεδηε.  

Γζα κα πνμζεββίζμοιε ηαθφηενα ημ ιμκηέθμ ηδξ ελίζςζδξ ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ 

ηαθυ εα ήηακ κα εζηζαζημφιε ζηα αηυθμοεα ζδιεία: 

 

 

 

8. Pallis and E. Katsouli University of Macedonia, Greece(2003) „‟ LINKING CONSUMER PRICES TO WHOLESALE 

PRICES AND TO MONEY SUPPLY: SOME COINTEGRATION EXPERIMENTS FOR THE CASE OF GREECE 

ΠΟΤΓΑΗ», Συιμξ 53, Σεφπμξ 1μ, (2003), Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ / «SPOUDAI», Vol. 53, No 1, (2003), University of Piraeus 
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 α) Ζ οπακάπηοηηδ ηεθαθαζαβμνά ιαγί ιε ημ εη αάεμοξ ιεηαννοειζζιέκμ μζημκμιζηυ 

ζφζηδια ,απμδεζηκφεζ ημ ζδιακηζηυ νυθμ ηςκ νεαθζζηζηά εηιεηαθθεφζζιςκ πυνςκ 

,ηαζ ςξ εη ημφημο ημκ νυθμ ημο πθδεςνζζιμφ  ςξ ηαεμνζζηζηυ πανάβμκηα ζηδκ 

γήηδζδ ημο πνήιαημξ.  

 

β) Οζ πενζμνζζιέκεξ εοηαζνίεξ βζα μζημκμιζηέξ επεκδφζεζξ, πενζυνζζακ ηαηά πμθφ ημκ 

ανζειυ ηςκ απμηαιζεοιέκςκ ηεθαθαίςκ ,ηα μπμία θοζζηά εα επέζηνεθακ ηαζ έκα 

ζδιακηζηυ ημιιάηζ ζηδκ εβπχνζα μζημκμιία ιέζς ημκ ηναπεγζηχκ επζημηίςκ 

 

 γ) Σέθμξ, δ ιεηαααηζηή πενίμδμξ πμο αημθμφεδζε ιέπνζ ηδκ θζθεθεοεενμπμίδζδ 

δδιζμφνβδζε ημ ενχηδια ηδξ ζηαεενυηδηαξ ημο ιμκηέθμο ηδξ γήηδζδξ ημο πνήιαημξ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ πμίεξ είκαζ μζ ηαηάθθδθεξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ βζα κα 

ζοιπθδνχζμοκ ηδκ ελίζςζδ
9
 

 

3.4 πκπεξάζκαηα 

Οζ πνυζθαηεξ αθθαβέξ ζημ εθθδκζηυ μζημκμιζηυ ζφζηδια εέημοκ ηζξ πνμηθήζεζξ βζα ημ 

πεζνζζιυ ηδξ εθθδκζηήξ κμιζζιαηζηήξ πμθζηζηήξ. Με ηδκ άνζδ ηςκ ελςηενζηχκ ηφνζςκ 

εθέβπςκ ηαζ ηςκ πενζμνζζιχκ ζηα υνβακα ηαηάεεζδξ-ακάθδρδξ, μζ κμιζζιαηζηέξ ανπέξ έπμοκ 

ηζκδεεί δζμζηδηζηά ηαζ εέημοκ έκα υνζμ ζηζξ πζζηςηζηέξ ηαηακμιέξ ηαζ ηα επζηυηζα ζηζξ 

δζαδζηαζίεξ εθεφεενδξ αβμνάξ. Σα κέα μζημκμιζηά πνμσυκηα έπμοκ πενζπθέλεζ ηδκ ενιδκεία 

ηςκ κμιζζιαηζηχκ ζοκυθςκ ηαζ έπμοκ πνμηνέρεζ ηζξ κμιζζιαηζηέξ ανπέξ βζα κα ιεηαημπίζμοκ 

ηδκ εζηίαζή ημοξ απυ ηδκ αφλδζδ ηςκ εονέςκ πνδιάηςκ (Μ3) ζηδ ζοκαθθαβιαηζηή ζζμηζιία. 

Δηηυξ απυ ηδκ απαίηδζδ ημο επακαπνμζδζμνζζιμφ αοηυ πμο απμηεθεί «ημ πνήια», αοηά ηα 

πνμσυκηα έπμοκ αθθάλεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ πνμηενδιάηςκ πμο πενζθήθεδηακ 

πνμδβμοιέκςξ ζηα κμιζζιαηζηά ζφκμθα. Ζ δζαθμνζηή θμνμθμβία ηδξ Δθθάδαξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ πνμσυκηςκ έπεζ πενζπθέλεζ πεναζηένς ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ζηα 

κμιζζιαηζηά ζφκμθα.. Πανά ηδ ζδιαζία ηδξ βζα ηδκ πνυαθερδ ηαζ ηδκ πμθζηζηή, δ 

ζηαεενυηδηα έπεζ απμδεζπεεί αυνζζηδ βζα ηζξ ηαη' εηηίιδζδ θεζημονβίεξ απαίηδζδξ πνδιάηςκ 

πμθθχκ πςνχκ δείηε Judd ηαζ Scadding (1982) βζα ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ. Δκχ μζ ιδ 

ζηαεενέξ ειπεζνζηέξ ελζζχζεζξ δεκ απμηθείμοκ ιζα ζηαεενή εθθμπεφμοζα ζπέζδ, αθήκμοκ 

εηηνειέξ ημ εέια εάκ δ παναηδνδεείζα πνμθδηζηή απμηοπία πνμηφπηεζ απυ ηζξ ιεηαημπίζεζξ 

ζηδκ εθθμπεφμοζα ζπέζδ ή εάκ είκαζ απθά ιζα ζοκέπεζα πνυηοπμ mis-specification. Γζα ηδκ 

εθθδκζηή απαίηδζδ πνδιάηςκ, υηζ δ ενχηδζδ είκαζ αιθζζρδηήζζιδ. Σμ ηαη' εηηίιδζδ πνυηοπμ 

είκαζ εκηοπςζζαηά ζηαεενυ πανά ηζξ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ζημ πμζμζηυ ημο  

 

 

 

 

9.Konstantinos Loizos and John Thompson(SOAS, University of London) (Liverpool Business School)(2001)‟‟ THE DEMAND 

FOR MONEY IN GREECE 1962 TO 1998 
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πθδεςνζζιμφ, ηδκ εζζαβςβή ηςκ κέςκ μζημκμιζηχκ μνβάκςκ, ηαζ ηδ θζθεθεοεενμπμίδζδ ημο 

μζημκμιζημφ ζοζηήιαημξ. Ζ ιαηνμπνυεεζιδ γήηδζδ βζα ημ πναβιαηζηυ πνήια ελανηάηαζ απυ 

ημ πναβιαηζηυ εζζυδδια ιε ιζα εθαζηζηυηδηα ιμκάδςκ, ηαζ απυ ημ επζηυηζμ ιε ιζα διζ-

εθαζηζηυηδηα πενίπμο πέκηε.Σα πνήιαηα ελςηενζηχκ υρεςκ  έπμοκ επζπηχζεζξ ζηδκ γήηδζδ 

πνήιαημξ ιέζς ιζαξ δζάδμζδξ ημο πμζμζημφ επζζηνμθήξ ημοξ ηαζ ημο πμζμζημφ επζζηνμθήξ 

ζηδκ αβμνά. Ζ δοκαιζηή ηδξ γήηδζδξ πνήιαημξ είκαζ ζδιακηζηή, ιε ηζξ εθαζηζηυηδηεξ ηςκ 

ηζιχκ ηαζ ημο εζζμδήιαημξ πμο είκαζ πμθφ ιζηνυηενεξ ζημ ημκηζκυ ιέθθμκ απυ υηζ 

ιαηνμπνυεεζια.
10 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ε ηάεε ειπεζνζηή ένεοκα δ πενζβναθζηή πανμοζίαζδ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ απαναίηδηδ, βζα κα ιπμνέζεζ μ ηάεε ιεθεηδηήξ κα 

εκδιενςεεί πάκς ζηζξ ιεηααθδηέξ αοηέξ. ημπυξ ημο ηεθαθαίμο αοημφ είκαζ κα 

πενζβνάρεζ ηαζ κα πανμοζζάζεζ ηζξ οπμ δζενεφκδζδ ιεηααθδηέξ. Οζ ιεηααθδηέξ αοηέξ 

πςνίγμκηαζ ζε ελανηδιέκεξ ηαζ ζε ακελάνηδηεξ. 

 

  

 

 

 

4.2 Παξνπζίαζε κεηαβιεηώλ 

 

Ωξ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ζημ οπυδεζβιά ιαξ εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ πνμζθμνά 

πνήιαημξ (Μ1).Ωξ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ πνδζζιμπμζμφιε ηζξ :Αηαεάνζζημ 

εβπχνζμ πνμσυκ (GDPN), επζηυηζμ(R2),πθδεςνζζιυ(CPI).Κάεε ιζα απυ ηζξ 

ιεηααθδηέξ πανμοζζάγμοκ εκδζαθένμκ ζημοξ πμθζηζημφξ ακαθοηέξ (policy-makers) 

(μζημκμιζηά επζηεθεία ηάεε ηοαένκδζδξ) ηαζ ιπμνμφκ κα επδνεαζημφκ απυ ηδκ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ιζαξ πχναξ. 

 

 

 

4.2.1. Πξνζθνξά ρξήκαηνο (Μ1) 

 

ηα μζημκμιζηά, δ πνμζθμνά πνήιαημξ, είκαζ ημ ζοκμθζηυ πνδιαηζηυ πμζυ ημ μπμίμ είκαζ 

δζαεέζζιμ ζε ιζα μζημκμιία ζε έκα ζδζαίηενμ πνμκζηυ ζδιείμ.Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηνυπμζ κα 

ηαεμνζζημφκ «ηα πνήιαηα», αθθά ηα ηοπμπμζδιέκα ιέηνα πενζθαιαάκμοκ ζοκήεςξ ημ κυιζζια 

ζηζξ ηαηαεέζεζξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ γήηδζδξ. Σα ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ 

ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ δδιμζζεφμκηαζ, ζοκήεςξ απυ ηδκ ηοαένκδζδ ή ηδκ ηεκηνζηή ηνάπεγα ηδξ 

πχναξ. Οζ δδιυζζμζ ηαζ ημο ζδζςηζημφ ημιέα ακαθοηέξ έπμοκ εθέβλεζ απυ ηαζνυ ηζξ αθθαβέξ 

ζημκ ακεθμδζαζιυ πνδιάηςκ θυβς ηςκ πζεακχκ απμηεθεζιάηςκ ημο ζημ επίπεδμ ηζιχκ, ημκ 

πθδεςνζζιυ ηαζ ημκ επζπεζνδιαηζηυ ηφηθμ.Δηείκδ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ πνδιάηςκ ηαζ ηςκ 

ηζιχκ ζοκδέεηαζ ζζημνζηά ιε ηδ εεςνία πμζυηδηαξ ηςκ πνδιάηςκ. Τπάνπμοκ ζζπονά ειπεζνζηά 

ζημζπεία ιζαξ άιεζδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ιαηνμπνυεεζιςκ πθδεςνζζιμφ ηζιχκ ηαζ ηδξ 

αφλδζδξ ηδξ πνμζθμνάξ. Αοημί ηνφαμκηαζ ηάης απυ ηδκ ηνέπμοζα ειπζζημζφκδ ζηδ 
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κμιζζιαηζηή πμθζηζηή ςξ ιέζμ εθέβπμο ημο πθδεςνζζιμφ.Αοηή δ αζηζχδδξ αθοζίδα είκαζ 

εκημφημζξ ενζζηζηή, ιε ημοξ εηενυδμλμοξ μζημκμιμθυβμοξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ μ 

ακεθμδζαζιυξ πνδιάηςκ είκαζ εκδμβεκήξ ηαζ υηζ μζ πδβέξ πθδεςνζζιμφ πνέπεζ κα ανεεμφκ ζηδ 

δζακειδηζηή δμιή ηδξ μζημκμιίαξ 

 

4.2.2. Α.Δ.Π.(GDPN) 

 

Σμ Α.Δ.Π. εηθνάγεζ ηδκ αλία ηςκ ελήξ ηαηδβμνζχκ αβαεχκ, ηα μπμία έπμοκ παναπεεί 

ηαηά ηδκ ακηίζημζπδ πνμκζηή πενίμδμ: α) υθα ηα ηεθζηά αβαεά οθζηά αβαεά πμο 

πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηακαθςηζημφξ ζημπμφξ π.π. ηνυθζια, πμηά η.η.θ. α) υθα ηα δζανηή 

οθζηά ηαηακαθςηζηά αβαεά πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηαθφρμοκ ηαηακαθςηζηέξ ακάβηεξ 

π.π. ροβεία, ηδθεμνάζεζξ, ζπίηζα , νμφπα , η.η.θ. β) υθα ηα δζανηή οθζηά αβαεά πμο 

πνμμνίγμκηαζ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία, βζα 

παναβςβζημφξ ζημπμφξ η.η.θ.  

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ ακαθενυιαζηε ζηδ ηαηδβμνία ημο ηεθαθαζμοπζημφ ελμπθζζιμφ δ) 

υθα ηα άοθα αβαεά, δδθαδή οπδνεζίεξ μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ π.π. δαζηάθμοξ, 

δζηδβυνμοξ , μζημκμιμθυβμοξ. Θα πνέπεζ κα είιαζηε πνμζεπηζημί ηαηά ηδ ιέηνδζδ 

ημο Α.Δ.Π. ιζαξ μζημκμιίαξ. Γεκ εα πνέπεζ κα οπμθμβίγμοιε ζημ Α.Δ.Π. ηδκ αλία π.π. 

ημο ζζηανζμφ ηαζ ημο αθεονζμφ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ παναζηεοή ημο ρςιζμφ 

ημ μπμίμ ςξ ηεθζηυ ηαηακαθςηζηυ αβαευ ημ ζοιπενζθαιαάκμοιε ζημ Α.Δ.Π.  

 

4.2.3 Δπηηόθην (R2) 

 

Δπζηυηζμ είκαζ ημ ηυζημξ ημο πνήιαημξ, δδθαδή δ ηζιή βζα ηδ πνήζδ ζοβηεηνζιέκμο 

πνδιαηζημφ ηεθαθαίμο βζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. Τπάνπμοκ πμθθά είδδ 

επζημηίςκ.Δπζηυηζμ δακεζζιμφ, ηαηαεέζεςξ, πζζηςηζηχκ ηανηχκ, δζαηναπεγζηυ, 

δζαηναηζηυ ηαζ πμθθά άθθα. οκήεςξ υηακ ακαθενυιαζηε ζημ επζηυηζμ ςξ ηζιή 

εκκμμφιε ιζα ζοκζζηαιέκδ πμο ακηζπνμζςπεφεζ υθα ηα είδδ ηςκ επζημηίςκ. Όθα ηα 

είδδ ηςκ επζημηίςκ έπμοκ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ
.
Γδθαδή είηε υθα αολάκμκηαζ, είηε υθα 

ιεζχκμκηαζ. Λέβμκηαξ πςξ ημ επζηυηζμ π.π δακεζζιμφ είκαζ 4 % εκκμμφιε πςξ ακ 

ηάπμζμξ εέθεζ κα αβμνάζεζ ζήιενα ηάπμζεξ πνδιαηζηέξ ιμκάδεξ (κα δακεζζηεί πνήια) 

εα πνέπεζ ζημ ηέθμξ ηδξ πενζυδμο ακαθμνάξ κα πθδνχζεζ ιαγί ιε ημ ηεθάθαζμ πμο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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αβυναζε ηαζ 4 % παναπάκς. φιθςκα ιε ηδκ ηαεδιενζκή πναηηζηή ημ ζφκδεεξ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηαηά ημ μπμίμ οπμθμβίγεηαζ ημ επζηυηζμ είκαζ ημ έκα έημξ 360 

διένεξ (υπζ 365) πςνίξ υιςξ κα απμηθείμκηαζ ηαζ άθθα πνμκζηά δζαζηήιαηα. Δπίζδξ 

ημ επζηυηζμ απμηεθεί ημκ ηυημ ηεθαθαίμο βζα 100 πνδιαηζηέξ ιμκάδεξ βζ‟ αοηυ 

ζοκήεςξ εηθνάγεηαζ ςξ πμζμζηυ επί ημζξ εηαηυ. 

Σμ επζηυηζμ οπυηεζηαζ ζε αθθαβέξ πμο ακηακαηθμφκ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ. 

Ωζηυζμ δ νφειζζδ ηςκ επζημηίςκ δεκ βίκεηαζ αοηυιαηα, αθθά ιε απμθάζεζξ 

ηςκ ηεκηνζηχκ ηναπεγχκ. Σα ηνζηήνζα ιε αάζδ ηα μπμία θαιαάκμκηαζ μζ απμθάζεζξ 

ιπμνεί κα είκαζ ανηεηά ζφκεεηα, αθμνμφκ ζημ ζπεδζαζιυ ηδξ κμιζζιαηζηήξ πμθζηζηήξ 

ιζαξ μζημκμιίαξ, ηαζ είκαζ απυ ηα ηεκηνζηά εέιαηα πμο ελεηάγεζ δ ιαηνμμζημκμιζηή. 

 

4.2.4 Πιεζσξηζκόο(CPI) 

 

Πθδεςνζζιυξ είκαζ δ πμζμζηζαία ιεηααμθή ημο βεκζημφ επζπέδμο ηςκ ηζιχκ ιζαξ 

μζημκμιίαξ ιέζα ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. Ο πθδεςνζζιυξ ιπμνεί κα 

είκαζ είηε εεηζηυξ, είηε ανκδηζηυξ (μπυηε ιζθάιε βζα αληίπιεζσξηζκό), υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζηδκ Ηαπςκία ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. Αξ ζδιεζςεεί υηζ πθδεςνζζιυξ 

είκαζ δ ηίκδζδ ηςκ ηζιχκ. Γεκ οθίζηαηαζ υηακ μζ ηζιέξ ζηαεενμπμζδεμφκ, 

ακελανηήηςξ ακ είκαζ ορδθέξ ή υπζ. ε ιζα μζημκμιία υηακ ιεηνάιε ημκ πθδεςνζζιυ, 

ζηδκ μοζία ιεθεηάιε ηδκ πμζμζηζαία ιεηααμθή ημο επζπέδμο ηςκ ηζιχκ, υπζ βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ αβαεχκ ήπανμπή οπδνεζζχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ, αθθά βζα ηάπμζα 

ζοβηεηνζιέκα αβαεά ή οπδνεζίεξ, ημ ζφκμθμ ηςκ μπμίςκ παθαζυηενα ηαθμφκηακ 

"ηαθάεζ ηδξ κμζημηονάξ", εκχ πθέμκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ πμθζηζηά μνευηενμ "ηαθάεζ 

ημο ηαηακαθςηή". 

Γζα κα ιεηνδεεί μ πθδεςνζζιυξ, θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ πμζμζηυ ιεηααμθήξ ημο 

επζπέδμο ηζιχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ιζαξ μνζζιέκδξ πνμκζηήξ πενζυδμο. 

Απυ πμθθέξ μζημκμιζηέξ εεςνίεξ μ πθδεςνζζιυξ εεςνείηαζ εκα Νμιζζιαηζηυ 

Φαζκυιεκμ, δδθαδή υηζ μ πθδεςνζζιυξ είκαζ απμηέθεζια ιυκμ ηδξ αολδιεκδξ 

πνμζθμνάξ πνήιαημξ. Έηζζ δ φπανλδ πθδεςνζζιμφ δεκ επδνεάγεζ ηα ιεβέεδ ηδξ 

πναβιαηζηήξ μζημκμιίαξ (ςξ πναβιαηζηά ιεβέεδ, μνίγμκηαζ μζ Γδιυζζεξ Γαπάκεξ, μζ 

Ηδζςηζηέξ Δπεκδφζεζξ, ηαζ δ Ηδζςηζηή Καηακάθςζδ.) Αοηυ είκαζ ηαζ βκςζηυ ςξ 

ηθαζζηή δζπμημιία. Έκα πανάδεζβια είκαζ μ ορδθυξ πθδεςνζζιυξ ζηδκ Δθθάδα ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο 80 πμο μθεζθυηακ εκ ιένεζ ζηδκ εηηφπςζδ πνήιαημξ απμ ηδκ Σνάπεγα 

ηδξ Δθθάδμξ βζα κα ηαθφρεζ ηζξ αολδιέκεξ πανμπέξ πμο πνμζέθενε δ ηοαένκδζδ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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Άθθεξ εεςνίεξ ανίζημοκ υηζ πθδεςνζζιυξ ιπμνεί κα έπεζ νίγεξ ηαζ ζε ιδ κμιζζιαηζηά 

θαζκυιεκα. Οζ Κετκζζακζζηέξ μζημκμιμθυβμζ βζα πανάδεζβια, πζζηεφμοκ υηζ 

οπάνπμοκ ηνζαέξ ζηδκ μζημκμιία πμο ιπμνμοκ κα πνμηαθμφκ πθδεςνζζιυ. Γζα ημοξ 

Κετκζζακζζηέξ οπάνπεζ ιζα ακηίζηνμθδ ζπέζδ ακενβίαξ ηαζ πθδεςνζζιμφ, χζηε υηακ 

ακεααίκεζ ημ έκα πέθηεζ ημ άθθμ. Αοηή δ ζπέζδ πενζβνάθεηαζ ιε ηδκ ηαιπφθδ 

Φζθθζπξ. 

 

4.3 Έιεγρνο βαζηθώλ ηαηηζηηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε κεηαβιεηή  

Σμ ηονίανπμ ζημζπείμ πμθθχκ πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ  είκαζ δ απυηθζζδ ηδξ ηαηακμιήξ 

ημοξ απυ ηδκ ηακμκζηυηδηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα απυηθζζδ απυ ηδκ ηακμκζηυηδηα 

ιπμνεί κα ζδιαίκεζ :  

i. Ύπαξμε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αζπκκεηξίαο  

ii. Ύπαξμε ιεπηνθύξησζεο, δειαδή παξνπζία αθξαίσλ ηηκώλ πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

Σα παναηηδνζζηζηά αοηά είκαζ ελαζνεηζηά δζαδεδμιέκα ζηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ 

ζεζνέξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδημξ μ έθεβπμξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ βζα ηδκ 

ηακμκζηυηδηα. Έκαξ ηέημζμξ, είκαζ μ έθεβπμξ Jarque – Bera (J-B)
11

 μ μπμίμξ 

ααζίγεηαζ ζηα ηαηάθμζπα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ 

ηεηναβχκςκ.Δπμιέκςξ μ έθεβπμξ Jarque – Bera οπμθμβίγεζ ηδκ αζοιιεηνία ιε αάζδ 

ηα ζημζπεία ημο δείβιαημξ ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα ηα ζοβηνίκεζ ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ηζιέξ βζα 

ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή πμο είκαζ ιδδέκ (S=0) αθμφ ζηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή δεκ 

έπμοιε  αζοιιεηνία ηαζ ηφνηςζδ (k=3). Ο έθεβπμξ ηδξ ηακμκζηυηδηαξ ηςκ 

ηαηαθμίπςκ πενζθαιαάκεζ δφμ οπμεέζεζξ :  

• Σδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζν υηζ μ δζαηαναηηζηυξ υνμξ αημθμοεεί ηδκ 

ηακμκζηή ηαηακμιή X
2
 ηαζ  

• Σδκ ιδ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζα υηζ μ δζαηαναηηζηυξ υνμξ δεκ αημθμοεεί ηδκ 

ηακμκζηή ηαηακμιή X
2.
  

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ βζα ορδθέξ ηζιέξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ JB, πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ παιδθέξ ηζιέξ Ρ.  

 

Γηάκεζνο δ (Median): εκυξ δείβιαημξ παναηδνήζεςκ, μζ μπμίεξ έπμοκ δζαηαπεεί 

ηαηά αφλμοζα ηάλδ, είκαζ δ ιεζαία παναηήνδζδ εάκ ημ πθήεμξ ηςκ παναηδνήζεςκ 

είκαζ πενζηηυ ή μ ιέζμξ υνμξ ηςκ δφμ ιεζαίςκ παναηδνήζεςκ εάκ ημ πθήεμξ είκαζ 

άνηζμ. 

11.Γνζηζάηδξ Ν., (2002), Πακεπζζηδιζαηέξ Παναδυζεζξ, “Οζ πνμκζηέξ ζεζνέξ ζηδκ Οζημκμιεηνία”,Δηδ. Πακεπζζηήιζμ  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%82
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ηδκ πενίπηςζδ μιαδμπμζδιέκςκ ιεηααθδηχκ δ δζάιεζμξ ανίζηεηαζ απυ ημ 

ζζηυβναιια ηςκ αενμζζηζηχκ ζοπκμηήηςκ.  

 

Ζ δζαηφιακζδ είκαζ ημ ηεηνάβςκμ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ. οκήεςξ πνδζζιμπμζμφιε 

ηδκ ηοπζηή απυηθζζδ δζυηζ αοηή εηθνάγεηαζ ζηζξ ιμκάδεξ ηδξ ιεηααθδηήξ, εκχ δ 

δζαηφιακζδ εηθνάγεηαζ ζηα ηεηνάβςκα ηςκ ιμκάδςκ αοηχκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ 

είκαζ ενιδκεφζζιδ.  

 

Συζμ δ ιέζδ ηζιή υζμ ηαζ δ δζάιεζμξ απμηεθμφκ ιέηνα εέζδξ ημο ηέκηνμο ηδξ 

ηαηακμιήξ. Ζ ιέζδ ηζιή εηθνάγεζ ημ ζδιείμ ζζμννμπίαξ ημο ζζημβνάιιαημξ εκχ δ 

δζάιεζμξ είκαζ δ ηζιή πμο αθήκεζ ιζζέξ παναηδνήζεζξ ανζζηενά ηδξ (ιζηνυηενεξ απυ 

αοηήκ) ηαζ ιζζέξ δελζά ηδξ (ιεβαθφηενεξ απυ αοηήκ). ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιέζδξ 

ηζιήξ ζοκεζζθένμοκ ιε ηδκ ίδζα αανφηδηα υθεξ μζ παναηδνήζεζξ, εκχ ζημκ 

οπμθμβζζιυ ηδξ δζαιέζμο πνδζζιμπμζμφιε ηδκ παναηήνδζδ (ή ηζξ παναηδνήζεζξ ακ 

έπμοιε άνηζμ ανζειυ παναηδνήζεςκ) πμο ανίζημκηαζ αηνζαχξ ζημ ιέζμ ηςκ 

δζαηεηαβιέκςκ δεδμιέκςκ. Καηά ζοκέπεζα ακ οπάνπμοκ αηναίεξ ηζιέξ,αοηέξ 

επδνεάγμοκ ηαηά πμθφ ηδκ ιέζδ ηζιή εκχ αθήκμοκ αιεηάαθδηδ ηδκ δζάιεζμ. Σέθμξ δ 

ζπεηζηή εέζδ ιέζδξ ηζιήξ ( X ) ηαζ δζαιέζμο (Μ) ιπμνεί κα ιαξ πθδνμθμνήζεζ βζα 

ηδκ ζοιιεηνία (υηακ X = M ), δελζά αζοιιεηνία (υηακ X > M ) ηαζ ανζζηενή 

αζοιιεηνία (υηακ X < M ) ηδξ ηαηακμιήξ ηςκ δεδμιέκςκ.  
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ημ πήια (4.4.1) δίδεηαζ ημ ζζηυβναιια ηςκ ηαηαθμίπςκ βζα ηδκ ιεηααθδηή LΜ1  

πμο πνμηφπηεζ απυ ημ πνυβναιια E-views.  
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Series: LM1

Sample 1960 2009

Observations 50

Mean       6.243701

Median   6.405524

Maximum  9.177114

Minimum  2.624669

Std. Dev.   2.145837

Skewness  -0.141763

Kurtosis   1.624040

Jarque-Bera  4.111779

Probability  0.127979

 

 ρήκα 4.4.1  

 

Απυ ηα ηαηάθμζπα οπμθμβίζεδηακ ηα αηυθμοεα :  

S =-0.1417 ηαζ k = 1.6420  

 

Ο ανζειδηζηυξ ιέζμξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζεζνχκ είκαζ Mean = 6.243 , εκχ  

δ δζάιεζμξ ηςκ ζεζνχκ είκαζ Median = 6.4055. Ζ ιέβζζηδ ηζιή ηςκ ηζιχκ βζα ηδκ 

ιεηααθδηή είκαζ Maximum = 9.1771 ηαζ δ εθάπζζηδ ηζιή Minimum = 2.6246. Ζ 

ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ δζαηφιακζδξ ακένπεηαζ ζε 2.1458. φιθςκα ιε ηα παναπάκς 

επεζδή S < 0 έπμοιε ανζζηενή αζοιιεηνία υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ ζπήια ηαζ 

επζπθέμκ επεζδή k < 3 δ ηφνηςζδ είκαζ πθαηυηονηδ (δδθ. ιαηνζά απυ ηζξ ηζιέξ ημο 

ανζειδηζημφ ιέζμο Mean) θυβς ημο ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ παναηδνήζεςκ πμο πενζέπεζ 

ημ δείβια.  
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ηδκ οπυεεζδ H0 (πμο ελεηάγεηαζ παναηάης) δ ζηαηζζηζηή J-B αημθμοεεί 

αζοιπηςηζηά ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ εθεοεενίαξ.  

 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ πζεακυηδηα κα θάαμοιε ιζα ηζιή ακχηενδ απυ 4.111 είκαζ 0.1279,  

(12.79%). Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ιε αάζδ ημκ έθεβπμ αοηυ δ 

ηζιή ημο ηνζηδνίμο είκαζ ανηεηά παιδθή, δδθαδή ιδδέκ ηαζ άνα δεκ έπμοιε 

(ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ) απμηθίζεζξ απυ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή.  

 

Ζ ζηαηζζηζηή ηςκ Jarque and Bera αημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ 

εθεοεενίαξ. Έπμοιε 2 οπμεέζεζξ :  

 

· H0 : ηα ηαηάθμζπα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

· Hα : ηα ηαηάθμζπα δεκ αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

 

Ακ J-B > X
2
 ηυηε απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ H0 (δδθ. ηα ηαηάθμζπα δελ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή).  

Έηζζ θμζπυκ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% (α = 0.05) ηαζ κ=2 πνμηφπηεζ απυ ημκ 

πίκαηα ημο X
2
 υηζ ημ ζδιείμ δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ημο H0 ηαζ ημο Hα είκαζ ημ ζδιείμ 

7.81.  

Δπμιέκςξ J-B = 4.111 < X
2
 = 7.81 δεκ απμννίπηεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

 

Δπζπθέμκ απυ ημκ έθεβπμ ημο probability πνμηφπηεζ ημ ίδζμ ζοιπέναζια αθμφ ημ 

probability (Jarque-Bera) ακένπεηαζ ζε 0.1279 > 0.05 πμζμζηυ ανηεηά ιεβάθμ βζα κα 

ιδκ βίκεζ  δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

 

Απόθαζε : Σα ηαηάθμζπα ηδξ ιεηααθδηήξ LΜ1 αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή 

 

  

ημ πήια πμο αημθμοεεί,δίδεηαζ ημ ζζηυβναιια ηςκ ηαηαθμίπςκ βζα ηδκ 

ακελάνηδηδ ιεηααθδηή LGDPN πμο πνμηφπηεζ απυ ημ πνυβναιια E-views.  
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ρήκα 4.4. 
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Series: LGDPN

Sample 1960 2009

Observations 50

Mean       8.274010

Median   8.543840

Maximum  11.12576

Minimum  4.715817

Std. Dev.   2.196725

Skewness  -0.184940

Kurtosis   1.549583

Jarque-Bera  4.667754

Probability  0.096919

 

Απυ ηα ηαηάθμζπα οπμθμβίζεδηακ ηα αηυθμοεα :  

S =-0.1849 ηαζ k = 1.5495  

 

Ο ανζειδηζηυξ ιέζμξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζεζνχκ είκαζ Mean = 8.274 , εκχ  

δ δζάιεζμξ ηςκ ζεζνχκ είκαζ Median = 8.5438. Ζ ιέβζζηδ ηζιή ηςκ ηζιχκ βζα ηδκ 

ιεηααθδηή είκαζ Maximum = 11.12 ηαζ δ εθάπζζηδ ηζιή Minimum = 4.715. Ζ 

ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ δζαηφιακζδξ ακένπεηαζ ζε 2.1967. φιθςκα ιε ηα παναπάκς 

επεζδή S < 0 έπμοιε ανζζηενή αζοιιεηνία υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ ζπήια ηαζ 

επζπθέμκ επεζδή k < 3 δ ηφνηςζδ είκαζ πθαηυηονηδ (δδθ. ιαηνζά απυ ηζξ ηζιέξ ημο 

ανζειδηζημφ ιέζμο Mean) θυβς ημο ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ παναηδνήζεςκ πμο πενζέπεζ 

ημ δείβια.  

 

ηδκ οπυεεζδ H0(πμο ελεηάγεηαζ παναηάης) δ ζηαηζζηζηή J-B αημθμοεεί 

αζοιπηςηζηά ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ εθεοεενίαξ.  

 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ πζεακυηδηα κα θάαμοιε ιζα ηζιή ακχηενδ απυ 4.667 είκαζ 0.097, 

(9.7%). Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ιε αάζδ ημκ έθεβπμ αοηυ δ ηζιή 

ημο ηνζηδνίμο είκαζ ανηεηά παιδθή, δδθαδή ιδδέκ ηαζ άνα δεκ έπμοιε (ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ) απμηθίζεζξ απυ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή.  
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Ζ ζηαηζζηζηή ηςκ Jarque and Bera αημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ 

εθεοεενίαξ. Έπμοιε 2 οπμεέζεζξ :  

 

· H0 : ηα ηαηάθμζπα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

· Hα : ηα ηαηάθμζπα δεκ αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

Ακ JB > X
2
 ηυηε απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ H0 (δδθ. ηα ηαηάθμζπα δελ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή).  

Έηζζ θμζπυκ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% (α = 0.05) ηαζ κ=3 πνμηφπηεζ απυ ημκ 

πίκαηα ημο X
2
 υηζ ημ ζδιείμ δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ημο H0 ηαζ ημο Hα είκαζ ημ ζδιείμ 

7.81.  

Δπμιέκςξ JB = 4.667 < X
2
 = 7.81 δεκ απμννίπηεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

 

Δπζπθέμκ απυ ημκ έθεβπμ ημο probability πνμηφπηεζ ημ ίδζμ ζοιπέναζια αθμφ ημ 

probability (Jarque-Bera) ακένπεηαζ ζε 0.097 > 0.05 πμζμζηυ ανηεηά ιεβάθμ βζα κα 

ιδκ βίκεζ  δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

 

 

Απόθαζε : Σα ηαηάθμζπα ηδξ ιεηααθδηήξ LGDPN αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή 

ηαηακμιή 

 

 

 

 

ημ πήια πμο αημθμοεεί,δίδεηαζ ημ ζζηυβναιια ηςκ ηαηαθμίπςκ βζα ηδκ 

ακελάνηδηδ ιεηααθδηή LCPI πμο πνμηφπηεζ απυ ημ πνυβναιια E-views.  
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Series: LCPI

Sample 1960 2009

Observations 50

Mean       2.786668

Median   3.154746

Maximum  4.969813

Minimum  0.741937

Std. Dev.   1.474618

Skewness  -0.155466

Kurtosis   1.425979

Jarque-Bera  5.362961

Probability  0.068462

 

Απυ ηα ηαηάθμζπα οπμθμβίζεδηακ ηα αηυθμοεα :  

S =-0.1555 ηαζ k = 1.4259  

 

Ο ανζειδηζηυξ ιέζμξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζεζνχκ είκαζ Mean = 2.7867 , εκχ  

δ δζάιεζμξ ηςκ ζεζνχκ είκαζ Median = 3.154. Ζ ιέβζζηδ ηζιή ηςκ ηζιχκ βζα ηδκ 

ιεηααθδηή είκαζ Maximum = 4.969 ηαζ δ εθάπζζηδ ηζιή Minimum = 0.742. Ζ 

ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ δζαηφιακζδξ ακένπεηαζ ζε 1.475. φιθςκα ιε ηα παναπάκς 

επεζδή S < 0 έπμοιε ανζζηενή αζοιιεηνία υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ ζπήια ηαζ 

επζπθέμκ επεζδή k < 3 δ ηφνηςζδ είκαζ πθαηυηονηδ (δδθ. ιαηνζά απυ ηζξ ηζιέξ ημο 

ανζειδηζημφ ιέζμο Mean) θυβς ημο ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ παναηδνήζεςκ πμο πενζέπεζ 

ημ δείβια.  

 

ηδκ οπυεεζδ H0(πμο ελεηάγεηαζ παναηάης) δ ζηαηζζηζηή J-B αημθμοεεί 

αζοιπηςηζηά ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ εθεοεενίαξ.  

 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ πζεακυηδηα κα θάαμοιε ιζα ηζιή ακχηενδ απυ 5.226 είκαζ 0.068, 

(6.8%). Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ιε αάζδ ημκ έθεβπμ αοηυ δ ηζιή 

ημο ηνζηδνίμο είκαζ ανηεηά παιδθή, δδθαδή ιδδέκ ηαζ άνα δεκ έπμοιε (ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ) απμηθίζεζξ απυ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή.  
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Ζ ζηαηζζηζηή ηςκ Jarque and Bera αημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ  

εθεοεενίαξ. Έπμοιε 2 οπμεέζεζξ :  

 

· H0 : ηα ηαηάθμζπα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

· Hα : ηα ηαηάθμζπα δεκ αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

Ακ JB > X
2
 ηυηε απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ H0 (δδθ. ηα ηαηάθμζπα δελ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή).  

Έηζζ θμζπυκ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% (α = 0.05) ηαζ κ=2 πνμηφπηεζ απυ ημκ 

πίκαηα ημο X
2
 υηζ ημ ζδιείμ δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ημο H0 ηαζ ημο Hα είκαζ ημ ζδιείμ 

5.991.  

Δπμιέκςξ JB = 5.226 < X
2
 = 7.81 δεκ απμννίπηεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

Δπζπθέμκ απυ ημκ έθεβπμ ημο probability πνμηφπηεζ ημ ίδζμ ζοιπέναζια αθμφ ημ 

probability (Jarque-Bera) ακένπεηαζ ζε 0.068 > 0.05 πμζμζηυ ανηεηά ιεβάθμ βζα κα 

ιδκ βίκεζ  δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

Απόθαζε : Σα ηαηάθμζπα ηδξ ιεηααθδηήξ LCPI αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή 

ηαηακμιή 

 

ημ πήια πμο αημθμοεεί,δίδεηαζ ημ ζζηυβναιια ηςκ ηαηαθμίπςκ βζα ηδκ 

ακελάνηδηδ ιεηααθδηή LR2 πμο πνμηφπηεζ απυ ημ πνυβναιια E-views.  

 

0

2

4

6

8

10

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4

Series: LR2

Sample 1960 2009

Observations 50

Mean       2.584945

Median   2.479881

Maximum  3.382694

Minimum  1.686399

Std. Dev.   0.477688

Skewness   0.135577

Kurtosis   1.663926

Jarque-Bera  3.872121

Probability  0.144271
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Απυ ηα ηαηάθμζπα οπμθμβίζεδηακ ηα αηυθμοεα :  

S =0.1355 ηαζ k = 1.66  

 

Ο ανζειδηζηυξ ιέζμξ ηςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ ζεζνχκ είκαζ Mean = 2.58 , εκχ  

δ δζάιεζμξ ηςκ ζεζνχκ είκαζ Median = 2.48. Ζ ιέβζζηδ ηζιή ηςκ ηζιχκ βζα ηδκ 

ιεηααθδηή είκαζ Maximum = 3.38 ηαζ δ εθάπζζηδ ηζιή Minimum = 1.686. Ζ 

ηεηναβςκζηή νίγα ηδξ δζαηφιακζδξ ακένπεηαζ ζε 0.477. φιθςκα ιε ηα παναπάκς 

επεζδή S > 0 έπμοιε δελζά αζοιιεηνία υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ ζπήια ηαζ επζπθέμκ 

επεζδή k < 3 δ ηφνηςζδ είκαζ πθαηυηονηδ (δδθ. ιαηνζά απυ ηζξ ηζιέξ ημο ανζειδηζημφ 

ιέζμο Mean) θυβς ημο ιζηνμφ ανζειμφ ηςκ παναηδνήζεςκ πμο πενζέπεζ ημ δείβια.  

 

ηδκ οπυεεζδ H0(πμο ελεηάγεηαζ παναηάης) δ ζηαηζζηζηή JB αημθμοεεί 

αζοιπηςηζηά ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ εθεοεενίαξ.  

 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ δ πζεακυηδηα κα θάαμοιε ιζα ηζιή ακχηενδ απυ 3.87 είκαζ 0.144, 

(14.4%). Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε υηζ ιε αάζδ ημκ έθεβπμ αοηυ δ ηζιή 

ημο ηνζηδνίμο είκαζ ανηεηά παιδθή, δδθαδή ιδδέκ ηαζ άνα δεκ έπμοιε (ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ) απμηθίζεζξ απυ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή.  

 

Ζ ζηαηζζηζηή ηςκ Jarque and Bera αημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή X
2
 ιε 2 ααειμφξ  

εθεοεενίαξ. Έπμοιε 2 οπμεέζεζξ :  

 

· H0 : ηα ηαηάθμζπα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

· Hα : ηα ηαηάθμζπα δεκ αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή  

Ακ JB > X
2
 ηυηε απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ H0 (δδθ. ηα ηαηάθμζπα δελ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή).  

Έηζζ θμζπυκ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% (α = 0.05) ηαζ κ=2 πνμηφπηεζ απυ ημκ 

πίκαηα ημο X
2
 υηζ ημ ζδιείμ δζαπςνζζιμφ ιεηαλφ ημο H0 ηαζ ημο Hα είκαζ ημ ζδιείμ 

5.991.  

Δπμιέκςξ JB = 3.87 < X
2
 = 7.81 δεκ απμννίπηεηαζ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  
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Δπζπθέμκ απυ ημκ έθεβπμ ημο probability πνμηφπηεζ ημ ίδζμ ζοιπέναζια αθμφ ημ 

probability (Jarque-Bera) ακένπεηαζ ζε 0.144 > 0.05 πμζμζηυ ανηεηά ιεβάθμ βζα κα 

ιδκ βίκεζ  δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

 

Απόθαζε : Σα ηαηάθμζπα ηδξ ιεηααθδηήξ LR2 αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή 

 

 

 

πληειεζηήο Μεηαβνιήο ή Μεηαβιεηηθόηεηαο : μνίγεηαζ ημ πδθίημ ηδξ 

ηοπζηήξ απυηθζζδξ δζα ηδξ ιέζδξ ηζιήξ. Γδθαδή :  

 

CV= S/X = Std.Dev / Mean %  

 

 

Ο ζοκηεθεζηήξ ιεηααμθήξ εηθνάγεηαζ επί ημζξ εηαηυ ηαζ είκαζ ακελάνηδημξ απυ ηζξ 

ιμκάδεξ ιέηνδζδξ. Δηθνάγεζ έκα ιέηνμ ζπεηζηήξ δζαζπμνάξ ηςκ ηζιχκ ηδξ 

ιεηααθδηήξ. Έκα δείβια ηζιχκ ιζαξ ιεηααθδηήξ είκαζ μιμζμβεκέξ υηακ μ CV είκαζ 

ιζηνυηενμξ ή ίζμξ απυ ημ 10%.  

 

Ο οκηεθεζηήξ ιεηααμθήξ βζα ηδκ ιεηααθδηή ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ LM1 είκαζ  

34.3%,βζα ηδκ ιεηααθδηή ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ LGDP ακένπεηαζ ζε 26,55% 

βζα ηδκ ιεηααθδηή ηoο επζημηίμο LR2 ζε 18,51%  ηαζ βζα ηδκ ιεηααθδηή ημο 

πθδεςνζζιμφ LCPI 52,92%.  

 

4.4 πκπεξάζκαηα  

 

Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πςξ ηα ηαηάθμζπα ημο οπμδείβιαηυξ ιαξ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή .Συζμ ηα ηαηάθμζπα ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ,υζμ ηαζ ηςκ ,μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ,επζημηίμο ηαζ πθδεςνζζιμφ έπμοκ 

prob ιζηνυηενμ ημο ζδιείμο δζαπςνζζιμφ ηδξ Ζμ ιε ηδκ Ζα,ιε απμηέθεζια κα 

βίκεηαζ δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 – ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΟΤ  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ  

 

5.1. Δηζαγσγή  

ημ ηεθάθαζμ αοηυ βίκεηαζ ιζα πενζβναθή ζημ εεςνδηζηυ πθαίζζμ ηδξ ένεοκαξ ηαζ 

δζηαζμθμβμφιε ημ ζημπυ βζα ημκ μπμίμ βίκεηαζ δ ένεοκα αοηή. ηδκ ζοκέπεζα 

πανμοζζάγεηαζ δ ιαεδιαηζηή ελεζδίηεοζδ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ 

ένεοκα ηαζ ζημ ηέθμξ παναεέημοιε ηδκ ιεεμδμθμβία πμο εα αημθμοεήζμοιε.  

 

 

5.2. Μαζεκαηηθή εμεηδίθεπζε  

Ζ ιέεμδμξ ημο εηεεηζημφ οπμδείβιαημξ οζμεεηείηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή βζα κα 

εηηζιήζμοιε ηζξ επζδνάζεζξ ημο ΑΔΠ ,ημο επζημηίμο ηαζ ημο πθδεςνζζιμφ ζηδκ 

πνμζθμνά πνήιαημξ ηδξ Δθθάδμξ. Ζ πνήζδξ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ αοηήξ ιαξ επζηνέπεζ 

κα ακαβκςνίζμοιε ζοζζςνεοηζηέξ επζδνάζεζξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ δοκαιζηή 

ακηίδναζδ ακάιεζα ζηδκ πνμζθμνά  ημο πνήιαημξ ιε ηζξ άθθεξ ιεηααθδηέξ .Γζα ηδκ 

ακάθοζδ ηδξ αζηζαηήξ ζπέζδξ ιεηαλφ ΑΔΠ ,ημο επζημηίμο,ημο πθδεςνζζιμφ ηαζ ηδξ 

πνμζθμνάξ πνήιαημξ πνδζζιμπμζείηαζ ημ παναηάης οπυδεζβια:  

 

Μ1  =  f (GDPN,R2,CPI) 

 

M1=Πνμζθμνά πνήιαημξ 

GDPN = Αηαεάνζζημ Δεκζηυ Πνμσυκ  

R2=Δπζηυηζμ 

CPI=Πθδεςνζζιυξ  

Έζης υηζ ιεηαηνέπμοιε ανπζηχξ ηδκ ζοκάνηδζδ ζε εηεεηζηή ιμνθή ηαζ εκ ζοκεπεία 

ζε βναιιζηή πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ θμβανζειζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ ιε αάζδ ημ e. 

Γδθαδή :  

 

LnM1 = Lnb  + b1LnGDPN + b2lnR2 + b3LnCPI + u   
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Ζ ζπέζδ  απμηεθεί ηδκ μζημκμιεηνζηή ιμνθή ηδξ βναιιζηήξ ζπέζεςξ εκυξ 

πμθοιεηααθδημφ οπμδείβιαημξ ηαζ οπμεέημοιε υηζ ζοκδέεζ ηζξ ιεηααθδηέξ 

M1,GDPN, R2,CPI(οπυδεζβια πμθοιεηααθδηήξ παθζκδνμιήζεςξ)ηαζ απμηεθεί 

επέηηαζδ ηδξ απθήξ παθζκδνυιδζδξ βζα πενζζζυηενεξ απυ ιζα ενιδκεοηζηέξ 

ιεηααθδηέξ. Κάεε ηζιή t ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ (M1) είκαζ βναιιζηή 

ζοκάνηδζδ ηςκ ηζιχκ ηςκ ενιδκεοηζηχκ ιεηααθδηχκ GDPN,R2 ηαζ CPI ηαζ ημο 

δζαηαναηηζημφ υνμο ut μ μπμίμξ παίνκεζ εεηζηέξ ηαζ ανκδηζηέξ ηζιέξ αθθά ηαηά ιέζμ 

υνμ δ ηζιή ηδξ είκαζ ιδδέκ.  

 

Ζ δζαηφιακζδ ηδξ ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ Ut είκαζ ζηαεενή βζα υθεξ ηζξ ηζιέξ ηςκ 

GDPN,R2 ηαζ CPI. Γδθαδή δ δζαζπμνά ηςκ ηζιχκ ηδξ Ut απυ ημκ ιέζμ ηδξ δεκ 

αθθάγεζ υηακ ιεηααάθθεηαζ δ ηζιή ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ αθθά παναιέκεζ δ ίδζα. Όηακ 

δ δζαηφιακζδ παναιέκεζ ζηαεενή ηυηε μ δζαηαναηηζηυξ υνμξ είκαζ μιμζηεδαζηζηυξ ή 

παναηηδνίγεηαζ απυ μιμζηεδαζηζηυηδηα, εκχ ακ δεκ είκαζ ζηαεενή μ δζαηαναηηζηυξ 

υνμξ είκαζ εηενμζηεδαζηζηυξ ή παναηηδνίγεηαζ απυ εηενμζηεδαζηζηυηδηα.  

 

Ζ ιεηααθδηή M1 είκαζ δ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ή εξκελεπόκελε, εκχ μζ 

ιεηααθδηέξ GDPN,R2 ηαζ CPI είκαζ μζ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ή εξκελεπηηθέο 

πμο ζδιαίκεζ υηζ μζ ιεηααμθέξ ημο M1 μθείθμκηαζ ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ GDPN,R2ηαζ 

CPI.  

Ο υνμξ παθζκδνυιδζδ ακαθένεηαζ ζηζξ ηζιέξ ημο δείβιαημξ ηαζ μζ ππνινγηδόκελεο 

ηηκέο δελ είλαη ίζεο κε ηηο πξαγκαηηθέο.Έζης θμζπυκ δ βναιιζηή ιμνθή ηδξ 

ζοκάνηδζδξ ηαζ είκαζ δ αηυθμοεδ :  

 

LnM1 = Lnb  + b1LnGDPN + b2lnR2 + b3LnCPI + u   

             (μζημκμιεηνζηή-ζημπαζηζηή ιμνθή) 

 

Σνέπμκηαξ ηδκ βναιιζηή ιμνθή έπς ηα ελήξ ζημζπεία :  

 

 

 

 

 



47 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

Dependent Variable: LM1   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   
          

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.920153 0.194883 -9.852876 0.0000 

LGDPN 1.046944 0.026586 39.37930 0.0000 

LR2 -0.084559 0.044122 -1.916483 0.0615 

LCPI -0.100474 0.045216 -2.222101 0.0312 
     
     

R-squared 0.998821     Mean dependent var 6.243701 

Adjusted R-squared 0.998744     S.D. dependent var 2.145837 

S.E. of regression 0.076053     Akaike info criterion -2.238148 

Sum squared resid 0.266068     Schwarz criterion -2.085186 

Log likelihood 59.95370     Hannan-Quinn criter. -2.179899 

F-statistic 12987.35     Durbin-Watson stat 0.531998 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο παναπάκς Πίκαηα 5.2.1 δ ελίζςζδ πμο πνμηφπηεζ έζκαζ 

δ ελήξ 

. (5.2.4) 

 

LΜ1 = -1.92 + 1.046LGDPN - 0.0846LR2 -0.10050LCPI  

 

υπμο μζ ζοκηεθεζηέξ παθζκδνυιδζδξ b1,b2 ηαζ b3 πανζζηάκμοκ ηδ ιεηααμθή ζηδκ 

πνμζδμηχιεκδ ηζιή ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ υηακ δ ενιδκεοηζηή ιεηααθδηή 

ιεηααάθθεηαζ ηαηά ιζα ιμκάδα.  
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5.2.1. Έιεγρνο πξνζήκσλ  

Απυ ημκ έθεβπμ πνμζήιςκ ημο πμθοιεηααθδημφ οπμδείβιαημξ :  

LΜ1 = -1.92 + 1.046LGDPN - 0.0846LR2 -0.10050LCPI  

 ηα πνυζδια ηςκ ζοκηεθεζηχκ είκαζ αοηά πμο απυ ηδκ μζημκμιζηή εεςνία 

πενζιέκμοιε κα έπμοκ. Γδθ. δ επζηάποκζδ ηδξ ακαπηολζαηήξ δζαδζηαζίαξ έπεζ ςξ 

άιεζδ ζοκέπεζα ηδκ πηχζδ ημο επζημηίμο αθθα ηαζ ηδκ πηςηζηή ελζζζμνυπδζδ ηςκ 

ηζιχκ ημο πθδεςνζζιμφ.  

 

5.2.2 Έιεγρνο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξόκεζεο  

Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο (Regression Analysis) είκαζ μ ηθάδμξ ηδξ ζηαηζζηζηήξ μ 

μπμίμξ ελεηάγεζ ηδ ζπέζδ ιεηαλφ δφμ ή πενζζζμηένςκ ιεηααθδηχκ, χζηε κα είκαζ 

δοκαηή δ πνυαθερδ ηδξ ιζαξ απυ ηζξ οπυθμζπεξ
12

 .  

 

Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε (Linear Regression): ιζαξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηή Τ απυ  

ηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή Υ είκαζ δ ζπέζδ y = α + α.x υπμο α ηαζ α είκαζ 

πανάιεηνμζ. Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ α ηαζ α δίκεζ ιζα πνμζεββζζηζηή εοεεία, πμο 

ζοκδέεζ ηζξ ηζιέξ ηδξ Τ δμεέκηςκ ηςκ ηζιχκ ηδξ Υ. Ζ εοεεία πμο πνμηφπηεζ θέβεηαζ 

εοεεία παθζκδνυιδζδξ ηδξ Τ πάκς ζηδκ Υ. Ζ εοεεία αοηή ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζεεί 

ειπεζνζηά ή ιέζς ιαεδιαηζηχκ ιεευδςκ, υπςξ είκαζ δ ιέεμδμξ εθαπίζηςκ 

ηεηναβχκςκ. ημπυξ είκαζ ημ άενμζζια ηςκ ηεηναβχκςκ ηςκ ηαηαημνφθςκ 

απμζηάζεςκ ηςκ ζδιείςκ (Υ,Τ) απυ ηδκ εοεεία κα είκαζ εθάπζζημ.  

Ο έιεγρνο ηνπ ησλ ζπληειεζηώλ παιηλδξόκεζεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ 

ζηαηηζηηθή t (t-statistic) αθνινπζώληαο ηελ θαηαλνκή X
2
 κε ( v = n - (k + 1) ) 

βαζκνύο ειεπζεξίαο, όπνπ n κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη k ν αξηζκόο ησλ 

εξκελεπηηθώλ κεηαβιεηώλ είηε κε ηνλ έιεγρν ησλ 2 ελαιιαθηηθώλ ππνζέζεσλ 

γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο πνιπκεηαβιεηήο παιηλδξόκεζεο 

(δίπιεπξνο έιεγρνο).   

 

 

 

 

 

12 Ακδνζηυπμοθμξ Α., (2000), “Οζημκμιεηνία.Θεςνία ηαζ Διπεζνζηέξ Δθανιμβέξ”,Αεήκα, Δηδυζεζξ Μπέκμο  
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φιθςκα θμζπυκ ιε ηα ζημζπεία ημο Eviews ηαζ αημθμοεχκηαξ ηδκ probability ηδξ t 

ηαηακμιήξ δζαπζζηχκμοιε υηζ δ probability ηδξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ LGDPN 

ακένπεηαζ ζε 0.00,βζα ηδκ ιεηααθδηή LR2 0.0615 ηαζ βζα ηδκ ιεηααθδηή LCPI ζε 

0.0312. Έηζη ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% (0.05) δερόκαζηε όηη νη κεηαβιεηέο 

LGDPN,LCPI είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αθνύ Prob.< 0.05. Ακηίζημζπα ηαζ μ 

ζοκηεθεζηήξ b0 (πθδεοζιυξ δείβιαημξ) είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυξ αθμφ Prob. < 

0.05 ελώ θαη γηα ηελ κεηαβιεηή LR2 πξνθύπηεη όηη δελ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αθνύ Prob > 0.05 . Σμ ίδζμ ζοιπέναζια πνμηφπηεζ ηαζ απυ ημκ δίπθεονμ 

έθεβπμ βζα ηάεε ιεηααθδηή.  

 

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ οπμεέζεςξ βζα v =n-(k+1) δδθ. v=50-(2+1) =47 ηαζ α = 0.05 

πζεακυηδηα ζθάθιαημξ (δδθ. 0.025 ζε ηάεε πθεονά) πνμηφπηεζ υηζ ηα ζδιεία 

δζαπςνζζιμφ ηδξ H0 ιε ηδκ Ha είκαζ ηα -2.02ηαζ 2.02 ακηίζημζπα.  

 

 

Ξεηζκςκηαξ ιε ηδκ ιεηααθδηδ ημο ΑΔΠ α μζ οπμεεζεζξ ιμο είκαζ μζ αημθμοεεξ: 

Ζν: α = 0 (ιδ ζηαηζζηζηα ζδιακηζημξ)  

Ζa: α  0 (ζηαηζζηζηα ζδιακηζημξ)  

Ζ ηζιδ t – Statistic βζα ημκ ζοκηεθεζηδ b1 είκαζ 39.37> 2,02 ανα δ ηζιδ ηδξ ιεηααθδηδξ ηςκ 

επεκδοζεςκ δεκ ανζζηεηαζ ζηδκ πενζμπδ ηδξ Ζo ηαζ μ ζπληειεζηεο καο είλαη ζηαηηζηηθα  

ζεκαληηθνο. Δπμιεκςξ δεκ οπανπεζ πνμαθδια ζημ ιμκηεθμ ιαξ. 

 

 

Γζα ηδκ ιεηααθδηδ ηςκ επηηνθίσλ μζ οπμεεζεζξ ιμο είκαζ μζ αημθμοεεξ: 

Ζν: α = 0 (ιδ ζηαηζζηζηα ζδιακηζημξ)  

Ζa: α  0 (ζηαηζζηζηα ζδιακηζημξ)  

Ζ ηζιδ t – Statistic βζα ημκ ζοκηεθεζηδ b2 είκαζ -1,9164>-2,02 ανα δ ηζιδ ηδξ ιεηααθδηδξ  

ανζζηεηαζ ζηδκ πενζμπδ ηδξ Ζa θαη ν ζπληειεζηεο καο είλαη ζηαηηζηηθα ζεκαληηθνο. 

 

 

Γζα ηδκ ιεηααθδηδ ημο πιεζσξηζκνύ μζ οπμεεζεζξ ιμο είκαζ μζ αημθμοεεξ: 

Ζν: α = 0 (ιδ ζηαηζζηζηα ζδιακηζημξ)  
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Ζa: α  0 (ζηαηζζηζηα ζδιακηζημξ)  

 

Ζ ηζιδ t – Statistic βζα ημκ ζοκηεθεζηδ b3 είκαζ -2,222>-2,02 ανα δ ηζιδ ηδξ ιεηααθδηδξ  δεκ 

ανζζηεηαζ ζηδκ πενζμπδ ηδξ Ζa ηαζ ν ζπληειεζηεο καο δελ είλαη ζηαηηζηηθα ζεκαληηθνο 

 

πκπέξαζκα: ε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ημ t-Statistic ηςκ ιεηααθδηχκ ιαξ 

μδδβεί ζημ ζοιπέναζια πςξ μζ ιεηααθδηέξ ημο ΑΔΠ ηαζ ημο επζημηίμο είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ εκχ δεκ ζζπφεζ ημ ίδζμ ηαζ βζα ηδ ιεηααθδηή ημο πθδεςνζζιμφ.  

 

 

 

5.2.3. Έιεγρνο ηνπ πληειεζηή Πξνζδηνξηζκνύ  

Ο ζοκηεθεζηήξ πνμζδζμνζζιμφ ( R
2
 ) εηθνάγεζ ημ πμζμζηυ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηδξ 

ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ Τ ημ μπμίμ ενιδκεφεηαζ απυ ηδκ ακελάνηδηδ ιεηααθδηή Υ. 

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [0, 1]. Όζμ 

ιεβαθφηενδ είκαζ δ ηζιή ημο R
2
, ηυζμ ηαθφηενδ είκαζ δ πνμζανιμβή ηςκ δεδμιέκςκ 

ζημ βναιιζηυ ιμκηέθμ ή αθθζχξ ηυζμ ηαθφηενα ημ βναιιζηυ ιμκηέθμ εηθνάγεζ ηα 

δεδμιέκα. Δίκαζ ημ πδθίημ :  

 

R
2
 = SSR / SST 

 

Με ημκ μπμίμ ιπμνμφιε κα εθέβλμοιε ηδκ αλία ημο απθμφ βναιιζημφ ιμκηέθμο, ημ 

μπμίμ πνμζανιυγμοιε ζηα δεδμιέκα. Ο ζοκηεθεζηήξ πνμζδζμνζζιμφ εηθνάγεζ ημ 

πμζμζηυ ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηδξ ιεηααθδηήξ Τ πμο ελδβείηαζ απυ ηδκ ιεηααθδηή Υ. 

Όζμ πζμ ημκηά ανίζηεηαζ δ ηζιή ημο R
2
 ζηδκ ιμκάδα, ηυζμ πζμ ζζπονή βίκεηαζ δ 

βναιιζηή ζπέζδ ελάνηδζδξ ηςκ ιεηααθδηχκ Τ ηαζ Υ.  

 

 

 

Όζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ηζιή ημο R
2
 ηυζμ ηαθφηενδ είκαζ δ πνμζανιμβή ημο 

οπμδείβιαημξ ζηα δεδμιέκα ημο δείβιαημξ ηαζ ακηίζηνμθα. Γειαδή, όζν κηθξόηεξε 

είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
 , ηόζν θησρόηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο γξακκήο 

παιηλδξόκεζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο. Αξ ζδιεζςεεί υιςξ, υηζ δ παιδθή ή 
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αηυια ηαζ ιδδεκζηή ηζιή ημο R
2
 δε ζδιαίκεζ ακαβηαζηζηά έθθεζρδ ελανηήζεςξ 

ακάιεζα ζηζξ ιεηααθδηέξ. φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ηδξ άζηδζδξ μ ζοκηεθεζηήξ 

πνμζδζμνζζιμφ R
2
 ακένπεηαζ ζε 0.998 ηαζ ανίζηεηαζ ιέζα ζημ πεδίμ ηζιχκ πμο 

ιπμνεί κα πάνεζ. Πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ηα δεδμιέκα ηδξ πενζυδμο 1960-2009 ημο 

ΑΔΠ (LGDP) ενιδκεφεζ ημ 99,8% ηδξ ιεηααθδηυηδηαξ ηςκ ελαβςβχκ (LΔΥΣ) ηαζ 

ηςκ επεκδφζεςκ (LINV).  

 

 

5.2.4. Αλάιπζε ηεο Γηαθύκαλζεο – F (ANOVA)  

 

 

Ζ ακάθοζδ ηδξ δζαηφιακζδξ (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είκαζ ιία 

ζηαηζζηζηή ιεευδμξ ιε ηδκ μπμία δ ιεηααθδηυηδηα πμο οπάνπεζ ζ‟ έκα ζφκμθμ 

δεδμιέκςκ δζαζπάηαζ ζηζξ επζιένμοξ ζοκζζηχζεξ ηδξ ιε ζηυπμ ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πδβχκ πνμέθεοζήξ ηδξ. Ζ ακάπηολδ ηδξ 

ιεεμδμθμβίαξ μθείθεηαζ ζημκ εειεθζςηή ηδξ ζφβπνμκδξ ζηαηζζηζηήξ επζζηήιδξ, άββθμ 

ζηαηζζηζηυ Sir Ronald Aylmer Fisher
72 

(1890-1962).  

ηδκ πναβιαηζηυηδηα δ ANOVA πενζθαιαάκεζ ιία μιάδα ζηαηζζηζηχκ ιεευδςκ 

ηαηαθθήθςκ βζα ηδκ ακάθοζδ δεδμιέκςκ πμο πνμηφπημοκ απυ πεζναιαηζημφξ 

ζπεδζαζιμφξ. Δλεηάγεζ ηδ ζπέζδ ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ ιε ηδκ ακελάνηδηδ, 

οπμθμβίγμκηαξ ζηδκ μοζία ημ ακ δ ιεηααθδηυηδηα ηςκ ηζιχκ ηδξ ελανηδιέκδξ 

ιεηααθδηήξ Τ ελδβείηαζ απυ ηδκ ακελάνηδηδ ιεηααθδηή Υ.  

 

 

Γέλεζε ηεο θαηαλνκήο F  

 

Aκ Y1ηαζ Y2 είκαζ ακελάνηδηεξ ηοπαίεξ ιεηααθδηέξ απυ ηδκ ηαηακμιή x
2
 ιε ααειμφξ 

εθεοεενίαξ n1 ηαζ n2 ακηίζημζπα, ηυηε ημ ηθάζια  

W = (Y1/ n1) / (Y2/ n2)  
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είκαζ ηοπαία ιεηααθδηή πμο αημθμοεεί ιία ηαηακμιή ηδκ μπμία ιεθέηδζε ηαζ 

ακέπηολε μ R.A.Fisher ηαζ δ μπμία πνμξ ηζιή ημο ζοιαμθίγεηαζ ιε F 
73

. Ο Fisher ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημο κα ιεθεηήζεζ ηζξ δζαθμνέξ ζηδκ παναβςβή ηδξ ζμδεζάξ ακέπηολε ηδ 

κέα ηαηακμιή ζακ θυβμ δφμ ακελανηήηςκ x
2
 . Ζ ηαηακμιή αοηή παναηηδνίγεηαζ απυ 

δφμ ααειμφξ εθεοεενίαξ, n1 βζα ημκ ανζειδηή ηαζ n2 βζα ημκ πανμκμιαζηή βζ‟ αοηυ 

βνάθμοιε Fn1 ,n2 . Δπεζδή δ ηοπαία ιεηααθδηή x
2
 είκαζ πάκηα εεηζηή, ημ ίδζμ εα ζζπφεζ 

ηαζ βζα ηδκ F . Ζ μζημβέκεζα ηςκ ηαηακμιχκ Fn1,n2 είκαζ ιμκμηυνοθδ ηαζ αζφιιεηνδ 

πνμξ ηα δελζά 

Μία ακαβηαία ζοκεήηδ βζα ηδκ φπανλδ ηδξ ηαηακμιήξ F είκαζ υηζ ηα δείβιαηα εα 

πνέπεζ κα αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή. Δκ ημφημζξ ζε πενζπηχζεζξ πμο δ 

δεζβιαηζηέξ ηαηακμιέξ απμηθίκμοκ απυ ηδκ ηακμκζηή, δ δμηζιαζία F ιέκεζ ζπεηζηά 

ακεπδνέαζηδ, εθ‟ υζμκ μζ δφμ πθδεοζιμί είκαζ ημοθάπζζημκ ιμκυημνθμζ ηαζ ηα 

ιεβέεδ ηςκ δεζβιάηςκ είκαζ πανυιμζα. Κάης απυ αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ δ 

δμηζιαζία πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ηαηακμιή F παναηηδνίγεηαζ ζακ F ιέκεζ ζπεηζηά 

ακεπδνέαζηδ, εθ‟ υζμκ μζ δφμ πθδεοζιμί είκαζ ημοθάπζζημκ ιμκυημνθμζ ηαζ ηα 

ιεβέεδ ηςκ δεζβιάηςκ είκαζ πανυιμζα. Κάης απυ αοηέξ ηζξ πνμτπμεέζεζξ δ 

δμηζιαζία πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ηαηακμιή F παναηηδνίγεηαζ ζακ εφνςζηδ (robust).  

 

Μενζηέξ θμνέξ οπάνπεζ δ ακάβηδ κα ζοβηνίκμοιε δφμ δζαηοιάκζεζξ ηαζ βζα ημ ζημπυ 

αοηυ οπμθμβίγμοιε ημ ηθάζια s1
2 

/s2
2
 . Ακ μζ δζαηοιάκζεζξ είκαζ ίζεξ ηυηε μ θυβμξ 

ημοξ εα είκαζ 1. οκήεςξ υιςξ ζηδκ πνάλδ μζ δζαηοιάκζεζξ ηςκ πθδεοζιχκ είκαζ 

άβκςζηεξ, μπυηε μζ ζοβηνίζεζξ βίκμκηαζ ιε αάζδ ηζξ δεζβιαηζηέξ δζαηοιάκζεζξ 

Ακ ηα δείβιαηα πνμένπμκηαζ απυ ημκ ίδζμ πθδεοζιυ δ απυ πθδεοζιμφξ ιε ίζεξ 

δζαηοιάκζεζξ, ηυηε ημ VR εα πνέπεζ κα είκαζ ημκηά ζημ 1. Ζ ηαηακμιή F 

πνμζδζμνίγεζ ηα υνζα ηδξ ακμπήξ ιαξ βζα ημ πυζμ ιεβάθμ δ ιζηνυ εα πνέπεζ κα είκαζ 

ημ ηθάζια VR πνμηεζιέκμο κα ζοιπενάκμοιε υηζ μζ δεζβιαηζηέξ δζαηοιάκζεζξ 

δζαθένμοκ ζδιακηζηά.  

Σα άκς a εηαημζηζαία ζδιεία ηδξ ηαηακμιήξ Fn1 ,n2 ζοιαμθίγμκηαζ ιε Fn ,n2,a ηαζ 

δίκμκηαζ απυ ζηαηζζηζημφξ πίκαηεξ. Οζ ααειμί εθεοεενίαξ βζα ημκ ανζειδηή 

ειθακίγμκηαζ πάκς απυ ηζξ ζηήθεξ, εκχ μζ ααειμί εθεοεενίαξ βζα ημκ πανμκμιαζηή 

ειθακίγμκηαζ δίπθα απυ ηζξ βναιιέξ. Δπεζδή δ ηαηακμιή F δεκ είκαζ ζοιιεηνζηή, 

πνμηεζιέκμο κα οπμθμβίζμοιε ηα ηάης a εηαημζηζαία ζδιεία ηδξ πνδζζιμπμζμφιε 

ηδκ ακηίζηνμθδ ζδζυηδηα ηδξ F . 

Σα ενβαθεία ακάθοζδξ Anova πνμζθένμοκ δζαθμνεηζηά είδδ ακάθοζδ ηδξ 

δζαηφιακζδξ. Σμ ενβαθείμ ελανηάηαζ απυ ημκ ανζειυ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ηαζ ημκ 

ανζειυ ηςκ δεζβιάηςκ πμο εέθμοιε κα εθέβλμοιε.  

Ο έθεβπμξ ηςκ 2 οπμεέζεςκ πμο ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ F- ηαηακμιή πενζθαιαάκεζ :  

 



53 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

· H0 : Μδ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ 

· Ha : Γναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ  

 

Αημθμοεχκηαξ ηδκ F – ηαηακμιή ιε α = 0.05 (5%) ααειυ ζδιακηζηυηδηαξ ηαζ v1 = k 

υπμο k μ ανζειυξ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ ηαζ v = n - (k + 1) υπμο n ημ 

πθήεμξ ημο δείβιαημξ.  

Δπμιέκςξ βζα : α = 0.05, v1 =3 ηαζ v2 =40-(2+1) = 37 ημ F πίκαηα (Anova) 

ακηζζημζπεί ζε : 2.85 

 

Τν F ηεο άζθεζεο αλέξρεηαη ζε 12987.35> 2.85 κε Probability (F-statistic) = 0.000 < 

0.05 επνκέλσο απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε Ην δει. ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ ηνπ εθζεηηθνύ ππνδείγκαηνο LM1,LGDPN, LR2 & LCPI.  

 

 

 

5.3 Έιεγρνο Γηαγλσζηηθόηεηαο  

Δηηυξ απυ ηδκ εηενμζηεδαζηζηυηδηα, έκα άθθμξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ οπυεεζδ ηδξ 

ζθαζνζηυηδηαξ ημο δζαηαναηηζημφ υνμο πανααζάγεηαζ είκαζ δ φπανλδ 

αοημζοζπέηζζδξ.Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ παναηδνήζεζξ ημο δζαηαναηηζημφ υνμο 

ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ πανμοζζάγεηαζ ηονίςξ ζε 

μζημκμιεηνζηά οπμδείβιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζε πνμκμθμβζηέξ ζεζνέξ παναηδνήζεςκ. 

ηα οπμδείβιαηα αοηά μζ παναηδνήζεζξ ηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ δζαηεηαβιέκεξ ζημ 

πνυκμ ηαζ έηζζ ιπμνεί κα ελανηχκηαζ δζαπνμκζηά ιεηαλφ ημοξ, ή κα ειθακίγμοκ 

ηάπμζα ζοζηδιαηζηή πνμκζηή ηάζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ αοημζοζπέηζζδ ημο 

δζαηαναηηζημφ υνμο ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηάπμζα ιεηααθδηή ηδξ 

μπμίαξ μζ παναηδνήζεζξ ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ δζαπνμκζηά δεκ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ οπυδεζβια. Συηε, μζ επζδνάζεζξ ηδξ ζημ οπυδεζβια εα 

ηαθοθεμφκ δζα ιέζς ημο δζαηαναηηζημφ υνμο. Δπίζδξ ζοζηδιαηζηά ζθάθιαηα 

ιέηνδζδξ βζα ηάπμζα ιεηααθδηή ημο οπμδείβιαημξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 

αοημζοζπέηζζδ. 

 Ακ δ ηζιή ημο δζαηαναηηζημφ υνμο ζηδκ πενίμδμ t ελανηάηαζ απυ ηδκ ηζιή ζηδκ 

πενίμδμ t-1 ηυηε έπμοιε αοημζοζπέηζζδ α‟ ηάλδξ.  

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζηδκ ακάθοζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ ημο 

δζαηαναηηζημφ, πνεζάγεηαζ κα μνίζμοιε έκα παναιεηνζηυ οπυδεζβια πμο ιαξ 
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επζηνέπεζ κα ηδκ ηοπμπμζήζμοιε. Ακ εεςνήζμοιε βζα εοημθία ημ απθυ βναιιζηυ 

μζημκμιεηνζηυ οπυδεζβια ημ μπμίμ ααζίγεηαζ ζε πνμκμθμβζηέξ παναηδνήζεζξ  

 

            yt =b 0 +b 1xt +e t ιε t = 1, 2,..., T   

ηυηε έκα οπυδεζβια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ αζαθζμβναθία βζα ηδκ πενζβναθή ηδξ 

αοημζοζπέηζζδξ είκαζ ημ αοημπαθίκδνμιμ ζπήια (autoregressive model) πνχημο 

ααειμφ (order one), πμο ζοιαμθίγεηαζ ςξ AR(1).  

 

To οπυδεζβια αοηυ μνίγεηαζ ςξ :  

 

e t = pe t - 1 + et   ιε  et  ~ (0, s e 
2
)  

 

υπμο et απμηεθμφκ θεοημφξ εμνφαμοξ. Γδθαδή, ηοπαία ζθάθιαηα ηα μπμία είκαζ 

ακελάνηδηα ιεηαλφ ημοξ ηαζ έπμοκ ηδκ ίδζα δζαηφιακζδ. Σα ζθάθιαηα αοηά 

ακαθένμκηαζ ςξ δζαηαναπέξ (shocks δ innovations) ζηδκ μζημκμιζηή αζαθζμβναθία.  

 

Όηακ μ δζαηαναηηζηυξ υνμξ αημθμοεεί ημ αοημπαθίκδνμιμ ζπήια (1), ηυηε ιζα 

δζαηαναπή πμο ζοκέαδ ζημ πανεθευκ ηδ πνμκζηή ζηζβιή t-p, δ μπμία ζοιαμθίγεηαζ ςξ 

et-p, ιπμνεί κα επδνεάγεζ ηδκ ηνέπμοζα ηζιή ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ yt ημο 

βναιιζημφ οπμδείβιαημξ ιέζς ημο δζαηαναηηζημφ υνμο et ή αηυιδ ηαζ ιζα 

ιεθθμκηζηή ηζιήξ ηδξ ηδ πνμκζηή ζηζβιή t+h, πμο ζοιαμθίγεηαζ ςξ yt+h.  

 

Γζα ημκ ζηαηζζηζηυ έθεβπμ ημο οπμδείβιαημξ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ αοημζοζπέηζζδ 

δεκ ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηθαζζζηή ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ. Ζ δζαηφιακζδ 

ημο ζθάθιαημξ εα είκαζ ανηεηά ιεβάθδ αθμφ ελανηάηαζ απυ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ ημο δζαηαναηηζημφ υνμο. Σα ζοιπενάζιαηα ιαξ εα είκαζ ακαλζυπζζηα 

βζαηί μζ δζαηοιάκζεζξ εα είκαζ ιενμθδπηζηέξ. Αξ ζδιεζςεεί υηζ μφηε μζ πνμαθέρεζξ εα 

είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ. Ζ δζαηφιακζδ ημο ζθάθιαημξ πνμαθέρεςξ εα είκαζ ζπεηζηά 

ιεβάθδ, αθμφ ελανηάηαζ απυ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ημο δζαηαναηηζημφ 

υνμο, πμο είκαζ εθάπζζηεξ.  

 

Γφμ έθεβπμζ πμο ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ πνάλδ βζα κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ 

αοημζοζπέηζζδξ είκαζ μ έθεβπμξ ηςκ Durbin-Watson (DW) ηαζ μ αζοιπηςηζηυξ 
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έθεβπμξ ηςκ Breusch-Godfrey (ΒG). O πξώηνο ηζρύεη θαη γηα κηθξά δείγκαηα θαη 

εθαξκόδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο απηνζπζρέηηζεο, υπςξ βζα ημ αοημπαθίκδνμιμ 

ζπήια ημο δζαηαναηηζημφ πνχηδξ ηάλδξ. Δλώ ν δεύηεξνο απμηεθεί αζοιπηςηζηυ 

έθεβπμ. Αοηυξ κπνξεί κα εθανιμζηεί εφημθα βζα κα ειέγμεη ηελ ύπαξμε 

απηνζπζρέηηζεο κεγαιύηεξεο ηεο πξώηεο ηάμεο.  

5.3.1 Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην Durbin – Watson)  

ε ιζα απυ ηζξ οπμεέζεζξ ηδξ βναιιήξ παθζκδνυιδζδξ έπμοιε υηζ δ δζαηφιακζδ ημο 

δζαηαναηηζημφ υνμο είκαζ ζηαεενή (Οζ δζαηαναηηζημί υνμζ ut έπμοκ ηδκ ίδζα 

δζαηφιακζδ (μιμζμζηεδαζηζηυηδηα), Var(ut)=ζ
2
) ηαζ ζε ηάπμζα άθθδ υηζ δ 

ζοκδζαηφιακζδ ηςκ δζαηαναηηζηχκ υνςκ είκαζ ιδδέκ (Γεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ 

ιεηαλφ ηςκ δζαηαναηηζηχκ Όνςκ Cov(ui, uj) = 0 i # j). Ακ μζ οπμεέζεζξ αοηέξ δεκ 

ζηακμπμζμφκηαζ, ηυηε έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ (autocorrelation) ή 

ηδξ αοημπαθζκδνυιδζδξ (autoregression).  

 

Ο έθεβπμξ ηςκ Durbin – Watson (1950, 1951) απμηεθεί ημκ πενζζζυηενμ δζαδεδμιέκμ 

ηνυπμ εθέβπμο ηδξ αοημζοζπέηζζδξ πνχηδξ ηάλδξ ζημ δζαηαναηηζηυ υνμ. Βαζίγεηαζ 

ζηδκ ηαηακμιή δεζβιαημθδρίαξ βκςζηή ςξ Durbin – Watson d statistic. Ζ ηζιή πμο 

ιπμνεί κα πάνεζ δ ζηαηζζηζηή d ηοιαίκμκηαζ ακάιεζα ζηδκ ηζιή ιδδέκ ηαζ ζηδκ ηζιή 

ηέζζενα. Δζδζηυηενα :  

 

α) Ακ δελ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ ηυηε d = 2 θαη p = 0.  

 

α) Ακ ππάξρεη «ηέιεηα» ζεηηθή αοημζοζπέηζζδ ηυηε d = 0 θαη p =+ 1.  

 

β) Ακ οπάνπεζ «ηέιεηα» αξλεηηθή αοημζοζπέηζζδ ηυηε d = 4 θαη p =- 1.  

 

Απυ ηα παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ υηακ 0<d<2 οπάνπεζ ααειυξ εεηζηήξ 

αοημζοζπέηζζδξ ηαζ υηακ 2<d<4 οπάνπεζ ααειυξ ανκδηζηήξ αοημζοζπέηζζδξ. Ο 

έθεβπμξ βζα ηδκ φπανλδ αοημζοζπέηζζδξ βίκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ πζκάηςκ ηςκ 

Durbin – Watson μζ μπμίμζ πενζέπμοκ ηα ηαηχηενα dL ηαζ ηα ακχηενα dU υνζα ηςκ 

ηζιχκ ηδξ ζηαηζζηζηήξ d απυ ημ  

δείβια βζα δεδμιέκμ επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ.  

 

 Ο έθεβπμξ βζα ηδκ φπανλδ αοημζοζπέηζζδξ βίκεηαζ ςξ ελήξ:  



56 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

 

Α) Έιεγρνο γηα ηελ ύπαξμε ζεηηθήο απηνζπζρεηίζεσο  

 

 

• Ακ d < dL δεπυιαζηε υηζ οπάνπεζ εεηζηή αοημζοζπέηζζδ ηαζ απμννίπημοιε ηδκ  

ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ υηζ δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε. 

 • Ακ d > dU δεπυιαζηε υηζ δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.  

• Ακ dL < d < dU ημ απμηέθεζια ημο εθέβπμο είκαζ ααέααζμ, δδθαδή δελ κπνξνύκε 

λα  

θαηαιήμνπκε ζε ζπκπέξαζκα.  

 

Β) Έιεγρνο γηα ηελ ύπαξμε αξλεηηθήο απηνζπζρεηίζεσο  

 

• Ακ (4-d) < dL δεπυιαζηε υηζ οπάνπεζ αξλεηηθή απηνζπζρέηηζε.  

• Ακ (4-d) > dU δεπυιαζηε υηζ δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.  

• Ακ dL < (4-d) <dU ημ απνηέιεζκα είλαη αβέβαην. 

  

Σμ βνάθδια απμηεθείηαζ απυ 5 επίπεδα. πδιαηίγμκηαξ έκα διζηφηθζμ ανίζης ηζξ 

πέκηε πενζμπέξ πμο ζπδιαηίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ηνίζζια ζδιεία βζα επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ 5% (ηαηχηενμ dL ηαζ ακχηενμ υνζμ dU) βζα δ παναηδνήζεζξ ηαζ η 

ανζειυ ενιδκεοηζηχκ ιεηααθδηχκ.  

 

Έηζζ θμζπυκ ζημ οπυδεζβια ιαξ μ έθεβπμξ ηςκ Durbin – Watson λεηζκάεζ ιε 2 

οπμεέζεζξ :  

• H0 : Γεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ  

• Ha : Τπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ  

Αημθμοεχκηαξ ηζξ ηζιέξ d ηςκ Durbin – Watson βζα α = 0.05 (5%), n =40 (δείβια) 

ηαζ k=3 (ανζειυξ ενιδκεοηζηχκ -ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ) μζ ηνίζζιεξ ηζιέξ 

ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα είκαζ dL = 1.34 θαη dU = 1.66.  

Απυ ημ Durbin – Watson stat. ηδξ άζηδζδξ ζζπφεζ υηζ  d=0.531998 
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Γηαπηζηώλνπκε πσο d<dU,δδθαδή οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ πνχηδξ ηάλδξ.Δπυιεκμ 

αήια είκαζ κα δζαπζζηχζμοιε ημ είδμξ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ(εεηζηή ή 

ανκδηζηή).Γζαπζζηχκμοιε πςξ οπάνπεζ εεηζηή αθμφ d<dL (0,53<1,34)   ηαζ   4-d>Dl 

(3,47>1,34),ηαζ απμδέπμιαζ ηδκ οπυεεζδ Hα υηζ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ.  

Ακ ηαζ μ έθεβπμξ DW έπεζ ημ πνμηένδια υηζ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ζε ιζηνά 

δείβιαηα, πανυθμ αοηά έπεζ ανηεηά ιεζμκεηηήιαηα πμο πενζμνίγμοκ ηδ πνήζδ ημο 

ζηδκ πνάλδ ανηεηά. Πνχημκ, υπςξ έπμοιε ήδδ δζαπζζηχζεζ πνμδβμοιέκςξ, ιπμνεί 

κα ιδ μδδβεί ζε ηακέκα ζοιπέναζια βζα ιενζηέξ ηζιέξ ημο ηνζηδνίμο d. Aοηυ 

μθείθεηαζ ζημ υηζ δ ηαηακμιή ημο d ελανηάηαζ απυ ηζξ ηζιέξ ηςκ ακελάνηδηςκ 

ιεηααθδηχκ ηαζ έηζζ ακαβηαγυιαζηε κα ζηδνζπεμφιε ζηζξ ηαηακμιέξ ηςκ ηάης (dL) 

ηαζ άκς (dU) μνίςκ ημο d.  

Γεφηενμκ, βζα ηoκ οπμθμβζζιυ ηςκ ηνζηζηχκ ηζιχκ ηςκ ηαηακμιχκ ηςκ dL ηαζ άκς 

dU οπμεέηεζ υηζ μζ ηζιέξ ηςκ ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ πνμηαεμνζζιέκεξ ηαζ υηζ 

ημ οπυδεζβια πενζθαιαάκεζ πάκηα ηδ ζηαεενά. Ακ δ ηεθεοηαία ιεηααθδηή δεκ 

ζοιπενζθδθεεί ζημ οπυδεζβια, ηυηε δ ηαηακμιή ημο πάκς μνίμο dU δεκ ιπμνεί κα 

πνμζδζμνζζεεί.  

Σνίημκ, δ οπυεεζδ υηζ μζ ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ είκαζ πνμηαεμνζζιέκεξ ζδιαίκεζ 

υηζ ζημ βναιιζηυ οπυδεζβια δεκ ιπμνεί κα ζοιπενζθδθεεί δ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή 

ιε ηάπμζα οζηένδζδ ςξ ενιδκεοηζηή ιεηααθδηή. Σέηανημκ, ακ μ ανζειυξ ηςκ 

ακελάνηδηςκ ιεηααθδηχκ αολδεεί ζδιακηζηά, ηυηε μζ ηνζηζηέξ ηζιέξ ηςκ ηάης ηαζ 

άκς μνίςκ dL ηαζ dU ακηίζημζπα ιπμνεί κα ιδκ είκαζ δζαεέζζιεξ.  

Σέθμξ, έκα άθθμ ιεζμκέηηδια ημο εθέβπμο ηςκ Durbin-Watson είκαζ υηζ ιαξ επζηνέπεζ 

κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ αοημζοζπέηζζδξ πνχηδξ ηάλδξ, ηαεχξ οπμεέηεζ υηζ μ 
13 

δζαηαναηηζηυξ υνμξ αημθμοεεί έκα αοημπαθίκδνμιμ οπυδεζβια πνχηδξ ηάλδξ, ΑR(1). 

ηδκ πνάλδ, είκαζ πμθφ πζεακυ δ ηάλδ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ ημο δζαηαναηηζηυ υνμο κα 

είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ πνχηδξ, ππ κα αημθμοεεί ημ αοημπαθίκδνμιμ οπυδεζβια p-

ηάλδξ, AR(p). ε υθεξ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ, μ έθεβπμξ DW είκαζ 

ακεθάνιμζημξ.  

 

5.3.2 Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην Breusch -Godfrey)  

Έκαξ έθεβπμξ μ μπμίμξ έπεζ πνμηαεεί ζηδ αζαθζμβναθία o oπμίμξ λεπενκά ηα 

πνμαθήιαηα ημο DW είκαζ μ έθεβπμξ ηςκ Breusch-Godfrey
14

 (BG). Αοηυξ ζζπφεζ βζα 

ιεβάθα δείβιαηα παναηδνήζεςκ. Ο έθεβπμξ βζα αοημζοζπέηζζδ ιπμνεί κα επεηηαεεί 

ηαζ ζηδ βεκζηή πενίπηςζδ εκυξ αοημπαθίκδνμιμο ζπήιαημξ ν ηάλεςξ, δδθαδή εκυξ 

οπμδείβιαημξ υπςξ ημ αηυθμοεμ :  

 

13.Durbin J. and G.S.Watson, (1951), “Testing for serial Correlation in Least Squares Regression”, Biometrika,vol.38 

http://en.wikipedia.org/wiki/Durbin%E2%80%93Watson_statistic  

14.Godfrey L. (1978), “Testing for Multiplicatice Hetroskedasticity”, Journal of Econometrics 
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ut =r 1ut - 1 +r 2ut- 2 + ...+rr ut -r +e t  

 

Ο έθεβπμξ βζα ηδκ φπανλδ αοημζοζπέηζζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ ηαηακμιή π 
2
 ή ιε 

ηδκ ηαηακμιή F ηαζ είκαζ βκςζηυξ ςξ έθεβπμξ Breusch – Godfrey βζα αοημζοζπέηζζδ 

r ηάλεςξ. Αξ ζδιεζςεεί υηζ μ έθεβπμξ Breusch – Godfrey ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

LM εθέβπςκ (Lagrange Multiplier Tests).  

 

 

Ο έθεβπμξ ηςκ BG ζηδνίγεηαζ ζηδκ αηυθμοεδ αμδεδηζηή παθζκδνυιδζδ :  

 

e t =g1 +g 2xt1 +g 3xt2 + ...+gk xtk +d1 e t - 1 +d2 e t- 2 + ...+dr e t-R +v   

 

υπμο απμηεθμφκ ηα ηαηάθμζπα ημο βναιιζημφ οπμδείβιαημξ, ημ μπμίμ εηηζιάηαζ ζε 

πνχημ ζηάδζμ ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ. διεζχζηε υηζ, εηηυξ απυ 

ηζξ ζεζνέξ ηςκ ηαηαθμίπςκ, δ αμδεδηζηή παθζκδνυιδζδ αοηή πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ 

ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ημο πμθοιεηααθδημφ οπμδείβιαημξ. H πνμζεήηδ ηςκ 

ιεηααθδηχκ αοηχκ ζημ οπυδεζβια ηάκεζ ημκ έθεβπμ ηςκ BG ακελάνηδημ ηςκ 

ιεηααθδηχκ ημο πμθοιεηααθδηυ οπμδείβιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ιζα απυ ηζξ 

ακελάνηδηεξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ ιπμνεί πθέμκ κα είκαζ ηαζ δ ελανηδιέκδ 

ιεηααθδηή ιε οζηένδζδ ιζαξ, ή πμθθχκ πενζυδςκ, δδθαδή δδθαδή yt-1 βζα οζηένδζδ 

ιζαξ πενζυδμο.  

Σμ ηνζηήνζμ αοηυ ιπμνεί κα εθέβλεζ ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηδξ ιδ φπανλδξ 

αοημζοζπέηζζδξ, δδθαδή :  

 

 H0 : δ =0  

έκακηζ ηδξ εκαθθαηηζηήξ οπυεεζδξ  

 Hα :δ#0  

Αοηή δ εκαθθαηηζηή οπυεεζδ ζδιαίκεζ υηζ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ, ηαεχξ έκαξ 

ημοθάπζζημκ απυ ημοξ ζοκηεθεζηέξ δ ηςκ ηαηαθμίπςκ ηδξ αμδεδηζηήξ παθζκδνυιδζδξ 

είκαζ δζαθμνεηζηυξ ημο ιδδεκυξ. Μζα πνμθακήξ αδοκαιία ημο ηνζηδνίμο είκαζ υηζ, βζα 

ηδκ εθανιμβή ημο, πνέπεζ κα είκαζ βκςζηυ εη ηςκ πνμηένςκ ημ ιήημξ ηδξ οζηένδζδξ. 

ηδκ πνάλδ ζοκήεςξ δμηζιάγμκηαζ δζάθμνεξ ηζιέξ βζα ημ ν.  
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διεζχκεηαζ επίζδξ, υηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ζηαηζζηζηή Durbin – Watson ή ημκ έθεβπμ 

ιε ηδκ ζηαηζζηζηή t, ημ ηνζηήνζμ Breusch – Godfrey εθανιυγεηαζ αηυια ηαζ ακ ζηδκ 

παθζκδνυιδζδ πενζθαιαάκεηαζ δ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ιε πνμκζηή οζηένδζδ.  

Δπεζδή ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δε βκςνίγμοιε ηδκ ηάλδ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ, 

ανπίγμοιε ημοξ εθέβπμοξ οπμεέημκηαξ ιζα ιεβάθδ ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ ηαζ 

αημθμοεμφιε ηδκ δζαδζηαζία εθέβπμο BG ιέπνζ κα ανμφιε ηδκ αηνζαή ηάλδ 

αοημζοζπέηζζδξ.  

Πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο ησλ Breusch-Godfrey  

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 42.05270     Prob. F(1,45) 0.0000 

Obs*R-squared 24.15359     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.095853 0.142433 0.672970 0.5044 

LGDPN -0.021188 0.019600 -1.081009 0.2855 

LR2 -0.003293 0.032077 -0.102671 0.9187 

LCPI 0.030443 0.033202 0.916919 0.3641 

RESID(-1) 0.779085 0.120140 6.484806 0.0000 

R-squared 0.483072     Mean dependent var -3.63E-16 

Adjusted R-squared 0.437123     S.D. dependent var 0.073688 

S.E. of regression 0.055285     Akaike info criterion -2.857999 

Sum squared resid 0.137538     Schwarz criterion -2.666797 

Log likelihood 76.44998     Hannan-Quinn criter. -2.785188 

F-statistic 10.51318     Durbin-Watson stat 1.840913 

Prob(F-statistic) 0.000004    

 

 

Έηζζ θμζπυκ ζημ οπυδεζβια ιαξ μ έθεβπμξ ηςκ Breusch – Godfrey λεηζκάεζ ιε 2 

οπμεέζεζξ :  

· H0 : Γεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ  

· Ha : Τπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ  

Αημθμοεχκηαξ ηδκ x
2
 – ηαηακμιή ιε α = 0.05 (5%) ααειυ ζδιακηζηυηδηαξ ηαζ v1 = k 

υπμο k δ ηάλδ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ δδθ. 1 πνμηφπηεζ απυ ημκ πίκαηα ηδξ x υηζ ημ 

ηνίζζιμ ζδιείμ δζαπςνζζιμφ ηδξ H0 ιε ηδκ Ha είκαζ 3.841.  

Σμ R
2
 ηδξ άζηδζδξ ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο Πίκαηα ακένπεηαζ ζε 24.15 > 3.841 

επμιέκςξ δεπυιαζηε ηδκ ππόζεζε Ζα δει. ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.  

Έκαξ δεφηενμξ ηνυπμξ εθέβπμο ηδξ φπανλδξ ή υπζ αοημζοζπέηζζδξ ιε ημ ηνζηήνζμ 

Breusch – Godfrey είκαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Probability. Δάκ αοηυ είκαζ ιζηνυηενμ ημο 

επίπεδμο ζδιακηζηυηδηαξ πμο πνδζζιμπμζμφιε ηυηε βίκεηαζ δεηηή δ οπυεεζδ Ha .  
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φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ημο Πίκαηα  ημ Probability ημο οπμδείβιαημξ είκαζ 0.000 

<0.05 επνκέλσο ε απόθαζε είλαη ε ίδηα δειαδή δερόκαζηε ηελ ππόζεζε Ζα δελ 

ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.  

5.3.3 Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην F Wald)  

Ο έθεβπμξ Breusch – Godfrey βζα αοημζοζπέηζζδ ν ηάλεςξ ιπμνεί επίζδξ κα βίκεζ ηαζ 

ιε ηδκ F ηαηακμιή
15

 . Έηζζ θμζπυκ ζημ οπυδεζβια ιαξ μ έθεβπμξ ηςκ Breusch – 

Godfrey λεηζκάεζ ιε 2 οπμεέζεζξ :  

· H0 : Γεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ  

· Ha : Τπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ  

Πίλαθαο: Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην F Wald)  

 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 42.05270     Prob. F(1,45) 0.0000 

Obs*R-squared 24.15359     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 0.095853 0.142433 0.672970 0.5044 

LGDPN -0.021188 0.019600 -1.081009 0.2855 

LR2 -0.003293 0.032077 -0.102671 0.9187 

LCPI 0.030443 0.033202 0.916919 0.3641 

RESID(-1) 0.779085 0.120140 6.484806 0.0000 

R-squared 0.483072     Mean dependent var -3.63E-16 

Adjusted R-squared 0.437123     S.D. dependent var 0.073688 

S.E. of regression 0.055285     Akaike info criterion -2.857999 

Sum squared resid 0.137538     Schwarz criterion -2.666797 

Log likelihood 76.44998     Hannan-Quinn criter. -2.785188 

F-statistic 10.51318     Durbin-Watson stat 1.840913 

Prob(F-statistic) 0.000004    
     
     

 

 

 

 

 

 

15 Wooldridge M.J.,(2000), “Imtroductory Econometrics : A modern Approach, 3e” vol. 7, pp..384-387  
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Αημθμοεχκηαξ ηδκ F – ηαηακμιή ιε α=0.05 (5%) ααειυ ζδιακηζηυηδηαξ ηαζ v1 =k = 

1 υπμο k δ ηάλδ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ δδθ. 1 ηαζ v2 =n-(k+1) -p=40 -(1+1) -1=37 

πνμηφπηεζ απυ ημκ πίκαηα ηδξ F υηζ ημ ηνίζζιμ ζδιείμ δζαπςνζζιμφ ηδξ H0 ιε ηδκ Ha 

είκαζ 4.11.  

Σμ F ηδξ άζηδζδξ ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημο Πίκαηα 3 ακένπεηαζ ζε 42,05, 

επμιέκςξ δεπυιαζηε ηδκ οπυεεζδ Ζa δδθ.οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ.  

 

Έκαξ δεφηενμξ ηνυπμξ εθέβπμο ηδξ φπανλδξ ή υπζ αοημζοζπέηζζδξ ιε ημ ηνζηήνζμ 

Breusch – Godfrey είκαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Probability. Δάκ αοηυ είκαζ ιζηνυηενμ ημο 

επίπεδμο ζδιακηζηυηδηαξ πμο πνδζζιμπμζμφιε ηυηε βίκεηαζ δεηηή δ οπυεεζδ Ha . 

φιθςκα ιε ηα δεδμιέκα ημ Πίκαηα ημ Probability ημο οπμδείβιαημξ είκαζ 0.00 < 

0.05 επμιέκςξ δ απυθαζδ είκαζ δ ίδζα δδθαδή δεπυιαζηε ηδκ οπυεεζδ Ζa 

δδθ.οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ.  

 

 

 

5.4 Σν ππόδεηγκα ARCH 

• Ακ δ δζαηφιακζδ ημο δζαηαναηηζημφ υνμο ζε έκα οπυδεζβια παθζκδνυιδζδξ ζε ιζα 

πνμκζηή πενίμδμ t ελανηάηαζ απυ ημ ηεηνάβςκμ ημο δζαηαναηηζημφ υνμο ηδξ πνμκζηήξ 

πενζυδμο t-1 ηυηε θέιε υηζ οπάνπεζ εηενμζηεδαζηζηυηδηα. Ζ οπυεεζδ αοηή ιπμνεί κα 

δζαηοπςεεί ςξ ελήξ: 

 

                                     
 

Γδθαδή δ δζαηφιακζδ ημο δζαηαναηηζημφ υνμο απμηεθείηαζ απυ δφμ ιένδ απυ ηδ 

ζηαεενά (α0) ηαζ απυ ηδ ιεηααθδηζηυηδηα ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο πμο 

εηθνάγεηαζ απυ ημ ηεηνάβςκμ ηδξ ηζιήξ ημο (u
2

t-1). Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ 

δζαηαναηηζηυξ υνμξ είκαζ εηενμζηεδαζηζηυξ δεδμιέκδξ ηδξ ηζιήξ ημο ζηδκ 

πνμδβμφιεκδ πενίμδμ (οπυ ζοκεήηδ δζαηφιακζδ). Μζα οπυ ζοκεήηδ δζαηφιακζδ 

πνμηφπηεζ απυ έκα δζαηαναηηζηυ υνμ μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ελήξ: 

                                  
 

 

Τπμεέημοιε υηζ εt ηαηακέιεηαζ ηακμκζηά ηαζ ακελάνηδηα ιε ιέζμ ιδδέκ ηαζ 

δζαηφιακζδ 1. 
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Ζ παξαπάλσ ζρέζε είλαη γλσζηή σο δηαδηθαζία απηνπαιίλδξνκεο ππό ζπλζήθε 

εηεξνζθεδαζηηθόηεηαο πξώηεο ηάμεο (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity First Order) ή ARCH(1) 

 

 

• Ο έθεβπμξ βζα ηδ δζαπίζηςζδ ημο απμηεθέζιαημξ ARCH ζδιαίκεζ έθεβπμ ηδξ 

ιδδεκζηήξ οπυεεζδξ υηζ μζ ζοκηεθεζηέξ α1, α2……αp είκαζ ίζμζ ιε ιδδέκ (οπάνπεζ 

μιμζμζηεδαζηζηυηδηα ή δελ οπάνπεζ δζαδζηαζία ARCH). 

 

• Ο έθεβπμξ ηδξ ιδδεκζηήξ οπυεεζδξ βίκεηαζ είηε ιε ημ ηνζηήνζμ F ή ιε ηδ LM 

ζηαηζζηζηή TR2 δ μπμία αημθμοεεί ηδκ Υ
2
 ηαηακμιή ιε p ααειμφξ εθεοεενίαξ. 

 

Ζν: δεκ οπανπεζ οπμδεζβια ARCH 1
δξ

 ηαλδξ 

Ζa:  οπανπεζ οπμδεζβια ARCH 1
δξ

 ηαλδξ 

 

• Ακ F < Fπζκ βίκεηαζ δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ δδθαδή δελ οπάνπεζ δζαδζαηαζία 

ARCH.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθηίκεζε ηνπ ππνδείγκαηνο ARCH 
 

 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ οπμδεζβιάηςκ ARCH πνδζζιμπμζμφιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ιέβζζηδξ 

πζεακμθάκεζαξ. Ζ εηηίιδζδ είκαζ ιδ βναιιζηή, αθθά μζ εηηζιήζεζξ πμο πνμηφπημοκ 

είκαζ αζοιπηςηζηά απμηεθεζιαηζημί. 

 

 

 

 

Ανπζηχξ ιε ημ Heteroskedasticity Test: ARCH εθέβπμοιε ημ εάκ έπμοιε δζαδζηαζία ARCH  

1
δξ

 Σάλδξ ημζηχκηαξ ημ probability ημο F-statistic εα ιπμνμφιε κα απμννίρμοιε ή κα δεπεμφιε 

ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ. Δπμιεκςξ επμοιε: 

 

Ζν:Τπάνπεζ δζαδζηαζία ARCH 1
δξ

 Σάλδξ 

Ζa:Γεκ οπάνπεζ δζαδζηαζία ARCH 1
δξ

 Σάλδξ 

 
 
 
16. Dritsakis N., (2004), “Exports, Investments And Economic Development Of Pre-Accession Countries OfEuropean Union: 

An Empirical Investigation Of Bulgaria And Romania”, Applied Economics, Taylor and Francis Journal, vol 36  
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 Πίλαθαο: Έιεγρνο ύπαξμεο ππνδείγκαηνο ΑRCH 1
εο

 Σάμεο 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH  
     
     
F-statistic 5.845370     Prob. F(1,47) 0.0195 

Obs*R-squared 5.320023     Prob. Chi-Square(1) 0.0199 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 11/03/09   Time: 13:43   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.003047 0.001294 2.355304 0.0227 

RESID^2(-1) 0.428238 0.177125 2.417720 0.0195 
     
     
R-squared 0.110613     Mean dependent var 0.005019 

Adjusted R-squared 0.091690     S.D. dependent var 0.007376 

S.E. of regression 0.007030     Akaike info criterion -7.037362 

Sum squared resid 0.002323     Schwarz criterion -6.960145 

Log likelihood 174.4154     Hannan-Quinn criter. -7.008066 

F-statistic 5.845370     Durbin-Watson stat 1.533607 

Prob(F-statistic) 0.019549    

 

 

Ανα ιεηα ηδ δμηζιή ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια πχξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ημ 

prob ημο οπμδείβιαηυξ ιαξ είκαζ  0.019549 δδθ ηαηά πμθφ ιζηνυηενμ ημο 0.05 ηαζ επμιέκςξ 

απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ θαη δερόκαζηε πσο ζην ππόδεηγκα καο ππαξρεη 

δηαδηθαζία ARCH 1
εο

 ηαμεο. 

 

ηδ ζοκέπεζα ιε ηδ αμήεεζα ημο Chow Breakpoint test εθέβπμοιε ηδκ ζηαεενυηδηα ημο 

οπμδείβιαημξ ημζηχκηαξ ηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ stability test. Δθέβπμκηαξ ηo 

Probability ημο F-Statistic εα ιπμνμφιε κα απμννίρμοιε ή κα δεπεμφιε ηδκ ιδδεκζηή 

οπυεεζδ. Δπμιεκςξ επμοιε: 

Ζν:Οζ ζοκηεθεζηέξ είκαζ ζηαεενμί 

Ζa:Οζ ζοκηεθεζηέξ δεκ είκαζ ζηαεενμί 
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Chow Breakpoint Test: 1980   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1960 2009  

F-statistic 4.756609  Prob. F(4,42) 0.0030 

Log likelihood ratio 18.68188  Prob. Chi-Square(4) 0.0009 

Wald Statistic  19.02644  Prob. Chi-Square(4) 0.0008 

 

Παναηδνχκηαξ ημ Prob αθέπμοιε πςξ είκαζ 0.003 δδθ πμθφ ιζηνυηενμ απυ ημ 0.05 ή 

5% ηαζ άνα απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ .Απηό ζεκαίλεη όηη νη ζπληειεζηέο 

ζηα 2 ππνδείγκαηα (θυβς ημο υηζ ζπάζαιε ημ δείβια ζημ έημξ 1980) δελ   είλαη 

ζηαζεξνί. 

Με ημ Chow Forecast test εθέβπμοιε ηδκ πνμαθεπηζηή ζηακυηδηα ημο οπμδείβιαημξ 

ημζηχκηαξ ημ probability ημο F-statistic εα ιπμνμφιε κα απμννίρμοιε ή κα δεπεμφιε ηδκ 

ιδδεκζηή οπυεεζδ. Δπμιεκςξ επμοιε: 

Ζν:H πνμαθεπηζηή ζηακυηδηα είκαζ ζςζηή 

Ζa:Ζ πνμαθεπηζηή ζηακυηδηα δεκ είκαζ ζςζηή 

Chow Forecast Test: Forecast from 1980 to 2009 

F-statistic 3.350726     Prob. F(30,16) 0.0067 

Log likelihood ratio 99.27448     Prob. Chi-Square(30) 0.0000 

Test Equation:   

Dependent Variable: LM1   

Method: Least Squares   

Date: 11/03/09   Time: 13:50   

Sample: 1960 1979   

Included observations: 20   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.708379 0.445950 -8.315683 0.0000 

LGDPN 1.269384 0.055407 22.91024 0.0000 

LR2 0.446057 0.175563 2.540720 0.0218 

LCPI -0.715103 0.168642 -4.240363 0.0006 

R-squared 0.997413     Mean dependent var 3.964972 

Adjusted R-squared 0.996927     S.D. dependent var 0.862064 

S.E. of regression 0.047785     Akaike info criterion -3.067347 

Sum squared resid 0.036535     Schwarz criterion -2.868200 

Log likelihood 34.67347     Hannan-Quinn criter. -3.028471 

F-statistic 2055.889     Durbin-Watson stat 1.592912 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Παναηδνςκηαξ ημ ημ Probability ηδξ F-statistic  αθεπμοιε πςξ είκαζ 0.00 ανα 

ιζηνυηενμ ημο 0.05 ,απμννίπηςκηαξ ηδκ Ho ηαζ ηαηαθδβμοιε ζημ ζοιπεναζια πςξ η 

προβλεπηικη ικανοηηηα ηοσ σποδειγμαηος μας δεν είναι ζωζηη  
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Παναηάης,δείπκμοιε ημοξ εθέβπμοξ ελεζδίηεοζδξ ημο οπμδείβιαημξ ηαζ δζαζηδιάηςκ 

ειπζζημζφκδξ. Ανπζηά ζημ Ramsey test εα εθέβλμοιε ημ prob ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εα ιπμνμφιε 

κα απμννίρμοιε ή κα δεπεμφιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ. Δπμιεκςξ επμοιε: 

 

Ζν:Τπάνπεζ ζςζηή ελεζδίηεοζδ 

Ζa:Γεκ οπάνπεζ ζςζηή ελεζδίηεοζδ 

 

Ramsey RESET Test:   

F-statistic 0.474237     Prob. F(1,45) 0.4946 

Log likelihood ratio 0.524173     Prob. Chi-Square(1) 0.4691 

Test Equation:   

Dependent Variable: LM1   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2.010980 0.236249 -8.512123 0.0000 

LGDPN 1.096200 0.076361 14.35551 0.0000 

LR2 -0.149294 0.103951 -1.436196 0.1579 

LCPI -0.072761 0.060725 -1.198201 0.2371 

FITTED^2 -0.005211 0.007566 -0.688649 0.4946 

R-squared 0.998833     Mean dependent var 6.243701 

Adjusted R-squared 0.998729     S.D. dependent var 2.145837 

S.E. of regression 0.076492     Akaike info criterion -2.208632 

Sum squared resid 0.263294     Schwarz criterion -2.017429 

Log likelihood 60.21579     Hannan-Quinn criter. -2.135821 

F-statistic 9629.304     Durbin-Watson stat 0.556890 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

παναηδνμφιε υηζ ημ prob είκαζ 0.00,πμθφ ιζηνυηενμ απυ ημ 0.05 ή 5% πνάβια ημ 

μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο δελ  είλαη ζσζηή. 

Σέθμξ,ν έιεγρνο εκπηζηνζύλεο ησλ δηαζηεκάησλ εα είκαζ ηαζ μ ηεθεοηαίμξ έθεβπμξ ηςκ 

stability tests.Σνέπμκηαξ ημ recursive residual test παναηδνμφιε ηα ελήξ : 
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Recursive Residuals ± 2 S.E.

 

Ζ ηάζδ ημο απυ ημ 1995 ηαζ ιεηά είκαζ πηςηζηή ,πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ πςξ 

πανάθθδθα πηςηζηή είκαζ ηαζ δ πζεακυηδηα θάεμοξ.Έηζζ εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ 

πζεακυηδηεξ  θάεμοξ ζηζξ πνμαθέρεζξ ημο οπμδείβιαημξ.  

 

5.5 πκπέξαζκαηα  

Ο έθεβπμξ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ πναβιαημπμζήεδηε ιε ηα ελήξ ηνζηήνζα:  

i. Έθεβπμξ ιε ημ ηνζηήνζμ ηςκ Durbin-Watson (DW)  

ii. Έθεβπμξ ιε ημ ηνζηήνζμ ηςκ Breusch-Godfrey (ΒG) πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ x
2
  

ηαηακμιή ηαζ  

iii. Έθεβπμξ ιε ημ ηνζηήνζμ ηςκ Breusch-Godfrey (ΒG) πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ F 

ηαηακμιή.  

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ ηαζ ιε ημοξ ηνείξ εθέβπμοξ ζημ οπυδεζβια βίκεηαζ δεηηή δ 

οπυεεζδ Ha - οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ πνχηδξ ηάλδξ ζηζξ ηζιέξ ημο δζαηαναηηζημφ 

υνμο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 – ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ  

 

 

6.1 Δηζαγσγή  

 

Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εηηίιδζδ ιζαξ παθζκδνυιδζδξ ιεηαλφ δφμ ή πενζζζυηενςκ 

ιεηααθδηχκ αλζμθμβμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζηαηζζηζηά δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα. Ζ 

αλζμθυβδζδ αοηή είκαζ έβηονδ ιυκμ ακ ζζπφμοκ μζ οπμεέζεζξ ηδξ παθζκδνυιδζδξ, 

υηακ δδθαδή μζ ιεηααθδηέξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ εηηίιδζδ ηδξ παθζκδνυιδζδξ 

είκαζ ζηάζζιεξ. Γδθαδή μζ ιεηααθδηέξ αοηέξ έπμοκ ζηαεενυ ιέζμ ηαζ δζαηφιακζδ ηαζ 

δεκ ελανηχκηαζ απυ ημκ πνυκμ. Ζ ειπεζνζηή υιςξ ένεοκα έπεζ απμδείλεζ υηζ μζ 

πενζζζυηενεξ ιεηααθδηέξ δεκ έπμοκ μφηε ζηαεενυ ιέζμ, αθθά μφηε ηαζ ζηαεενή 

δζαηφιακζδ. Δπμιέκςξ είκαζ θμβζηυ κα ιδκ ζζπφμοκ μζ ηθαζζζημί έθεβπμζ πμο 

ααζίγμκηαζ ζε ιεευδμοξ εηηίιδζδξ πμο θαιαάκμοκ οπυρδκ ημοξ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ 

ιεηααθδηχκ ηαζ μδδβμφκ ζε παναπθακδηζηά ζοιπενάζιαηα.  

 

Ζ πνήζδ ηδξ ιδ ζηαζζιυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηίαδδθεξ 

παθζκδνμιήζεζξ. οκεπχξ, μζ ηθαζζζημί έθεβπμζ ηςκ ηαηακμιχκ t ηαζ F ααζζζιέκμζ 

ζηζξ ιεευδμοξ εηηίιδζδξ πμο ελεηάγμοκ ηδ ζοκέπεζα ηςκ ιεηααθδηχκ ή ιε άθθα 

θυβζα πνμτπμεέημοκ πςνίξ ηδκ επζαεααίςζδ υηζ μζ ιεηααθδηέξ πμο εηηζιχκηαζ είκαζ 

ζηάζζιεξ, δεκ είκαζ πεναζηένς έβηονεξ δίκμκηαξ θακεαζιέκα ζοιπενάζιαηα. Αοηυ 

είκαζ βκςζηυ ςξ πνυαθδια ηδξ «ηίαδδθδξ παθζκδνυιδζδξ» Granger and Newbold80 

(1974). ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, είκαζ πνμηζιυηενμ κα εηηζιάηαζ δ ζπέζδ ακάιεζα 

ζηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηαζ υπζ ζηα επίπεδα ηςκ ιεηααθδηχκ. Ο θυβμξ πμο ζοκζζηάηαζ 

δ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνχηςκ δζαθμνχκ είκαζ υηζ πμθθέξ μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ 

έπμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ηοπαίαξ δζαδνμιήξ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ, επμιέκςξ ηςκ 

πνχηςκ δζαθμνχκ ηζξ ηαεζζηά ζηάζζιεξ.  

 

6.2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

Έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ ζημπμφξ ηδξ μζημκμιεηνζηήξ ακάθοζδξ εκυξ μζημκμιζημφ 

θαζκμιέκμο είκαζ δ δζεκένβεζα πνμαθέρεςκ, δ πνδζζιμπμίδζδ δδθαδή, ημο 

εηηζιδιέκμο μζημκμιεηνζημφ οπμδείβιαημξ βζα ηδκ πνυαθερδ ηςκ ιεθθμκηζηχκ ηζιχκ 

ηςκ μζημκμιζηχκ ιεβεεχκ. Ζ ακάβηδ βζα έβηονεξ πνμαθέρεζξ μδήβδζε ζηδκ 

ακάπηολδ ηαζ εηηίιδζδ υπζ ιυκμ μζημκμιεηνζηχκ οπμδεζβιάηςκ, ιίαξ ή πμθθχκ 

ηαοηυπνμκςκ ελζζχζεςκ, αθθά ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ άθθςκ ηεπκζηχκ ιεευδςκ, 

υπςξ μζ ηεπκζηέξ ακαθφζεςξ πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ .  
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ηα οπμδείβιαηα πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ, δ ηνέπμοζα ηζιή ιζαξ μζημκμιζηήξ 

ιεηααθδηήξ εηθνάγεηαζ ςξ ζοκάνηδζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηζιχκ ηδξ, δδθαδή ηςκ 

ηζιχκ ιε πνμκζηή οζηένδζδ ή ηαζ ηςκ ηζιχκ ιε πνμκζηή οζηένδζδ άθθςκ 

ιεηααθδηχκ.  

Ζ ακάπηολδ ηαζ πνδζζιμπμίδζδ ηέημζςκ οπμδεζβιάηςκ οπήνλε ναβδαία ηζξ ηεθεοηαίεξ 

ηνείξ δεηαεηίεξ, ζδίςξ ιεηά ηδκ δδιμζίεοζδ ημο αζαθίμο ηςκ Box ηαζ Jenkins (1970). 

Οζ πνμαθέρεζξ ιε οπμδείβιαηα βκςζηά πθέμκ ςξ Box-Jenkins απεδείπεδζακ πμθθέξ 

θμνέξ ακχηενεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ πνμαθέρεζξ ιε ηα ιεβάθα ιαηνμμζημκμιζηά 

οπμδείβιαηα.  

Δπζπθέμκ, δ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ πνμζεββίζεςξ ηςκ ηεπκζηχκ ακαθφζεςξ 

πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ ζηδκ παναδμζζαηή μζημκμιεηνζηή ακάθοζδ έδςζε κέα 

δζάζηαζδ ηαζ θχηζζε πενζζζυηενμ ηα πνμαθήιαηα κυεμο ή θαζκμιεκζηήξ 

παθζκδνμιήζεςξ.  

 

Σα ζημζπεία ηςκ πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ απμηεθμφκ ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ ιμνθέξ 

δεδμιέκςκ βζα ηζξ δζάθμνεξ μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ πμο οπεζζένπμκηαζ ζε έκα 

μζημκμιεηνζηυ οπυδεζβια. Υνμκμθμβζηέξ ζεζνέξ (time series) είκαζ έκα δείβια y1, 

y2,..., yT υπμο μ δείηηδξ πανζζηάκεζ ζζαπέπμκηα πνμκζηά ζδιεία (έηδ, ιήκεξ η.μ.η). Ακ 

μζ παναηδνήζεζξ είκαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηζιέξ ηςκ ηοπαίςκ ιεηααθδηχκ Y1, Y2 ,..., YT 

ηαζ μζ ηοπαίεξ ιεηααθδηέξ είκαζ οπμζφκμθμ ιζαξ άπεζνδξ ζεζνάξ ηοπαίςκ ιεηααθδηχκ, 

ηυηε θέιε υηζ δ άπεζνδ αοηή αημθμοεία ηςκ ηοπαίςκ ιεηααθδηχκ μκμιάγεηαζ 

ζημπαζηζηή ηαζ πανζζηάκεηαζ ςξ YT .  

 

φιθςκα ιε έκα εεχνδια, βκςζηυ ςξ εεχνδια δζαπςνζζιμφ ημο Wold (Wold‟s 

Decomposition Theorem) ηάεε ζηάζζιδ ζημπαζηζηή δζαδζηαζία ιπμνεί κα εηθναζεεί 

ςξ βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ ιζαξ αημθμοείαξ αζοζπέηζζηςκ ηοπαίςκ ιεηααθδηχκ. 

Έκαξ ηέημζμξ βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ είκαζ βκςζηυξ ςξ βναιιζηυ θίθηνμ, ημ μπμίμ 

δζαηοπχκεηαζ ςξ ελήξ :  

 

Yt -ι=et +Y1 et-1 +Y2e(t-2)  

 

Όηακ ζε ιζα ηοπαία δζαδζηαζία { et }ζζπφμοκ μζ παναηάης ηνείξ οπμεέζεζξ :  

 

E(e t ) = 0  

V (e t ) =s
2
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Cov (et ,e t+ k  ) = 0 

βζα υθα ηα t ηαζ βζα ηάεε k #0 ηυηε θέιε υηζ δ δζαδζηαζία αοηή είκαζ δζαδζηαζία 

ιεπθνύ ζνξύβνπ
17

 (white noise process).  

Έζης ιία απθή ζημπαζηζηή δζαδζηαζία πμο μνίγεηαζ απυ ιία αοημπαθίκδνμιδ 

δζαδζηαζία πνχηδξ ηάλδξ ςξ ελήξ:  

Xt =α Xt- 1 +e t υπμο δ e t αημθμοεεί ηδ δζαδζηαζία θεοημφ εμνφαμο.  

Ακ α = 1 ημ παναπάκς οπυδεζβια βίκεηαζ : X1 = Xt-1 +e 

Σν ππόδεηγκα απηό είλαη γλσζηό σο ηπραίνο πεξίπαηνο (random walk). Όηακ ζημ 

παναπάκς οπυδεζβια οπάνπεζ ζηαεενυξ υνμξ δδθαδή είκαζ ηδξ ιμνθήξ :  

Xt =a + Xt- 1 +e t  

ηόηε ιέκε όηη ην ππόδεηγκα είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε (random 

walk with drift). Μζα ζημπαζηζηή δζαδζηαζία πμο αημθμοεεί ημκ ηοπαίμ πενίπαημ δεκ 

είκαζ ζηάζζιδ (αθέπε Hamilton 1994).  

 

Σα παναηηδνζζηζηά ιζαξ ηαηακμιήξ πζεακυηδηαξ πενζμνίγμκηαζ ζημ ιέζμ ηαζ ζηδ 

δζαηφιακζδ. ε ιζα ζοκδοαζιέκδ ζοκάνηδζδ πζεακυηδηαξ εηηυξ απυ ημκ ιέζμ ηαζ 

ηδκ δζαηφιακζδ έπμοιε ηαζ ηδκ ζοκδζαηφιακζδ. Δπμιέκςξ απυ έκα ιυκμ δείβια 

παναηδνήζεςκ δεκ ιπμνμφιε κα εηηζιήζμοιε ηζξ παναπάκς παναιέηνμοξ. Μζα 

ααζζηή οπυεεζδ πμο απθμπμζεί ζδιακηζηά ημ παναπάκς πνυαθδια είκαζ δ οπυεεζδ 

ηδξ ζηαζζιυηδηαξ (stationary).  

Δπμιέκςξ ιζα ζημπαζηζηή δζαδζηαζία είκαζ ζηάζζιδ υηακ μζ ζδζυηδηέξ ηδξ δεκ 

επδνεάγμκηαζ απυ ιία αθθαβή ιέηνδζδξ ηδξ πνμκζηήξ πενζυδμο, δδθαδή δ 

ζοκδοαζιέκδ ζοκάνηδζδ πζεακυηδηαξ ιε ανπή ηδ πνμκζηή πενίμδμ t είκαζ αηνζαχξ 

ίδζα ιε ηδ ζοκδοαζιέκδ ζοκάνηδζδ πζεακυηδηαξ ιε ανπή ηδ πνμκζηή πενίμδμ t + k. 

Όπμο k είκαζ ιζα ηοπαία πνμκζηή πενίμδμξ ηαηά ιήημξ ημο άλμκα ημο πνυκμο. Άνα 

ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς θέιε υηζ ζε ιζα ζοκδοαζιέκδ ζοκάνηδζδ πζεακυηδηαξ μ 

ιέζμξ ηαζ δ δζαηφιακζδ δε ιεηααάθθμκηαζ, εκχ δ ζοκδοαηφιακζδ είκαζ ζοκάνηδζδ 

ιυκμ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ή πνμδβήζεςκ Mills (1991).  

Υνμκζηή ηάζδ θέιε ηδ ιαηνμπνυκζα ιεηααμθή (αφλδζδ ή ιείςζδ) πμο παναηδνείηαζ 

ζε ιζα ιεηααθδηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πνμκζηήξ πενζυδμο, δδθαδή ηδκ ηάζδ πμο 

έπεζ ιία ιδ ζηάζζιδ πνμκζηή ζεζνά. Οζ πενζζζυηενεξ μζημκμιζηέξ πνμκζηέξ ζεζνέξ 

είκαζ ιδ ζηάζζιεξ δζαδζηαζίεξ. Μπμνμφκ υιςξ κα ιεηαηναπμφκ ζε ζηάζζιεξ 

παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ ή αηυιδ ηαζ ηζξ δεφηενεξ δζαθμνέξ ημοξ.  

 

17 Γνζηζάηδξ Ν. (2002), “Πακεπζζηδιζαηέξ Παναδυζεζξ Τπμθμβζζηζηέξ Σεπκζηήξ Δηηζιδηζηήξ”,Δηδ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ  
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Όηακ επμιέκςξ ιεηαηνέπμοιε ζε ζηάζζιδ δζαδζηαζία ιία πνμκζηή ζεζνά παίνκμκηαξ 

ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηυηε θέιε υηζ δ πνμκζηή αοηή ζεζνά είκαζ μθμηθδνςιέκδ πνχηδξ 

ηάλδξ (integrated first order) ηαζ ζοιαμθίγεηαζ ςξ Η(1). 

Ακ επζηνέπμοιε ζε ζηάζζιδ δζαδζηαζία ιία πνμκζηή ζεζνά παίνκμκηαξ ηζξ δεφηενεξ 

δζαθμνέξ ηυηε θέιε υηζ δ πνμκζηή αοηή ζεζνά είκαζ μθμηθδνςιέκδ δεφηενδξ ηάλδξ ηαζ 

ζοιαμθίγεηαζ ςξ Η(2) η.μ.η. ηδκ ένεοκα πμο ηάκμοιε βζα ηζξ πνμκζηέξ ζεζνέξ ιαξ 

εκδζαθένεζ μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ κα είκαζ ζηάζζιεξ δζυηζ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

απμθεφβεηαζ ημ πνυαθδια ηδξ ηίαδδθδξ παθζκδνυιδζδξ.  

Μζα απυ ηζξ οπμεέζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ ακάθοζδ ηδξ παθζκδνυιδζδξ είκαζ 

υηζ μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα ηζξ εθανιμβέξ ηδξ ιεευδμο ηδξ 

παθζκδνυιδζδξ είκαζ πςξ μζ πνμκζηέξ αοηέξ ζεζνέξ είκαζ ζηάζζιεξ (stationary). Ακ μζ 

πνμκζηέξ αοηέξ ζεζνέξ δεκ είκαζ ζηάζζιεξ ηυηε μζ ζηαηζζηζημί έθεβπμζ πμο 

εθανιυγμκηαζ ζηα οπμδείβιαηα ηςκ παθζκδνμιήζεςκ δίκμοκ ακαλζυπζζηα 

απμηεθέζιαηα. ηηο θίβδειεο παιηλδξνκήζεηο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ R
2
 

είλαη πνιύ πςειόο (ηείλεη ζηε κνλάδα) ελώ ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνύ ησλ Durbin-

Watson είλαη πνιύ ρακειή R
2
 >DW . Σν πξόβιεκα ηεο θίβδειεο παιηλδξόκεζεο 

κπνξεί λα ζπκβεί επίζεο θαη όηαλ δύν ρξνληθέο ζεηξέο ζε κηα παιηλδξόκεζε 

έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό πςειή ζπζρέηηζε, ελώ δελ έρνπλ θακηά πξαγκαηηθή 

ζρέζε κεηαμύ ηνπο. Ζ ορδθή ζοζπέηζζδ μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ πνμκζηχκ ηάζεςκ 

ηαζ ζηζξ δφμ πνμκζηέξ ζεζνέξ Granger and Newbold
18

 (1974). Γζα κα ελαθείρμοιε ημ 

πνυαθδια ηδξ ηίαδδθδξ παθζκδνυιδζδξ εηηζιμφιε ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ πνμκζηχκ 

ζεζνχκ ηαζ υπζ ηα επίπεδά ημοξ. 

  

Ο θυβμξ πμο ιαξ μδδβεί ζηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ πνχηςκ δζαθμνχκ είκαζ υηζ πμθθέξ 

μζημκμιζηέξ πνμκζηέξ ζεζνέξ έπμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηοπαίμο πενζπάημο. Σμοξ 

εθέβπμοξ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ ιπμνμφιε κα ημοξ πςνίζμοιε ζε δφμ ηαηδβμνίεξ :  

Η) ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ακαθένμκηαζ μζ έθεβπμζ ηςκ βναθζηχκ παναζηάζεςκ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ζοκανηήζεςκ αοημζοζπέηζζδξ,  

ΗΗ) ηδκ δεφηενδ ηαηδβμνία ακαθένμκηαζ μζ έθεβπμζ ηςκ ιμκαδζαίςκ νζγχκ.  

 

 

 

 

 

 

18Granger C.W.J. and Newbold P.,”Spurius Regressions in Econometrics”,Journal of Econometrics, Vol.2,1974 
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6.3. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηνπο πληειεζηέο Απηνζπζρέηηζεο  

 

Οζ πενζζζυηενεξ, ακ υπζ υθεξ μζ πνμκμθμβζηέξ ζεζνέξ, υπςξ ΑΔΠ, ηαηακάθςζδ, 

επέκδοζδ, δείηηδξ ηζιχκ, ηένδδ, απαζπυθδζδ, ακενβία η.α. δεκ έπμοκ ηα 

παναηηδνζζηζηά ζηάζζιςκ δζαδζηαζίςκ. Μπμνμφκ, υιςξ, κα ιεηαηναπμφκ ζε 

ζηάζζιεξ παίνκςκηαξ ηζξ πνχηεξ ή ηζξ δεφηενεξ δζαθμνέξ η.θ.π.  

Γζα κα δζαπζζηχζμοιε ακ ιζα πνμκζηή ζεζνά πανμοζζάγεζ ζηαζζιυηδηα ηάκμοιε ηδκ 

βναθζηή πανάζηαζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ. Ακ δζαπζζηχζμοιε ηδκ ειθάκζζδξ ηάπμζαξ 

απυ ηζξ ζοκζζηχζεξ (ηάζδ, επμπζηή ιεηααμθή, ηοηθζηή δζαηφιακζδ ή αηακυκζζηδ 

ιεηααμθή) ηυηε δ πνμκζηή ζεζνά δεκ πανμοζζάγεζ ζηαζζιυηδηα. Ζ οπυεεζδ ηδξ 

ζηαζζιυηδηαξ ιπμνεί κα δζαπζζηςεεί ηαζ απυ ηζξ βναθζηέξ παναζηάζεζξ ηςκ 

ζοκανηήζεςκ αοημζοζπέηζζδξ (ACF) ηςκ ιεηααθδηχκ ηδξ πνμκζηήξ ζεζνάξ 

(correlogram) ηαζ ηδξ ζοκάνηδζδξ ιενζηήξ αοημζοζπέηζζδξ (PACF) ηαζ ημο 

ακηίζημζπμο ημνεθμβνάιιαημξ (correlogram). ηδ βναθζηή αοηή πανάζηαζδ μ 

ζοκηεθεζηήξ αοημζοζπέηζζδξ ανπίγεζ απυ πμθφ ορδθέξ ηζιέξ ηαζ θείκεζ ανβά, πνάβια 

πμο οπμδδθχκεζ υηζ δ ακηίζημζπδ ιεηααθδηή δεκ είκαζ ζηάζζιδ.  

 

Οζ έθεβπμζ πμο ηάκμοιε ζηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ :  

 

 H0: Γεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ δζαηαναηηζηχκ υνςκ ή δεκ 

οπάνπεζ ζεζνζαηή ζοζπέηζζδ ή πνμκζηή ζεζνά είκαζ ζηάζζιδ ή pk = 0 

(ζοκηεθεζηήξ αοημζοζπέηζζδξ ημο πθδεοζιμφ).  

 

 Ha :Γεκ ζζπφεζ δ H0 -δ πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζιδ.  

 

Οζ ζηαηζζηζημί δείηηεξ (ζηαηζζηζημί έθεβπμζ) πμο πνδζζιμπμζμφιε βζα ημκ έθεβπμ ημο 

ζοκηεθεζηή αοημζοζπέηζζδξ ηςκ ηαηαθμίπςκ (έθεβπμξ ηδξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ αοημζοζπέηζζδξ ηςκ παναπάκς οπμεέζεςκ) είκαζ :  

 

1) Box – Pierce : Ζ ζηαηζζηζηή αοηή ηςκ Box and Pierce89 (1970), ηαηάθθδθδ βζα 

ιεβάθα δείβιαηα, πνδζζιμπμείηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ οπυεεζδξ υηζ υθμζ μζ 

ζοκηεθεζηέξ αοημζοζπέηζζδξ είκαζ ιδδέκ.  
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H 0:p1 =p2 =...= p m =0  

ηαζ μνίγεηαζ ςξ ελήξ :  

Q = n ε η-1
m  pk

2 –x m 
2 

Όπμο Q = δ ζηαηζζηζηή ηςκ Box-Pierce  

m = ααειμί εθεοεενίαξ  

n = ανζειυξ παναηδνήζεςκ  

pk = ηζιή ηδξ ζοκάνηδζδξ αοημζοζπέηζζδξ  

οκήεςξ μ ανζειυξ ηςκ αοημζοζπεηίζεςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP ζζμφηαζ ιε ηδκ ηεηναβςκζηή νίγα ημο ανζειμφ 

ηςκ παναηδνήζεςκ, δδθαδή m = n
1/2

 .  

 

Ζ ζηαηηζηηθή Q αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή x
2
κε m βαζκνύο ειεπζεξίαο θαη ζε 

επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α. Γηα δεδνκέλν επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο α, ε κεδέλ 

ππόζεζε όηη όινη νη ζπληειεζηέο απηνζπζρεηίζεσο είλαη κεδέλ απνξξίπηεηαη αλ ε 

ηηκή ηεο QBP ππεξβαίλεη ηελ θξίζηκε ηηκή ηεο ρ
2
,ηόηε ε ρξνληθή ζεηξά είλαη 

ζηάζηκε 

 

2) Bartlett Test : Ο έθεβπμξ ημο Bartlett90 (1946) ααζίγεηαζ ζηδκ οπυεεζδ υηζ ακ δ 

πνμκζηή ζεζνά είκαζ ζηάζζιδ ηυηε μζ ζοκηεθεζηέξ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ ημο δείβιαημξ 

αημθμοεμφκ πνμζεββζζηζηά ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή ιε ιέζμ ιδδέκ ηαζ δζαηφιακζδ 

1/n (n: ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ). φιθςκα ιε ηδκ οπυεεζδ αοηή μζ ζοκηεθεζηέξ 

ζοζπέηζζδξ ιε πνμκζηή οζηένδζδ s πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζημ παναηάης δζάζηδια 

ειπζζημζφκδξ :  

 

- 1.96(1/n)
 ½ 

<pk<1.96(1/n)
 ½

 

 

ηυζμ μζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ υζμ ηαζ δ δζαδζηαζία ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

αοημζοζπέηζζδξ δεκ είκαζ αλζυπζζηεξ.  
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6.3.1. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηνπο πληειεζηέο Απηνζπζρέηηζεο ζηα επίπεδα 

γηα ηηο κεηαβιεηέο LM1,LGDPN, LR2, LCPI  

 

Θα εθανιυζμοιε ηδκ ιεεμδμθμβία Box-Pierce ζημ οπυδεζβια ιαξ βζα ημ LM1 ηδξ 

Δθθάδμξ ηδκ πενίμδμ 1960-2009. 

 

Σμ δζάβναιια πμο πνμηφπηεζ είκαζ ημ παναηάης :  

 

Πίλαθαο 6.3.1 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο LM1 ζηα επίπεδα  

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 49     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |****  |       . |****  | 1 0.584 0.584 17.780 0.000 

      . |***   |       . |*.    | 2 0.419 0.118 27.124 0.000 

      . |**    |       . | .    | 3 0.264 -0.032 30.918 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 4 0.187 0.019 32.858 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 5 0.137 0.017 33.918 0.000 

      . | .    |       . | .    | 6 0.058 -0.062 34.115 0.000 

      . | .    |       . | .    | 7 0.015 -0.022 34.129 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 8 0.110 0.183 34.872 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 9 0.121 0.021 35.683 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 10 0.056 -0.111 35.986 0.000 

      . | .    |       . | .    | 11 0.048 0.029 36.138 0.000 

      . | .    |       . | .    | 12 0.038 0.021 36.236 0.000 

      . | .    |       . | .    | 13 0.017 -0.052 36.257 0.001 

      . | .    |       . | .    | 14 -0.011 -0.025 36.265 0.001 

      . | .    |       . | .    | 15 -0.062 -0.023 36.547 0.001 

      . | .    |       . | .    | 16 -0.057 -0.007 36.791 0.002 

      . | .    |       . | .    | 17 -0.040 -0.014 36.914 0.003 

      .*| .    |       . | .    | 18 -0.078 -0.055 37.400 0.004 

      .*| .    |       .*| .    | 19 -0.186 -0.174 40.277 0.003 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.139 0.066 41.934 0.003 

 

 

ημ πίκαηα 6.3.1 δίκμκηαζ μζ δεζβιαηζηέξ ζοκανηήζεζξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ 

ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα s=1,2,…,12. ηδκ πέιπηδ ζηήθδ δίκεηαζ δ ηζιή 

ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP εκχ ζηδκ ηεθεοηαία ζηήθδ δίκεηαζ ημ αηνζαέξ επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ, δδθαδή ημ Probability βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP .  

Απυ ημ δζάβναιια 6.3.1 είκαζ πνμθακέξ υηζ δ ζεζνά δελ είλαη ζηάζηκε αθμφ μζ ηζιέξ  

QBP αολάκμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ βζα ν=1,2,…,24 (ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα 

ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 είκαζ ιζηνυηενα απυ ηζξ ηζιέξ ηδξ QBP . 
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Δπζπθέμκ ημ Probability ημο QBP βζα υθεξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο 

ζδικαηζηυηδηαξ 0,05.  

 

Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ ηα 

δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα 

s=1,2,…,24 είκαζ εηηυξ ηςκ μνίςκ.  

 

Γζα ηδκ ιεηααθδηή ηςκ επεκδφζεςκ (LINV) ημ δζάβναιια πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ 

πνήζδ ημο μζημκμιεηνζημφ πνμβνάιιαημξ Eviews βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ 

ιε ημοξ ζοκηεθεζηέξ αοημζοζπέηζζδξ είκαζ ημ παναηάης :  

 

Πίλαθαο 6.3.2 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο LGDPN ζηα επίπεδα  

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 49     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |***** |       . |***** | 1 0.732 0.732 27.919 0.000 

      . |****  |       . |*.    | 2 0.584 0.104 46.070 0.000 

      . |****  |       . |*.    | 3 0.522 0.136 60.870 0.000 

      . |***   |       .*| .    | 4 0.357 -0.193 67.931 0.000 

      . |**    |       . | .    | 5 0.233 -0.058 71.011 0.000 

      . |**    |       . |**    | 6 0.291 0.284 75.928 0.000 

      . |**    |       . | .    | 7 0.255 -0.012 79.805 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 8 0.213 -0.004 82.565 0.000 

      . |**    |       . | .    | 9 0.254 0.045 86.602 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 10 0.188 -0.131 88.878 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 11 0.079 -0.081 89.287 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 12 0.102 0.107 89.983 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 13 0.023 -0.137 90.021 0.000 

      .*| .    |       **| .    | 14 -0.133 -0.224 91.286 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.124 0.034 92.424 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 16 -0.192 -0.159 95.224 0.000 

      **| .    |       . | .    | 17 -0.262 0.057 100.59 0.000 

      **| .    |       . | .    | 18 -0.229 -0.008 104.82 0.000 

      **| .    |       . | .    | 19 -0.206 -0.047 108.34 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 20 -0.275 -0.083 114.86 0.000 

 

 

Απυ ημ πίκαηα 6.3.2 δίκμκηαζ μζ δεζβιαηζηέξ ζοκανηήζεζξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ 

ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα s=1,2,…,20. ηδκ πέιπηδ ζηήθδ δίκεηαζ δ ηζιή 

ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP εκχ ζηδκ ηεθεοηαία ζηήθδ δίκεηαζ ημ αηνζαέξ επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ, δδθαδή ημ Probability βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP .  
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Απυ ημ δζάβναιια 6.3.2 είκαζ πνμθακέξ υηζ δ ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζιδ αθμφ μζ ηζιέξ 

QBP αολάκμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ βζα ν=1,2,…,24 (ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα 

ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 είκαζ ιζηνυηενα απυ ηζξ ηζιέξ ηδξ QBP . 

Δπζπθέμκ ημ Probability ημο QBP βζα υθεξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο 

ζδικαηζηυηδηαξ 0,05.  

 

Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ ηα 

δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα 

s=1,2,…,20 είκαζ εηηυξ ηςκ μνίςκ.  

 

 

Γζα ηδκ ιεηααθδηή ηςκ ελαβςβχκ (LR2) ημ δζάβναιια πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ πνήζδ 

ημο μζημκμιεηνζημφ πνμβνάιιαημξ Eviews βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ ιε ημοξ 

ζοκηεθεζηέξ αοημζοζπέηζζδξ είκαζ ημ παναηάης :  

 

Πίλαθαο 6.3.3 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο LR2 ζηα επίπεδα  

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 49     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |****  |       . |****  | 1 0.563 0.563 16.503 0.000 

      . |**    |       . | .    | 2 0.352 0.051 23.085 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 3 0.289 0.106 27.621 0.000 

      . |**    |       . | .    | 4 0.235 0.037 30.693 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 5 0.242 0.103 34.021 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 6 0.339 0.210 40.714 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 7 0.227 -0.106 43.788 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 8 0.119 -0.065 44.654 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 9 0.120 0.037 45.451 0.000 

      . |**    |       . |*.    | 10 0.214 0.175 48.478 0.000 

      . |*.    |       .*| .    | 11 0.104 -0.168 49.196 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 12 0.116 0.029 50.109 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 13 0.111 0.024 50.969 0.000 

      . | .    |       . | .    | 14 0.038 -0.033 51.070 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 15 -0.045 -0.141 51.220 0.000 

      . | .    |       . | .    | 16 0.001 -0.005 51.220 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 17 -0.125 -0.157 52.434 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 18 -0.197 -0.104 55.473 0.000 

      **| .    |       .*| .    | 19 -0.215 -0.119 59.440 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.171 0.021 61.960 0.000 
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Απυ ημ πίκαηα 6.3.3 δίκμκηαζ μζ δεζβιαηζηέξ ζοκανηήζεζξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ 

ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα s=1,2,…,12. ηδκ πέιπηδ ζηήθδ δίκεηαζ δ ηζιή 

ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP εκχ ζηδκ ηεθεοηαία ζηήθδ δίκεηαζ ημ αηνζαέξ επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ, δδθαδή ημ Probability βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP .  

Απυ ημ δζάβναιια 6.3.3 είκαζ πνμθακέξ υηζ δ ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζιδ αθμφ μζ ηζιέξ 

QBP αολάκμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ βζα ν=1,2,…,20 (ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα 

ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 είκαζ ιζηνυηενα απυ ηζξ ηζιέξ ηδξ QBP . 

Δπζπθέμκ ημ Probability ημο QBP βζα υθεξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο 

ζδικαηζηυηδηαξ 0,05.  

 

Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ ηα 

δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα 

s=1,2,…,20 είκαζ εηηυξ ηςκ μνίςκ.  

Γζα ηδκ ιεηααθδηή ηςκ επεκδφζεςκ (LCPI) ημ δζάβναιια πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ 

πνήζδ ημο μζημκμιεηνζημφ πνμβνάιιαημξ Eviews βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ 

ιε ημοξ ζοκηεθεζηέξ αοημζοζπέηζζδξ είκαζ ημ παναηάης :  

Πίλαθαο 6.3.4 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο LCPI ζηα επίπεδα 

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 49     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |***** |       . |***** | 1 0.670 0.670 23.386 0.000 

      . |***** |       . |**    | 2 0.627 0.323 44.288 0.000 

      . |****  |       . |*.    | 3 0.549 0.098 60.683 0.000 

      . |****  |       . |*.    | 4 0.515 0.088 75.322 0.000 

      . |***   |       . | .    | 5 0.452 0.005 87.039 0.000 

      . |***   |       . | .    | 6 0.400 -0.016 96.318 0.000 

      . |**    |       . | .    | 7 0.349 -0.018 103.57 0.000 

      . |**    |       .*| .    | 8 0.229 -0.172 106.77 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 9 0.199 -0.020 109.23 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 10 0.131 -0.046 110.33 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 11 0.053 -0.106 110.51 0.000 

      .*| .    |      ***| .    | 12 -0.145 -0.354 111.93 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 13 -0.150 -0.018 113.49 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 14 -0.190 0.039 116.07 0.000 

      **| .    |       . | .    | 15 -0.230 -0.009 119.94 0.000 

      **| .    |       . | .    | 16 -0.258 0.002 124.98 0.000 

      **| .    |       . | .    | 17 -0.291 0.002 131.59 0.000 

      **| .    |       . | .    | 18 -0.334 -0.033 140.60 0.000 

      **| .    |       . | .    | 19 -0.339 0.045 150.19 0.000 

      **| .    |       . | .    | 20 -0.307 0.035 158.29 0.000 
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Απυ ημ πίκαηα 6.3.4 δίκμκηαζ μζ δεζβιαηζηέξ ζοκανηήζεζξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ 

ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα s=1,2,…,12. ηδκ πέιπηδ ζηήθδ δίκεηαζ δ ηζιή 

ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP εκχ ζηδκ ηεθεοηαία ζηήθδ δίκεηαζ ημ αηνζαέξ επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ, δδθαδή ημ Probability βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ηδξ ζηαηζζηζηήξ QBP .  

Απυ ημ δζάβναιια 6.3.4 είκαζ πνμθακέξ υηζ δ ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζιδ αθμφ μζ ηζιέξ 

QBP αολάκμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ βζα ν=1,2,…,20 (ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα 

ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 είκαζ ιζηνυηενα απυ ηζξ ηζιέξ ηδξ QBP . 

Δπζπθέμκ ημ Probability ημο QBP βζα υθεξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο 

ζδικαηζηυηδηαξ 0,05.  

 

Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ ηα 

δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα 

s=1,2,…,20 είκαζ εηηυξ ηςκ μνίςκ.  

 

πκπεξαζκα : Οζ ιεηααθδηέξ δεκ είκαζ ζηάζζιεξ ζηα επίπεδα ημοξ. Δπμιέκςξ 

δδιζμονβχ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ εθέβπμκηαξ ηδκ φπανλδ 

ηαζζιυηδηαξ ζηζξ ιεηααθδηέξ αοηέξ.  
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6.3.2. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηνπο πληειεζηέο Απηνζπζρέηηζεο ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο γηα ηηο κεηαβιεηέο LM1, LGDPN,LR2,LCPI  

 

Θα εθανιυζμοιε ηδκ ιεεμδμθμβία Box-Pierce ζημ οπυδεζβια ιαξ βζα ημ LM1 ηδξ 

Δθθάδμξ ηδκ πενίμδμ 1960-2009.Σμ δζάβναιια πμο πνμηφπηεζ ιε ηδκ πνήζδ ημο 

μζημκμιεηνζημφ πνμβνάιιαημξ Eviews είκαζ ημ παναηάης :  

 

Πίλαθαο 6.3.5 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο DLM1 (πξώηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο)  

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 48     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     ***| .    |      ***| .    | 1 -0.375 -0.375 7.1796 0.007 

      . | .    |       .*| .    | 2 -0.000 -0.164 7.1796 0.028 

      .*| .    |       **| .    | 3 -0.113 -0.209 7.8658 0.049 

      . | .    |       .*| .    | 4 -0.006 -0.173 7.8680 0.097 

      . |*.    |       . |*.    | 5 0.191 0.114 9.8994 0.078 

      .*| .    |       . | .    | 6 -0.085 0.026 10.313 0.112 

      .*| .    |       .*| .    | 7 -0.114 -0.143 11.074 0.135 

      . | .    |       . | .    | 8 0.025 -0.060 11.113 0.195 

      . |*.    |       . |*.    | 9 0.149 0.149 12.474 0.188 

      .*| .    |       . | .    | 10 -0.087 -0.040 12.952 0.226 

      . | .    |       . | .    | 11 -0.000 -0.031 12.952 0.297 

      . | .    |       . |*.    | 12 0.009 0.100 12.957 0.372 

      . | .    |       . | .    | 13 0.007 0.036 12.960 0.451 

      . | .    |       . | .    | 14 0.033 -0.034 13.036 0.524 

      . | .    |       . |*.    | 15 0.022 0.108 13.070 0.597 

      .*| .    |       . | .    | 16 -0.121 -0.034 14.164 0.586 

      . |*.    |       . | .    | 17 0.075 -0.041 14.602 0.624 

      . |*.    |       . |*.    | 18 0.075 0.117 15.048 0.659 

      .*| .    |       . | .    | 19 -0.100 -0.015 15.877 0.665 

      . | .    |       .*| .    | 20 0.009 -0.088 15.884 0.724 

 

Απυ ημ πίκαηα 6.3.5 είλαη πξνθαλέο όηη ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε αθμφ μζ ηζιέξ QBP 

θείκμοκ πμθφ ηαπφηενα απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ ανπζηήξ ζεζνάξ ηαζ βζα ν=1,2,…,20 

(ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 βζα 

υθεξ ηζξ ηζιέξ είκαζ ιεβαθφηενα απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηδξ QBP . Δπζπθέμκ ημ 

Probability ημο QBP βζα μνζζιέκεξ ιυκμ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο 

ζδιακηζηυηδηαξ 0,05.  
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Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ μνζαηά αηυια 

υθα ηα δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) 

βζα s=1,2,…,20 είκαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ.  

 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ ΑΕΠ (LGDPN) ην δηάγξακκα πνπ πξνθύπηεη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνύ πξνγξάκκαηνο Eviews γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκόηεηαο κε ηνπο 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη ην παξαθάησ :  

 

Πίλαθαο 6.3.6 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο DLGDPN (πξώηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο)  

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 48     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      **| .    |       **| .    | 1 -0.283 -0.283 4.0772 0.043 

      .*| .    |       **| .    | 2 -0.187 -0.290 5.8980 0.052 

      . |*.    |       . | .    | 3 0.167 0.021 7.3935 0.060 

      . | .    |       . | .    | 4 -0.038 -0.030 7.4729 0.113 

      **| .    |       **| .    | 5 -0.237 -0.247 10.595 0.060 

      . |**    |       . |*.    | 6 0.253 0.094 14.256 0.027 

      . | .    |       . | .    | 7 -0.020 0.002 14.279 0.046 

      .*| .    |       .*| .    | 8 -0.183 -0.106 16.291 0.038 

      . |**    |       . |*.    | 9 0.222 0.123 19.330 0.023 

      . | .    |       . |*.    | 10 0.040 0.077 19.431 0.035 

      **| .    |       .*| .    | 11 -0.279 -0.133 24.462 0.011 

      . |**    |       . |*.    | 12 0.241 0.125 28.326 0.005 

      . |*.    |       . |**    | 13 0.174 0.229 30.408 0.004 

     ***| .    |       .*| .    | 14 -0.352 -0.113 39.168 0.000 

      . |*.    |       . |*.    | 15 0.182 0.099 41.577 0.000 

      . | .    |       .*| .    | 16 -0.004 -0.107 41.578 0.000 

      .*| .    |       .*| .    | 17 -0.203 -0.084 44.777 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 18 0.110 0.016 45.638 0.000 

      . |*.    |       . | .    | 19 0.178 0.023 48.349 0.000 

      .*| .    |       . | .    | 20 -0.197 0.027 51.660 0.000 

 

 

Απυ ημ πίκαηα 6.3.6 είλαη πξνθαλέο όηη ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε αθμφ μζ ηζιέξ 

QBP αολάκμκηαζ ζοκεπχξ ηαζ βζα ν=1,2,…,20 (ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα 

ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x βζα μνζζιέκεξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενα απυ ηζξ 

ηζιέξ ηδξ QBP .  

Δπζπθέμκ ημ Probability ημο QBP βζα ζπεδυκ υθεξ ηζξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο 

επζπέδμο ζδικαηζηυηδηαξ 0,05. Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ 

ημο Bartlett αθμφ μνζαηά έκα απυ ηα δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ 

ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) βζα s=1,2,… ,20 είκαζ εηηυξ ηςκ μνίςκ.  



80 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ επηηνθίνπ (LR2) ην δηάγξακκα πνπ πξνθύπηεη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνύ πξνγξάκκαηνο Eviews γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκόηεηαο κε ηνπο 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη ην παξαθάησ :  

 

Πίλαθαο 6.3.7 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο DLR2 (πξώηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο)  

 

Sample: 1960 2009      

Included observations: 48     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      **| .    |       **| .    | 1 -0.237 -0.237 2.8606 0.091 

      **| .    |       **| .    | 2 -0.244 -0.317 5.9571 0.051 

      . |*.    |       .*| .    | 3 0.089 -0.074 6.3754 0.095 

      .*| .    |       **| .    | 4 -0.109 -0.213 7.0263 0.135 

      .*| .    |       **| .    | 5 -0.147 -0.291 8.2273 0.144 

      . |**    |       . |*.    | 6 0.289 0.077 12.998 0.043 

      . | .    |       . | .    | 7 -0.025 -0.030 13.034 0.071 

      .*| .    |       .*| .    | 8 -0.135 -0.073 14.126 0.079 

      .*| .    |       **| .    | 9 -0.093 -0.259 14.654 0.101 

      . |**    |       . |*.    | 10 0.225 0.123 17.843 0.058 

      .*| .    |       .*| .    | 11 -0.139 -0.100 19.099 0.059 

      . | .    |       . | .    | 12 0.010 -0.060 19.106 0.086 

      . |*.    |       .*| .    | 13 0.081 -0.069 19.554 0.107 

      . | .    |       . | .    | 14 -0.021 0.032 19.586 0.144 

      .*| .    |       . | .    | 15 -0.100 -0.017 20.309 0.160 

      . |**    |       . |*.    | 16 0.227 0.123 24.177 0.086 

      .*| .    |       . | .    | 17 -0.079 0.040 24.659 0.103 

      . | .    |       . |*.    | 18 -0.031 0.121 24.737 0.132 

      . | .    |       . | .    | 19 -0.031 0.020 24.816 0.167 

      . |*.    |       . |*.    | 20 0.124 0.182 26.129 0.162 

 

 

Απυ ημ πίκαηα 6.3.7 είλαη πξνθαλέο όηη ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε αθμφ μζ ηζιέξ QBP 

θείκμοκ πμθφ ηαπφηενα απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ ανπζηήξ ζεζνάξ ηαζ βζα ν=1,2,…,20 

(ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 βζα 

υθεξ ηζξ ηζιέξ είκαζ ιεβαθφηενα απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηδξ QBP . Δπζπθέμκ ημ 

Probability ημο QBP βζα ιυκμ ηζιή είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο ζδιακηζηυηδηαξ 

0,05.  

 

Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ μνζαηά αηυια 

υθα ηα δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) 

βζα s=1,2,…,20 είκαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ.  
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Γηα ηελ κεηαβιεηή Τνπ πιεζσξηζκνύ (LCPI) ην δηάγξακκα πνπ πξνθύπηεη κε ηελ ρξήζε 

ηνπ νηθνλνκεηξηθνύ πξνγξάκκαηνο Eviews γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκόηεηαο κε ηνπο 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη ην παξαθάησ :  

 

Πίλαθαο 6.3.8 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο DLCPI (πξώηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο)  

 
 

Included observations: 48     

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     ***| .    |      ***| .    | 1 -0.468 -0.468 11.181 0.001 

      . | .    |       **| .    | 2 0.057 -0.208 11.348 0.003 

      . | .    |       .*| .    | 3 -0.063 -0.171 11.557 0.009 

      . | .    |       .*| .    | 4 0.036 -0.089 11.626 0.020 

      . | .    |       . | .    | 5 0.008 -0.027 11.630 0.040 

      . | .    |       . | .    | 6 -0.011 -0.022 11.637 0.071 

      . |*.    |       . |*.    | 7 0.117 0.148 12.439 0.087 

      .*| .    |       . | .    | 8 -0.136 0.005 13.543 0.094 

      . | .    |       . | .    | 9 0.042 -0.010 13.651 0.135 

      . | .    |       . | .    | 10 0.009 0.024 13.656 0.189 

      . |*.    |       . |*.    | 11 0.076 0.113 14.034 0.231 

      . | .    |       . | .    | 12 -0.062 0.048 14.287 0.283 

      . | .    |       . | .    | 13 0.003 0.013 14.287 0.354 

      . | .    |       . | .    | 14 -0.001 -0.005 14.287 0.429 

      . | .    |       . | .    | 15 -0.011 -0.010 14.296 0.503 

      . | .    |       . | .    | 16 0.021 -0.008 14.329 0.574 

      . | .    |       . | .    | 17 0.023 0.023 14.369 0.641 

      . | .    |       . | .    | 18 -0.050 -0.049 14.569 0.691 

      . | .    |       .*| .    | 19 -0.061 -0.126 14.873 0.731 

      . | .    |       .*| .    | 20 0.051 -0.076 15.094 0.771 

 

Απυ ημ πίκαηα 6.3.8 είλαη πξνθαλέο όηη ε ζεηξά είλαη ζηάζηκε αθμφ μζ ηζιέξ QBP 

θείκμοκ πμθφ ηαπφηενα απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηδξ ανπζηήξ ζεζνάξ ηαζ βζα ν=1,2,…,20 

(ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ηαζ α = 0,05 ηα ηνίζζια ζδιεία αάζεζ ημο πίκαηα ηδξ x
2
 βζα 

υθεξ ηζξ ηζιέξ είκαζ ιεβαθφηενα απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηδξ QBP . Δπζπθέμκ ημ 

Probability ημο QBP βζα μνζζιέκεξ ηζιέξ είκαζ ιζηνυηενμ ημο επζπέδμο 

ζδιακηζηυηδηαξ 0,05.  

Ζ παναπάκς απυθαζδ εκζζπφεηαζ ηαζ ιε ημκ έθεβπμ ημο Bartlett αθμφ μνζαηά αηυια 

υθα ηα δζαβνάιιαηα ηδξ αοημζοζπεηίζεςξ (AC) ηαζ ιενζηήξ αοημζοζπεηίζεςξ (PAC) 

βζα s=1,2,…,20 είκαζ εκηυξ ηςκ μνίςκ.  

 

 

οιπέναζια : Όθεξ μζ ιεηααθδηέξ βίκμκηαζ ζηάζζιεξ ζηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ εηηυξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ  LGDPN 
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6.4. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηελ Μνλαδηαία Ρίδα  

Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ παθζκδνυιδζδξ ακάιεζα ζε δφμ ή 

πενζζζυηενεξ ιεηααθδηέξ αλζμθμβμφκηαζ ιε αάζδ ηα ζοκήεδ ζηαηζζηζηά ηνζηήνζα, R
2
 

,t,F .Ζ αλζμθυβδζδ αοηή είκαζ έβηονδ ιυκμ ακ ζζπφμοκ μζ οπμεέζεζξ ηδξ ηθαζζζηήξ 

παθζκδνυιδζδξ, υηζ δδθαδή μζ ιεηααθδηέξ είκαζ ζηάζζιεξ.  

Ακ μζ ιεηααθδηέξ δεκ είκαζ ζηάζζιεξ ηυηε μ ζηαηζζηζηυξ έθεβπμξ δεκ είκαζ έβηονμξ. 

Έηζζ υηακ μζ ιεηααθδηέξ δεκ είκαζ ζηάζζιεξ, ηα ζηαηζζηζηά απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα 

είκαζ πμθφ ζηακμπμζδηζηά, δδθαδή ορδθή ηζιή ημο ζοκηεθεζηή πνμζδζμνζζιμφ ηαζ 

ζδιακηζηέξ ηζιέξ ημο t αθθά κα ιδκ έπμοκ ηαιία μζημκμιζηά ζδιαζία.  

Οζ μζημκμιζηέξ πνμκμθμβζηέξ ζεζνέξ ζοκήεςξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηάζδ (trend) πμο 

ηζξ ηαεζζηά μθμηθδνςιέκεξ (ιδ ζηάζζιεξ). Με ημκ υνμ ηάζδ εκκμμφιε ηδκ ζοκεπή, 

δζαπνμκζηή αφλδζδ ή ιείςζδ ηςκ ηζιχκ ιζαξ πνμκμθμβζηήξ ζεζνάξ. Δίκαζ πνμθακέξ 

υηζ ακ ιζα πνμκμθμβζηή ζεζνά παναηηδνίγεηαζ απυ ηάζδ, μ ιέζμξ ηαζ πμθφ πζεακυκ 

ηαζ δ δζαηφιακζδ ιεηααάθθμκηαζ ιε ημκ πνυκμ, πμο ζδιαίκεζ υηζ δ ζεζνά δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ. Σύκθσλα κε ηνπο Granger θαη Newbold όηαλ ζε κηα παιηλδξόκεζε ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνύ είλαη πςειή θαη ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο Durbin-Watson είλαη 

ρακειή θαη ηδηαίηεξα όηαλ R
2
 > d είλαη πνιύ πηζαλόλ ε παιηλδξόκεζε λα κελ είλαη 

πξαγκαηηθή αιιά θαηλνκεληθή. ε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ είκαζ πνμηζιυηενμ κα 

εηηζιάηαζ δ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηαζ υπζ ζηα επίπεδα ηςκ 

ιεηααθδηχκ.  

Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα ζηδκ ακάθοζδ ηςκ πνμκζηχκ 

ζεζνχκ είκαζ μζ έθεβπμζ ιμκαδζαίαξ νίγαξ (unit root tests). Με ημκ υνμ ιμκαδζαία νίγα 

ζηζξ ιαηνμμζημκμιζηέξ ζεζνέξ εκκμμφιε υηζ ηάπμζα νίγα ημο πμθοςκφιμο ιμκαδζαίμ 

ηφηθμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ηάεε ελςβεκήξ ιεηααμθή πάκς ζε ιζα εκδμβεκή 

ιαηνμμζημκμιζηή ιεηααθδηή ιπμνεί κα έπεζ ιυκζιδ επίδναζδ ζ‟ αοηή. Αοηυ ημ 

απμηέθεζια ιπμνμφιε κα ημ θάαμοιε απυ έκα αοημπαθζκδνμιμφιεκμ οπυδεζβια 

πνχηδξ ηάλδξ (first order autoregressive model) AR(1) ιε ζοκηεθεζηή 

αοημζοζπέηζζδξ ημκηά ζηδ ιμκάδα ηαζ ημ ιεπθό ζόξπβν ut κα παίγεζ ημ νυθμ ηδξ 

ηοπαίαξ ιεηααθδηήξ  

Yt =r Yt- 1 + ut 

 υπμο ut δ δζαδζηαζία θεοημφ εμνφαμο (white noise) .  

 

‟ αοηυ ημ αοημπαθζκδνμιμφιεκμ οπυδεζβια έπεζ απμδεζπεεί υηζ μ εηηζιδηήξ p είκαζ 

ιενμθδπηζηυξ ηαζ οπμεηηζιά ηδκ πανάιεηνμ ν. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ ζοκηεθεζηήξ 

αοημπαθζκδνυιδζδξ ζζμφηαζ ιε ιμκάδα (ν = 1) έπεζ δδθαδή ιμκαδζαία νίγα (unit root) 

μ οπυδεζβια είκαζ ιζα δζαδζηαζία ιδ ζηαηζηή. Συηε δ παναπάκς ζοκάνηδζδ βνάθεηαζ:  
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Yt = Y t- 1 + u t.  

Ζ ζοκάνηδζδ αοηή θέβεηαζ ηπραίνο πεξίπαηνο (random walk) ηαζ δ πνμκζηή ζεζνά 

παναηηδνίγεηαζ ςξ ιδ ζηάζζιδ. Άνα έπμοιε ηζξ δφμ παναηάης οπμεέζεζξ:  

 

 Ζ0 : ν = 1 δ δζαδζηαζία Yt είκαζ ιδ ζηάζζιδ (οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα).  

 

 Ζa: δ δζαδζηαζία Yt είκαζ ζηάζζιδ (δεκ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα).  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρύεη ε H0 δειαδή έρνπκε κνλαδηαία ξίδα ηόηε έρνπκε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ, δειαδή έρνπκε κία κε ζηάζηκε δηαδηθαζία.  

 

Οζ Dickey –Fuller 
19

 ιέζς ηςκ πεζναιάηςκ Monte – Carlo ανήηακ ιζα ηαηάθθδθδ 

αζφιιεηνδ ηαηακμιή πμο πνδζζιμπμίδζακ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ οπυεεζδξ Ζ0 : ξ = 1. 

Σδκ ηαηακμιή αοηή ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε βζα κα λεπςνίζμοιε έκα ΑR(1) 

οπυδεζβια απυ ιζα μθμηθδνςιέκδ ζεζνά, δδθαδή ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ Η(1). 

Ο έθεβπμξ ηςκ D -F βίκεηαζ ιε ηδκ ηαηακμιή t -Student αθθά δ ζφβηνζζδ βζα ηδκ 

απμδμπή ή υπζ ηδξ H0 βίκεηαζ απυ ηζξ ηνζηζηέξ ηζιέξ ημο MacKinnon.  

 

Οζ βκςζημί έθεβπμζ ηςκ Dickey -Fuller (DF) βζα ιμκαδζαία νίγα βίκμκηαζ απυ ηζξ 

παναηάης ελζζχζεζξ :  

 

 

Τ t =ξΤ t-1 +e t (1) 

 

 

Ακ αθαζνέζς ημ Τ t-1 απυ ηα δφμ ιέθδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζοκάνηδζδξ εα έπς:  

 

 

 

19 Dickey D.A. and Fuller W.A. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”,Econometrica, 

Vol.49,No.4,1981  
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ΓΤ 1 =δ2Τt- 1  +et   (Πνχηδ Μμνθή ελίζςζδξ)  

Όπμο δ2 =ν - 1 

Γδθαδή ακ μζ ελζζχζεζξ αοηέξ έπμοκ ιμκαδζαία νίγα Ζ0 : ν = 1  παίνκς ηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ηαζ εθέβπς ακ μζ δζαθμνέξ αοηέξ αμήεδζακ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ νίγαξ 

αοηήξ Άνα μζ δφμ παναηάης οπμεέζεζξ ιπμνμφκ κα βναθμφκ ηαζ ςξ ελήξ:  

 

Ζ0 : δ2 =0 δ δζαδζηαζία Τt είκαζ ιδ ζηάζζιδ,(οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα)  

 

Ζa : δ2 <0 δ δζαδζηαζία Τt είκαζ ζηάζζιδ, (δεκ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα)  

 

 

Δπμιέκςξ εα ιπμνμφζαιε εδχ κα πμφιε υηζ ημ πνυαθδια ηδξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ 

ιπμνεί κα εηθναζηεί είηε ιε ν = 1 (απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζοκάνηδζδ) είηε ιε δ = 0 

(απυ ηδκ παναπάκς ζοκάνηδζδ). Βέααζα μζ έθεβπμζ ηςκ εηηζιδιέκςκ ζοκηεθεζηχκ 

δεκ ιπμνμφκ κα εθεβπεμφκ ιε ηδ ζοκδεζζιέκδ ηαηακμιή t – Student, αθθά ιε ιία ιδ 

ηοπζηή ηαζ ιδ ζοιιεηνζηή ηαηακμιή πμο πνμηάεδηε απυ ημκ MacKinnon
20

 (1991). Ο 

έθεβπμξ ηδξ παναπάκς ιδδεκζηήξ οπυεεζδξ βίκεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ πζκάηςκ ηδξ 

ηαηακμιήξ πμο ηαηαζηεφαζακ μζ Dickey – Fuller. Γζα δζάηνζζδ μζ ηνίζζιεξ ηζιέξ 

ζοιαμθίγμκηαζ ιε ημ εθθδκζηυ βνάιια η1. Οζ ηνίζζιεξ ηζιέξ η1 είκαζ ανκδηζηέξ.  

Ακ ζημ οπυδεζβια (1) πνμζηεεεί ζηαενυξ υνμξ, έζης δ0 , δδθαδή,  

 

ΓΤt = δν + δ2Τt-1 +et (2) (Γεφηενδ Μμνθή Δλίζςζδξ)  

 

υπμο δ2= ν – 1. Ο έθεβπμξ βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζημ παναπάκς οπυδεζβια 

βίκεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ ηαζ βζα ημκ έθεβπμ ημο οπμδείβιαημξ πςνίξ ημκ 

ζηαεενυ υνμ, ιυκμ πμο ηχνα μζ ηνίζζιεξ ζοιαμθίγμκηαζ ιε ημ εθθδκζηυ βνάιια η2.  

Ο έθεβπμξ Dickey – Fuller ιπμνεί κα εθανιμζηεί ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο ζημ 

οπυδεζβια πενζθαιαάκεηαζ ηαζ μ πνυκμξ (πνμκζηή ηάζδ) ςξ ενιδκεοηζηή ιεηααθδηή. 

 

 

20.McKinnon, R.(1964), “Foreign exchange constraint in economic development and efficient aid allocation”, Economic Journal, 

74, pp.388 – 409  
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 Γδθαδή ζημ οπυδεζβια :  

 

Τ t =δ 0+ξΤ t-1 +δ1t+e t    (3) 

 

 

Όπςξ βκςνίγμοιε μ ζοκηεθεζηήξ ν ιεηνάεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ Τ t-1 επί ηδξ Y υηακ μζ 

βναιιζηέξ επζδνάζεζξ ηδξ ιεηααθδηήξ t (πνυκμο) έπμοκ αθαζνεεεί απυ ηζξ Τ t-1 ηαζ Y . 

Με άθθα θυβζα, δ εζζαβςβή ημο πνυκμο ςξ ακελάνηδηδξ ιεηααθδηήξ είκαζ έκαξ 

ηνυπμξ απαθμζθήξ ηδξ ηάζεςξ απυ ηα δεδμιέκα. Ζ πναηηζηή αοηή, υιςξ έβζκε 

ακηζηείιεκμ ζμαανήξ ηνζηζηήξ ηαζ εεςνείηαζ πθέμκ έβηονδ ιυκμ ακ δ πνμκμθμβζηή 

ζεζνά είκαζ ζηάζζιδ ςξ πνμξ ηδκ ηάζδ ηαζ υπζ ζηάζζιδ ςξ πνμξ ηζξ δζαθμνέξ. Όπςξ 

οπμδδθχκεζ ηαζ ημ υκμια, ζηάζζιδ ςξ πνμξ ηδκ ηάζδ είκαζ ιζα ζεζνά υηακ ηαείζηαηαζ 

ζηάζζιδ αθαζνχκηαξ ηδκ ηάζδ, εκχ ζηάζζιδ ςξ πνμξ ηζξ δζαθμνέξ υηακ δ ζεζνά 

ηαείζηαηαζ ζηάζζιδ παίνκμκηαξ δζαθμνέξ.  

Ακ αθαζνέζς ημ Τ t-1 απυ ηα δφμ ιέθδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζοκάνηδζδξ εα έπς:  

 

ΓΤt = δν + δ1 t+ δ2Τt-1 +et (Σνίηδ Μμνθή Δλίζςζδξ)  

 

υπμο δ2= ν – 1. Ο έθεβπμξ βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζημ παναπάκς οπυδεζβια 

βίκεηαζ ηαηά ηα βκςζηά, ιυκμ πμο ηχνα μζ ηνίζζιεξ ζοιαμθίγμκηαζ ιε ημ εθθδκζηυ η3.  

Οζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε βζα ημ παναπάκς οπυδεζβια είκαζ :  

 

Ζ0 : δ2=0 δ δζαδζηαζία U είκαζ ιδ ζηάζζιδ, (οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα)  

 

Ζα : δ2<0 δ δζαδζηαζία Yt είκαζ ζηάζζιδ, (δεκ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα)  

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ t-student ημο ζοκηεθεζηή δ2 

είκαζ ιζηνυηενμ ( tδ2 < η3) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή η3ηςκ πζκάηςκ Dickey – Fuller.  

 

Γζα ηδκ επίηεολδ επμιέκςξ ημο πνχημο ζηυπμο, δδθαδή βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ιδ 

ζηαζζιυηδηαξ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο οπμδείβιαημξ, ή αθθζχξ υπςξ θέβεηαζ βζα ηδκ 
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φπανλδ ιμκαδζαίςκ νζγχκ ζηζξ ιεηααθδηέξ, πνδζζιμπμζμφιε ημκ έθεβπμ ηςκ Dickey – 

Fuller πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ παναηάης ελζζχζεζξ :  

 

 

 

Οζ ελζζχζεζξ αοηέξ εθέβπμοκ βζα φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηδκ C δδθαδή ζηζξ 

ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ ζημκ πνυκμ t. Ζ ιεηααθδηή ΓΥt-1εηθνάγεζ ηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ιε ν πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηαζ ηέθμξ δ ιεηααθδηή et πνμζανιυγεζ ηα θάεδ 

ηδξ αοημζοζπέηζζδξ. Οζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε βζα ηα ηνία οπμδείβιαηα έπμοκ 

ελεηαζεεί πνμδβμοιέκςξ.  

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζςζηήξ ελεζδίηεοζδξ ηςκ ελζζχζεςκ (6.4.1) – (6.4.3) 

πνδζζιμπμζμφιε ηα ζηαηζζηζηά ηνζηήνζα ηςκ Akaike (AIC) (1973) ηαζ Schwartz 

(SCH) (1978).  

Γζα ημκ έθεβπμ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο θεοημφ εμνφαμο πνδζζιμπμζμφιε ημ ζηαηζζηζηυ 

ηςκ Breuch ηαζ Godfrey (1978) ή αθθζχξ πμθθαπθαζζαζηή ημο Lagrange (LM) βζα 

ημκ έθεβπμ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ.  

Σα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ιεηααθδηή ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ (LΜ1) ηδξ Δθθάδαξ 

απυ ηδκ πνχηδ ζοκάνδζδ ηςκ D-F βζα ηα επίπεδα δίκεηαζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα :  

 

 

 

Πίλαθαο 6.4.1 : Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ηδξ LΜ1 ιε ηδκ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα 

(1δ ιμνθή ελίζςζδξ)  

 



87 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  7.539382  1.0000 

Test critical values: 1% level  -2.613010  

 5% level  -1.947665  

 10% level  -1.612573  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LM1(-1) 0.016866 0.002237 7.539382 0.0000 

R-squared -0.658855     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared -0.658855     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.102423     Akaike info criterion -1.699222 

Sum squared resid 0.503539     Schwarz criterion -1.660613 

Log likelihood 42.63093     Hannan-Quinn criter. -1.684573 

Durbin-Watson stat 0.427991    

 

Δπεζδή td >t δδθ. 7.539> -1.95 δ ιδδεκζηή οπυεεζδ βίκεηαζ δεηηή.  

Ζ δεφηενδ ζοκάνηδζδ ηςκ D-F βζα ηα επίπεδα δίκεηαζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα : 

Πίλαθαο 6.4.2 : Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ηδξ LM1 ιε ηδκ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα 

(2δ ιμνθή ελίζςζδξ)  

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.966206  0.3003 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:20   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

R-squared 0.443747     Mean dependent var 0.127447 

Adjusted R-squared 0.419025     S.D. dependent var 0.080364 

S.E. of regression 0.061255     Akaike info criterion -2.687086 

Sum squared resid 0.168847     Schwarz criterion -2.570136 

Log likelihood 67.49006     Hannan-Quinn criter. -2.642890 

F-statistic 17.94921     Durbin-Watson stat 2.214082 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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Δπεζδή td >t δδθ. -1.967> -2.92 δ ιδδεκζηή οπυεεζδ βίκεηαζ δεηηή. 

Ζ ηνίηδ ζοκάνδζδ ηςκ D-F βζα ηα επίπεδα δίκεηαζ απυ ημκ παναηάης πίκαηα :  

Πίλαθαο 6.4.3 : Έθεβπμξ ηαζζιυηδηαξ ηδξ LM1 ιε ηδκ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα 

(3δ ιμνθή ελίζςζδξ)  

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.345225  1.0000 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:25   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LM1(-1) 0.187678 0.043192 4.345225 0.0001 

C -0.273495 0.108286 -2.525679 0.0151 

@TREND(1960) -0.030431 0.006451 -4.717557 0.0000 
     
     

R-squared 0.437479     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared 0.413022     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.060926     Akaike info criterion -2.699044 

Sum squared resid 0.170751     Schwarz criterion -2.583219 

Log likelihood 69.12658     Hannan-Quinn criter. -2.655100 

F-statistic 17.88739     Durbin-Watson stat 1.473502 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

 

Δπεζδή td  >t δδθ. 4.3 > -3.5 δ ιδδεκζηή οπυεεζδ βίκεηαζ δεηηή.  

Οζ οπυθμζπμζ έθεβπμζ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 
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πκπέξαζκα 1 : Ζ ιεηααθδηή ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ (LΜ1) δελ είλαη ζηάζηκε 

ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ. Ακηίεεηα είλαη ζηάζηκε ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ 

 

πκπέξαζκα 2 : Ζ ιεηααθδηή ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ  (LGDPN) δελ είλαη 

ζηάζηκε νύηε ζηα επίπεδα νύηε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ 

ελίζςζδξ ηςκ D-F.  

 

πκπέξαζκα 3 : Ζ ιεηααθδηή ημο επζημηίμο (LR2) δελ είλαη ζηάζηκε ζηα επίπεδα 

ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ. Ακηίεεηα είλαη ζηάζηκε ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηαζ 

ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ.  

πκπέξαζκα 4 : Ζ ιεηααθδηή ημο πθδεςνζζιμφ (LCPI) δελ είλαη ζηάζηκε ζηα 

επίπεδα ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελίζςζδξ εκχ ζηηο πξώηεο δηαθνξέο είλαη ζηάζηκε 

ζηελ ηξίηε κνξθή εμίζσζεο ηςκ D-F.  

 

 

6.4.1. Δπαπμεκέλνο έιεγρνο Dickey – Fuller (ADF)  

ημκ έθεβπμ ηςκ Dickey – Fuller (DF) ηαζ ζηα ηνία οπμδείβιαηα πμο 

πανμοζζάζεδηακ πνμδβμοιέκςξ ηάκμοιε ηδκ οπυεεζδ υηζ μ δζαηαναηηζηυξ υνμξ et 

είκαζ ιζα ακελάνηδηδ ηαζ ζηάζζιδ δζαδζηαζία. Ακ μ υνμξ et δεκ είκαζ ακελάνηδημξ 

θυβς πζεακχκ ζοζπεηίζεςκ ζηδ πνμκζηή ζεζνά, ηυηε πνδζζιμπμζμφιε ημκ επαολδιέκμ 

έθεβπμ ηςκ Dickey -Fuller (Augmented Dickey -Fuller test)
21

 μ μπμίμξ είκαζ έκαξ 

ηνμπμπμζδιέκμξ έθεβπμξ ηςκ DF. Με άθθα θυβζα μ πνμδβμφιεκμξ έθεβπμξ ηςκ 

Dickey – Fuller (DF) ήηαλ ν έιεγρνο γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζε έλα 

απηνπαιίλδξνκν ππόδεηγκα πξώηεο ηάμεο AR(1). ηδκ πενίπηςζδ πμο ιία πνμκζηή 

ζεζνά αημθμοεεί έκα αοημπαθίκδνμιμ οπυδεζβια ηάλδξ ιεβαθφηενδξ απυ ηδκ πνχηδ, 

ηυηε δ πνήζδ ηςκ οπμδεζβιάηςκ ηςκ Dickey -Fuller (DF), δδθαδή ηςκ οπμδεζβιάηςκ 

AR(1) βζα ημκ έθεβπμ φπανλδξ ηδξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ εα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ 

αοημζοζπέηζζδ ηςκ ηαηαθμίπςκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή εα πνέπεζ κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε έκα AR(p) οπυδεζβια υπμο δ ηάλδ ν κα είκαζ ανηεηά ιεβάθδ χζηε 

ηα ηαηάθμζπα κα ιδκ αοημζοζπεηίγμκηαζ. Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα 

οπμδείβιαηα αοηά, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey -Fuller 

(ADF) ν νπνίνο δηαθέξεη από απηό ησλ DF ζην όηη ζην δεμί κέινο πεξηιακβάλεη 

επηπιένλ ηηο πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο νη νπνίεο δηνξζώλνπλ ηελ 

απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ.  

 

21 Dickey D.A. and Fuller W.A. (1979), ”Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, 

Journal of the American Statistical Association, Vol. 74. 
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Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή πενζθαιαάκεζ ηδκ εζζαβςβή πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ηδξ 

ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ ηαζ βζα ηα ηνία οπμδείβιαηα πμο πνδζζιμπμζήζαιε ζημκ 

έθεβπμ ηςκ Dickey - Fuller (DF).  

Σα ηνία οπμδείβιαηα (μζ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ) ημο επαολδιέκμο εθέβπμο (ADF)  

βίκμκηαζ  ηαζ πάθζ:  

 

Οζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε βζα ηα ηνία παναπάκς οπμδείβιαηα είκαζ μζ ίδζεξ ιε αοηέξ 

βζα ηα οπμδείβιαηα ηςκ Dickey – Fuller.  

Ζ0 : δ2=0 δ δζαδζηαζία είκαζ ιδ ζηάζζιδ,(οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα) 

Ζα : δ2<0 δ δζαδζηαζία  είκαζ ζηάζζιδ, (δεκ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα) 

 

Οζ οπμεέζεζξ αοηέξ εθέβπμκηαζ ηαζ πάθζ ιε ημ ζηαηζζηζηυ t πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ πάθζ 

ηζξ ηνζηζηέξ ηζιέξ ημο MacKinnon απυ ημκ πίκαηα ηςκ Dickey – Fuller. Ο έθεβπμξ 

επμιέκςξ είκαζ ίδζμξ ιε ημκ απθυ έθεβπμ ηςκ Dickey – Fuller (DF) ηαζ δζαθένεζ ιυκμ 

δ ελίζςζδ ηδξ παθζκδνυιδζδξ δ μπμία έπεζ επαολδεεί ιε ηζξ οζηενήζεζξ ηδξ 

ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ. Οζ Dickey – Fuller έπμοκ δείλεζ υηζ δ αζοιπηςηζηή 

ηαηακμιή ημο ζηαηζζηζημφ t βζα ημκ έθεβπμ ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ είκαζ 

ακελάνηδημξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ηδξ ελανηδιέκδξ 

ιεηααθδηήξ. Αοηυ πμο επδνεάγεζ ηζξ ηζιέξ ηδξ ηαηακμιήξ t είκαζ δ πανμοζία ή υπζ 

ηςκ πνμζδζμνζζηζηχκ υνςκ υπςξ είκαζ δ ζηαεενά ηαζ δ ηάζδ. Ο ανζειυξ ηςκ 

πνμκζηχκ οζηενήζεςκ εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμξ χζηε κα ιδκ έπμοιε 

αοημζοζπεηζγυιεκα ηαηάθμζπα.  

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ηαηάθθδθμο ανζειμφ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί μ έθεβπμξ ηςκ Breusch – Godfrey ή αθθζχξ ημ ζηαηζζηζηυ ηνζηήνζμ 

ημο Lagrange Multiplier (LM). Δπίζδξ πμθθμί ενεοκδηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηάπμζμ 

ηνζηήνζμ βζα ηδκ δζαδζηαζία ηδξ επζθμβήξ ημο οπμδείβιαημξ υπςξ ηα ηνζηήνζα ηςκ 

Akaike (AIC) ηαζ Schwartz (SCH), ή οπμεέημοκ έκα ηαεμνζζιέκμ ανζειυ πνμκζηχκ 

οζηενήζεςκ.  
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Δπζπθέμκ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ πνδζζιμπμζμφιε ημκ ζοκηεθεζηή 

πμθθαπθμφ πνμζδζμνζζιμφ R2 εκχ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ ζηα 

ηαηάθμζπα πνδζζιμπμζμφιε ημ test Lagrange (LM) πμο ηαοηυπνμκα επακεθέβπεζ ηαζ 

ηδκ επζθμβή ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ.  

 

Πνζκ πνμπςνήζμοιε ζημοξ επαολδιέκμοξ εθέβπμοξ ηςκ Dickey -Fuller (ADF) πνέπεζ 

κα ηάκμοιε ημκ έθεβπμ ηδξ οπυεεζδξ ημο θεοημφ εμνφαμο δδθαδή ηδκ επζθμβή ημο 

ανζειμφ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ. Ο ιέβζζημξ ανζειυξ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ 

ηδξ ελανηδιέκδξ ιεηααθδηήξ πμο ιπμνμφιε κα εζζάβμοιε ζηα οπμδείβιαηα ημο 

επαολδιέκμο εθέβπμο ηςκ Dickey – Fuller δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιεβαθφηενμξ απυ ηδκ 

πμζυηδηα n
1/ 3

(αθέπε Dickey and Said 1984), υπμο n μ ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ 

ημο δείβιαημξ.  

 

6.4.2 Πξνζδηνξηζηηθή θαη ηνραζηηθή Σάζε  

ημοξ παναπάκς εθέβπμοξ (DF ηαζ ADF) ελεηάγμοιε ζηδ ιδδεκζηή οπυεεζδ ιυκμ ημ 

ζοκηεθεζηή δ2 . Γεκ ακαθενυιαζηε ηαευθμο βζα ηζξ άθθεξ δφμ πνμζδζμνζζηζηέξ 

παναιέηνμοξ ηςκ ζοκανηήζεςκ δδθαδή ηδκ πανάιεηνμ δ0 (πενζπθάκδζδ, ζημπαζηζηή 

ηάζδ) ηαεχξ ηαζ ηδκ πανάιεηνμ δ1 (πνμζδζμνζζηζηή πνμκζηή ηάζδ). Ο έθεβπμξ βζα ηδ 

ιμκαδζαία νίγα ελανηάηαζ απυ ηδ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ηςκ Dickey – Fuller, δδθαδή 

ακ ζηδκ ελίζςζδ οπάνπεζ ζηαεενυξ υνμξ (πενζπθάκδζδ) ή ηαζ μ πνυκμξ (πνμκζηή 

ηάζδ).  

 

Οζ Dickey – Fuller βζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ παναιέηνςκ δ0,δ1,δ2 πνυηεζκακ ηνεζξ 

επζπθέμκ ηαηακμιέξ απυ ημ ζηαηζζηζηυ F (ημ ζηαηζζηζηυ F απυ ηδ ιεεμδμθμβία ημο 

Wald
22

 δίκεηαζ απυ ημκ παναηάης ηφπμ:  

F = (SSR - SSR0/ r) / (SSR 0/( n – k))  

υπμο SSR rημ άενμζζια ηςκ ηεηναβχκςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ απυ ηδκ παθζκδνυιδζδ ιε 

ημοξ πενζμνζζιμφξ, SSR0 ημ άενμζζια ηςκ ηεηναβχκςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ πςνίξ ημοξ 

πενζμνζζιμφξ, n μ ανζειυξ ηςκ παναηδνήζεςκ, k μ ανζειυξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ηδξ 

ανπζηήξ παθζκδνυιδζδξ ηαζ r μ ανζειυξ ηςκ πενζμνζζιχκ) πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

ηδκ δζενεφκδζδ ζοβπνυκςξ ηζ ηςκ ηνζχκ αοηχκ παναιέηνςκ, ηζξ μπμίεξ μκυιαζακ Φ1, 

Φ2 ηαζ Φ3 ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ οπμεέζεςκ πμο ηάκμοιε βζα ημοξ ημζκμφξ 

ζοκηεθεζηέξ.  

 

22. Wald A.(1940), ”The Fitting of Straight Linew if both Variables are subject to Error”,Annals of Mathematical 

Statistics,Vol.11,pp.284-300  
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Οζ οπμεέζεζξ (μζ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ) βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ζοκηεθεζηχκ  

δ1,δ2,δ3 είκαζ μζ παναηάης :  

 

 Γζα ηδκ πνχηδ ελίζςζδ (6.4.1) μζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε είκαζ :  

 

Ζ0 : δ 0 =δ2= 0, ιδ ζηάζζιδ δζαδζηαζία ιε απμοζία ζηνραζηηθήο ηάζεο  

Ζa: υπζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ ίζμζ ιε ιδδέκ  

 

 

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ F βζα ημοξ ζοκηεθεζηέξ: δ0 ηαζ 

δ2 είκαζ ιεβαθφηενμ ( F >Φ1) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή Φ1 ηςκ πζκάηςκ Dickey – Fuller.  

 Γζα ηδκ δεφηενδ ελίζςζδ (6.4.2) μζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε είκαζ :  

Ζ0: δ0=δ1=δ2=0,ιδ ζηάζζιδ δζαδζηαζία ιε απμοζία ζηνραζηηθήο θαη 

πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο  

Ζa: υπζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ ίζμζ ιε ιδδέκ  

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ F βζα ημοξ ζοκηεθεζηέξ: δ1,δ0 

ηαζ δ2 είκαζ ιεβαθφηενμ ( F >Φ2) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή Φ2 ηςκ πζκάηςκ Dickey – 

Fuller  
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 Γζα ηδκ ηνίηδ ελίζςζδ (6.4.3) μζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε είκαζ :  

 

Ζ0 : δ1 =δ2= 0, ιδ ζηάζζιδ δζαδζηαζία ιε απμοζία πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο  

Ζa: υπζ υθμζ μζ ζοκηεθεζηέξ ίζμζ ιε ιδδέκ  

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ F βζα ημοξ ζοκηεθεζηέξ: δ1 ηαζ 

δ2 είκαζ ιεβαθφηενμ ( F >Φ3) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή Φ3 ηςκ πζκάηςκ Dickey – Fuller..  

 

6.4.3 Πξνζδηνξηζηηθή όξνη θαη Μνλαδηαία Ρίδα  

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ παναιέηνμο ηδξ ζηαεενάξ δ0 , ηαζ ηδξ παναιέηνμο ηδξ ηάζεςξ δ1  

ιε δεδμιέκμ υηζ ημ δ2 είκαζ ιδδέκ (ιδ ζηάζζιδ πνμκζηή ζεζνά) μζ Dickey and Fuller 

(1981) πνυηεζκακ ηνεζξ ζοιιεηνζηέξ ηνίζζιεξ ηζιέξ ηζξ T2δ0 , T 3δ0ηαζ T 3δ1μζ μπμίεξ 

ζδιεζχκμκηαζ : 

 

 

 Γζα ηδκ πνχηδ ελίζςζδ (6.4.1) μζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε είκαζ :  

 

Ζ0 : δ0= 0| δ2= 0 Έθεβπμξ ακ οπάνπεζ ζημπαζηζηή ηάζδ ιε δεδμιέκμ υηζ δεκ οπάνπεζ 

ζηαζζιυηδηα (δμεέκημξ υηζ δ2= 0) 
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Ζα : δ0# 0 ( δμεέκημξ υηζ δ2= 0) 

 

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ t βζα ημοξ ζοκηεθεζηέξ δ0 είκαζ 

ιεβαθφηενμ ( t > T2d 0 ) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή T 2δ0ηςκ πζκάηςκ Dickey – Fuller.  

 

 Γζα ηδκ δεφηενδ ελίζςζδ (6.4.2) μζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε είκαζ :  

 

Ζ0 : δ0= 0| δ2= 0 Έθεβπμξ ακ οπάνπεζ ζημπαζηζηή ηάζδ ιε δεδμιέκμ υηζ δεκ οπάνπεζ 

ζηαζζιυηδηα (δμεέκημξ υηζ δ2= 0) 

  

Ζα : δ0# 0 ( δμεέκημξ υηζ δ2= 0) 

 

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ t βζα ημοξ ζοκηεθεζηέξ δ0 είκαζ 

ιεβαθφηενμ ( t > T3d 0 ) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή T 3δ0ηςκ πζκάηςκ Dickey – Fuller.  

 

 Γζα ηδκ ηνίηδ ελίζςζδ (6.4.3) μζ οπμεέζεζξ πμο έπμοιε είκαζ :  

 

Ζ0 : δ1= 0| δ2= 0 Έθεβπμξ ακ οπάνπεζ πνμζδζμζηζηή ηάζδ ιε δεδμιέκμ υηζ δεκ οπάνπεζ 

ζηαζζιυηδηα (δμεέκημξ υηζ δ2= 0) 

  

Ζα : δ0# 0 ( δμεέκημξ υηζ δ2= 0) 

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ ημ ζηαηζζηζηυ t βζα ημοξ ζοκηεθεζηέξ δ0 είκαζ 

ιεβαθφηενμ ( t > T3d1 ) απυ ηδκ ηνίζζιδ ηζιή T 3δ0ηςκ πζκάηςκ Dickey – Fuller.  
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6.4.4. Έιεγρνο ηεο Μνλαδηαίαο ξίδαο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο  

Γζα κα εθέβλμοιε ηαηά πυζμ μζ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ πανμοζζάγμοκ 

ιμκαδζαία νίγα ή υπζ αημθμοεήζαιε ηα παναηάης αήιαηα :  

 Με ηε βνήζεηα ηνπ EVIEWS 6,δελ ρξεηάζηεθε ν έιεγρνο όισλ ησλ 

ρξνληθώλ πζηεξήζεσλ κίαο θαη ην πξόγξακκα εκθάληδε απηόκαηα ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή πζηέξεζε  

 Δπζθέλαιε ημκ ηαηάθθδθμ ανζειυ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ηαζ ηδκ ιμνθή ηδξ 

ελίζςζδξ (ηαηάθθδθδ ελεζδίηεοζδ) ζφιθςκα ιε ηα ηνζηήνζα ηςκ Akaike 

(AIC) ηαζ Schwartz (SCH). .Γζα ηάεε «ηαηάθθδθδ» ελίζςζδ εθέβλαιε ακ 

οπάνπεζ ή υπζ αοημζοζπέηζζδ πνχηδξ ηάλδξ ζηα ηαηάθμζπα, πνδζζιμπμζχκηαξ 

ημκ έθεβπμ ηςκ Breuch – Godfrey ή αθθζχξ ημκ έθεβπμ ημο πμθθαπθαζζαηή 

Lagrange (LM) πμο ηαοηυπνμκα επακεθέβπεζ ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ πνμκζηχκ 

οζηενήζεςκ.  

 Ακ δεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ ζηα ηαηάθμζπα βζα ηδκ ιμνθή ελίζςζδξ πμο 

οπέδεζλακ ηα ηνζηήνζα ημο Akaike (AIC) ηαζ Schwartz (SCH) ηυηε 

ζδιεζχκμοιε ηα ζηαηζζηζηά ηςκ DF ηαζ ADF.  

 διεζχκμοιε ακ δ ακηίζημζπδ ιεηααθδηή είκαζ ζηάζζιδ ή υπζ.  

ηζξ πενζζζυηενεξ μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ οπάνπεζ ορδθή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ 

ηνέπμοζαξ ιεηααθδηήξ ηαζ ηςκ ηζιχκ πμο παίνκεζ αοηή ζε πνμδβμφιεκεξ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ εηηίιδζδ ημο οπμδείβιαημξ ιε πνμκζηέξ 

οζηενήζεζξ ιπμνεί κα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδξ ειθάκζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ 

πμθοζοββναιζηυηδηαξ (φπανλδ βναιιζηχκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ενιδκεοηζηχκ 

ιεηααθδηχκ) ιε ζοκέπεζα κα οπάνλμοκ πνμαθήιαηα ζηδ ζηαεενυηδηα, ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηςκ εηηζιδηχκ.  

Οζ έθεβπμζ ηςκ Dickey – Fuller βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίςκ νζγχκ βζα υθεξ ηζξ 

ιεηααθδηέξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ ζφζηδια πμο ελεηάγμοιε έβζκε ηυζμ ζηα 

θμβανζειζηά επίπεδα υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ, υζμ ηαζ ζηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ ηςκ πνχηςκ 

θμβανζειζηχκ ημοξ δζαθμνχκ. φιθςκα ιε ηα παναπάκς ζε ηάεε έκακ απυ ημοξ 

πίκαηεξ 6.4.1 ιέπνζ ηαζ 6.4.4 πανμοζζάγμοιε ηδκ ακάθοζδ πμο ακαθέναιε βζα υθεξ 

ηζξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ.  

Γίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ ζημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ,δεκ εα βίκεζ ηαηαβναθή ηςκ 

ζηαηζζηζηχκ υθςκ ηςκ ιμνθχκ παξά κόλν όζσλ έρνπλ κνλαδηαία ξίδα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηαζηκόηεηα.Αημθμφεςξ ιε ηα ηνζηήνζα πμο πνμακαθέναιε εα 

βίκεηαζ δ εηθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ιμνθήξ  
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 Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ κεηαβιεηή LM1 
 

Δθέβπμοιε (Πίκαηαξ 6.4.5) ακ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηνίζζιεξ 

ηζιέξ ηςκ DF. Ακ δεπεμφιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ, ηυηε έπμοιε ιμκαδζαία νίγα, εκχ 

ακ ηδκ απμννίρμοιε, ηυηε δεκ έπμοιε ιμκαδζαία νίγα. 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ ζην 10% 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υςνίξ 

ηαεενά ή 

Σάζδ 

DF/ADF 
 0.887705 

(-1.9)(10%) 
--- 

-1.629849      

(-1.614)(10%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

 2.469578 --- 2.601888 --- --- 

 0.8970 --- 0.0967 --- --- 

AIC  -2.575744 --- 
-2.600425 

--- --- 

SCH  -2.497777 --- 
-2.561441 

--- --- 

ηαεενά 

DF/ADF 
 -1.966206 

(-2.9)(10%) 
--- 

-2.6136          

(-2.59) (10%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

 2.214082 --- 2.251302 --- --- 

 0.3003 --- 0.012066 --- --- 

AIC  -2.687086 --- 
-2.646334 

--- --- 

SCH  -2.570136 --- 
-2.568367 

--- --- 

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

DF/ADF 
4.345225         

(-3.50) (10%) 
--- --- 

-3.334           

(-3.18) (10%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

1.473502 --- --- 2.194792 --- --- 

1.0000 --- --- 0.005244 --- --- 

AIC -2.699044 --- --- 
-2.699571 

--- --- 

SCH -2.583219 --- --- 
-2.582621 

--- --- 
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Πίκαηαξ 6.4.5.Έθεβπμξ ηςκ Dickey-Fuller βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ LM1-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.4.5 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LM1 δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο 

επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 

5% ηαζ 10% ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή 

πανμοζζάγμοκ ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LM1 δεκ 

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Dickey-

Fuller, αθθά βίκεηαζ ζηάζζιδ ζηζξ 1
εξ

 δζαθμνέξ ηαζ ζηζξ 3 ιμνθέξ ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ 10%, αθθά ζοβηεηνζιέκα ζηδ 3
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ιε ιδδέκ ( 0 ) 

πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 3
δ
 ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ δ ιεηααθδηή είκαζ ηζρλά 

ζηάζζιδ ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ 

νίγαξ, ηδξ πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή 

ηαζ πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ). 

Αθμφ θμζπυκ επζθέλαιε  ηδκ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ζηδκ μπμία είκαζ ζηάζζιδ δ 

ιεηααθδηή  εα πνέπεζ κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ ή ιδ ζηαζζιυηδηαξ ζηδκ εκ θυβς 

ιεηααθδηή. Γζα κα ιπμνέζμοιε κα ημ ηάκμοιε αοηυ εα πνμαμφιε ζημκ έθεβπμ ηδξ 

ηζιήξ Durbin Watson ( βζα ά ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ή ιε έθεβπμ ημο πμθθαπθαζζαζηή 

Lagrange πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ δεφηενδ δζαθμνά ηδξ ιεηααθδηήξ.  

 

 

 

 Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ κεηαβιεηή LGDPN 
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Δθέβπμοιε (Πίκαηαξ 6.4.6) ακ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηνίζζιεξ 

ηζιέξ ηςκ DF. Ακ δεπεμφιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ, ηυηε έπμοιε ιμκαδζαία νίγα, εκχ 

ακ ηδκ απμννίρμοιε, ηυηε δεκ έπμοιε ιμκαδζαία νίγα. 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

Υςνίξ 

ηαεενά ή 

Σάζδ 

DF/ADF  0.7002        

(-1.9)(10%) 
 2.424089          

(-1.916) (10%) 
  

LM(1) 

Prob 

 2.333848  -1.318563   

 0.8634  0.1707   

AIC 
   -3.194765 

 -3.225829   

SCH 
   -3.116798 

 -3.186845   

ηαεενά 

DF/ADF  -1.6419     

(-2.9)(10%) 
 -1.958115          

(-2.923) (10%) 
  

LM(1) 

Prob 

 2.204222  2.213155   

 0.4538  0.3038   

AIC    -3.249034  -3.232515   

SCH    -3.132084  -3.154548   

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

DF/ADF  0.541         

(-3.5)(10%) 
 -2.512              

(-3.506) (10%) 
  

LM(1) 

Prob 

 2.135218  2.185326   

 0.9992  0.3193   

AIC    -3.219445  -3.254465   

SCH    -3.063512  -3.137515   

Πίκαηαξ 6.4.6.Έθεβπμξ ηςκ Dickey-Fuller βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ LGDPN-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 
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Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.4.6 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LGDPN δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο 

επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 

5% ηαζ 10% ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή 

πανμοζζάγμοκ ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LGDPN  

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Dickey-

Fuller, ζοιπεναίκμκηαξ πςξ δ ιεηααθδηή ζε ηαιία ιμνθή είηε ζηα επίπεδα,είηε ζηζξ 

πνχηεξ δζαθμνέξ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 
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 Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ κεηαβιεηή LR2 
Δθέβπμοιε (Πίκαηαξ 6.4.7) ακ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηνίζζιεξ 

ηζιέξ ηςκ DF. Ακ δεπεμφιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ, ηυηε έπμοιε ιμκαδζαία νίγα, εκχ 

ακ ηδκ απμννίρμοιε, ηυηε δεκ έπμοιε ιμκαδζαία νίγα. 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ  

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υςνίξ 

ηαεενά ή 

Σάζδ 

DF/ADF 
-0.569684      

(-1.947) (10%) 
--- --- 

-3.213142         

(--- 222... 666111444000222) (1%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

2.010726 --- --- 2.003 --- --- 

0.4653 --- --- 0.0024 --- --- 

AIC -2.086720 --- --- 
-2.121357 

--- --- 

SCH -2.008754 --- --- 
-2.082373 

--- --- 

ηαεενά 

DF/ADF -0.664665      

(-2.924) (10%) 
--- --- 

-3.203504        

(--- 222... 999222333777888)(5%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

2.023158 --- --- 2.007649 --- --- 

0.8457 --- --- 0.002466 --- --- 

AIC -2.052421 --- --- 
-2.084318 

--- --- 

SCH -1.935470 --- --- 
-2.006351 

--- --- 

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

DF/ADF 1.628416        

(-3.504) (10%) 
--- --- 

-4.12518           

(--- 333... 555000666333777)(5%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

1.203535 --- --- 1.949545 --- --- 

1.0000 --- --- 0.00063 --- --- 

AIC -2.005607 --- --- 
-2.166775 

--- --- 

SCH -1.889781 --- --- 
-2.049825 

--- --- 

Πίκαηαξ 6.4.7.Έθεβπμξ ηςκ Dickey-Fuller βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ LR2-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 
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Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.4.7 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LR2 δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο 

επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 

5% ηαζ 10% ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή 

πανμοζζάγμοκ ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LM1 δεκ 

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Dickey-

Fuller, αθθά βίκεηαζ ζηάζζιδ ζηζξ 1
εξ

 δζαθμνέξ ηαζ ζηζξ 3 ιμνθέξ αθθά ζοβηεηνζιέκα 

ζηδ 3
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ιε ιδδέκ ( 0 ) πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ 

δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 3
δ
 ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ δ ιεηααθδηή είκαζ ζηάζζιδ 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ). Αθμφ 

θμζπυκ επζθέλαιε  ηδκ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ζηδκ μπμία είκαζ ζηάζζιδ δ ιεηααθδηή  

εα πνέπεζ κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ ή ιδ ζηαζζιυηδηαξ ζηδκ εκ θυβς ιεηααθδηή. Γζα 

κα ιπμνέζμοιε κα ημ ηάκμοιε αοηυ εα πνμαμφιε ζημκ έθεβπμ ηδξ ηζιήξ Durbin 

Watson ( βζα ά ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ή ιε έθεβπμ ημο πμθθαπθαζζαζηή Lagrange 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ δεφηενδ δζαθμνά ηδξ ιεηααθδηήξ.  

 

 

 

 

 

 Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ κεηαβιεηή LCPI 
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Δθέβπμοιε (Πίκαηαξ 6.4.8) ακ οπάνπεζ ιμκαδζαία νίγα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηνίζζιεξ 

ηζιέξ ηςκ DF. Ακ δεπεμφιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ, ηυηε έπμοιε ιμκαδζαία νίγα, εκχ 

ακ ηδκ απμννίρμοιε, ηυηε δεκ έπμοιε ιμκαδζαία νίγα. 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα  

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

 ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ ΣΖΝ 3
Ζ

 ΜΟΡΦΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

Υςνίξ 

ηαεενά ή 

Σάζδ 

DF/ADF   
-0.573033      

(-1.94) (10%) 

 -1.398523          

(-1.947) (10%) 
 

LM(1) 

Prob 

  2.149225  2.122694  

  0.4637  
-1.938688 

 

AIC     -1.903570 
 -1.859958 

 

SCH     -1.785475 
 -1.938688 

 

ηαεενά 

DF/ADF   
-1.763270       

(-2.92)(10%) 

 -1.356813          

(-2.925) (10%) 
 

LM(1) 

Prob 

  2.162069  2.111874  

  0.3937  0.5952  

AIC     -1.925270 
 

-1.898012  

SCH     -1.767810 
 

-1.779918  

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

DF/ADF  0.365406             

(-3.57)(10%) 
 

-3.101946             

(-3.0832) (10%) 
  

LM(1) 

Prob 

 2.419644  2.453901   

 0.9985  0.009981   

AIC    -1.790399  
-1.829035 

  

SCH    -1.634465  
-1.712085 

  

Πίκαηαξ 6.4.8.Έθεβπμξ ηςκ Dickey-Fuller βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ LCPI-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.4.8 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LCPI δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller. Αοηυ 
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ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο 

επαολδιέκμο εθέβπμο Dickey-Fuller.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 

5% ηαζ 10% ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή 

πανμοζζάγμοκ ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LCPI δεκ 

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ ηνείξ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Dickey-

Fuller, αθθά βίκεηαζ ζηάζζιδ ζηζξ 1
εξ

 δζαθμνέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ 3
δ
 ιμνθή 

ελίζςζδξ ιε ιδδέκ ( 0 ) πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ηζιέξ 

Akaike & Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηελ 3
ε
 κνξθή ηεο εμίζσζεο ε κεηαβιεηή είλαη ηζρλά 

ζηάζηκε ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ 

νίγαξ, ηδξ πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή 

ηαζ πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ). 

Αθμφ θμζπυκ επζθέλαιε  ηδκ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ζηδκ μπμία είκαζ ηζρλά ζηάζζιδ δ 

ιεηααθδηή  εα πνέπεζ κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ ή ιδ ζηαζζιυηδηαξ ζηδκ εκ θυβς 

ιεηααθδηή. Γζα κα ιπμνέζμοιε κα ημ ηάκμοιε αοηυ εα πνμαμφιε ζημκ έθεβπμ ηδξ 

ηζιήξ Durbin Watson ( βζα ά ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ή ιε έθεβπμ ημο πμθθαπθαζζαζηή 

Lagrange πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ δεφηενδ δζαθμνά ηδξ ιεηααθδηήξ.  
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6.5 Έιεγρνο ησλ Phillips – Perron  

Οζ έθεβπμζ ηςκ Dickey – Fuller οπμεέημοκ υηζ μζ δζαηαναηηζημί υνμζ δεκ 

αοημζοζπεηίγμκηαζ ηαζ υηζ έπμοκ ζηαεενά δζαηφιακζδ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ πνμηείκμοκ 

ηδκ επαφλδζδ ηδξ ελίζςζδξ ιε επζπθέμκ υνμοξ ηςκ δζαθμνχκ ηδξ ελανηδιέκδξ 

ιεηααθδηήξ. Οζ Phillips – Perron (1988) βεκζηεφμοκ ηδκ πνμζέββζζδ αοηή πςνίξ ηζξ 

αοζηδνέξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ηαηακμιή ηςκ δζαηαναηηζηχκ υνςκ. Πνυηεζκακ έκακ 

άθθμ ηνυπμ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ αοημζοζπέηζζδξ ιε ηδκ 

δζυνεςζδ ημο ζηαηζζηζημφ t ημο ζοκηεθεζηή d2 ηδξ ιεηααθδηήξ Ct- 1 ηδξ ελίζςζδξ :  

 

ΓΥ t =δ0 +δ1t +δ2Υ t- 1 +et (6.5.2)  

 

Με άθθα θυβζα δ ιεεμδμθμβία ηςκ Phillips – Perron έπεζ ζακ ζημπυ κα ακηζιεηςπίζεζ 

ιζα πζεακή ιδ ηοπαζυηδηα ηςκ ηαηαθμίπςκ ηνμπμπμζχκηαξ ηδκ ηαηακμιή t ιε ηδκ 

αμήεεζα ιδ παναιεηνζηχκ ιεευδςκ. Ζ ηνμπμπμίδζδ αοηή ζηδκ ηαηακμιή t θαιαάκεζ 

οπυρδ ηδξ ηυζμ ηδκ αοημζοζπέηζζδ ιζαξ άβκςζηδξ ηάλδξ ζηα ηαηάθμζπα, υζμ ηαζ ηδκ 

εηενμζηεδαζηζηυηδηα.  

Σμ ζηαηζζηζηυ ηςκ Phillips – Perron (PP) αημθμοεεί ηδκ ίδζα αζοιπηςηζηή ηαηακμιή 

ιε ημ ζηαηζζηζηυ ηςκ Dickey – Fuller, άνα βζα ημκ έθεβπμ ηςκ Phillips – Perron 

ζζπφμοκ μζ ίδζεξ ηνίζζιεξ ηζιέξ ιε αοηέξ πμο ζζπφμοκ ζημοξ εθέβπμοξ ηςκ Dickey – 

Fuller. Δδχ πνέπεζ κα ακαθένμοιε υηζ εκχ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ Dickey – Fuller 

ανίζημοιε ημκ ηαηάθθδθμ ανζειυ ηςκ υνςκ βζα ηδξ δζαθμνέξ ηδξ ελανηδιέκδξ 

ιεηααθδηήξ, ζημκ έθεβπμ ηςκ Phillips – Perron πνέπεζ κα μνζζηεί δ οζηένδζδ p ηδξ 

δζυνεςζδξ ηςκ Newey – West (1994) πμο ακαθένεηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ πενζυδςκ ηδξ 

αοημζοζπέηζζδξ. Ο έθεβπμξ ηςκ Dickey – Fuller (DF) οπμεέηεζ υηζ μζ δζαηαναηηζημί 

υνμζ δεκ αοημζοζπεηίγμκηαζ ηαζ έπμοκ ζηαεενή δζαηφιακζδ. Οζ Phillips – Perron (PP) 

πνυηεζκακ έκακ έθεβπμ μ μπμίμξ ααζίγεηαζ ζηζξ ελζζχζεζξ ηςκ Dickey – Fuller, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ζε ιία ιδ παναιεηνζηή ιέεμδμ, εκχ θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ αοημζοζπεηίζεζξ 

ορδθχκ ηάλεςκ. Όπςξ ζημοξ εθέβπμοξ ηςκ DF έηζζ ηαζ ζημοξ εθέβπμοξ ηςκ PP, δ 

εηηζιδιέκδ ελίζςζδ ιπμνεί κα πενζηθείεζ ιυκμ ζηαεενά,  
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             (6.5.5)  Με ηαεενά & Υςνίξ Σάζδ 
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         (6.5.6) Με ηαεενά & Με Σάζδ 
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ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ πμο ελεηάγμοιε.  

 

Γζα κα εθέβλμοιε ηαηά πυζμ μζ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ πανμοζζάγμοκ 

ιμκαδζαία νίγα ή υπζ ιε ημκ έθεβπμ ηςκ Phillips – Perron (PP) αημθμοεήζαιε ηα 

παναηάης αήιαηα :  

 

 Με ηε βνήζεηα ηνπ EVIEWS 6,δελ ρξεηάζηεθε ν έιεγρνο όισλ ησλ 

ρξνληθώλ πζηεξήζεσλ κίαο θαη ην πξόγξακκα εκθάληδε απηόκαηα ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή πζηέξεζε  

 Δπζθέλαιε ημκ ηαηάθθδθμ ανζειυ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ηαζ ηδκ ιμνθή ηδξ 

ελίζςζδξ (ηαηάθθδθδ ελεζδίηεοζδ) ζφιθςκα ιε ηα ηνζηήνζα ηςκ Akaike 

(AIC)  

 Γζα ηάεε «ηαηάθθδθδ» ελίζςζδ εθέβλαιε ακ οπάνπεζ ή υπζ αοημζοζπέηζζδ 

πνχηδξ ηάλδξ ζηα ηαηάθμζπα, πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ έθεβπμ ηςκ Breuch – 

Godfrey ή αθθζχξ ημκ έθεβπμ ημο πμθθαπθαζζαζηή Lagrange (LM) πμο 

ηαοηυπνμκα επακεθέβπεζ ηαζ ηδκ επζθμβή ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ.  

 Ακ δεκ οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ ζηα ηαηάθμζπα βζα ηδκ ιμνθή ελίζςζδξ πμο 

οπέδεζλακ ηα ηνζηήνζα ημο Akaike (AIC) ηαζ Schwartz (SCH) ηυηε 

ζδιεζχκμοιε ηα ζηαηζζηζηά ηςκ PP.  

 Υνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ πμο ζδιεζχκμκηαζ ζημκ πίκαηα 6.5 

(ηνίζζιεξ ηζιέξ ημο MacKinnon απυ ημκ πίκαηα ηςκ Phillips -Perron) 

εθανιυγμοιε ημοξ εθέβπμοξ οπμεέζεςκ ηαζ βζα ηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ 

6.5.4 ηαζ 6.5.5 βζα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 5% ηαζ 10%. Θα πνέπεζ κα 

ακαθενεεί υηζ βζα πενζπηχζεζξ υπμο έπμοιε ανζειυ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ 

ιεβαθφηενμ ημο ν=0 μζ ηνίζζιεξ ηζιέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ εθάπζζηα.  

 διεζχκμοιε ακ δ ακηίζημζπδ ιεηααθδηή είκαζ ζηάζζιδ ή υπζ. Οζ έθεβπμζ ηςκ 

Phillips -Perron βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίςκ νζγχκ βζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ πμο 

ζοιιεηέπμοκ ζημ ζφζηδια πμο ελεηάγμοιε έβζκε ηυζμ ζηα θμβανζειζηά 

επίπεδα υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ, υζμ ηαζ ζηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ ηςκ πνχηςκ 

θμβανζειζηχκ ημοξ δζαθμνχκ.  

Γίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ ζημοξ αηυθμοεμοξ πίκαηεξ,δεκ εα βίκεζ ηαηαβναθή ηςκ 

ζηαηζζηζηχκ υθςκ ηςκ ιμνθχκ παξά κόλν όζσλ έρνπλ κνλαδηαία ξίδα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηαζηκόηεηα.Αημθμφεςξ ιε ηα ηνζηήνζα πμο πνμακαθέναιε εα 

βίκεηαζ δ εηθμβή ηδξ ηαηάθθδθδξ ιμνθήξ  
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Πίλαθαο 6.5.1 : Έιεγρνο ησλ PP γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LM1  

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά 

PP -2.031685      

(-2.592)(10%) 
  -2.383722         

(--- 222... 222999999999)(10%) 
  

LM(1) 

Prob 

0.822243   2.251302   

0.2728   0.010066   

AIC -2.345246   
-2.646334 

  

SCH -2.268029   
-2.568367 

  

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

PP 3.327              

(-3.184) (10%) 
  -3.191326        

(--- 333... 111888333000) (10%)  

  

LM(1) 

Prob 

1.473502   2.194792   

1.0000   0.005244   

AIC 
-2.699044 

  
-2.699571 

  

SCH 
-2.583219 

  
-2.582621 

  

Πίκαηαξ 6.5.1.Έθεβπμξ ηςκ p-p βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LM1-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.5.1 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LM1 δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Phillips-Perron. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ δομ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο 

εθέβπμο Phillips-Perron.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 5% ηαζ 10% 

ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή πανμοζζάγμοκ 

ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ 

πνμκζηχκ ζεζνχκ.  
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Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LM1 δεκ 

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Phillips-

Perron, αθθά βίκεηαζ ζηάζζιδ ζηζξ 1
εξ

 δζαθμνέξ ηαζ ζηζξ 2 ιμνθέξ αθθά ζοβηεηνζιέκα 

ζηδ 2
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ιε ιδδέκ ( 0 ) πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ 

δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 2
δ
 ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ δ ιεηααθδηή είκαζ ζηάζζιδ 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ). Αθμφ 

θμζπυκ επζθέλαιε  ηδκ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ζηδκ μπμία είκαζ ζηάζζιδ δ ιεηααθδηή  

εα πνέπεζ κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ ή ιδ ζηαζζιυηδηαξ ζηδκ εκ θυβς ιεηααθδηή. Γζα 

κα ιπμνέζμοιε κα ημ ηάκμοιε αοηυ εα πνμαμφιε ζημκ έθεβπμ ηδξ ηζιήξ Durbin 

Watson ( βζα ά ηάλδ αοημζοζπέηζζδξ) ή ιε έθεβπμ ημο πμθθαπθαζζαζηή Lagrange 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ δεφηενδ δζαθμνά ηδξ ιεηααθδηήξ.  
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Πίλαθαο 6.5.2 : Έιεγρνο ησλ PP γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LGDP  

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά PP -1.635225       

(-2.9224)(10%) 

--- --- -1.72788           

(-2.924) (10%) 
--- --- 

 

LM(1) 

Prob 

0.515331 

0.4573 

--- --- 2.213155 

0.4111 
--- --- 

 AIC 
-2.520443 

--- --- 
-3.232515 

--- --- 

 SCH 
-2.443226 

--- --- 
-3.154548 

--- --- 

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

PP 

1.106969 

(-3.504) (10%) --- --- 

-2.281776 

(-3.5064) (10%) --- --- 

 

LM(1) 

Prob 

0.768403 

0.9999 
--- ------ 

2.185326 

0.435 
--- --- 

 AIC 
-2.769457 

--- --- 
-3.254465 

--- --- 

 SCH 
-2.653631 

--- --- 
-3.137515 

--- --- 

Πίκαηαξ 6.5.2Έθεβπμξ ηςκ p-p βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LGDPN-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.5.2 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LGDPN δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Phillips-Perron. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο 

εθέβπμο Phillips-Perron.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 5% ηαζ 10% 

ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή πανμοζζάγμοκ 
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ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ 

πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LGDPN  

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ 2 ιμνθέξ ελζζχζεςκ Dickey-Fuller, 

ζοιπεναίκμοιε πςξ δ ιεηααθδηή ζε ηαιία ιμνθή είηε ζηα επίπεδα,είηε ζηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 
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Πίλαθαο 6.5.2 : Έιεγρνο ησλ PP γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LR2  

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα  

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά 

PP -0.696            

(-2.924 )(10%) 
  -3.092451---

222... 999222333777888000((( 555%%%)))  
  

LM(1) 

Prob 

0.812194   2.007649   

0.8380   0.002466   

AIC 
-1.692054 

  
-2.084318 

  

SCH 
-1.614837 

  
-2.006351 

  

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

PP 0.8999            

(-3.504) (10%) 
  -4.1339             

(--- 333... 555000666)(5%) 
  

LM(1) 

Prob 

1.203535   1.949545   

0.9998   0.000660   

AIC 
-2.005607 

  
-2.166775 

  

SCH 
-1.889781 

  
-2.049825 

  

Πίκαηαξ 6.5.2.Έθεβπμξ ηςκ p-p βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LR2-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.5.2 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LR2 δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Phillips-Perron. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ δομ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο 

εθέβπμο Phillips-Perron.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 5% ηαζ 10% 

ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή πανμοζζάγμοκ 

ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ 

πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LR2 δεκ 

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Phillips-
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Perron, αθθά βίκεηαζ ζηάζζιδ ζηζξ 1
εξ

 δζαθμνέξ ηαζ ζηζξ 2 ιμνθέξ αθθά ζοβηεηνζιέκα 

ζηδ 2
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ιε ιδδέκ ( 0 ) πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ 

δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 2
δ
 ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ δ ιεηααθδηή είκαζ ζηάζζιδ 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ).  

Πίλαθαο 6.5.3 : Έιεγρνο ησλ PP γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LCPI 

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά 

PP -1.340126      

(-2.929)(10%) 

--- --- -2.309121         

(-2.9238) (10%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

.629934 --- --- 2.493175 --- --- 

0.6036 --- --- 0.1733 --- --- 

AIC -1.248759 --- --- -1.809309 --- --- 

SCH -1.171542 --- --- -1.731343 --- --- 

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

PP 0.362280       

(-3.504) (10%) 
--- --- -2.853269           

(-3.506) (10%) 
--- --- 

LM(1) 

Prob 

0.853319 --- ------ 2.453901 --- --- 

0.9985 --- --- 0.1864 --- --- 

AIC -1.427444 --- --- -1.829035 --- --- 

SCH -1.311618 --- --- -1.712085 --- --- 

Πίκαηαξ 6.5.3Έθεβπμξ ηςκ p-p βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LCPI-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 
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Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 6.5.2 υηζ ζηα Δπίπεδα δ ιεηααθδηή LCPI δεκ είκαζ 

ζηάζζιδ ζε ηαιία ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο εθέβπμο Phillips-Perron. Αοηυ 

ζδιαίκεζ ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελίζςζδξ ημο επαολδιέκμο 

εθέβπμο Phillips-Perron.  Αθμφ θμζπυκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 5% ηαζ 10% 

ηαµία πνμκζηή ζεζνά δεκ είκαζ ζηάζζµδ ζηα επίπεδά ηδξ, υθεξ δδθαδή πανμοζζάγμοκ 

ιμκαδζαία νίγα, επακαθαιαάκμοκε ημκ έθεβπμ παίνκμκηαξ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ 

πνμκζηχκ ζεζνχκ.  

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LCPI  

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ 2 ιμνθέξ ελζζχζεςκ Dickey-Fuller, 

ζοιπεναίκμοιε πςξ δ ιεηααθδηή ζε ηαιία ιμνθή είηε ζηα επίπεδα,είηε ζηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

 

6.6 Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο κεηαβιεηώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ ΚPSS 

 

 

Αθμφ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ ζημκ έθεβπμ ημο επαολδιέκμο Dickey-Fuller είκαζ υηζ ιζα 

πνμκζηή ζεζνά πενζέπεζ ιμκαδζαία νίγα, δ οπυεεζδ αοηή είκαζ απμδεηηή εηηυξ ακ 

οπάνπεζ ιζα δοκαιζηή απυδεζλδ εκακηίμκ ηδξ. Όιςξ, δ πνμζέββζζδ αοηή ίζςξ έπεζ 

παιδθυηενδ ζζπφ έκακηζ ηςκ ζπεδυκ ζηάζζιςκ δζαδζηαζζχκ ιμκαδζαίαξ νίγαξ. ε 

ακηίεεζδ μζ Kwiatkowski et al (1992) πανμοζίαζακ έκα έθεβπμ ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ ακαθένεζ υηζ ιζα πνμκζηή ζεζνά είκαζ ζηάζζιδ. Σμ KPSS 

test οθμπμζεί ημκ έθεβπμ ημο επαολδιέκμο Dickey-Fuller θαιαάκμκηαξ οπυρδ υηζ δ 

ζζπφξ ηαζ ηςκ δφμ εθέβπςκ ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί απυ ηδ ζφβηνζζδ ηδξ 

ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ηνζηδνίςκ ηαζ ηςκ δφμ εθέβπςκ. Μζα ζηάζζιδ 

πνμκζηή ζεζνά έπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ηνζηήνζα ημο εθέβπμο ADF ηαζ ιδ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά ηνζηήνζα ημο εθέβπμο KPSS 

 

 

φιθςκα ιε ημοξ Kwiatkowski et al (1992), μ έθεβπμξ ημο ζηαηζζηζημφ ηνζηδνίμο 

ΚPSS οπμεέηεζ υηζ ιζα πνμκζηή ζεζνά ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ ιζα πνμζδζμνζζηζηή 

πνμκζηή ηάζδ, ημκ ηοπαίμ πενίπαημ, ηαζ ημ ζθάθια ζηαζζιυηδηαξ δδθαδή ζζπφεζ: 
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φιθςκα ιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ, yt, είκαζ ζηάζζιδ βφνς απυ ιζα ζηαεενά (δ=0) ή 

ιε πνμκμζηή ηάζδ (δ≠0). 

 

ηδκ πνάλδ υηακ ηνέπμοιε ιζα παθζκδνυιδζδ yt ιε ιζα ζηαεενά (ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

ζηαζζιυηδηαξ ζηα επίπεδα ή ιζα παθζκδνυιδζδ yt ιε ζηαεενά ηαζ πνμκζηή ηάζδ (ζηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ ηάζδξ). Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα ηαηάθμζπα ei απυ ηδκ 

παθζκδνυιδζδ ηάπμζμξ ιπμνεί κα οπμθμβίζεζ ημ LM statistic 

 

Πίλαθαο 6.6.1 : Έιεγρνο ησλ KPSS γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LM1  

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά 

KPSS 0.92      

(0.739)(1%) 
     

LM(1) 

Prob 

0.004875      

0.00      

AIC 
4.384734 

  
 

  

SCH 
4.422975 

  
 

  

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

KPSS 0.171              

(0.146) (5%) 
     

LM(1) 

Prob 

0.107681      

0.0000      

AIC 
0.097413 

  
 

  

SCH 
0.173893 

  
 

  

Πίκαηαξ 6.6.1.Έθεβπμξ ηςκ KPSSp βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ 

ιεηααθδηήξ LM1-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LM1 δεκ πανμοζζάγεζ 

ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Phillips-Perron, αθθά 

ζοβηεηνζιέκα ζηδ 2
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & 

Schwarz. 
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Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 2
ε
 κνξθή ηεο εμίζσζεο ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ).  

Πίλαθαο 6.6.2 : Έιεγρνο ησλ KPSS γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LGDPN 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά KPSS 0.924       

(0.739)(1%) 

--- ---  --- --- 

 

LM(1) 

Prob 

0.696585 

0.00 

--- ---  

--- --- 

 AIC 
-2.205349 

--- --- 
 

--- --- 

 SCH 
-2.166741 

--- --- 
 

--- --- 

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

KPSS 

0.178 

(0.146) (5%) --- --- 

 

--- --- 

 

LM(1) 

Prob 

0.874960 

0.000 
--- ------ 

 

--- --- 

 AIC 
-2.395947 

--- --- 
 

--- --- 

 SCH 
-2.318730 

--- --- 
 

--- --- 

Πίκαηαξ 6.6.2Έθεβπμξ ηςκ KPSS βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LGDPN-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LGDPN δεκ 

πανμοζζάγεζ ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Phillips-
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Perron, αθθά ζοβηεηνζιέκα ζηδ 2
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ 

ηζιέξ Akaike & Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 2
ε
 κνξθή ηεο εμίζσζεο ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ).  

 

 

 

Πίλαθαο 6.6.3 : Έιεγρνο ησλ KPSS γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LR2 

 

 

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά KPSS 0.27       

(0.34)(10%) 

--- ---  --- --- 

 

LM(1) 

Prob 

0.043 

0.000 

--- ---  

--- --- 

 AIC 
1.380080 

--- --- 
 

--- --- 

 SCH 
1.418321 

--- --- 
 

--- --- 

Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

KPSS 

0.21397 

(0.146) (5%) --- --- 

 

--- --- 

 

LM(1) 

Prob 

0.047711 

0.0791 
--- ------ 

 

--- --- 
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 AIC 
1.355176 

--- --- 
 

--- --- 

 SCH 
1.431657 

--- --- 
 

--- --- 

Πίκαηαξ 6.6.3Έθεβπμξ ηςκ KPSS βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LR2-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LR2 δεκ πανμοζζάγεζ 

ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Phillips-Perron, αθθά 

ζοβηεηνζιέκα ζηε 3
ε
 κνξθή ελίζςζδξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & 

Schwarz. 

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 3
ε
 κνξθή ηεο εμίζσζεο ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ).  

  

 

Πίλαθαο 6.6.4 : Έιεγρνο ησλ KPSS γηα ηελ ύπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα 

θαη ζηηο πξώηεο δηαθνξέο ηεο κεηαβιεηήο LCPI 

 

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

 ΔΗΝΑΗ ΣΑΗΜΖ 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 Ρ=0 ξ=1 ξ=2 

ηαεενά KPSS 0.817       

(0.739)(1%) 

--- ---    

 

LM(1) 

Prob 

0.0089 

0.000 

--- ---  

  

 AIC 
3.634472 

--- --- 
 

  

 SCH 
3.672712 

--- --- 
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Με 

ηαεενά 

ηαζ Σάζδ 

KPSS 

0.163 

(0.146) (5%) --- --- 

 

  

 

LM(1) 

Prob 

0.0466 

0.9999 
--- ------ 

 

  

 AIC 
1.943238 

--- --- 
 

  

 SCH 
2.019718 

--- --- 
 

  

Πίκαηαξ 6.6.4Έθεβπμξ ηςκ KPSS βζα ηδκ φπανλδ ιμκαδζαίαξ νίγαξ ζηα επίπεδα ηαζ ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

LR2-Πδβή Πίκαηα: Γν.Γνζηζάηδξ Νζηυθαμξ Πδβή Γεδμιέκςκ: Πνυβναιια Eviews 6.1. 

 

Κάκμκηαξ ημοξ εθέβπμοξ,ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ δ ιεηααθδηή LCPI δεκ πανμοζζάγεζ 

ιμκαδζαία νίγα ζηα επίπεδα ηαζ ζηζξ δφμ ιμνθέξ ελζζχζεςκ Phillips-Perron, αθθά 

ζοβηεηνζιέκα ζηδ 2
δ
 ιμνθή ελίζςζδξ ηαζ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δοκαηέξ ηζιέξ Akaike & 

Schwarz.  

Γκςνίγμκηαξ υηζ ζηδκ 2
ε
 κνξθή ηεο εμίζσζεο ε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε 

ιπμνμφιε κα αβάθμοιε ημ ζοιπέναζια, πένακ ηδξ απμοζίαξ ιμκαδζαίαξ νίγαξ, ηδξ 

πανμοζίαξ ζημπαζηζηήξ ηαζ πνμζδζμνζζηζηήξ ηάζδξ ( ιε ηδκ ζημπαζηζηή ηαζ 

πνμζδζμνζζηζηή ηάζδ εα αζπμθδεμφιε εηηεκέζηενα ζηα επυιεκα ηεθάθαζα ).  

 

 

6.7  πκπεξάζκαηα  

ημπυξ ημο ηεθαθαίμο αοημφ ήηακ κα εθέβλμοιε ακ μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ υθςκ ηςκ 

ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε είκαζ ζηάζζιεξ δζαδζηαζίεξ. Με ηα απμηεθέζιαηα ημο 

ηεθαθαίμο αοημφ απνδείμακε πσο όιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο καο 

εκθαλίδνπλ ζηαζηκόηεηα,άθθεξ ζζπονή ,άθθεξ ιέζδ .Με άθθα θυβζα μζ ααζζηέξ 

ιεηααθδηέξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ εοδιενία ηδξ μζημκμιίαξ 

ηδξ Δθθάδμξ ηαζ δεκ απμηεθμφκ «αζεεκχξ» απμηεθεζιαηζηέξ ιεηααθδηέξ ηαζ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ιεθθμκηζηέξ πνμαθέρεζξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 - ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  

 

7.1 Δηζαγσγή  

Δίδαιε ζημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ υηζ, υηακ ηα δεδμιέκα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

έκα οπυδεζβια, δεκ πνμένπμκηαζ απυ ζηάζζιεξ πνμκζηέξ ζεζνέξ έπμοιε ημ πνυαθδια 

ηδξ ηίαδδθδξ παθζκδνυιδζδξ ( R
2
 > DW ). Σμ πνυαθδια ηδξ ηίαδδθδξ 

παθζκδνυιδζδξ ιπμνεί επίζδξ κα ζοιαεί υηακ δφμ πνμκζηέξ ζεζνέξ ζε ιζα 

παθζκδνυιδζδ έπμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ορδθή ζοζπέηζζδ, εκχ δεκ έπμοκ ηαιζά 

πναβιαηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ορδθή ζοζπέηζζδ μθείθεηαζ ζηδκ φπανλδ 

πνμκζηχκ ηάζεςκ ηαζ ζηζξ δφμ πνμκζηέξ ζεζνέξ (Granger and Newbold 1974). ηζξ 

πενζπηχζεζξ αοηέξ έπεζ πνμηαεεί κα πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ πνχηεξ δζαθμνέξ ηαζ υπζ ηα 

επίπεδα ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ. Σζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, αοηυ πμο εκδζαθένεζ ημοξ 

ενεοκδηέξ είκαζ μζ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ ακάιεζα ζηα επίπεδα ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ, 

ηαζ υπζ ζηζξ δζαθμνέξ ημοξ, υπμο μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ ακαθένμκηαζ ζε αναποπνυκζεξ 

ηαηαζηάζεζξ βζα ημ θαζκυιεκμ πμο ενεοκμφκ.  

 

Ηδζαίηενμ επίζδξ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηάλδξ μθμηθήνςζδξ 

εκυξ βναιιζημφ ζοκδοαζιμφ δφμ ή πενζζζμηένςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ, υπςξ είδαιε ηαζ 

ζηδκ πνμδβμφιεκδ ακάθοζδ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ. Πάκς ζηδκ ζδέα αοηή ηδξ 

μθμηθήνςζδξ ααζίγεηαζ δ έκκμζα ηςκ ζοκμθμηθδνςιέκςκ δζαδζηαζζχκ. Δπμιέκςξ ακ 

μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ (ιεηααθδηέξ) είκαζ ιδ ζηάζζιεξ ζηα επίπεδά ημοξ, ιπμνμφκ κα 

μθμηθδνςεμφκ ιε ααειυ μθμηθήνςζδξ 1 υηακ μζ πνχηεξ δζαθμνέξ ημοξ είκαζ 

ζηάζζιεξ. Οζ ιεηααθδηέξ αοηέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα ζοκμθμηθδνςεμφκ ακ οπάνπεζ 

έκαξ ή πενζζζυηενμζ βναιιζημί ζοκδοαζιμί ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο κα είκαζ 

ζηάζζιμζ. Ακ μζ ιεηααθδηέξ ζοκμθμηθδνχκμκηαζ, ηυηε οπάνπεζ ιζα ζηαεενή 

ιαηνμπνυεεζιδ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ.  

 

7.2 Ζ έλλνηα ηεο πλνινθιεξώζεσο  

Έκα ζφκμθμ ιδ ζηάζζιςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ θέιε υηζ είκαζ ζοκμθμηθδνςιέκμ 

(cointegrated) ακ οπάνπεζ έκαξ βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ ηςκ πνμκζηχκ αοηχκ ζεζνχκ μ 

μπμίμξ είκαζ ζηάζζιμξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ μ ζοκδοαζιυξ αοηυξ δεκ πανμοζζάγεζ 

ιία ζημπαζηζηή ηάζδ. Ο βναιιζηυξ αοηυξ ζοκδοαζιυξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ 

μκμιάγεηαζ ελίζςζδ ζοκμθμηθήνςζδξ. Ζ ελίζςζδ αοηή πανζζηά ηδκ ιαηνμπνυκζα 

ζπέζδ ζζμννμπίαξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ πνμκζηχκ αοηχκ ζεζνχκ. Ζ μζημκμιζηή 

εεςνία αζπμθείηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ηαζ ηςκ αζηζςδχκ ζπέζεςκ 

ιεηαλφ αοηχκ ηςκ μζημκμιζηχκ ιεηααθδηχκ, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ ελέηαζδ ηδξ 

δζαπνμκζηήξ ζοβηνζηζηήξ ελέθζλδξ ημοξ. Οζ μζημκμιζηέξ ιεηααθδηέξ ιπμνεί κα έπμοκ 

ιζα ακελάνηδηδ πμνεία ιεηαλφ ημοξ ζε αναποπνυκζμ επίπεδμ (κα είκαζ ιδ ζηάζζιεξ) 

ιπμνεί υιςξ κα οπάνπμοκ ηαζ ημζκέξ ιαηνμπνυκζεξ πμνείεξ (ακ είκαζ 
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ζοκμθμηθδνςιέκεξ) πμο αοηέξ πνέπεζ κα ηζξ θαιαάκμοιε οπυρδ ιαξ, ιέζς ηδξ 

ελεζδίηεοζδξ ηδξ δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ.  

 

Γφμ ή πενζζζυηενεξ πνμκζηέξ ζεζνέξ είκαζ δοκαηυκ κα είκαζ ζοκμθμηθδνςιέκεξ υηακ 

είκαζ μθμηθδνςιέκεξ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ. Ζ ελίζςζδ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ:  

 

Τt =aXt +ut (7.2.1) 

Ακ Υ ηαζ Τ ανίζημκηαζ ζε ιαηνμπνυκζα ζζμννμπία ηυηε :  

Τt - aXt =0 (7.2.2) 

 

Ο βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ αοηχκ ιεηααθδηχκ είκαζ ζηάζζιμξ είκαζ δδθαδή 

Η(0). Δίκαζ θακενυ υιςξ υηζ αοηυ δεκ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ ζοκεπχξ υπμηε δ δζαθμνά :  

 

ut = Τt -aXt (7.2.2) 

 

πανζζηάκεζ ηδκ έηηαζδ ηδξ ακζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηζξ ιεηααθδηέξ Υ ηαζ Τ 

αναποπνμκίςξ.  

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μζ παθζκδνμιήζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ αοηχκ 

εηθνάγμκηαζ ζε πναβιαηζηέξ ηζιέξ ηαζ υπζ ζε δζαθμνέξ, βζα κα έπμοκ κυδια ηαζ δεκ 

είκαζ πθαζιαηζηέξ ακ ηαζ μζ ανπζηέξ ημοξ ιεηααθδηέξ είκαζ ιδ ζηάζζιεξ.  

 

Γεκζηά, δφμ πνμκμθμβζηέξ ζεζνέξ ηαθμφκηαζ ζοκμθμηθδνςιέκεξ ηάλεςξ d, b ακ 1) ηαζ 

μζ δφμ είκαζ μθμηθδνςιέκεξ ηάλεςξ d, 2) οπάνπεζ βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ ηςκ δφμ 

πμο απμηεθεί μθμηθδνςιέκδ ζεζνά ηάλεςξ (d-b), υπμο b>0. Ζ έκκμζα ηδξ 

ζοκμθμηθδνχζεςξ ιπμνεί κα επεηηαεεί ηαζ ζε πενζζζυηενεξ απυ δφμ ιεηααθδηέξ.  

 

Γδθαδή ακ U t ~ I (1) , ηαζ X t ~ I (1) ηυηε θέιε υηζ αοηέξ είκαζ ζοκμθμηθδνςιέκεξ 

υηακ μ βναιιζηυξ ημοξ ζοκδοαζιυξ ut είκαζ ζηάζζιμξ Η(0). ηδκ πενίπηςζδ πμο 

οπάνπεζ έκαξ ηέημζμξ βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ οπάνπεζ ηαζ ιζα 

ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ αοηχκ, ακ ηαζ μζ αναποπνυκζεξ 

δζαηοιάκζεζξ ημοξ ιπμνεί κα ιδ ζοζπεηίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Γδθαδή ζε ιαηνμπνυκζμ 
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επίπεδμ, αοηέξ μζ ιεηααθδηέξ ζοκδζαηοιαίκμκηαζ, πανμοζζάγμοκ ιαηνμπνυκζεξ 

ηάζεζξ.  

 

7.3 Έιεγρνο πλνινθιεξώζεσο  

Αθμφ δζαπζζηςεεί πςξ μζ ελεηαγυιεκεξ ιεηααθδηέξ είκαζ μθμηθδνςιέκεξ ηδξ ίδζαξ 

ηάλδξ, ηυηε εηηεθείηαζ μ έθεβπμξ βζα ηδ ζοκμθμηθήνςζδ. Ζ οπυεεζδ πμο εθέβπεηαζ 

είκαζ δ ιδδεκζηή ηδξ ιδ ζοκμθμηθήνςζδξ έκακηζ ηδξ εκαθθαηηζηήξ πμο είκαζ δ 

φπανλδ ζοκμθμηθήνςζδξ.  

 

H0 : Γεκ οπάνπεζ ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ  

 

Hα : Τπάνπεζ ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ  

 

Γζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ δφμ ή πενζζζμηένςκ ιεηααθδηχκ 

οπάνπμοκ δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ιεευδςκ (αθέπε Harriw 1995, Maddala and Kim 

1998). Ζ πνχηδ ακαθένεηαζ ζηζξ ιεευδμοξ ηδξ ιίαξ ελίζςζδξ ηαζ ααζίγεηαζ ζηδκ 

εηηίιδζδ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ ηαζ δ δεφηενδ ζε ζφζηδια ελζζχζεςκ δ μπμία 

ααζίγεηαζ ζηδ ιέεμδμ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ. ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία έπμοιε 

ημοξ εθέβπμοξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιε δφμ ιεηααθδηέξ ηαζ ημοξ εθέβπμοξ ιε 

πενζζζυηενεξ απυ δφμ ιεηααθδηέξ. Οζ πζμ ζοκδεζζιέκμζ ηνυπμζ εθέβπμο, είκαζ μ 

ηνμπμπμζδιέκμξ έθεβπμξ Dickey – Fuller ή μ έθεβπμξ Engel – Granger ηαζ μ έθεβπμξ 

ηδξ παθζκδνμιήζεςξ ζοκμθμηθδνχζεςξ ηαηά Durbin – Watson πμο ζοιαμθίγεηαζ ιε 

CRDW. ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία έπμοιε ημοξ εθέβπμοξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδ 

ιεεμδμθμβία ηςκ VAR οπμδεζβιάηςκ, υπμο ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ημ ιέβζζημ 

ανζειυ ηςκ ζπέζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ πμο ιπμνμφκ κα έπμοκ μζ ιεηααθδηέξ ημο 

οπμδείβιαημξ πμο ελεηάγμοιε, πνάβια πμο δεκ ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ιε ηδκ πνχηδ 

ηαηδβμνία ηδξ ιίαξ ελίζςζδξ. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ ιέεμδμξ απυ ηδκ ηαηδβμνία αοηή 

είκαζ δ ιέεμδμξ ημο Johansen
23

 (1988).  

 

 

 

 

 

23 Johansen S., (1988),”Statistical analysis of cointegration vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control,  
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7.3.1 Έιεγρνο ησλ Engel -Granger  

Ζ ιέεμδμξ ηςκ Engel – Granger109 (1987) δ μπμία μκμιάγεηαζ ηαζ ιέεμδμξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ αάζεζ ηςκ ηαηαθμίπςκ ζηδνίγεηαζ ζημκ έθεβπμ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ 

ηςκ ηαηαθμίπςκ.  

Γζα ημκ έθεβπμ αοηυ μζ Engel–Granger πνυηεζκακ ηα παναηάης αήιαηα:  

 

Βήκα 1: Βνίζημοιε ηδκ ηάλδ μθμηθήνςζδξ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ.  

 

 

 Ακ δ ηάλδ μθμηθήνςζδξ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ είκαζ ίδζα ηυηε ζοκεπίγμοιε ηδ  

δζαδζηαζία ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ.  

 Ακ δ ηάλδ μθμηθήνςζδξ ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ δεκ είκαζ ίδζα ηυηε θέιε υηζ δεκ 

οπάνπεζ ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε.  

Ακ μζ δφμ ιεηααθδηέξ είκαζ μθμηθδνςιέκεξ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ εηηζιμφιε ιε ηδ ιέεμδμ 

ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ ηδκ ελίζςζδ (ελίζςζδ ζοκμθμηθήνςζδξ) βζα ηδ 

ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ζζμννμπίαξ.  

 

Yt =b0 +b1X t +ut (7.3)  

 

Απυ ηδκ παναπάκς ελίζςζδ (7.3) απμεδηεφμοιε ηα ηαηάθμζπα ut .  

 

Βήια 2: Δθανιυγμοιε ηδ ιεεμδμθμβία ηςκ ιμκαδζαίςκ νζγχκ βζα ηδ ζηαζζιυηδηα 

ηςκ ηαηαθμίπςκ (ζθάθιαηα ζζμννμπίαξ) ζηδκ παναηάης ελίζςζδ:  

 

 

Ζ παναπάκς ελίζςζδ δεκ πενζθαιαάκεζ ζηαεενυ υνμ δζυηζ ηα ηαηάθμζπα πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδ ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ είκαζ βφνς απυ ημ ιδδέκ. Γζα 

ημκ έθεβπμ ηδξ ζηαζζιυηδηαξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ut μζ Engel – Granger πανμοζίαζακ 
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έκακ πίκαηα ιε ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα ημκ έθεβπμ αοηυ δζαθμνεηζηυ απυ αοηυ ιε ηα 

ζηαηζζηζηά ηςκ εθέβπςκ ηςκ Dickey –Fuller. ημκ πίκαηα 7.3 πανμοζζάγμκηαζ μζ 

ηζιέξ αοηέξ.  

Οζ οπμεέζεζξ πμο εθέβπμοιε βζα ηδκ παναπάκς ελίζςζδ είκαζ μζ παναηάης:  

 

 

H0 : δ2 = 0 (υηακ δεκ οπάνπεζ ζηαζζιυηδηα ζηα ηαηάθμζπα ut δδθαδή δεκ οπάνπεζ  

ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ)  

 

Ζα : δ2 < 0 (υηακ οπάνπεζ ζηαζζιυηδηα ζηα ηαηάθμζπα ut δδθαδή οπάνπεζ 

ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ)  

 

Ζ ιδδεκζηή οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ tδ2 <t (ηνίζζιδ ηζιή ημο πίκαηα 7.4 ηςκ 

Engel – Granger).  

 

Πίλαθαο 7.3 : Κξίζηκεο ηηκέο η γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engel – 

Granger (EG – AEG)  

 

Πεγή : Mackinnon (1991) θαη R.F. Engel – B.S. Yoo “Forecasting and Testing in 

Cointegrated System”, Journal of Econometrics, Vol. 35.  
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Ζ ιέεμδμξ ηςκ Engel – Granger (1987) ιπμνεί κα επεηηαεεί θαη ζε πεξηζζόηεξεο 

από δύν κεηαβιεηέο. Γζα ημκ έθεβπμ αοηυ μζ Engel –Granger πνυηεζκακ ηα 

παναηάης αήιαηα:  

 

Βήκα 1: Βνίζημοιε ηδκ ηάλδ μθμηθήνςζδξ υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηδ ιεεμδμθμβία ηςκ ιμκαδζαίςκ νζγχκ.  

 

 Ακ δ ηάλδ μθμηθήνςζδξ υθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ ίδζα ηυηε ζοκεπίγμοιε ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ.  

 Ακ δ ηάλδ μθμηθήνςζδξ ηςκ ιεηααθδηχκ δεκ είκαζ ίδζα βζα υθεξ ηζξ 

ιεηααθδηέξ ηυηε θέιε υηζ δεκ οπάνπεζ ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ ηςκ 

ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε ή οπάνπεζ ζοκμθμηθήνςζδ ιεηαλφ εηείκςκ ηςκ 

ιεηααθδηχκ ιυκμ πμο έπμοκ ηδκ ίδζα ηάλδ μθμηθήνςζδξ μπυηε ζοκεπίγμοιε 

ηδ δζαδζηαζία ιε ηζξ ιεηααθδηέξ αοηέξ.  

 Ακ υθεξ μζ ιεηααθδηέξ είκαζ μθμηθδνςιέκεξ ηδξ ίδζαξ ηάλδξ εηηζιμφιε ιε ηδ 

ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ ηδκ ελίζςζδ (ελίζςζδ ζοκμθμηθήνςζδξ) 

βζα ηδ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ζζμννμπίαξ.  

Απυ ηδκ παναπάκς ελίζςζδ απμεδηεφμοιε ηα ηαηάθμζπα ut  
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Βήκα 2: Δθανιυγμοιε ηδ ιεεμδμθμβία ηςκ ιμκαδζαίςκ νζγχκ βζα ηδ ζηαζζιυηδηα 

ηςκ ηαηαθμίπςκ (ζθάθιαηα ζζμννμπίαξ) ζηδκ παναηάης ελίζςζδ:  

 

 

 

Ζ παναπάκς ελίζςζδ δεκ πενζθαιαάκεζ ζηαεενυ υνμ δζυηζ ηα ηαηάθμζπα πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδ ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ είκαζ βφνς απυ ημ ιδδέκ. Οζ 

οπμεέζεζξ πμο εθέβπμοιε βζα ηδκ παναπάκς ελίζςζδ είκαζ μζ ίδζεξ ιε ηδκ πενίπηςζδ 

ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ.  

 

 

 

7.3.2 Έιεγρνο ηνπ ζηαηηζηηθνύ Durbin – Watson γηα ηελ παιηλδξόκεζε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο  

Ο έθεβπμξ ηςκ Durbin –Watson ζηδνίγεηαζ ζηα παναηάης αήιαηα:  

 

Βήκα 1: Δηηζιμφιε ηδκ παθζκδνυιδζδ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ Τ=bμ+b1Υt+ut ηαζ απυ 

ηα ζθάθιαηα ηδξ παθζκδνυιδζδξ αοηήξ οπμθμβίγμοιε ημ ζηαηζζηζηυ ηςκ Durbin –

Watson (CRDW) απυ ημκ παναηάης ηφπμ:  

 

 

Όπμο n είκαζ ημ ιέβεεμξ ημο δείβιαημξ ηαζ u μ ανζειδηζηυξ ιέζμξ ηςκ ζθαθιάηςκ 

ηδξ παθζκδνυιδζδξ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ.  
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Βήκα 2: Ακ δ ηζιή ηςκ CRDW < d ηυηε δεπυιαζηε ηδ ιδδεκζηή οπυεεζδ H0 βζα ηδ 

ιδ ζοκμθμηθήνςζδ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε. Οζ ηνίζζιεξ ηζιέξ d έπμοκ 

οπμθμβζζηεί απυ ημοξ Sarganand Bhargana (1983) ηαζ Engel and Granger (1987) ηαζ 

είκαζ 0.511, 0.386, ηαζ 0.322 βζα επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ 1%, 5%, ηαζ 10% 

ακηίζημζπα ηαζ βζα 100 παναηδνήζεζξ110  

 

 

7.4 ρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ LM1,LGDP,LR2,LCPI 

ηνπ ππνδείγκαηνο  

 

ημ ηιήια αοηυ εα αζπμθδεμφιε ιε ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ ζπέζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ 

ιεηαλφ ηδξ ιεηααθδηήξ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ,ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ ημο 

επζημηίμο ηαζ ημο πθδεςνζζιμφ ηδξ Δθθάδμξ.  

 

Αημθμοεχκηαξ ηα αήιαηα ηςκ εθέβπςκ Engel – Granger ανίζημοιε ηδκ ηάλδ 

μθμηθήνςζδξ ηςκ ιεηααθδηχκ. ημ ηεθάθαζμ 6 είδαιε υηζ υθεξ μζ οπυ ελέηαζδ 

ιεηααθδηέξ ζηδκ θμβανζειζηή ημοξ ιμνθή είκαζ μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ. 

Δπμιέκςξ ιπμνμφιε κα πνμπςνήζμοιε ζηδκ δζαδζηαζία ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ. Ο 

πίκαηαξ 7.4 πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ παθζκδνμιήζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ 

βζα ηζξ ηνείξ ιεηααθδηέξ.  

 

 Πίλαθαο 7.4 : Engel – Granger πλνινθιήξσζεο  

Null Hypothesis: MAR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.498297  0.0135 

Test critical values: 1% level  -2.613010  

 5% level  -1.947665  

 10% level  -1.612573  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

R-squared 0.114621     Mean dependent var -0.001208 

Adjusted R-squared 0.114621     S.D. dependent var 0.054290 
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S.E. of regression 0.051084     Akaike info criterion -3.090490 

Sum squared resid 0.125260     Schwarz criterion -3.051881 

Log likelihood 76.71700     Hannan-Quinn criter. -3.075842 

Durbin-Watson stat 1.867446    

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα 7.4 παναηδνμφιε υηζ ηα ηαηάθμζπα είκαζ ζηάζζια 

βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ ελίζςζδξ  

 

ζηα επίπεδα ημοξ, tδ2 παξαηεξνύκε πσο ε ηηκή ηνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ η (ηνίζζιδ ηζιή ηςκ Engel –Granger) ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% 

ηαζ 10%. Απμννίπημοιε έηζζ ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ δεπυιαζηε πσο ππάξρεη 

ζηαζηκόηεηα ζηα θαηάινηπα ,θαη άξα ζπλνινθιήξσζε,θαη καθξνρξόληα ζρεζε 

ηζζνξνπίαο. Ζ ζπέζδ αοηή είκαζ ζζπονή αθμφ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ιυθζξ 1% 

ηα ζηαηζζηζηά ηςκ D-F ηαζ ημο επαολδιέκμο D-F (ADF) είκαζ ιζηνυηενα απυ ηζξ 

ηνίζζιεξ ηζιέξ ημο MacKinnon (βζα πνμκζηή οζηένδζδ ξ = 0).  
 

Οζ παθζκδνμιήζεζξ ηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί ζε επίπεδμ 5% ηαζ 

μζ ζοκηεθεζηέξ πνμζδζμνζζιμφ R2 δεκ είκαζ πμθφ ορδθμί, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ 

είκαζ θηςπυηενδ δ πνμζανιμβή ηδξ βναιιήξ παθζκδνυιδζδξ ζηα δεδμιέκα ημο 

δείβιαημξ. Γεκ οπάνπεζ πνυαθδια ακηίζημζπα ζηζξ παθζκδνμιήζεζξ ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ 

ζηαηζζηζηχκ ηςκ Durbin – Watson (1950) DW, αθμφ μζ ηζιέξ ζε υθεξ ηζξ πνμκζηέξ 

οζηενήζεζξ ηςκ ζηαηζζηζηχκ αοηχκ ανίζηεηαζ ιεηαλφ 0 < d < 2 δδθαδή οπάνπεζ 

εεηζηή αοημζοζπέηζζδ.  

 

Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ απμδεηηά, επεζδή μ ζοκηεθεζηήξ 

πνμζδζμνζζιμφ R
2
 είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ ζηαηζζηζηυ ηςκ Durbin – Watson ζε υθεξ 

ηζξ πνμκζηέξ οζηενήζεζξ, εα θέβαιε ηαζ υηζ ημ απμηέθεζια δεκ είκαζ ηίαδδθμ. Γδθαδή 

μζ παθζκδνμιήζεζξ ηςκ θμβανζειζηχκ ηζιχκ βζα υθεξ ηζξ ιεηααθδηέξ είκαζ δεκ είκαζ 

ηίαδδθεξ (spurious) (αθέπε Granger and Newbold
24

, 1974).  

 

 

 

 

24.Granger C.W.J. and Newbold P.(1974), ”Spurious Regressions in Econometrics”,Journal of Econometrics,Vol.2  
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7.5 πκπεξάζκαηα  

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ απυ ημκ πίκαηα 7.4 εηηζιήζαιε 

ηα ακηίζημζπα ηαηάθμζπα βζα ηάεε παθζκδνυιδζδ. ηδκ ζοκέπεζα εθέβλαιε ηδκ 

ζηαζζιυηδηα ηςκ ηαηαθμίπςκ ζφιθςκα ιε ημ αήια 2 ηδξ παναβνάθμο 7.3.1. Απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ ιμνθήξ ηςκ ελζζχζεςκ (εδχ πνέπεζ κα οπεκεοιίζμοιε υηζ μζ 

πεζναιαηζζιμί έβζκακ ζηδκ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ 

  

 δ μπμία δεκ πενζθαιαάκεζ ζηαεενά ηαζ ηάζδ) ηα ζηαηζζηζηά ηςκ Akaike ηαζ Schwartz 

δεκ ζοιθςκμφκ βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ ιμνθήξ ηδξ ελίζςζδξ (ανζειυξ πνμκζηχκ 

οζηενήζεςκ). φιθςκα ιε ηα ζηαηζζηζηά ηνζηήνζα ηςκ Akaike ηαζ Schwartz δ 

ηαθφηενδ ιμνθή ελίζςζδξ είκαζ αοηή πμο δεκ πενζέπεζ πνμκζηή οζηένδζδ (ν = 0) 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή δζαθέλαιε εηείκδ ηδ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ πμο δεκ πανμοζίαγεζ 

αοημζοζπέηζζδ (LM[prob] > 0.05) ή ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηαζ ζηα δφμ ηνζηήνζα δεκ 

οπήνλε αοημζοζπέηζζδ δζαθέλαιε ημ ηνζηήνζμ ημο Akaike.  

 

οβηνίκμκηαξ ηα ζηαηζζηζηά ηςκ DF ηαζ ADF ιε ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ ημο πίκαηα 7.4 

παναηδνμφιε πςξ ηα ηαηάθμζπα ζζμννμπίαξ βζα υθεξ ηζξ παθζκδνμιήζεζξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ ζηάζζια βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ιυθζξ 1% ηαζ ηαιία 

πνμκζηή οζηένδζδ (ν = 0). Άνα ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ υθεξ μζ ιεηααθδηέξ πμο 

πνδζζιμπμζήζαιε είκαζ ζοκμθμηθδνςιέκεξ δδθαδή οπάνπεζ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ 

ζζμννμπίαξ. Δπμιέκςξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ είκαζ δοκαηυ κα εηηζιήζμοιε ηαζ 

ηδκ ελίζςζδ δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ πμο ηδκ ηάκμοιε ζημ αιέζςξ επυιεκμ ηεθάθαζμ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 – ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΓΗΟΡΘΧΖ 

ΦΑΛΜΑΣΟ  

 

8.1 Δηζαγσγή  

ημ πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ ελεηάζαιε ηζξ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ 

ηςκ ιεηααθδηχκ ιαξ. Παν‟ υθα αοηά, βξαρπρξόληα είκαζ πζεακυκ κα ιδκ οπάνπεζ 

ιεηαλφ ημοξ ζπέζδ ζζμννμπίαξ. Ωξ εη ημφημο, ημ πζεακυκ ζθάθια ιπμνεί κα 

εεςνδεεί ςξ «ζθάθια ζζμννμπίαξ». φιθςκα ιε ημ ακηζπνμζςπεοηζηυ εεχνδια ηςκ 

Engel and Granger (1987) υηακ δφμ ιεηααθδηέξ ζοκμθμηθδνχκμκηαζ, ηυηε οπάνπεζ 

έκα οπυδεζβια δζυνεςζδξ θαεχκ, ημ μπμίμ ζοζπεηίγεζ ηζξ αναποπνυκζεξ ιεηααμθέξ 

ηςκ δφμ ιεηααθδηχκ ιε ηζξ απμηθίζεζξ απυ ηδ ιαηνμπνυκζα ζζμννμπία ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο. Ζ ιεεμδμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιεθέηδ αοηήξ 

ηδξ ζοζπέηζζδξ μκμιάγεηαζ Μδπακζζιυξ Γζυνεςζδξ θάθιαημξ (Error Correction 

Mechanism ECM).  

 

8.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

Ζ ιέεμδμξ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ έκαξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφιε κα 

εηηζιήζμοιε ηδ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ζζμννμπίαξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ δφμ ή 

πενζζζυηενςκ ιεηααθδηχκ. Οζ Engel and Granger (1987) έπμοκ δείλεζ υηζ ακ δφμ 

ιεηααθδηέξ Τ ηαζ Υ είκαζ ζοκμθμηθδνςιέκεξ, ηυηε οπάνπεζ ιία ιαηνμπνυκζα ζπέζδ 

ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ αοηχκ. Βναποπνυκζα υιςξ μζ ιεηααθδηέξ αοηέξ 

ιπμνεί κα ανίζημκηαζ ζε ακζζμννμπία. Ζ αναποπνυκζα αοηή ζπέζδ ακζζμννμπίαξ 

ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ ιεηααθδηχκ ιπμνεί κα δζαηοπςεεί ιε έκα οπυδεζβια πμο 

μκμιάγεηαζ ππόδεηγκα δηόξζσζεο ιαζώλ (ECM). Σν ζθάικα ηζνξξνπίαο 

(αληζνξξνπίαο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλελώζεη ηε βξαρπρξόληα κε 

ηε καθξνρξόληα πεξίνδν. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε απηή 

ιέγεηαη κεραληζκόο δηόξζσζεο ζθάικαηνο (Error Correction ΜechanismECM). 

Άνα δ ζοκάνηδζδ πμο πνμηφπηεζ βζα κα ζοκδέζεζ ηδ αναποπνυκζα ηαζ ηδ 

ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ δίκεηαζ απυ ηδκ παναηάης ζπέζδ: 

 

 υπμο ημ ut- 1είκαζ ημ ζθάθια ζζμννμπίαξ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζανιμβή 

ςξ πνμξ ηδ ιαηνμπνυκζα ζζμννμπία  

 -1 < θ < 0 είκαζ μ αναποπνυκζμξ ζοκηεθεζηήξ πνμζανιμβήξ,  
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 et είκαζ μ θεοηυξ ευνοαμξ  

 

 ΓΤtθαη ΓΥt ίκαζ μζ πνχηεξ δζαθμνέξ ηςκ ιεηααθδηχκ Τt ηαζ Υt μζ μπμίεξ 

είκαζ μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ, εκχ ημ ζθάθια ζζμννμπίαξ ut είκαζ 

μθμηθδνςιέκμ ιδδεκζηήξ ηάλδξ. Άνα ιπμνμφιε κα εηηζιήζμοιε ιε ηδ ιέεμδμ 

ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ ηδκ παναπάκς ζοκάνηδζδ.  

 

Ακ μζ ιεηααθδηέξ Τ ηαζ Υ είκαζ μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1), ηυηε μζ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ημοξ ΓΤ ηαζ ΓΥ είκαζ ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0), μπυηε ημ ανζζηενυ ιέθμξ ηδξ 

ζοκάνηδζδξ είκαζ ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0). Γζα κα έπεζ κυδια δ παναπάκς ζοκάνηδζδ εα 

πνέπεζ ηαζ ημ δελί ιέθμξ κα είκαζ ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0) πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ 

ζθάθια ζζμννμπίαξ ut- 1 εα πνέπεζ κα είκαζ ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0), δδθαδή μζ 

ιεηααθδηέξ ηδξ ζοκάνηδζδξ κα ζοκμθμηθδνχκμκηαζ.  

ηζξ μζημκμιζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ειπθέημκηαζ πενζζζυηενεξ απυ δφμ 

ιεηααθδηέξ. Άνα ιπμνεί κα οπάνπμοκ ηαζ πενζζζυηενα απυ έκα ζοκμθμηθδνςιέκα 

δζακφζιαηα ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ. Δπμιέκςξ ακ οπάνπμοκ k ιεηααθδηέξ μζ μπμίεξ 

είκαζ μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1), ηυηε μ ιέβζζημξ ανζειυξ ηςκ 

ζοκμθμηθδνςιέκςκ δζακοζιάηςκ πμο ιπμνεί κα οπάνλεζ είκαζ k-1 δζακφζιαηα. Ακ 

αοηυ ζοιααίκεζ, ηυηε δ εηηίιδζδ εκυξ οπμδείβιαημξ δζυνεςζδξ θαεχκ δεκ είκαζ 

δοκαηή ιε ηδκ ιέεμδμ Engel and Granger. Ο θυβμξ είκαζ υηζ δ OLS εηηίιδζδ ηδξ 

ζηαηζζηζηήξ παθζκδνμιήζεςξ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ είκαζ ζοκεπήξ εηηίιδζδ 

μπμζμοδήπμηε δζακφζιαημξ ζοκμθμηθήνςζδξ, αθμφ οπάνπεζ ημ πνυαθδια ηδξ 

ηαοημπμίδζδξ. Γεκ βκςνίγμοιε ιε άθθα θυβζα, ζε πμζα ιαηνμπνυκζα ζπέζδ 

ακαθένμκηαζ ηα OLS ηαηάθμζπα. Ωξ εη ημφημο, απαζημφκηαζ άθθεξ ιέεμδμζ 

εηηζιήζεςξ πμο παναηάιπημοκ ημ παναπάκς πνυαθδια, υπςξ δ πνμζέββζζδ ημο 

Johansen πμο εα δμφιε παναηάης δ μπμία ηάκεζ δοκαηή ηδκ ακένεοζδ ημο ιέβζζημο 

ανζειμφ αοηχκ ηςκ ζοκμθμηθδνςιέκςκ δζακοζιάηςκ. Τπάνπμοκ υιςξ ζμαανά 

πνμαθήιαηα ενιδκείαξ, υπςξ βζα πανάδεζβια, πμζμ απυ ηα δζακφζιαηα πνάβιαηζ 

ακηζζημζπεί ζηδκ οπμηζεέιεκδ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ή πμζα είκαζ δ ζδιαζία ηςκ 

οπμθμίπςκ
25

 .  

Έκα οπμζφκμθμ ηςκ ιεηααθδηχκ εθέβπεηαζ βζα κα ελαηνζαςεεί ακ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηέξ, έηζζ χζηε κα δζαπζζηςεεί ακ ιπμνμφκ κα δζαβναθμφκ απυ ημ οπυδεζβια. 

Σέημζμζ ζπεηζημί ζηαηζζηζημί έθεβπμζ πενζθαιαάκμοκ ημ ζηαηζζηζηυ F ηαζ ημ 

ζηαηζζηζηυ δείηηδ ηδξ θμβανζειζζιέκδξ πζεακυηδηαξ (log-likelihood). Κάεε ιία απυ  

25 Thomas (1997), ζζ 440-444  
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ηζξ ζηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηέξ εηααθδηέξ δζαβνάθεηαζ απυ ημ βεκζηυ δοκαιζηυ 

οπυδεζβια, εκχ πανάθθδθα δζαηδνείηαζ μ υνμξ ηδξ δζυνεςζδξ ημο ζθάθιαημξ μ 

μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ ανκδηζηυξ ηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυξ ζε επίπεδμ π.π 5%. Οζ 

ζηαηζζηζημί έθεβπμζ δεκ απμννίπημοκ ηδ ιδδεκζηή οπυεεζδ πμο θέεζ υηζ μζ 

επζθεβιέκμζ ζοκηεθεζηέξ είκαζ ιδδέκ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5%. Γζαβνάθμκηαξ 

ημοξ ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημφξ ζοκηεθεζηέξ ηδξ παθζκδνυιδζδξ θαιαάκμοιε ηζξ 

ιεηααθδηέξ εηείκεξ πμο είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ υπςξ ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ημο 

υνμο δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ κα είκαζ ανκδηζηυξ ηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυξ. Ο 

εηηζιδιέκμξ ζοκηεθεζηήξ ημο υνμο δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ ιεηνά ηδκ ηαπφηδηα 

πνμζανιμβήξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ ζζμννμπίαξ ζημ δοκαιζηυ 

οπυδεζβια. Ζ πνδζζιμπμίδζδ υθςκ ηςκ δζαβκςζηζηχκ εθέβπςκ, είκαζ απαναίηδημζ βζα 

ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ οπμδεζβιάηςκ δζυνεςζδξ θαεχκ.  

Ζ εηηίιδζδ εκυξ οπμδείβιαημξ δζυνεςζδξ θαεχκ ιπμνεί κα βίκεζ ζε δφμ ζηάδζα 

ζφιθςκα ιε ημοξ Engel and Granger (1987), αθμφ αέααζα πνμδβμοιέκςξ έπεζ βίκεζ μ 

έθεβπμξ ζοκμθμηθήνςζδξ.  

Οζ Engel – Granger επμιέκςξ πνμηείκμοκ ιία δζαδζηαζία πμο πενζθαιαάκεζ δφμ 

ζηάδζα:  

 

  ημ πνχημ ζηάδζμ εηηζιάηαζ δ ζοκάνηδζδ ζοκμθμηθήνςζδξ ιε OLS ηαζ 

οπμθμβίγμοιε ηα ηαηάθμζπα.  

 ημ δεφηενμ ζηάδζμ ηα αθδεζκά θάεδ ακζζμννμπίαξ ακηζηαείζηακηαζ ιε ηα 

εηηζιδιέκα ηαηάθμζπα, μπυηε βίκεηαζ δ εηηίιδζδ ηδξ ελίζςζδξ :  

ΓΤ= lμgged (ΓYt ,ΓXt ....) +θut- 1 +et ιε ηδκ ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ.  

 

Σμ οπυδεζβια αοηυ είκαζ δοκαιζηυ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ παθζκδνυιδζδ ηδξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ πμο έπμοιε ζηαηζηυ οπυδεζβια. Γζα ημκ θυβμ αοηυ μζ Engel and 

Granger πνυηεζκακ ημ δεφηενμ ζηάδζμ εηηίιδζδξ ημο οπμδείβιαημξ. Δπεζδή δ 

οζηένδζδ ημο ζθάθιαημξ ζζμννμπίαξ ut- 1 δεκ είκαζ βκςζηή, ημ οπυδεζβια δεκ ιπμνεί 

κα εηηζιδεεί άιεζα. Γζα ημ θυβμ αοηυ πνμηείκεηαζ δ ακηζηαηάζηαζδ ημο ut απυ ηδκ 

εηηίιδζδ ημο πνχημο ζηαδίμο πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ 

ηεηναβχκςκ ημο ζηαηζημφ οπμδείβιαημξ ηδξ ζοκμθμηθδνςιέκδξ ελίζςζδξ. Γζα ημκ 

ανζειυ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ζηζξ ιεηααθδηέξ ιε ηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ πμο 

πενζθαιαάκμκηαζ ζημ οπυδεζβια πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ηνζηήνζα ηςκ Akaike (AIC) and 

Schwarz (SCH), ηαεχξ ηαζ υθμζ μζ ζηαηζζηζημί ηαζ δζαβκςζηζημί έθεβπμζ βζα ηδκ 

ηαηαθθδθυηδηα ημο παναπάκς οπμδείβιαημξ. Δδχ εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε ημ 

πνυαθδια ηδξ ηακμκζημπμίδζδξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκιεηααθδηχκ, ημ μπμίμ ιαγί 
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ιε ημ πνυαθδια ηδξ ιδ ιμκαδζηυηδηαξ ηςκ ζπέζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ απμηεθμφκ ηα 

ααζζηά ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηςκ Engel and Granger υηακ ελεηάγμοιε 

δφμ ιεηααθδηέξ.  

 

8.3 Δμηζώζεηο δηόξζσζεο ζθάικαηνο ζηηο παιηλδξνκήζεηο ζπλνινθιήξσζεο 

κεηαμύ ηεο κεηαβιεηήο LM1 θαη απηέο ησλ LGDPN LR2 θαη LCPI ηεο Διιάδαο  

Έπμκηαξ εηηζιήζεζ ηζξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηδξ ιεηααθδηήξ LM1 ηαζ 

αοηέξ ηςκ LGDPN LR2 ηαζ LCPI ηδξ Δθθάδαξ εα πανμοζζάζμοιε ηζξ ακηίζημζπεξ 

ελζζχζεζξ δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ,βζα ηάεε ιεηααθδηή ζφιθςκα ιε ηδκ ελίζςζδ 

(6.4.1). Δπεζδή υθεξ μζ ιεηααθδηέξ πμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ παναπάκς ελίζςζδ 

είκαζ ζηάζζιεξ ζηζξ πνχηεξ δζαθμνέξ ημοξ, ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηδκ OLS 

ζηδκ εηηίιδζδ αοηήξ ηδξ ελίζςζδξ . ημκ πίκαηα 8.3.1 πανμοζζάγμκηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ απυ ημζκμφ εηηίιδζδξ αναποπνυκζςκ ηαζ ιαηνμπνυκζςκ 

παναιέηνςκ ηαζ δ εηηίιδζδ ημο ζοκηεθεζηή ημο θάεμοξ ακζζμννμπίαξ.  

 

Οζ δζαβκςζηζημί έθεβπμζ ηςκ ηαηαθμίπςκ πενζθαιαάκμοκ ημοξ εθέβπμοξ LM ηςκ 

Breusch (1978) – Godfrey (1980) βζα ηδκ πζεακή πανμοζία αοημζοζπέηζζδξ, ημκ 

έθεβπμ Jarque – Bera (1980) βζα ηδκ ηακμκζηυηδηα, ημκ έθεβπμ Ramsey RESET 

(1969) βζα θαεειέκδ ελεζδίηεοζδ ημο οπμδείβιαημξ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκανηδζζαηή ημο 

ιμνθή ηαζ ημκ έθεβπμ White (1980) βζα ηδκ εηενμζηεδαζηζηυηδηα.  

ημκ πίκαηα 8.3.1 δίκμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εηηζιήζεςκ ημο οπμδείβιαημξ 

δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ ηςκ ηνζχκ ιεηααθδηχκ :  
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Πίλαθαο 8.3.1 : Τπόδεηγκα δηόξζσζεο ζθάικαηνο ηνπ ΑΔΠ (LGDP), ησλ 

Δπελδύζεσλ 

 

Dependent Variable: DLM1   

Sample (adjusted): 1964 2009   

Included observations: 46 after adjustments  

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.011810 0.020770 0.568593 0.5728 

DLM1(-1) 0.263284 0.205783 1.279426 0.2081 

DLGDPN(-1) 0.542346 0.223381 2.427896 0.0198 

DLR2(-3) -0.101364 0.111289 -0.910819 0.3678 

DLCPI(-3) 0.139195 0.096654 1.440140 0.1576 

MAR(-1) -0.092717 0.176481 -0.525365 0.6022 

R-squared 0.570149     Mean dependent var 0.126154 

Adjusted R-squared 0.516418     S.D. dependent var 0.081867 

S.E. of regression 0.056931     Akaike info criterion -2.772861 

Sum squared resid 0.129644     Schwarz criterion -2.534343 

Log likelihood 69.77581     Hannan-Quinn criter. -2.683511 

F-statistic 10.61110     Durbin-Watson stat 1.919671 

Prob(F-statistic) 0.000002    

 

LM1=-0.263LM1t-1 - 0.542LGDPNt-1+-0.101DLR2t-3 -0.139DLCPIt-3  +0.092717 

MAR(-1) 

Απυ ημκ πίκαηα 8.3.1 παναηδνμφιε υηζ υθεξ μζ εηηζιήζεζξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ δεκ είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ αθμφ εα έπνεπε ημ prob. Όθςκ ηςκ ιεηααθδηχκ κα είκαζ 

ιζηνυηενμ ημο  0.05. Ο αναποπνυκζμξ ζοκηεθεζηήξ πνμζανιμβήξ (θ) είκαζ ανκδηζηυξ 

(δδθ. -1 < θ < 0) ηαζ ακένπεηαζ ζε -0.09217 πνάβια πμο ζδιαίκεζ πςξ είκαζ ιέζα ζηα 

υνζα πμο ζέζακε θαη άξα γίλεηαη δεθηόο.Σμ prob. είκαζ 0,602 δδθ. ιδ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηυξ.  

 

Δπμιέκςξ οπάνπεζ αναποπνυκζα ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ,ημο ΑΔΠ ,ημο επζημηίμο ηαζ ημο πθδεςνζζιμφ αθμφ μ ζοκηεθεζηήξ ηςκ 
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ηαηαθμίπςκ ιε ιία πνμκζηή οζηένδζδ είκαζ ανκδηζηυξ ζηα επζηνεπηά υνζα. Σμ 

πμζμζηυ πμο μνίγεηαζ απυ ημ αναποπνυκζμ ζοκηεθεζηή πνμζανιμβήξ, δείπκεζ υηζ δ 

δζυνεςζδ απυ ηδκ αναποπνυκζα πνμξ ηδκ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ βίκεηαζ ηαηά ιυθζξ 

9,217% εηδζίςξ.  

 

 

8.4 πκπεξάζκαηα  

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ελίζςζδξ δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ ζηζξ παθζκδνμιήζεζξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηδξ ιεηααθδηήξ LM1 ηαζ αοηέξ ηςκ LGDPN LR2 ηαζ LCPI 

ηδξ Δθθάδαξ παναηδνμφιε όηη ππάξρεη βξαρπρξόληα ζρέζε κεηαμύ ησλ 

ζπληειεζηώλ πνπ εμεηάδνπκε δηόηη ν ζπληειεζηήο ησλ θαηαινίπσλ κε κία 

ρξνληθή πζηέξεζε είλαη  αξλεηηθόο ζηα επηηξεπηά όξηα,αιιά ζηαηηζηηθά δελ 

αγγίδεη ηα όξηα ζεκαληηθόηεηαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 – ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΑΝΤΜΑΣΗΚΧΝ  

ΑΤΣΟΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΔΧΝ (VAR ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ)  

 

9.1 Δηζαγσγή  

Σα οπμδείβιαηα δζακοαζιαηζηχκ αοημπαθζκδνμιήζεςκ (οπμδείβιαηα VAR) 

απμηεθμφκ έκα ζφζηδια ελζζχζεςκ υπμο υθεξ μζ ιεηααθδηέξ είκαζ εκδμβεκείξ ηαζ 

ηάεε ιζα απυ αοηέξ πνμζδζμνίγεηαζ ςξ ζοκάνηδζδ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηζιχκ υθςκ 

ηςκ οπυθμζπςκ ιεηααθδηχκ ημο ζοζηήιαημξ. Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ 

ζοκμθμηθήνςζδ πμο ακαθέναιε ζημ ηεθάθαζμ 7 ηαζ ζηα οπμδείβιαηα δζυνεςζδ 

θαεχκ πμο ακαθέναιε ζημ ηεθάθαζμ 8 ιπμνεί κα ιεθεηδεμφκ ηαθφηενα 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οπμδεζβιάηςκ δζακοζιαηζηχκ 

αοημπαθζκδνμιήζεςκ (οπμδείβιαηα VAR).  

 

 

9.2 Έλλνηεο θαη νξηζκνί  

 

Μζα παναηηδνζζηζηή ζδζυηδηα ηςκ οπμδεζβιάηςκ VAR είκαζ υηζ υθεξ μζ εκδμβεκείξ 

ιεηααθδηέξ εηθνάγμκηαζ ςξ πνμξ ηζξ πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηςκ ζδίςκ (εκδμβεκχκ) 

ιεηααθδηχκ ημο. Έκα οπυδεζβια VAR ιπμνεί κα βναθεί ςξ ελήξ :  

 

 

  

Όπμο :  

 Yt : είκαζ ημ δζάκοζια είκαζ ημ δζάκοζια ηςκ εκδμβεκχκ ιεηααθδηχκ.  

 

 Γ: είκαζ ημ δζάκοζια ηςκ ζηαεενχκ υνςκ.  
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 At(i = 1,2) είκαζ μζ ιήηνεξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ηςκ εκδμβεκχκ ιεηααθδηχκ ιε 

πνμκζηέξ οζηενήζεζξ.  

 

 et είκαζ ημ δζάκοζια ηςκ ηαηαθμίπςκ.  

 

 

ηδκ παναπάκς ζπέζδ δ ιεηααθδηή Y είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ πανεθεμοζχκ ηζιχκ ηδξ. 

Ακηί υιςξ ιζαξ ιυκμ ιεηααθδηήξ εα ιπμνμφζαιε κα είπαιε πενζζζυηενεξ 

ιεηααθδηέξ. Γεκζηά εα ιπμνμφζαιε κα είπαιε k δζαθμνεηζηέξ ιεηααθδηέξ πνάβια 

πμο ζδιαίκεζ έκα δζάκοζια ζηήθδξ δζαζηάζεςκ kx1. Σμ δζάκοζια αοηυ είκαζ 

ζοκάνηδζδ ή εηθνάγεηαζ ζε υνμοξ πανεθεμοζχκ ηζιχκ ημο, ελμφ ηαζ μ υνμξ 

αοημπαθίκδνμιμ ή δζακοζιαηζηή αοημπαθζκδνυιδζδ (Vector Autoregression). Γζα 

πανάδεζβια έζης k=2 ηαζ p=1 μπυηε έπμοιε ημ ελήξ ζφζηδια δφμ ελζζχζεςκ :  

 

 

 

 

ημ παναπάκς ζφζηδια έπμοιε δφμ ιεηααθδηέξ ηαζ ηάεε ιζα εηθνάγεηαζ ςξ 

βναιιζηυξ ζοκδοαζιυξ ημο εαοημφ ηδξ ιε πνμκζηή οζηένδζδ ιζαξ πενζυδμο ηαζ ηδξ 

ηζιήξ ηδξ άθθδξ ιεηααθδηήξ, πάθζ ιε πνμκζηή οζηένδζδ ιίαξ πενζυδμο. Σμ ζφζηδια 

αοηυ ζοκζζηά αοηυ πμο μκμιάγεηαζ οπυδεζβια αοημπαθίκδνμιμο δζακφζιαημξ (Vector 

Autoregressive Model)ή απθχξ VAR
26

 . ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ, είκαζ έκα 

οπυδεζβια αοημπαθίκδνμιμο δζακφζιαημξ ηάλεςξ 1 ή VAR(1).  

 

 

Όπςξ βκςνίγμοιε, βζα ηδκ δζεκένβεζα πνμαθέρεςκ ιε ηδκ πνήζδ εκυξ μζημκμιεηνζημφ 

οπμδείβιαημξ ζοζηήιαημξ ελζζχζεςκ, ημοθάπζζημκ ζηδκ αναποπνυκζα πενίμδμ, δεκ 

απαζηείηαζ βκχζδ δζανεςηζηχκ παναιέηνςκ αθθά ιυκμ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ 



136 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

ακδβιέκδξ ιμνθήξ, δ εηηίιδζδ ηςκ μπμίςκ είκαζ πάκημηε εθζηηή ιε ηδκ ηθαζζηή 

ιέεμδμ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ.  

26 Γνζηζάηδξ Ν. (2007), “Πακεπζζηδιζαηέξ Παναδυζεζξ ζηα εζδζηά εέιαηα Οζημκμιεηνίαξ”, Δηδ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ  

Γζα ηδκ μνεή εηηίιδζδ εκυξ VAR οπμδείβιαημξ, εα πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκηαζ 

μνζζιέκεξ ααζζηέξ οπμεέζεζξ, ηυζμ βζα ηζξ εκδμβεκείξ ιεηααθδηέξ, υζμ ηαζ βζα ηα 

ηαηάθμζπα. Μζα ααζζηή οπυεεζδ πμο ηάκμοιε ζε έκα VAR οπυδεζβια είκαζ υηζ ημ 

δζάκοζια ηςκ ηαηαθμίπςκ έπεζ ιέζμ ιδδέκ ηαζ επίζδξ ημ ηαηάθμζπμ ηάεε ελίζςζδξ 

πςνζζηά έπεζ ζηαεενή δζαηφιακζδ πμο μζ ηζιέξ ημο δεκ αοημζοζπεηίγμκηαζ, αθθά ημ 

ηαηάθμζπμ αοηυ ιπμνεί κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ ηαηάθμζπμ άθθδξ ελίζςζδξ (Γδιεθή 

2001). 

Μζα ελίζμο ζδιακηζηή οπυεεζδ πμο ηάκμοιε είκαζ υηζ ημ οπυδεζβια VAR είκαζ 

ζηάζζιμ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ δζάκοζια ηςκ εκδμβεκχκ ιεηααθδηχκ έπεζ ζηαεενυ 

ιέζμ, ζηαεενή δζαηφιακζδ ηαζ μζ ιήηνεξ ηδξ ζοκδζαηφιακζδξ ιεηαλφ Y ηαζ Y + k 

ελανηχκηαζ απυ ηδκ απυζηαζδ k ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ηαζ υπζ απυ ημκ πνυκμ (Κάημξ 

2004)115 .  

Ακ μζ παναπάκς οπμεέζεζξ πθδνμφκηαζ, ηυηε δ εηηίιδζδ ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ 

ηςκ ελζζχζεςκ ημο ζοζηήιαημξ VAR δίκεζ ζοκεπείξ ηαζ απμηεθεζιαηζημφξ εηηζιδηέξ 

παναιέηνςκ. Δκημφημζξ είκαζ δφζημθμ κα ενιδκεοημφκ απυ μζημκμιζηήξ πθεονάξ μζ 

εηηζιδιέκμζ ζοκηεθεζηέξ ημο VAR ζοζηήιαημξ.  

 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ οπμδεζβιάηςκ VAR εα πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ημκ ανζειυ ηςκ 

πνμκζηχκ οζηενήζεςκ, δδθαδή ηδκ ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ. ηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ δ ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ είκαζ άβκςζηδ, μπυηε πνέπεζ κα ηδκ 

πνμζδζμνίζμοιε. Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηάλδξ ημο VAR οπμδείβιαημξ βίκεηαζ ιε 

ημοξεθέβπμοξ ημο θυβμο πζεακμθακεζχκ (LR), ηαεχξ ηαζ ηα ηνζηήνζα ηςκ Akaike 

(AIC) ηαζ Schwartz (SCH) (Κάημξ 2004).πέζδ ακάιεζα ζηα οπμδείβιαηα 

ζοκμθμηθήνςζδξ (ζηαηζηά) ηαζ ζηα οπμδείβιαηα δζυνεςζδξ θαεχκ (δοκαιζηά) 

ιπμνεί κα ιεθεηδεμφκ ηαθφηενα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οπμδεζβιάηςκ 

δζακοζιαηζηχκ αοημπαθζκδνμιήζεςκ (οπμδείβιαηα VAR). Ζ ζδιαζία ημο δοκαιζημφ 

ζοζηήιαημξ ελζζχζεςκ είκαζ υηζ ιαξ επζηνέπεζ κα ελεηάζμοιε αιέζςξ ακ μζ 

ιεηααθδηέξ πμο ελεηάγμοιε ζοκμθμηθδνχκμκηαζ. Απυ ηδκ ζηζβιή πμο μζ ιεηααθδηέξ 

είκαζ ιδ ζηάζζιεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1) ηαζ μζ πνχηεξ δζαθμνέξ ημοξ είκαζ ζηάζζιεξ 

ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0),εα πνέπεζ ημ ζφζηδια κα είκαζ ζοκεπέξ, δδθαδή μζ υνμζ ημο 

ζοζηήιαημξ ζημ δελί ιέθμξ κα είκαζ ηαζ αοημί ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0). Αοηυ 

δζαζθαθίγεηαζ υηακ δ ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ ηαζ αοηή ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0) 

δδθαδή υηακ μζ ιεηααθδηέξ πμο ελεηάγμοιε ζοκμθμηθδνχκμκηαζ.  
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9.3 Σάμε VAR Τπνδείγκαηνο  

 

Γζα ηδκ εηηίιδζδ ηςκ οπμδεζβιάηςκ VAR εα πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ημκ ανζειυ ηςκ 

πνμκζηχκ οζηενήζεςκ, δδθαδή ηδκ ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ. ηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ δ ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ είκαζ άβκςζηδ, μπυηε πνέπεζ κα ηδκ 

πνμζδζμνίζμοιε. Ο πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηάλδξ ημο VAR οπμδείβιαημξ βίκεηαζ ιε ημοξ 

εθέβπμοξ ημο θυβμο πζεακμθακεζχκ (LR), ηαεχξ ηαζ ηα ηνζηήνζα ηςκ Akaike (AIC) 

ηαζ Schwartz (SCH).  

 

Γζα κα ανμφιε ηδκ ηάλδ εκυξ VAR οπμδείβιαημξ οπμεέημοιε υηζ μζ ζοκηεθεζηέξ ημο 

VAR οπμδείβιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζηζξ k πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ζδιεζχκμκηαζ ιε ηδ 

ιήηνα A = [A1,A2,...Ak ] . Ανπίγμκηαξ απυ ηδ ιήηνα αοηή πμο έπεζ ημ ιεβαθφηενμ 

ανζειυ ηςκ ζοκηεθεζηχκ ημο VAR οπμδείβιαημξ εθέβπμοιε ηζξ παναηάης οπμεέζεζξ:  

 

Ζν: Ak=0  

Ζα: Ak # 0  

 

ηαζ ζηδ ζοκέπεζα  

 

Ζν: Ak-1 =0  

Ζα: Ak-1 # 0 , δμεέκημξ υηζ Ak =0  

Ο έθεβπμξ ζηαιαηά (πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζηαηζζηζηυ LR) υηακ απμννίπηεηαζ δ 

ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ επζθέβεηαζ δ ηάλδ ν ημο VAR 

οπμδείβιαημξ, πμο ηοιαίκεηαζ απυ 1<ν<k. φιθςκα ιε ημ ζηαηζζηζηυ LR δ ιδδεκζηή 

οπυεεζδ απμννίπηεηαζ υηακ δ ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ είκαζ ν= 1.  

 

Ο πίκαηαξ 9.4.1 πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα βζα ηδκ επζθμβή ηδξ ηαθφηενδξ ηάλδξ 

ημο VAR οπμδείβιαημξ. Υνδζζιμπμζήεδηε ημ ηνζηήνζμ LR βζα ηδκ επζθμβή ημο 

ηαηάθθδθμο ανζειμφ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ.  
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Πίλαθαο 9.4.1 – Απνηειέζκαηα ηάμεο VAR ππνδείγκαηνο  

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LM1 LGDPN LR2 LCPI     

Exogenous variables: C      

Date: 01/13/10   Time: 13:04     

Sample: 1960 2009      

Included observations: 46     

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -59.78040 NA   0.000188  2.773061  2.932073  2.832628 

1  275.1627  597.0724  1.79e-10 -11.09403  -10.29897*  -10.79619* 

2  294.6203   31.30148*   1.57e-10*  -11.24436* -9.813252 -10.70826 

3  301.4339  9.776042  2.44e-10 -10.84495 -8.777794 -10.07058 

4  313.5493  15.27595  3.14e-10 -10.67606 -7.972849 -9.663420 

 

 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα 9.4.1 ε θαιύηεξε ηάμε (LR) ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο είλαη γηα Lag = 2 (δει. ΓΤΟ ρξνληθέο πζηεξήζεηο). Γζα ν = 2 

(πνμκζηέξ οζηενήζεζξ) ηαζ k = 4 (ανζειυξ ιεηααθδηχκ) έθεβπμξ ζηαιαηά 

(πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζηαηζζηζηυ LR), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε (Ζν: 

Ak=0 ).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 - ΤΝΟΛΟΚΛΖΡΧΖ KAI VAR  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ  

 

10.1 Δηζαγσγή  

ημ ηεθάθαζμ αοηυ δζενεοκμφιε ακ οπάνπμοκ ιαηνμπνυκζεξ ζπέζεζξ ζζμννμπίαξ 

ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε. Βαζζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ δζενεφκδζδ αοηή 

είκαζ δ βκχζδ ηςκ a priori πενζμνζζιχκ, δδθαδή ηςκ πνμζήιςκ ηςκ ζοκηεθεζηχκ 

ηςκ ιεηααθδηχκ πμο εεςνμφκηαζ ςξ ενιδκεοηζηέξ ιεηααθδηέξ (ελαβςβέξ ηαζ 

επεκδφζεζξ), ζε ιζα ζοκάνηδζδ ιε ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ιζα μζημκμιζηή ιεηααθδηή 

απυ αοηέξ πμο ιεθεημφιε.  

 

10.2 Τπνδείγκαηα VAR  

Ζ ζπέζδ ζ‟έκα ζηαηζηυ οπυδεζβια ζοκμθμηθήνςζδξ ηαζ ζ‟έκα οπυδεζβια δζυνεςζδξ 

θαεχκ ιπμνεί κα ιεθεηδεεί ηαθφηενα υηακ πνδζζιμπμζμφιε ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ 

αοημπαθίκδνμιςκ δζακοζιαηζηχκ οπμδεζβιάηςκ (οπμδείβιαηα VAR). Ακ έπμοιε έκα 

ζφζηδια ελζζχζεςκ δζυνεςζδξ θαεχκ ιε δφμ ιεηααθδηέξ, ηυηε ιπμνμφιε ημ 

ζφζηδια αοηυ κα ημ εεςνήζμοιε ςξ έκα αοημπαθίκδνμιμ οπυδεζβια VAR(2) ζηζξ 

πνχηεξ ημο δζαθμνέξ ιε επζπθέμκ ημκ υνμ ηδξ δζυνεςζδξ ηςκ θαεχκ ut- 1.  

 

Ακ εεςνήζμοιε ημ παναηάης ζφζηδια δζυνεςζδξ θαεχκ ιε ηζξ δφμ ιεηααθδηέξ 

Ytηαζ Xt ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε ημ ζφζηδια αοηυ ςξ έκα οπυδεζβια VAR ζηζξ 

πνχηεξ δζαθμνέξ ιε ημκ υνμ ut- 1 ηδξ δζυνεςζδξ θάεμοξ, δδθαδή ηδκ απυηθζζδ απυ 

ηδ ιαηνμπνυκζα ζζμννμπία ηδξ πνμδβμφιεκδξ πενζυδμο.  
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ηζξ παναπάκς ελζζχζεζξ εα έπμοιε :  

Όπμο μζ ιεηααθδηέξ Ytηαζ Xt είκαζ μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1) ηαζ ηα θάεδ 

V1t ηαζ V2t είκαζ ημ ηαεέκα θεοηυξ ευνοαμξ ηαζ ιπμνεί ιεηαλφ ημοξ κα 

ζοζπεηίγμκηαζ. Ο ανζειυξ ηςκ οζηενήζεςκ επζθέβεηαζ ακάθμβα ιε ημ δείβια. Ζ 

ζδιαζία ημο δοκαιζημφ ζοζηήιαημξ ελζζχζεςκ είκαζ υηζ ιαξ επζηνέπεζ κα 

ελεηάζμοιε αιέζςξ ακ μζ ιεηααθδηέξ Yt ηαζ Xt ζοκμθμηθδνχκμκηαζ. Αθμφ μζ 

ιεηααθδηέξ Yt ηαζ Xt είκαζ ιδ ζηάζζιεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1) ηαζ μζ πνχηεξ δζαθμνέξ 

ημοξ  ΓYt ηαζ  ΓXt εα είκαζ ζηάζζιεξ ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0). Δπμιέκςξ βζα κα είκαζ ημ 

ζφζηδια ζοκεπέξ εα πνέπεζ ηαζ μζ υνμζ ζημ δελί ιέθμξ κα είκαζ ηαζ αοημί ιδδεκζηήξ 

ηάλδξ Η(0). Αοηυ δζαζθαθίγεηαζ υηακ δ ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ ηαζ αοηή 

ιδδεκζηήξ ηάλδξ Η(0) δδθαδή υηακ μζ ιεηααθδηέξ Yt ηαζ Xt ζοκμθμηθδνχκμκηαζ.  

Πίλαθαο 10.2.1  Vector Autoregression Estimates 

 Vector Autoregression Estimates   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

 LM1 LGDPN LR2 LCPI 

LM1(-1)  0.925931  0.378014  0.002811  0.048445 

  (0.20091)  (0.14856)  (0.25965)  (0.23725) 
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 [ 4.60872] [ 2.54450] [ 0.01083] [ 0.20420] 

LM1(-2) -0.248043 -0.327238 -0.297502 -0.090868 

  (0.25206)  (0.18638)  (0.32576)  (0.29765) 

 [-0.98407] [-1.75572] [-0.91326] [-0.30529] 

LM1(-3)  0.187951  0.045992 -0.225406 -0.435530 

  (0.22175)  (0.16397)  (0.28659)  (0.26185) 

 [ 0.84759] [ 0.28049] [-0.78652] [-1.66325] 

LGDPN(-1)  0.740911  1.196931  0.972931  0.525284 

  (0.27529)  (0.20357)  (0.35579)  (0.32508) 

 [ 2.69134] [ 5.87984] [ 2.73457] [ 1.61584] 

LGDPN(-2) -0.421730 -0.415987 -0.365409 -0.182742 

  (0.37114)  (0.27444)  (0.47967)  (0.43827) 

 [-1.13630] [-1.51576] [-0.76180] [-0.41696] 

LGDPN(-3) -0.246851  0.138492 -0.043518  0.311995 

  (0.26419)  (0.19535)  (0.34144)  (0.31197) 

 [-0.93438] [ 0.70893] [-0.12745] [ 1.00008] 

LR2(-1)  0.038904  0.148560  1.203591  0.343903 

  (0.13345)  (0.09868)  (0.17247)  (0.15759) 

 [ 0.29153] [ 1.50549] [ 6.97854] [ 2.18231] 

LR2(-2) -0.001913 -0.058363 -0.386469 -0.160174 

  (0.19678)  (0.14551)  (0.25432)  (0.23237) 

 [-0.00972] [-0.40110] [-1.51965] [-0.68931] 

LR2(-3) -0.057712  0.037551  0.081555  0.231605 

  (0.13648)  (0.10092)  (0.17639)  (0.16116) 

 [-0.42286] [ 0.37209] [ 0.46236] [ 1.43708] 

LCPI(-1) -0.052776 -0.023186 -0.049533  0.587322 

  (0.14108)  (0.10432)  (0.18233)  (0.16660) 

 [-0.37408] [-0.22225] [-0.27166] [ 3.52542] 

LCPI(-2)  0.006206 -0.034506 -0.146715  0.002871 
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  (0.16601)  (0.12275)  (0.21455)  (0.19603) 

 [ 0.03739] [-0.28110] [-0.68384] [ 0.01465] 

LCPI(-3)  0.123899  0.005295  0.108595  0.029840 

  (0.12076)  (0.08930)  (0.15607)  (0.14260) 

 [ 1.02599] [ 0.05930] [ 0.69581] [ 0.20926] 

C  0.118609 -0.045899 -1.065938 -2.460997 

  (0.46965)  (0.34728)  (0.60697)  (0.55459) 

 [ 0.25255] [-0.13217] [-1.75615] [-4.43749] 

 R-squared  0.999429  0.999706  0.982800  0.998410 

 Adj. R-squared  0.999228  0.999602  0.976729  0.997849 

 Sum sq. resids  0.106744  0.058365  0.178293  0.148847 

 S.E. equation  0.056031  0.041432  0.072415  0.066165 

 F-statistic  4959.976  9628.820  161.8910  1778.994 

 Log likelihood  76.36551  90.55258  64.31008  68.55193 

 Akaike AIC -2.696405 -3.300110 -2.183408 -2.363912 

 Schwarz SC -2.184662 -2.788367 -1.671665 -1.852169 

 Mean dependent  6.465722  8.494343  2.617211  2.915203 

 S.D. dependent  2.016076  2.076829  0.474699  1.426513 

 

 

ΥΟΛΗΑΜΟ ΟΡΘΟΣΖΣΑ ΔΞΗΩΔΩΝ(Vector Autoregression Estimates) 

 

1) Απυ ηδκ πνχηδ ζηήθδ πνμηφπηεζ πςξ μζ ζοκηεθεζηέξ ηαζ  ηα πνυζδια αοηχκ 

βζα ηζξ ηέζζενζξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ είκαζ ακηίζημζπα : 
 

 

LM1:   0,865 

LGDPN:  0,072 

LR2:   - 0,0267 

LCPI:  0,077 
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 C : 0,118 

 

Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πςξ ηα πνυζδια ηςκ ζοκηεθεζηχκ δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ μζημκμιζηή εεςνία ιζαξ ηαζ δ αφλδζδ ημο επζπέδμο ηζιχκ ημο 

επζημηίμο,ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ.Γίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ δ 

ελίζςζδ δελ γίλεηαη δεθηή ηαζ δεκ πνμπςνάιε ζηδκ πεναζηένς ελέηαζδ ηςκ t-

statistics 

 

2) Απυ ηδκ δεφηενδ ζηήθδ πνμηφπηεζ πςξ μζ ζοκηεθεζηέξ ηαζ  ηα πνυζδια αοηχκ 

βζα ηζξ ηέζζενζξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ είκαζ ακηίζημζπα : 

 
 

 

LM1:  0,0967 

LGDPN:  0,918 

LR2:  0,129 

LCPI:  -0,0525 

C: -0,0459 

 

Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πςξ ηα πνυζδια ηςκ ζοκηεθεζηχκ δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ μζημκμιζηή εεςνία ιζαξ ηαζ δ αφλδζδ ημο επζπέδμο ηζιχκ ημο 

επζημηίμο,ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ.Γίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ δ 

ελίζςζδ δελ γίλεηαη δεηηή ηαζ δεκ πνμπςνάιε ζηδκ πεναζηένς ελέηαζδ ηςκ t-

statistics 

 

3) Απυ ηδκ ηνίηδ ζηήθδ πνμηφπηεζ πςξ μζ ζοκηεθεζηέξ ηαζ  ηα πνυζδια αοηχκ βζα 

ηζξ ηέζζενζξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ είκαζ ακηίζημζπα : 
 

LM1:  - 0,52 

LGDPN:  0,5649 

LR2:  0,898 

LCPI:  -0,0872 

C: -1,0659 
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Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πςξ ηα πνυζδια ηςκ ζοκηεθεζηχκ δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ μζημκμιζηή εεςνία ιζαξ ηαζ δ αφλδζδ ημο επζπέδμο ηζιχκ ημο 

επζημηίμο, ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ .Γίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ δ 

ελίζςζδ δελ γίλεηαη δεθηή ηαζ δεκ πνμπςνάιε ζηδκ πεναζηένς ελέηαζδ ηςκ t-

statistics 

 

4) Απυ ηδκ ηέηανηδ ζηήθδ πνμηφπηεζ πςξ μζ ζοκηεθεζηέξ ηαζ  ηα πνυζδια αοηχκ 

βζα ηζξ ηέζζενζξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαημξ είκαζ ακηίζημζπα : 
 

LM1:  - 0,479 

LGDPN:  0,653 

LR2:  0,415 

LCPI:  0,6179 

C: -2,461 

 

Σμ ζοιπέναζια πμο πνμηφπηεζ είκαζ πςξ ηα πνυζδια ηςκ ζοκηεθεζηχκ δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ μζημκμιζηή εεςνία ιζαξ ηαζ δ αφλδζδ ηζιχκ ημο  αηαεάνζζημο 

πνμζυκημξ ζοιαάθεζ ζηδκ άκμδμ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ .Γίκεηαζ ηαηακμδηυ πςξ δ 

ελίζςζδ δελ γίλεηαη δεθηή ηαζ δεκ πνμπςνάιε ζηδκ πεναζηένς ελέηαζδ ηςκ t-

statistics 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Μεζνδνινγία Johansen  

 

Έζης Yt έκα δζάκοζια nx1 ιδ ζηάζζιςκ πνχηδξ ηάλδξ μθμηθδνςιέκςκ ιεηααθδηχκ 

ημ μπμίμ εηθνάγεηαζ απυ έκα αοημπαθίκδνμιμ δζακοζιαηζηυ οπυδεζβια (VAR) ηάλδξ 
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: 

 

 

υπμο A1.... An είκαζ μζ ιήηνεξ ηςκ παναιέηνςκ ηάλδξ nxn δ ηαεειία utημ δζάκοζια 

ηςκ ηαηαθμίπςκ πμο πθδνμί ηζξ οπμεέζεζξ εκυξ VAR ζοζηήιαημξ, δδθαδή έπεζ ιέζμ 

ιδδέκ ηαεχξ ηαζ ημ ηαηάθμζπμ ηάεε ελίζςζδξ έπεζ ηαζ ζηαεενή δζαηφιακζδ πμο μζ 

ηζιέξ ημο δεκ αοημζοζπεηίγμκηαζ. Δπμιέκςξ έκα VAR οπυδεζβια ιπμνεί κα βναθεί 

ηαζ ζε ιμνθή δζαθμνχκ ιε δζυνεςζδ θαεχκ ςξ ελήξ :  

 

Ζ ιήηνα Pνxν ηςκ παναιέηνςκ πμο πμθθαπθαζζάγεζ ημ δζάκοζια ηδξ οζηένδζδξ  Ut-

1 ηςκ εκδμβεκχκ ιεηααθδηχκ θέβεηαζ ιήηνα ζζμννμπίαξ ηαζ μ ααειυξ αοηήξ ηδξ 

ιήηναξ πνμζδζμνίγεζ ηαζ ηδκ φπανλδ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ημο 

δζακφζιαημξ.  

Τπάνπμοκ ηνείξ πενζπηχζεζξ πμο ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ζε ζπέζδ ιε ημ ααειυ ηδξ 

ιήηναξ Π. 

 r(Π) = ιδδεκζηυξ ααειυξ  

Γζα κα έπμοιε ιδδεκζηυ ααειυ ηδξ ιήηναξ Π εα πνέπεζ ηάεε ζημζπείμ ηδξ Π κα είκαζ 

ιδδέκ. Οπυηε ημ δζακοζιαηζηυ οπυδεζβια δζυνεςζδξ θαεχκ (VEC) βίκεηαζ έκα 

οπυδεζβια δζακοζιαηζηχκ αοημπαθζκδνμιήζεςκ (οπυδεζβια VAR) ζηζξ πνχηεξ 

δζαθμνέξ ΓΤt πμο μζ ιεηααθδηέξ ημο είκαζ ζηάζζιεξ μθμηθδνςιέκδξ ιδδεκζηήξ ηάλδξ 

Η(0) αθμφ μζ ιεηααθδηέξ Τt είκαζ μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1). ηδκ πενίπηςζδ 

αοηή μζ ιεηααθδηέξ δεκ ζοκμθμηθδνχκμκηαζ.  

 r(Π) = πθήνδξ ααειυξ  

Αοηυ ιπμνεί κα ζοιαεί ιυκμ υηακ ημ δζάκοζια ηςκ ιεηααθδηχκ Τt είκαζ ζηάζζιμ 

μπυηε ημ δζακοζιαηζηυ οπυδεζβια δζυνεςζδξ θαεχκ (VEC) δεκ έπεζ κυδια.  

 

 r(Π) = ιεζςιέκμξ ααειυξ  

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ ζηήθεξ ηδξ ιήηναξ Π δεκ είκαζ υθεξ βναιιζηά ακελάνηδηεξ, 

πνάβια πμο επζηνέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ζπέζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηςκ 
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ιεηααθδηχκ ημο δζακφζιαημξ Τt .Δπμιέκςξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ιήηνα Π έπεζ 

ααειυ ιζηνυηενμ απυ ηδκ ηάλδ ν πμο ηαοηίγεηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ εκδμβεκχκ 

ιεηααθδηχκ, ηυηε ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ μζ ιεηααθδηέξ ζοκμθμηθδνχκμκηαζ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή ημ μνευ πνμξ εηηίιδζδ οπυδεζβια είκαζ ημ οπυδεζβια δζυνεςζδξ 

θαεχκ ηαζ υπζ ημ οπυδεζβια δζακοζιαηζηχκ αοημπαθζκδνμιήζεςκ ζηζξ δζαθμνέξ δζυηζ 

δ πανάθεζρδ ημο υνμο δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ απυ ημ οπυδεζβια εα μδδβμφζε ζε 

ζμαανά θάεδ ελεζδίηεοζδξ αθμφ μζ ιεηααθδηέξ ζοκμθμηθδνχκμκηαζ ηαζ δ 

αναποπνυκζα ζοιπενζθμνά ηςκ εκδμβεκχκ ιεηααθδηχκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πμνεία 

πνμξ ηδκ ιαηνμπνυκζα ζζμννμπία.  

Ο ανζειυξ ηςκ ζπέζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημκ ίδζμ ααειυ ηδξ 

ιήηναξ Π. Έηζζ ακ έπμοιε ν εκδμβεκείξ ιεηααθδηέξ ηαζ ηάεε ιζα είκαζ μθμηθδνςιέκδ 

πνχηδξ ηάλδξ Η(1) ηυηε ιπμνμφιε κα έπμοιε ημ πμθφ ν-1 βναιιζηά ακελάνηδηεξ 

ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ. ηδκ πενίπηςζδ δδθαδή ημο δζιεηααθδημφ οπμδείβιαημξ 

εα έπμοιε ιζα ακελάνηδηδ ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ. Ακ εεςνήζμοιε υηζ μ ααειυξ ηδξ 

ιήηναξ Π είκαζ έζης η < ν, ηυηε εα έπμοιε ακηίζημζπα η δζακφζιαηα 

ζοκμθμηθήνςζδξ πμο είκαζ ζηάζζια, δδθαδή η ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ.  

10.4 Έιεγρνο ηνπ βαζκνύ πλνινθιήξσζεο  

Δπεζδή πμθθέξ θμνέξ οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ απυ ιζα ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ, μ 

ανζειυξ ηςκ μπμίςκ μκμιάγεηαζ ααειυξ ζοκμθμηθήνςζδξ, βζα ημκ έθεβπμ ηςκ 

ζπέζεςκ ζοκμθμηθήνςζδξ πνδζζιμπμζείηαζ δ ιεεμδμθμβία ημο Johansen
27

 (1988), 

Johansen and Juselious
28

 (1990,1992) ηαζ ηςκ Stock and Watson119 (1988) δ μπμία 

ααζίγεηαζ ζηδ ιέεμδμ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ. Ζ ιεεμδμθμβία ημο Johansen 

(1988) μδδβεί ζε δφμ ηφπμοξ εθέβπμο ημο ανζειμφ ηςκ δζακοζιάηςκ 

ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηςκ ν ιεηααθδηχκ ημο δζακφζιαημξ Τt ή ημο ααειμφ117 

ζοκμθμηθήνςζδξ έζης h. Όπςξ είδαιε ζηδκ πνμδβμφιεκδ πανάβναθμ ακ μ ααειυξ 

ηδξ ιήηναξ Π είκαζ ιζηνυηενμξ απυ ημκ ανζειυ ηςκ ιεηααθδηχκ h < ν ηυηε μζ 

ιεηααθδηέξ ζοκμθμηθδνχκμκηαζ ηαζ μ ανζειυξ h δδθχκεζ ημκ ανζειυ ηςκ 

δζακοζιάηςκ ζοκμθμηθήνςζδξ. Δπίζδξ εδχ πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε υηζ μ ααειυξ  

ιζαξ ιήηναξ πμο μνίγεηαζ ςξ μ ααειυξ ηςκ βναιιζηά ακελάνηδηςκ ζηδθχκ ηδξ 

ιήηναξ Π ζζμφηαζ ιε ημκ ανζειυ ηςκ ζδζμηζιχκ (νζγχκ) ηδξ ιήηναξ Π πμο είκαζ ιδ 

ιδδεκζηέξ.Έκα ααζζηυ ζδιείμ πμο πνέπεζ κα πνμζέλμοιε βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ υηζ ακ οπάνπμοκ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ, ηυηε ιυκμ h 

βναιιζημί ζοκδοαζιμί ηςκ ιεηααθδηχκ είκαζ ζηάζζιμζ μθμηθδνςιέκμζ ιδδεκζηήξ 

ηάλδξ Η(0), εκχ μζ οπυθμζπμζ είκαζ ιδ ζηάζζιμζ.Ζ οπυεεζδ ιδδέκ υηζ έπμοιε h ημ 

πμθφ δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ιπμνεί κα δζαηοπςεεί ιε ηδκ οπυεεζδ 

ζηαηζζηζηήξ ζδιακηζηυηδηαξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ζδζμηζιχκ.  

27Johansen S., (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 12, pp. 

231-254  

28 Johansen S., and K. Juselious (1992), “Testing Structural Hypothesis in a Multivariate Cointegration Analysis at the 

Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for the U.K.” , Journal of Econometrics , Vol. 53, pp. 211 -244  
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υπμο h δείπκεζ υηζ ιυκμ μζ πνχηεξ n ζδζμηζιέξ είκαζ ιδ ιδδεκζηέξ (ααειυξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ). Ο έθεβπμξ αοηυξ βίκεηαζ ζοβηνίκμκηαξ ηδ θμβανζειζηή ζοκάνηδζδ 

πζεακμθάκεζαξ υηακ επζαάθθμοιε ημκ παναπάκς πενζμνζζιυ βζα δζάθμνεξ ηζιέξ ημο h 

ιε ηδκ ακηίζημζπδ πςνίξ ημκ πενζμνζζιυ. Αοηυ είκαζ ημ ηνζηήνζμ ημο θυβμο 

πζεακμθακεζχκ ηαζ αημθμοεεί ηδκ X 
2
 ηαηακμιή.  

Γζα ηδκ ελαιιαθηηθή ππόζεζε (Ζα) έπμοιε δφμ ηφπμοξ εθέβπςκ :  

 Έθεβπμξ ίπκμοξ (trace test)  

Ο έθεβπμξ αοηυ εθέβπεζ ηδκ οπυεεζδ Ζμ υηζ οπάνπμοκ ημ πμθφ h δζακφζιαηα 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ παναηάης οπμεέζεζξ :  

Ζν : οπάνπμοκ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ (h = 0) ηαζ δ εκαθθαηηζηή  

Ζα : οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h >= 1)  

ή  

Ζν : οπάνπμοκ ημ πμθφ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h <=1) ηαζ δ εκαθθαηηζηή  

Ζα: οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h >= 2)  

ή  

Ζν : οπάνπμοκ ημ πμθφ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h <=ν- 1) ηαζ δ 

εκαθθαηηζηή  

Ζα: οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ (h = ν).  

Γζα ημκ έθεβπμ ημο ίπκμοξ πνδζζιμπμζμφιε ημ παναηάης ζηαηζζηζηυ :  

 

 

βζα h = 0,1..... ν- 1.Ζ εκαθθαηηζηή οπυεεζδ είκαζ υηζ h = ν δδθαδή μζ ζεζνέξ είκαζ 

ζηάζζιεξ.  
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Ο έθεβπμξ εθανιυγεηαζ δζαδμπζηά βζα ηζιέξ αοηέξ. Έηζζ απμδμπή ηδξ Ζμ βζα h = 0 

δδθχκεζ ηδ δζαημπή ηδξ δζαδζηαζίαξ. Γζαθμνεηζηά ζοκεπίγμοιε βζα h = 1, h = 2,… 

ιέπνζ ηδκ ηζιή h βζα ηδκ μπμία απμδεπυιαζηε ηδκ Hμ. Οζ ηνζηζηέξ ηζιέξ βζα ημκ 

παναπάκς έθεβπμ πανέπμκηαζ απυ ημοξ Osterwaid – Lenum (1992).  

 

 Έιεγρνο κέγηζηεο ηδηνηηκήο (ι – max test)  

 

Ο έθεβπμξ αοηυξ εθέβπεζ ηδκ οπυεεζδ Ζμ υηζ οπάνπμοκ h δζακφζιαηα 

ζοκμθμηθήνςζδξ ςξ πνμξ ηδκ εκαθθαηηζηή οπυεεζδ Ζα υηζ οπάνπμοκ h+1 

δζακφζιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ παναηάης οπμεέζεζξ :  

Ζν : οπάνπμοκ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ (h = 0) ηαζ δ εκαθθαηηζηή  

Ζα : οπάνπμοκ ημ πμθφ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ (h = 1)  

ή  

Ζν: οπάνπμοκ ημ πμθφ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h <= 1) ηαζ δ εκαθθαηηζηή  

Ζα: οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h >= 2)  

ή  

Ζν : οπάνπμοκ ημ πμθφ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h <=ν- 1) ηαζ δ 

εκαθθαηηζηή  

Ζα: οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ (h = ν).  

Γζα ημκ έθεβπμ ημο ίπκμοξ πνδζζιμπμζμφιε ημ παναηάης ζηαηζζηζηυ :  

ηαζ δ εκαθθαηηζηή  

Ζα: οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h >= 2)  

ή  

Ζν : οπάνπμοκ ημ πμθφ h δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ( h <=ν- 1) ηαζ δ 

εκαθθαηηζηή  

Ζα: οπάνπμοκ h+1 δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ (h = ν).  

Γζα ημκ έθεβπμ ημο ίπκμοξ πνδζζιμπμζμφιε ημ παναηάης ζηαηζζηζηυ :  
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βζα h = 0,1...... ν-1. Οζ ηνζηζηέξ ηζιέξ βζα ημκ παναπάκς έθεβπμ πανέπμκηαζ απυ ημοξ 

Osterwaid – Lenum (1992) βζα ημκ έθεβπμ ημο θmax .  

 

10.5 Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα  

Θα θέβαιε πενζθδπηζηά υηζ ζηδ πενίπηςζδ πμο δζενεοκμφιε ζπέζεζξ 

ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ k ιεηααθδηχκ μζ μπμίμζ είκαζ μθμηθδνςιέκμζ ηδξ ίδζαξ 

ηάλδξ ηα αήιαηα ηςκ εθέβπςκ πμο ηάκμοιε ζφιθςκα ιε ηδκ ιεεδμθμβία ημο 

Johansen είκαζ ηα ελήξ :  

 

 Βνίζημοιε ηδκ ηάλδ ημο αοημπαθίκδνμιμο δζακοζιαηζημφ οπμδείβιαημξ 

(VAR) πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ηνζηήνζα ηςκ Akaike ηαζ Schwartz.  

 

 Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα ζηαηζζηζηά ημο ίπκμοξ ηαζ ηδξ ιέβζζηδξ ζδζμηζιήξ 

ανίζημοιε ημ ααειυ ζοκμθμηθήνςζδξ ημο οπμδείβιαημξ.  

 

 φιθςκα ιε ημ ααειυ ζοκμθμηθήνςζδξ (h < ν) ν = ανζειυξ ιεηααθδηχκ ημο 

οπμδείβιαημξ, εηηζιμφιε ηα ακηίζημζπα δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ ιέβζζηδξ πζεακμθάκεζαξ. Δδχ πνέπεζ κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ βζα κα 

είκαζ αλζυπζζηα ηα εηηζιδιέκα δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ εα πνέπεζ κα 

ζζπφμοκ μζ apriori πενζμνζζιμί πμο ηίεεκηαζ βζα ηα οπμδείβιαηα πμο 

ιεθεημφιε.  

Όθεξ μζ ιεηααθδηέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα οπμδείβιαηα ημο ηεθαθαίμο 6, είκαζ 

μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ Η(1). Άνα ιπμνμφκ αοηέξ κα ζοκμθμηθδνςεμφκ, πάκς 

ζε έκα αοημπαθίκδνμιμ δζακοζιαηζηυ οπυδεζβια (VAR) ιε ιζα πνμκζηή οζηένδζδ. 

Καεχξ ηα δζακφζιαηα ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ μνίγμκηαζ ζακ γεφβδ εφνμοξ, αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ πνμκζηέξ οζηενήζεζξ ηςκ πνχηςκ δζαθμνχκ, υπμο δ 

ιεβαθφηενδ πνμκζηή οζηένδζδ ζηα επίπεδά ημοξ είκαζ 3δξ ηάλδξ. Έηζζ ακ επζθεπεεί 

ημ δζάζηδια ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ απυ 1 ιέπνζ 3, ημ VAR οπυδεζβια εηηεθεί ηδκ 

ακάθοζδ παθζκδνυιδζδξ ημο ΓΤt ζηα ΓΤt- 1 ηαζ ΓΤt- 2 ΓΤt- 3  ηαζ πενζθαιαάκεζ ηνείξ 

ιεηααθδηέξ. Καηά ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεευδμο ημο Johansen, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζηδκ 

ελίζςζδ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιυκμ δ ζηαεενά.  

 

Ο έθεβπμξ ημο ίπκμοξ βζα ημκ ανζειυ ηςκ ζοκμθμηθδνςιέκςκ δζακοζιάηςκ έπεζ ςξ  

ελήξ :  

Ζν : ν=0 (ηαιία ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  
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Ζα : ν >=1 (ιζα ημοθάπζζημκ ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

ή  

Ζν : ν <=1 (ημ πμθφ ιζα ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν>=2 (ημοθάπζζημκ δφμ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

ή  

Ζν : ν<=2 (ημ πμθφ δομ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν>=3 (ημοθάπζζημκ ηνείξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

ή  

Ζν : ν<=3 (ημ πμθφ ηνείξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν>=4 (ημοθάπζζημκ ηέζζενζξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

 

Οζ ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα ημ ζηαηζζηζηυ ημο ίπκμοξ (trace) πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ ελίζςζδ  

(10.4.1) είκαζ :  

47.85 ηαζ 53.75 βζα ηδκ Ζν : ξ=0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο),  

29.68 ηαζ 35.55 βζα ηδκ Ζν : ξ <=1 (ην πνιύ κηα ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

15.31 ηαζ 20.04 βζα ηδκ Ζν : ξ<=2 (ην πνιύ δύν ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο),  

3.76 ηαζ 6.65 βζα ηδκ Ζν : ξ <=3 (ην πνιύ ηξεηο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο),  

ιε επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ 5% ηαζ 1% ακηίζημζπα.  

Σμ ζηαηζζηζηυ ημο ίπκμοξ ηαζ ηδξ ιέβζζηδξ ζδζμηζιήξ είηε απμννίπηεζ ηδ ιδδεκζηή 

οπυεεζδ ηδξ ιδ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ ( r = 3 ) είηε δεκ 

απμννίπηεζ ηδ ιδδεκζηή οπυεεζδ πμο θέεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ζοκμθμηθδνςιέκδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ  

Ο πίλαθαο 10.5.1 πανμοζζάγεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο ζοζηήιαημξ ελζζχζεςκ ημο 

ηεθαθαίμο 5 δδθ. (LM1 = (LGDPN , LR2 , LCPI ) ). Καεχξ ημ ηνζηήνζμ ημο AIC 

ηείκεζ κα επζθέβεζ ηδ ιεβαθφηενδ πνμκζηή οζηένδζδ ηαζ ημ ηνζηήνζμ SCΖ ημ πζμ 

θεζδςθυ VAR ιμκηέθμ,πνδζζιμπμζήεδηε ημ ηνζηήνζμ LR βζα ηδκ επζθμβή ημο 

ηαηάθθδθμο ανζειμφ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ (αθ. ηεθάθαζμ 9).  

 



151 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

Βαζζζιέκμζ ζηζξ ιζηνυηενεξ ηζιέξ ηςκ AIC ηαζ SCΖ, ηα απμηεθέζιαηα ημο 

ζηαηζζηζημφ ημο ίπκμοξ βζα ιζα ζοκμθμηθδνςιέκδ ελίζςζδ πμο πενζθαιαάκεζ 

ηέζζενζξ ιεηααθδηέξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ πίκαηα 10.5.1   

Πίλαθαο 10.5.1 : Υαξαθηεξηζηηθέο ξίδεο ιόγνη πηζαλνθάλεηαο θαη ζρέζεηο 

ζπλνινθιήξσζεο γηα ηάμε (LR = 2)  

 

Sample (adjusted): 1964 2009   

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LM1 LGDPN LR2 LCPI    

Lags interval (in first differences): 1 to 3  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.548532  67.31103  47.85613  0.0003 

At most 1 *  0.252436  30.72947  29.79707  0.0389 

At most 2 *  0.215693  17.34648  15.39471  0.0260 

At most 3 *  0.125535  6.170556  3.841466  0.0130 

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

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

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.548532  36.58156  27.58434  0.0027 

At most 1  0.252436  13.38300  21.13162  0.4176 

At most 2  0.215693  11.17592  14.26460  0.1456 

At most 3 *  0.125535  6.170556  3.841466  0.0130 

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  298.1846  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LM1 LGDPN LR2 LCPI  

 1.000000 -1.569079 -1.058563  1.105373  
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  (0.08317)  (0.22159)  (0.16239)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LM1)  0.189114    

  (0.08556)    

D(LGDPN) -0.049083    

  (0.06516)    

D(LR2) -0.035910    

  (0.12089)    

D(LCPI) -0.412317    

  (0.09749)    

     

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  304.8761  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LM1 LGDPN LR2 LCPI  

 1.000000  0.000000  1.999765 -1.758110  

   (0.40828)  (0.10897)  

 0.000000  1.000000  1.949123 -1.824945  

   (0.31638)  (0.08444)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LM1) -0.153829  0.049695   

  (0.18802)  (0.21316)   

D(LGDPN) -0.065213  0.093309   

  (0.15199)  (0.17231)   

D(LR2) -0.331686  0.355129   

  (0.27606)  (0.31297)   

D(LCPI) -0.831527  1.070430   

  (0.21217)  (0.24053)   

3 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  310.4641  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

LM1 LGDPN LR2 LCPI  

 1.000000  0.000000  0.000000 -1.335906  
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    (0.09529)  

 0.000000  1.000000  0.000000 -1.413433  

    (0.08567)  

 0.000000  0.000000  1.000000 -0.211127  

    (0.03713)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(LM1) -0.041118 -0.072152 -0.127383  

  (0.19858)  (0.22351)  (0.10130)  

D(LGDPN)  0.001243  0.021466  0.100621  

  (0.16291)  (0.18337)  (0.08311)  

D(LR2) -0.611292  0.657398 -0.177942  

  (0.27373)  (0.30810)  (0.13963)  

D(LCPI) -0.791696  1.027370  0.453007  

  (0.23046)  (0.25939)  (0.11756)  

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα πνμηφπηεζ δ αηυθμοεδ ζεζνά οπμεέζεςκ : 

Ζν : ν=0 (ηαιία ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν >=1 (ιζα ημοθάπζζημκ ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Γίλεηαη δεθηή ε ππόζεζε Ζα αθμφ δ ηζιή ημο trace statistic ( X
2
 ) 67.31 είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ (critical value) βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% 

ήημζ 47.86. Δηζζ λένμοιε πςξ έπμοιε κία ηνπιάρηζηνλ ζπλνινθιεξσκέλε 

ελίζςζδ.Θα πνέπεζ υιςξ κα ελεηάζμοιε εάκ έπμοιε ηαζ παναπάκς.Έηζζ,αημθμοεεζ μ 

επυιεκμξ έθεβπμξ: 

Ζν : ν <=1 (ημ πμθφ ιζα ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν>=2 (ημοθάπζζημκ δφμ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

 

Απνδερόκαζηε θαη πάιη ηε Ζα αθμφ δ ηζιή ημο trace statistic ( X
2
 ) 30.72 είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ήημζ 29.797 ηαζ 

δεπυιαζηε πςξ έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 2 ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο.Θα πνέπεζ υιςξ κα 

ελεηάζμοιε εάκ οπάνπεζ αηυια ιία ημοθάπζζημκ ζπέζδ.Γζ αοηυ πνμπςνάιε ζημκ 

επυιεκμ έθεβπμ :  

Ζν : ν <=2 (ημ πμθφ δφμ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  
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Ζα : ν>=3 (ημοθάπζζημκ ηνείξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

 

Απνδερόκαζηε θαη πάιη ηε Ζα αθμφ δ ηζιή ημο trace statistic ( X
2
 ) 17.346καζ 

ιεβαθφηενδ απυ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ήημζ 15.395.Έηζζ 

δεπυιαζηε πςξ έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 3 ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο.Θα πνέπεζ υιςξ κα 

ελεηάζμοιε εάκ οπάνπεζ αηυια ιία ημοθάπζζημκ ζπέζδ.Γζ αοηυ πνμπςνάιε ζημκ 

επυιεκμ ηαζ ηεθεοηαίμ  έθεβπμ. 

Ζν : ν <=3 (ημ πμθφ ηνείξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν>=4 (ημοθάπζζημκ ηέζζενζξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

 

Απνδερόκαζηε θαη πάιη ηε Ζα αθμφ δ ηζιή ημο trace statistic ( X
2
 ) 6.171 είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ήημζ 3.841.Έηζζ 

δεπυιαζηε πςξ έρνπκε ηνπιάρηζηνλ 4 ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

οιπεναίκμοιε υηζ οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ ηέζζενα ζοκμθμηθδνςιέκα δζακφζιαηα 

δδθ. ηέζζενζξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ (ιαηνμπνυκζα) ζημκ έθεβπμ ημο ίπκμοξ (trace 

tests). Δπμιέκςξ οπάνπεζ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ.  
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Γεύηεξνο έιεγρνο ηεο ύπαξμεο ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκαησλ,όρη όκσο ηόζν 

ηζρπξόο όζν ηνπ ίρλνπο, είλαη θαη απηόο ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο,ν νπνίνο  

παξνπζηάδεηαη θαη πάιη ζηνλ πίλαθα 10.5.1.  

 

οβηεηνζιέκα :  

 

Οζ ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα ημ ζηαηζζηζηυ ηδξ ιέβζζηδξ ζδζμηζιήξ (max – eigen) πμο μνίγεηαζ  

απυ ηδκ ελίζςζδ (10.4.2), ιε επίπεδα ζδιακηζηυηδηαξ 5% ηαζ 1% ακηίζημζπα είκαζ : 

 27.58 ηαζ 32.97 βζα ηδκ Ζν : r =0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

20.97 ηαζ 25.42 βζα ηδκ Ζν : r <=1 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

14.07 ηαζ 18.63 βζα ηδκ Ζν : r <= 2(ην πνιύ κηα ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

3.76 ηαζ 6.65 βζα ηδκ  Ζν : r <=3 (ην πνιύ δύν ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο),  

.  

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα πνμηφπηεζ δ αηυθμοεδ ζεζνά οπμεέζεςκ : 

Ζν : ν=0 (ηαιία ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν >=1 (ιζα ημοθάπζζημκ ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Γίλεηαη δεθηή ε ππόζεζε Ζα αθμφ δ ηζιή ημο trace statistic ( X
2
 ) 36.582 είκαζ 

ιεβαθφηενδ απυ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ (critical value) βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% 

ήημζ 27.58. Δηζζ λένμοιε πςξ έπμοιε κία ηνπιάρηζηνλ ζπλνινθιεξσκέλε 

ελίζςζδ.Θα πνέπεζ υιςξ κα ελεηάζμοιε εάκ έπμοιε ηαζ παναπάκς.Έηζζ,αημθμοεεζ μ 

επυιεκμξ έθεβπμξ: 

Ζν : ν <=1 (ημ πμθφ ιζα ζπέζδ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

Ζα : ν>=2 (ημοθάπζζημκ δφμ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ)  

 

Απνδερόκαζηε  ηε κεδεληθή ππόζεζε αθμφ δ ηζιή ημο trace statistic ( X
2
 ) 13.38 

είκαζ ιζηνυηενδ απυ ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ήημζ 21.13 ηαζ 

δεπυιαζηε πςξ έρνπκε ην πνιύ κία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο.Δπμιέκςξ ηαζ ιε ημκ 

έθεβπμ max – eigen test ηαηαθήβμοιε ζημ ζοιπέναζια υηζ οπάνπεζ ιαηνμπνυκζα 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ.  
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Οζ ζπέζεζξ πμο πνμηφπημοκ είκαζ μζ αηυθμοεεξ (ζηζξ πανεκεέζεζξ ζδιεζχκμκηαζ ηα 

ηοπζηά ζθάθιαηα):  

 

1
ε
 εμίζσζε 

 

LM1= 1.5969LGDPΝ +1.058563LR2 -1.105373LCPI (10.5.2)  

                (0.08317)      (0.225159)        (0.16239)  

 

Σα πξόζεκα ησλ ζπληειεζηώλ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ζ 

εκίζποζδ ημο επζημηίμο επζδνά αολδηζηά (ανκδηζηά ζηδκ ζπέζδ 10.5.2) ζημοξ 

ηθάδμοξ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ (CPI) ηαζ 

ανκδηζηά ζηδκ άκμδμ ημο ΑΔΠ (GDP) (εεηζηά ζηδκ ζπέζδ 10.5.2). Ζ ζπέζδ 

ζοκμθμηθήνςζδξ δεκ είκαζ ζοκεπήξ ιε ημοξ apriori πενζμνζζιμφξ πμο εέζαιε ζημ 

ηεθάθαζμ 7.  

Άξα από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο είλαη αζπλεπήο δελ είλαη 

απνδεθηή.  

 

2
ε
 εμίζσζε 

 LM1 = -1.9997LR2 + 1.758LCPI 

(0.408) (0.10897) 

Σα πξόζεκα ησλ ζπληειεζηώλ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία.Ζ 

άκμδμξ ημο επζημηίμο ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ(ηαζ υπζ ηδκ πηχζδ 

υπςξ πενζβνάθεζ δ ελίζςζή ιαξ)  

 LGDPΝ= -1.949LR2 +1.825LCPI 

(0.316) (0.08444) 

Σα πξόζεκα ησλ ζπληειεζηώλ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ζ 

άκμδμξ ημο επζημηίμο ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ(ηαζ υπζ ηδκ πηχζδ 

υπςξ πενζβνάθεζ δ ελίζςζή ιαξ) .  

 

 

Άξα από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο είλαη αζπλεπήο εμ νινθιήξνπ, 

δελ είλαη απνδεθηή. 
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3
ε
 εμίζσζε 

 LM1= 1.335LCPI 

                (0.09529) 

Σα πξόζεκα ησλ ζπληειεζηώλ είλαη ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Ζ 

άκμδμξ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ 

 

 LGDPN=1.413LCPI 

                (0.08567)   

Ζ εμίζσζε δελ γίλεηαη δεθηή αθμφ δ άκμδμξ ημο ΑΔΠ   ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ πηχζδ ημο 

πθδεςνζζιμφ 

 LR2=0.211LCPI 

             (0.03713) 

Σα πξόζεκα ησλ ζπληειεζηώλ είλαη ζύκθσλα ιε ηδκ μζημκμιζηή εεςνία αθμφ δ 

άκμδμξ ημο επζημηίμο ζδιαίκεζ ηαζ ηδκ άκμδμ ημο πθδεςνζζιμφ. 

Άξα από ηελ ζηηγκή πνπ ε ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο είλαη αζπλεπήο έζησ θαη ζε 

έλα θνκκάηη ηεο ,δελ είλαη απνδεθηή. 

 

10.6 οιπενάζιαηα 

 

Καζ ιε ηζξ δφμ ιεευδμοξ πμο πνδζζιμπμζήζαιε δδθ ηδκ Vector Autoregression 

Estimates, ηαζ ημκ έθεβπμ ημο ίπκμοξ ηαζ ηςκ ζδζμηζιχκ,απμδείπεδηε  δ ιαηνμπνυκζα 

ζπέζδ ζζμννμπίαξ ηςκ ιεηααθδηχκ αθμφ πνμέηορακ  ζοκμθμηθδνςιέκεξ ελζζχζεζξ 

μζ μπμίεξ υιςξ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δεκ ζοιθςκμφκ ιε ηδκ μζημκμιζηή εεςνία. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 -ΥΔΔΗ ΑΗΣΗΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ  

ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ  

 

11.1 Δηζαγσγή  

Δίδαιε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ υηζ ζε έκα ζφζηδια ελζζχζεςκ μζ ιεηααθδηέξ πμο 

πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ημζκμφ είκαζ μζ εκδμβεκείξ ιεηααθδηέξ (endogenous variables), 

εκχ μζ ελςβεκείξ ηαζ μζ πνμηαεμνζζιέκεξ είκαζ μζ ιεηααθδηέξ πμο είκαζ δεδμιέκεξ. Οζ 

ελςβεκείξ ιεηααθδηέξ, πνμζδζμνίγμκηαζ έλς απυ ημ ζφζηδια, εκχ μζ 

πνμηαεμνζζιέκεξ είκαζ εκδμβεκείξ ιε πνμκζηή οζηένδζδ.  

 

ηδκ ηθαζζηή, παναδμζζαηή πνμζέββζζδ, ηςκ οπμδεζβιάηςκ ηαοημπνυκςκ ελζζχζεςκ 

δ ηαλζκυιδζδ ηςκ ιεηααθδηχκ ζε εκδμβεκείξ ηαζ ελςβεκείξ, υπςξ επίζδξ ηαζ μζ 

αζηζχδεζξ ζπέζεζξ ακάιεζα ημοξ, είκαζ δεδμιέκεξ a priori. Γδθαδή, δεκ οπυηεζκηαζ ζε 

ζηαηζζηζηυ έθεβπμ.  

Έκα ααζζηυ ενχηδια πμο πνέπεζ κα απακηδεεί ηαηά ηδκ ελεζδίηεοζδ εκυξ 

οπμδείβιαημξ είκαζ μ πνμζδζμνζζιυξ ημο ηαηά πυζμ ιζα ιεηααθδηή αζηζάγεζ ιζα άθθδ 

ή αζηζάγεηαζ απυ αοηή ή αηυιδ ακ αοηή δ ιεηααθδηή είκαζ ακελάνηδηδ απυ ηζξ άθθεξ. 

ηδκ μζημκμιζηή επζζηήιδ υιςξ ιζα ηέημζα ζπέζδ είκαζ ζπεδυκ αδφκαημ κα 

ηαεμνζζεεί θυβς ηδξ έθθεζρδξ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ. Γζα αοηυ ημ θυβμ ηδ ζπέζδ 

αοηή ηδ εεςνμφιε εη ηςκ πνμηένςκ βζα κα πνμπςνήζμοιε ζηζξ εηηζιήζεζξ εκυξ 

οπμδείβιαημξ.  

Ακ ζε ιζα ελίζςζδ παθζκδνυιδζδ έπμοιε δφμ ιεηααθδηέξ Υ ηαζ Τ ηαζ ζφιθςκα ιε 

ηδκ μζημκμιζηή εεςνία δ ιεηααθδηή Υ πνμζδζμνίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ Τ ηυηε θέιε 

υηζ δ ιεηααθδηή Υ επδνεάγεζ (πνμηαθεί) ηδ ιεηααθδηή Τ δδθαδή δ ιεηααθδηή Υ 

ιεηααάθθεζ ηδ ιεηααθδηή Τ. Σμ ενχηδια υιςξ πμο ηίεεηαζ είκαζ ακ πνάβιαηζ ιζα 

ηέημζα ζπέζδ οπάνπεζ. Ζ δζαδζηαζία πμο ηάκμοιε βζα κα απακηήζμοιε ζημ ενχηδια 

αοηυ είκαζ κα ηνέπμοιε ιζα παθζκδνυιδζδ ηδ ιεηααθδηή Τ πάκς ζηδ Υ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηα δεδμιέκα (ζημζπεία) πμο έπμοιε ηαζ κα εθέβλμοιε ηδ 

ζδιακηζηυηδηα ημο ζοκηεθεζηή ηδξ ιεηααθδηήξ Υ.  

Ο Granger (1969) βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ μζημκμιζηήξ έκκμζαξ ηδξ αζηζυηδηαξ βκςζηήξ 

ςξ «αζηζυηδηα ηαηά Granger
29

» (Granger Causality) πνδζζιμπμίδζε ηδκ παναηάης 

εεςνία « Μζα ιεηααθδηή Υ αζηζάγεζ ιζα άθθδ Τ, ακ υθδ δ πνυζθαηδ ηαζ 

πνμδβμφιεκδ πθδνμθυνδζδ βφνς απυ ηζξ ηζιέξ ηδξ ιεηααθδηήξ αοηήξ αμδεμφκ ζηδκ 

ηαθφηενδ πνυαθερδ ηςκ ηζιχκ ηδξ Τ».  

 

29 Granger C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 

Vol. 37, pp.424-438  
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Γζα κα πνδζζιμπμζδεεί αοηυξ μ μνζζιυξ ηδξ αζηζυηδηαξ ημο Granger εα πνέπεζ πνχηα 

κα πνμζδζμνίζμοιε ημκ ηνυπμ πνυαθερδξ ηςκ ιεηααθδηχκ πμο πνδζζιμπμζμφιε. Ο 

Granger ζημκ μνζζιυ πμο πνδζζιμπμίδζε πενζμνίζηδηε ζηζξ αιενυθδπηεξ πνμαθέρεζξ 

ηςκ εθαπίζηςκ ηεηναβχκςκ ηαζ πνδζζιμπμίδζε βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ πνμαθέρεςκ ηδ 

δζηαφιακζδ ηςκ θαεχκ πνυαθερδξ ιζαξ πενζυδμο ζημ ιέθθμκ. Έηζζ ζφιθςκα ιε ημκ 

μνζζιυ ημο Granger, δ ιεηααθδηή Υ αζηζάγεζ ηδκ Τ ακ δ πνυαθερδ ηδξ Τ βζα ιζα 

πενίμδμ ζημ ιέθθμκ, πμο πνμέηορε ιε αάζδ υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ πθδνμθυνδζδ έπεζ 

ιζηνυηενμ ιέζα ζθάθια ηεηναβχκμο απυ ηδκ πνυαθερδ ημο Τ πμο βίκεηαζ ιε αάζδ 

υθδ ηδκ πνμδβμφιεκδ πθδνμθυνδζδ πθδκ εηείκδξ πμο αθμνά ηδ ιεηααθδηή Υ 

(Γδιεθή, 2003)
30

 .  

 

11.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, έλλνηεο  

Ο πζμ βκςζηυξ έθεβπμξ βζα ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ αζηζυηδηαξ είκαζ αοηυξ πμο πνμηάεδηε 

απυ ημκ Granger. Ο έθεβπμξ αοηυξ ααζίγεηαζ ζημ ζοθθμβζζιυ υηζ ημ ιέθθμκ δεκ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ημ πανυκ ή ημ πανεθευκ. ε οπμδείβιαηα ηδξ μζημκμιεηνίαξ δ 

ζπέζδ αζηίαξ – αζηζαημφ(αζηζυηδηα) είκαζ δεδμιέκδ εη ηςκ πνμηένςκ (a priori).  

Ο έθεβπμξ βζα ηδ δζαπίζηςζδ ηδξ αζηζυηδηαξ ηαηά Granger είκαζ μ αηυθμοεμξ:  

Έζης υηζ έπμοιε δφμ πνμκζηέξ ζεζνέξ Yt ηαζ Xt ηαζ ηα παναηάης οπμδείβιαηα:  

 

υπμο m ημ ιέβεεμξ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ ηαζ et ηαζ ut ηα ηαηάθμζπα ηα μπμία δεκ 

πνέπεζ κα ζοζπεηίγμκηαζ βζαηί εα έπς πνυαθδια πμθοζοββναιζηυηδηαξ  

ην πξώην ππόδεηγκα (11.1) οπμεέημοιε υηζ μζ ηνέπμοζεξ ηζιέξ ηδξ ιεηααθδηήξ Τ 

είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ ηζιχκ ηδξ ζε πνμδβμφιεκεξ πενζυδμοξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ πενζυδςκ ηςκ ηζιχκ ηδξ ιεηααθδηήξ Υ.  

ην δεύηεξν ππόδεηγκα (11.2) οπμεέημοιε υηζ μζ ηνέπμοζεξ ηζιέξ ηδξ ιεηααθδηήξ Υ 

είκαζ ζοκάνηδζδ ηςκ ηζιχκ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ ηζιέξ ηδξ ιεηααθδηήξ Τ ηαζ ιε ηζξ  

 

30 Γδιεθή . (2003), φβπνμκεξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ, Κνζηζηή, Αεήκα  
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πνμδβμφιεκεξ ηζιέξ ηδξ ίδζαξ ιεηααθδηήξ. Τπμεέημοιε επίζδξ υηζ μζ δζαηαναηηζημί 

υνμζ ut ηαζ et ζηα δφμ οπμδείβιαηα δεκ ζοζπεηίγμκηαζ.  

 

Με αάζδ ηα δφμ παναπάκς οπμδείβιαηα ιπμνμφιε κα έπμοιε ηζξ παναηάης 

πενζπηχζεζξ:  

Ακ μζ ζοκηεθεζηέξ αi ηςκ ιεηααθδηχκ Υt-1 ζηδκ πνχηδ ζοκάνηδζδ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζημί (δζάθμνμζ ημο ιδδέκ), εκχ μζ ζοκηεθεζηέξ βi ηςκ ιεηααθδηχκ Τt-i ζηδκ 

δεφηενδ ζοκάνηδζδ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί (ίζμζ ημο ιδδέκ), ηυηε οπάνπεζ 

αζηζυηδηα ηαηά Granger απυ ηδ ιεηααθδηή Υ πνμξ ηδ ιεηααθδηή Τ. Γδθαδή, ακ {α1, 

α2,……….αη}.0 ηαζ {β1, β2,……..βη} = 0 ηυηε οπάνπεζ ιμκυδνμιδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ 

απυ ηδ ιεηααθδηή Υ ζηδκ ιεηααθδηή Τ (Υ>Τ).  

 

Ακ μζ ζοκηεθεζηέξ αi ηςκ ιεηααθδηχκ Υt-i ζηδκ πνχηδ ζοκάνηδζδ δεκ είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί (ίζμζ ημο ιδδέκ), εκχ μζ ζοκηεθεζηέξ βi ηςκ ιεηααθδηχκ Τt-i 

ζηδ δεφηενδ ζοκάνηδζδ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί (δζάθμνμζ ημο ιδδέκ), ηυηε 

οπάνπεζ ιμκυδνμιδ ζπέζδ αζηζυηδηα ηαηά Granger απυ ηδ ιεηααθδηή Τ πνμξ ηδ 

ιεηααθδηή Υ. Γδθαδή, ακ {α1, α2,… …….αη}= 0 ηαζ {β1, β2,……..βη} .0 ηυηε 

οπάνπεζ ιμκυδνμιδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ απυ ηδ ιεηααθδηή Τ ζηδκ ιεηααθδηή Υ (Τ>Υ).  

Ακ μζ ζοκηεθεζηέξ αi ηςκ ιεηααθδηχκ Υt-i ζηδκ πνχηδ ζοκάνηδζδ ηαζ βi ηςκ 

ιεηααθδηχκ Τt-i ζηδ δεφηενδ ζοκάνηδζδ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί (δζάθμνμζ ημο 

ιδδέκ), ηυηε οπάνπεζ αζηζυηδηα ηαηά Granger ηαζ πνμξ ηζξ δφμ ηαηεοεφκζεζξ. Γδθαδή, 

ακ {α1, α2,… …….αη} .0 ηαζ {β1, β2,……..βη} .0 ηυηε οπάνπεζ αιθίδνμιδ ζπέζδ 

αζηζυηδηαξ(Τ-Υ).  

Ακ μζ ζοκηεθεζηέξ αi ηςκ ιεηααθδηχκ Υt-i ζηδκ πνχηδ ζοκάνηδζδ ηαζ βi ηςκ 

ιεηααθδηχκ Τt-i ζηδ δεφηενδ ζοκάνηδζδ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί (ίζμζ ημο 

ιδδέκ), ηυηε δεκ οπάνπεζ αζηζυηδηα ηαηά Granger. Γδθαδή, ακ {α1, α2,……….αη} = 

0 ηαζ {β1, β2,……..βη} = 0 ηυηε δεκ οπάνπεζ ζπέζδ αζηζυηδηαξ, ιε άθθα θυβζα μζ 

ιεηααθδηέξ Υ ηαζ Τ είκαζ ακελάνηδηεξ.  

ηδκ πνάλδ, μζ έθεβπμζ βζα ηδκ φπανλδ αζηζυηδηαξ βίκμκηαζ ιε ηδ πνήζδ ηςκ 

οπμδεζβιάηςκ VAR. 
31

Γδθαδή, βζα κα αζηζάγεζ ιία ιεηααθδηή Υ ιία άθθδ Τ εα 

πνέπεζ μζ ζοκηεθεζηέξ υθςκ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ηδξ Υ ζηδκ ελίζςζδ ηδξ Τ κα 

 

31 Wald A. (1940), “The fitting of straight lines if both variables are subjects to error”, Annals of Mathematics and Statistics, 

Vol 11,pp. 284-300  
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 δζαθένμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απυ ημ ιδδέκ, εκχ μζ ζοκηεθεζηέξ ηςκ πνμκζηχκ 

οζηενήζεςκ ηδξ Τ ζηδκ ελίζςζδ ηδξ Υ κα ιδ δζαθένμοκ ζδιακηζηά απυ ημ ιδδέκ. Ο 

έθεβπμξ αοηυξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ημ ηνζηήνζμ ηδξ ηαηακμιήξ F ημο Wald (1940) βζα 

ηδκ απυ ημζκμφ ζδιακηζηυηδηα ηςκ παναιέηνςκ ηςκ πνμκζηχκ οζηενήζεςκ ηςκ 

ακηίζημζπςκ ιεηααθδηχκ ηαζ δίκεηαζ απυ ημκ παναηάης ηφπμ:      

   
υπμο:  

SSRR = Άενμζζια ηεηναβχκςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εηηίιδζδ 

ηδξ ελίζςζδξ ιε πενζμνζζιυ (δδθαδή παθζκδνμιχκηαξ ηδ ιεηααθδηή Υ ιυκμκ πάκς 

ζηζξ οζηενήζεζξ ηδξ).  

SSRU = Άενμζζια ηεηναβχκςκ ηςκ ηαηαθμίπςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ εηηίιδζδ 

ηδξ ελίζςζδξ παθζκδνυιδζδξ (πθήνδ ελίζςζδ).  

k = Ανζειυξ ης κπενζμνζζιχκ  

n = Μέβεεμξ ημο δείβιαημξ.  

Αλ ε ηηκή ηεο θαηαλνκήο F είλαη κεγαιύηεξε απυ αοηή ηςκ πζκάηςκ ζε ηάπμζμ 

επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ηυηε θέιε υηζ ε ππόζεζε Ζν απνξξίπηεηαη ηαζ 

ζοιπεναίκμοιε υηζ μζ οζηενήζεζξ ηδξ ιεηααθδηήξ Υ επδνεάγμοκ ζδιακηζηά ηδ 

ζοιπενζθμνά ηδξ Τ. ηδ ζοκέπεζα βζα κα ζοιπενάκμοιε υηζ δ Υ αζηζάγεζ ηδκ Τ 

ιμκυδνμια εα πνέπεζ κα εθέβλμοιε ηδκ ακηίζημζπδ οπυεεζδ βζα ηζξ οζηενήζεζξ ηδξ Τ 

πάκς ζηδ ιεηααθδηή Υ ζοβηεηνζιέκα έπμοιε:  

 

Ακ F<Fπηλ δεπυιαζηε ηδκ οπυεεζδ Ζo δειαδή ε κεηαβιεηή Υ δελ πξνθαιεί θαηά 

Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Τ βζα ηδκ πνχηδ ζοκάνηδζδ ή δ ιεηααθδηή Τ δεκ 

πνμηαθεί ηαηά Granger (δεκ αζηζάηαζ) ηδξ Υ βζα ηδ δεφηενδ ζοκάνηδζδ. Ακ F>Fπζκ 

δερόκαζηε ηελ ππόζεζε Ζα δειαδή ε κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί θαηά Granger 

(αηηηάηαη) ηεο Τ βζα ηδκ πνχηδ ζοκάνηδζδ ή δ ιεηααθδηή Τ πνμηαθεί ηαηά Granger 

( αζηζάηαζ) ηδξ Υ βζα ηδ δεφηενδ ζοκάνηδζδ.  
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Σα παναπάκς ιπμνμφκ κα ζοβηεκηνςεμφκ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί :  

 

  

Ζ αλζμπζζηία ημο εθέβπμο αζηζυηδηαξ ηαηά Granger ελανηάηαζ απυ ηδκ ηάλδ ημο VAR 

οπμδείβιαημξ, ηαεχξ ηαζ απυ ηδ ζηαζζιυηδηα ηςκ ιεηααθδηχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηζξ 

δφμ παναπάκς ζοκανηήζεζξ. φιθςκα ιε ημοξ Gewekeet.al(1983) δ αλζμπζζηία ημο 

εθέβπμο αζηζυηδηαξ ηαηά Granger ιεζχκεηαζ ακ μζ ιεηααθδηέξ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημκ 

έθεβπμ αοηυ είκαζ ιδ ζηάζζιεξ.  

 

11.3 ρέζεηο Αηηηόηεηαο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο  

Δίδαιε ζημ ηεθάθαζμ 6 υηζ υθεξ μζ ιεηααθδηέξ είκαζ ζηάζζιεξ αθμφ είκαζ 

μθμηθδνςιέκεξ πνχηδξ ηάλδξ. Άνα βζα κα εθανιυζμοιε ημκ έθεβπμ ηδξ αζηζυηδηαξ 

ηαηά Granger εα πνέπεζ κα ανμφιε ηδκ ηάλδ ηςκ ακηίζημζπςκ οπμδεζβιάηςκ VAR. 

Έηζζ ζηδκ ανπή δζαιμνθχκμοιε έκα VAR οπυδεζβια ιε ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, ηςκ ελαβςβχκ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ.  

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδξ ηάλδ ημο VAR ηαζ οπμεέημκηαξ υηζ μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ έπμοκ 

ηάζδ αθθά μζ ελζζχζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ έπμοκ ιυκμ ζηαεενέξ ανίζημοιε ημκ 

ανζειυ ηςκ ζοκμθμηθδνςιέκςκ δζακοζιάηςκ.  

ημκ πίλαθα 11.1 πανμοζζάγμκηαζ ηα ζηαηζζηζηά ηςκ LR, AIC ηαζ SCH βζα ηδκ 

πενίπηςζδ πμο ημ VAR οπυδεζβια ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηζξ ιεηααθδηέξ 

ηδξμζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, ηςκ ελαβςβχκ ηαζ ηςκ επεκδφζεςκ.  

 

 

 

Πίλαθαο 11.1 : Σάμε VAR   
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Endogenous variables: LM1 LGDPN LR2 LCPI     

Exogenous variables: C      

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -59.78040 NA   0.000188  2.773061  2.932073  2.832628 

1  275.1627  597.0724  1.79e-10 -11.09403  -10.29897*  -10.79619* 

2  294.6203   31.30148*   1.57e-10*  -11.24436* -9.813252 -10.70826 

3  301.4339  9.776042  2.44e-10 -10.84495 -8.777794 -10.07058 

4  313.5493  15.27595  3.14e-10 -10.67606 -7.972849 -9.663420 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς πίκαηα παναηδνμφιε υηζ ηαζ ηα ηνία ζηαηζζηζηά 

ιαξ δίκμοκ ηδκ ίδζα ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ πμο είλαη k = 2.  

ημκ πίκαηα 11.2 πανμοζζάγμοιε ημοξ εθέβπμοξ αζηζυηδηαξ βζα ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ 

πνμζθμνάξ πνήιαημξ,ηδξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ,ημο επζημηίμο ηαζ ημο 

πθδεςνζζιμφ, γηα k = 2 (ηάλδ ημο VAR οπμδείβιαημξ).  

Πίλαθαο 11.2 : Έιεγρνο αηηηόηεηαο ηνπ Granger  

Pairwise Granger Causality Tests 

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.   

 LM1 does not Granger Cause LR2  48  6.03373 0.0049  

 LR2 does not Granger Cause LM1  5.24333 0.0085  

 LGDPN does not Granger Cause LR2  48  10.3776 0.0002  

 LR2 does not Granger Cause LGDPN  4.26559 0.0204  

 LCPI does not Granger Cause LR2  48  3.69684 0.0330  

 LR2 does not Granger Cause LCPI  11.7908 8.E-05  

 LGDPN does not Granger Cause LM1  48  8.48533 0.0008  

 LM1 does not Granger Cause LGDPN  3.27669 0.0474  

 LCPI does not Granger Cause LM1  48  4.74126 0.0138  

 LM1 does not Granger Cause LCPI  2.42342 0.1006  

 LCPI does not Granger Cause LGDPN  48  1.61908 0.2099  

 LGDPN does not Granger Cause LCPI  5.90414 0.0054  
 

 

 

Οζ 2 οπμεέζεζξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ αζηζυηδηαξ έπμοκ ςξ ελήξ :  

Ζν : Ζ ιεηααθδηή Υ δεκ αζηζάηαζ ηδκ ιεηααθδηή Τ  

Ζα: Ζ ιεηααθδηή Υ αζηζάηαζ ηδκ ιεηααθδηή Τ  

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ημο πίκαηα 11.2 παναηδνμφιε υηζ : 
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 ημκ πνχημ έθεβπμ ηςκ ιεηααθδηχκ ελεηάγμοιε ηδκ πζεάκδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ 

ιεηαλφ ηςκ LM1 ηαζ LR2.Γζαπζζηχκμοιε πςξ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ δεκ 

ζζπφεζ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% ε νπνία ζεκεηώλεη όηη ε κεηαβιεηή 

LΜ1 πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LR2 (πξόθεηηαη γηα κηα ηζρπξή 

αηηηαθή ζρέζε) δειαδή έρνπκε LΜ1> LR2.Σμ ίδζμ παναηδνμφιε υηζ ζζπφεζ 

ηαζ ηδκ ακηίεεηδ ζπεζζαηή αζηζυηδηα.Παναηδνμφιε πςξ ηαζ πάθζ απμννίπημοιε 

ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ ζε επίπεδν 1% ε κεηαβιεηή LR2 πξνθαιεί θαηά 

Granger ηε κεηαβιεηή LM1 (πξόθεηηαη γηα κηα ηζρπξή αηηηαθή ζρέζε) 

δειαδή έρνπκε LR2> LM1.  

 

 ημκ δεφηενμ έθεβπμ ηςκ ιεηααθδηχκ ελεηάγμοιε ηδκ πζεάκδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ 

ιεηαλφ ηςκ LGDPN ηαζ LR2.Γζαπζζηχκμοιε πςξ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ δεκ 

ζζπφεζ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% ε νπνία ζεκεηώλεη όηη ε κεηαβιεηή 

LGDPN πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LR2 (πξόθεηηαη γηα κηα 

ηζρπξή αηηηαθή ζρέζε) δειαδή έρνπκε LGDPN> LR2.Σμ ίδζμ παναηδνμφιε 

υηζ ζζπφεζ ηαζ ηδκ  ακηίεεηδ ζπεζζαηή αζηζυηδηα.Παναηδνμφιε πςξ ηαζ πάθζ 

απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ ζε επίπεδν 5% ε κεηαβιεηή LR2 

πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LM1 (πξόθεηηαη γηα κηα κέζε 

αηηηαθή ζρέζε) LR2> LGDPN.  

 ημκ ηνίημ έθεβπμ ηςκ ιεηααθδηχκ ελεηάγμοιε ηδκ πζεάκδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ 

ιεηαλφ ηςκ LCPI ηαζ LR2.Γζαπζζηχκμοιε πςξ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ δεκ 

ζζπφεζ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 5% ε νπνία ζεκεηώλεη όηη ε κεηαβιεηή 

LCPI πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LR2 (πξόθεηηαη γηα κηα κέζε 

αηηηαθή ζρέζε) δειαδή έρνπκε LCPI> LR2.Σμ ίδζμ παναηδνμφιε υηζ ζζπφεζ 

ηαζ ηδκ ακηίεεηδ ζπεζζαηή αζηζυηδηα.Παναηδνμφιε πςξ ηαζ πάθζ απμννίπημοιε 

ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ ηαζ ζε επίπεδν 1% ε κεηαβιεηή LR2 πξνθαιεί θαηά 

Granger ηε κεηαβιεηή LCPI (πξόθεηηαη γηα κηα ηζρπξή αηηηαθή ζρέζε) 

LR2> LCPI.  

 ημκ ηέηανημ έθεβπμ ηςκ ιεηααθδηχκ ελεηάγμοιε ηδκ πζεάκδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ 

ιεηαλφ ηςκ LM1 ηαζ LGDPN.Γζαπζζηχκμοιε πςξ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ δεκ 

ζζπφεζ ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο 1% ε νπνία ζεκεηώλεη όηη ε κεηαβιεηή 

LΜ1 πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LGDPN (πξόθεηηαη γηα κηα 

κέζε αηηηαθή ζρέζε) δειαδή έρνπκε LΜ1> LGDPN.Σμ ίδζμ παναηδνμφιε υηζ 

ζζπφεζ ηαζ ηδκ ακηίεεηδ ζπεζζαηή αζηζυηδηα.Παναηδνμφιε πςξ ηαζ πάθζ 

απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ θαη ζε επίπεδν 5% ε κεηαβιεηή 

LGDPN πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LM1 (πξόθεηηαη γηα κηα 

κέζε αηηηαθή ζρέζε) LGDPN>LM1.  

 ημκ πέιπημ έθεβπμ ηςκ ιεηααθδηχκ ελεηάγμοιε ηδκ πζεάκδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ 

ιεηαλφ ηςκ LM1 ηαζ LCPI.Γζαπζζηχκμοιε πςξ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ ζζπφεζ 
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ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% αηυια ηαζ 10% ε νπνία ζεκεηώλεη όηη ε 

κεηαβιεηή LΜ1 δελ πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LR2.Σμ ίδζμ 

παναηδνμφιε υιςξ υηζ δεκ ζζπφεζ ηαζ βζα ηδκ ακηίεεηδ ζπεζζαηή 

αζηζυηδηα.Παναηδνμφιε πςξ ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% βίκεηαζ δεηηή δ 

οπυεεζδ Ζα ηαζ έηζζ απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή οπυεεζδ .Πξνθύπηεη 

επνκέλσο πσο ε κεηαβιεηή LR2 πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή 

LM1 (πξόθεηηαη γηα κηα κέζε αηηηαθή ζρέζε)δει LR2> LM1.  

 ημκ έηημ έθεβπμ ηςκ ιεηααθδηχκ ελεηάγμοιε ηδκ πζεάκδ ζπέζδ αζηζυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ 

LCPI ηαζ LGDPN.Γζαπζζηχκμοιε πςξ δ ιδδεκζηή οπυεεζδ Ζμ  ζζπφεζ ζε επίπεδμ 

ζδιακηζηυηδηαξ 5% αθθά ηαζ 10% δ μπμία ζδιεζχκεζ υηζ ε κεηαβιεηή LCPI δελ 

πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή LGDPN .Σμ ίδζμ παναηδνμφιε υηζ δεκ ζζπφεζ 

ηαζ βζα ηδκ ακηίεεηδ ζπεζζαηή αζηζυηδηα.Παναηδνμφιε πςξ απμννίπημοιε ηδκ ιδδεκζηή 

οπυεεζδ ηαζ ζε επίπεδν 1% ε κεηαβιεηή LGDPN πξνθαιεί θαηά Granger ηε 

κεηαβιεηή LCPI (πξόθεηηαη γηα κηα ηζρπξή αηηηαθή ζρέζε)δει LGDPN>LCPI 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12 –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

12.1. Ακαηεθαθαίςζδ 

Ζ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα ενεοκήζεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ ζηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ,ημ επζηυηζμηαζ ημκ πθδεςνζζιυ βζα ηδκ Δθθάδα, 

πνδζζιμπμζχκηαξ εηήζζα ζημζπεία βζα ηδκ πενίμδμ 1960-2009, εηθναζιέκα ζε εηήζζεξ 

ιεηααμθέξ. Γζα ηδκ μζημκμιεηνζηή ακάθοζδ ημ οπυδεζβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ δζάθμνςκ εθέβπςκ δεκ πενζβνάθεζ ιε αλζμπζζηία 

ηδκ ελανηδιέκδ ιεηααθδηή ηςκ αιοκηζηχκ δαπακχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ πνμπςνμφιε 

ζε πεναζηένς ιεθέηδ ηςκ πνμκζηχκ ζεζνχκ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ ακάθοζδ 

ζηαζζιυηδηαξ (ιε ηδ αμήεεζα ηςκ εθέβπςκ ADF/DF ηαζ Phillips-Perron), έθεβπμ 

αναποπνυκζαξ ηαζ ιαηνμπνυκζαξ ζοζπέηζζδξ ηςκ ιεηααθδηχκ (ECM ηαζ έθεβπμξ 

Johansen) ηαζ ηέθμξ, έθεβπμ αζηζυηδηαξ ηαηά Granger. 

 

 

12.2 Δπζιένμοξ ζοιπενάζιαηα 

Λαιαάκμκηαξ οπυρζκ ημοξ εθέβπμοξ ημοξ μπμίμοξ ηάκαιε,πνμέηορακ ηάπμζα 

ζοιπενάζιαηα.Έηζζ ,ανπζηχξ δζαπζζηχζαιε πςξ ηα ηαηάθμζπα ημο οπμδείβιαηυξ ιαξ 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή .Συζμ ηα ηαηάθμζπα ηδξ πνμζθμνάξ 

πνήιαημξ,υζμ ηαζ ηςκ ,μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ,επζημηίμο ηαζ πθδεςνζζιμφ έπμοκ 

prob ιζηνυηενμ ημο ζδιείμο δζαπςνζζιμφ ηδξ Ζμ ιε ηδκ Ζα,ιε απμηέθεζια κα 

βίκεηαζ δεηηή δ ιδδεκζηή οπυεεζδ.ηδ ζοκέπεζα,εέθμκηαξ κα εθέβλμοιε ηδκ φπανλδ ή 

υπζ αοημζοζπέηζζδξ,πναβιαημπμζήζαιε ηα ηνζηήνζα ηςκ Durbin-Watson (DW) ηςκ 

Breusch-Godfrey (ΒG) πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ F ηαηακμιή,ηαζ ημο F Wald 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ x
2
 ηαηακμιή.Καζ ιε ημοξ ηνείξ εθέβπμοξ ζημ οπυδεζβια βίκεηαζ 

δεηηή δ οπυεεζδ Ha - οπάνπεζ αοημζοζπέηζζδ πνχηδξ ηάλδξ ζηζξ ηζιέξ ημο 

δζαηαναηηζημφ υνμο.  

ηδ ζοκέπεζα πνμζπαεήζαιε κα εθέβλμοιε ακ μζ πνμκζηέξ ζεζνέξ υθςκ ηςκ 

ιεηααθδηχκ πμο ελεηάγμοιε είκαζ ζηάζζιεξ δζαδζηαζίεξ. Με ηα απμηεθέζιαηα ημο 

ηεθαθαίμο αοημφ πνμζπαεήζαιε κα δμφιε πμίεξ ιεηααθδηέξ είκαζ ζηάζζιεξ ηαζ 

επίζδξ δείλαιε υηζ ηα ακηίζημζπα ζημπαζηζηά ζθάθιαηα αοηχκ είκαζ θεοημί ευνοαμζ 

(απυ ηδκ ζηζβιή πμο ηα ηαηάθμζπα ημοξ είκαζ ηαοηυπνμκα πςνίξ αοημζοζπέηζζδ, 

αημθμοεμφκ ηδκ ηακμκζηή ηαηακμιή ηαζ είκαζ μιμζμζηεδαζηζηά). Άνα ιπμνμφιε κα 

πμφιε υηζ μζ ιεηααθδηέξ (πνμκζηέξ ζεζνέξ) δεκ είκαζ ηοπαίμζ πενίπαημζ (Hamilton 

1994). Με άθθα θυβζα μζ ααζζηέξ ιεηααθδηέξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ μζημκμιζηή 

ακάπηολδ ηαζ εοδιενία ηδξ μζημκμιίαξ ηδξ Δθθάδμξ δεκ απμηεθμφκ «αζεεκχξ» 

απμηεθεζιαηζηέξ ιεηααθδηέξ ηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ιεθθμκηζηέξ 

πνμαθέρεζξ.  
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Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα δζακφζιαηα ζοκμθμηθήνςζδξ απυ ημκ πίκαηα 7.4 εηηζιήζαιε 

ηα ακηίζημζπα ηαηάθμζπα βζα ηάεε παθζκδνυιδζδ. ηδκ ζοκέπεζα εθέβλαιε ηδκ 

ζηαζζιυηδηα ηςκ ηαηαθμίπςκ ζφιθςκα ιε ημ αήια 2 ηδξ παναβνάθμο 7.3.1. Απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ ιμνθήξ ηςκ ελζζχζεςκ ηα ζηαηζζηζηά ηςκ Akaike ηαζ Schwartz δεκ 

ζοιθςκμφκ βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ ιμνθήξ ηδξ ελίζςζδξ (ανζειυξ πνμκζηχκ 

οζηενήζεςκ). φιθςκα ιε ηα ζηαηζζηζηά ηνζηήνζα ηςκ Akaike ηαζ Schwartz δ 

ηαθφηενδ ιμνθή ελίζςζδξ είκαζ αοηή πμο δεκ πενζέπεζ πνμκζηή οζηένδζδ (ν = 0) 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή δζαθέλαιε εηείκδ ηδ ιμνθή ηδξ ελίζςζδξ πμο δεκ πανμοζίαγεζ 

αοημζοζπέηζζδ (LM[prob] > 0.05) ή ζηδκ πενίπηςζδ πμο ηαζ ζηα δφμ ηνζηήνζα δεκ 

οπήνλε αοημζοζπέηζζδ δζαθέλαιε ημ ηνζηήνζμ ημο Akaike.οβηνίκμκηαξ ηα 

ζηαηζζηζηά ηςκ DF ηαζ ADF ιε ηζξ ηνίζζιεξ ηζιέξ ημο πίκαηα 7.4 παναηδνμφιε πςξ 

ηα ηαηάθμζπα ζζμννμπίαξ βζα υθεξ ηζξ παθζκδνμιήζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ είκαζ 

ζηάζζια βζα επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ ιυθζξ 1% ηαζ ηαιία πνμκζηή οζηένδζδ (ν = 0). 

Άνα ιπμνμφιε κα πμφιε πςξ υθεξ μζ ιεηααθδηέξ πμο πνδζζιμπμζήζαιε είκαζ 

ζοκμθμηθδνςιέκεξ δδθαδή οπάνπεζ ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ζζμννμπίαξ. Δπμιέκςξ εα 

ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ είκαζ δοκαηυ κα εηηζιήζμοιε ηαζ ηδκ ελίζςζδ δζυνεςζδξ 

ζθάθιαημξ πμο ηδκ ηάκμοιε ζημ αιέζςξ επυιεκμ ηεθάθαζμ. Απυ ηα απμηεθέζιαηα 

ηδξ ελίζςζδξ δζυνεςζδξ ζθάθιαημξ ζηζξ παθζκδνμιήζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ ιεηαλφ 

ηδξ ιεηααθδηήξ LM1 ηαζ αοηέξ ηςκ LGDPN LR2 ηαζ LCPI ηδξ Δθθάδαξ 

παναηδνμφιε υηζ οπάνπεζ αναποπνυκζα ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ζοκηεθεζηχκ πμο 

ελεηάγμοιε δζυηζ μ ζοκηεθεζηήξ ηςκ ηαηαθμίπςκ ιε ιία πνμκζηή οζηένδζδ είκαζ  

ανκδηζηυξ ζηα υνζα ημο -1<θ<0  αθθά ιδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηυξ. 

Θέθμκηαξ κα ανμφιε ηδκ ηαθφηενδ ηάλδ πνμέηορε πςξ ημ Lag = 2 (δδθ. ΓΤΟ 

πνμκζηέξ οζηενήζεζξ). Γζα ν = 2 (πνμκζηέξ οζηενήζεζξ) ηαζ k = 4 (ανζειυξ 

ιεηααθδηχκ) έθεβπμξ ζηαιαηά (πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ζηαηζζηζηυ LR), απμννίπηεηαζ δ 

ιδδεκζηή οπυεεζδ (Ζμ: Ak=0 ). Αημθμφεςξ ανήηαιε υηζ οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ 

ηέζζενα ζοκμθμηθδνςιέκα δζακφζιαηα δδθ. ηέζζενζξ ζπέζεζξ ζοκμθμηθήνςζδξ 

(ιαηνμπνυκζα) ζημκ έθεβπμ ημο ίπκμοξ (trace tests). Δπμιέκςξ οπάνπεζ ιαηνμπνυκζα 

ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ιεηααθδηχκ.  

Σέθμξ ζημκ έθεβπμ αζηζυηδηαξ απμδείπεδηε πςξ οπάνπμοκ ηαηά Granger αιθίδνμιεξ 

αζηζυηδηεξ ζηα γεοβάνζα LM1LGDP,LM1LR2,LGDPN  

R2,LR2LCPI.Σμ ίδζμ υιςξ δεκ ζζπφεζ ηαζ βζα ηα άθθα δφμ.Έηζζ βζα ημ γεφβμξ 

LCPILM1 οπάνπεζ ιμκυδνμιδ αζηζυηδηα απυ ημκ πθδεςνζζιυ ζηδκ πνμζθμνά 

πνήιαημξ.Δπίζδξ ζημ γεφβμξ LGDPNLCPI ημ αηαεάνζζημ πνμζυκ αζηζάηαζ ηαηά 

Granger ημκ πθδεςνζζιυ 
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12.3 Γεκζηά ζοιπενάζιαηα 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία αζπμθείηαζ ιε ηδ ζπέζδ ηδξ πνμζθμνάξ πνήιαημξ ιε ημ ηαηά 

ηεθαθήκ ΑΔΠ,ημ επζηυηζμ ηαζ ημκ πθδεςνζζιυ πνδζζιμπμζχκηαξ εηήζζα ζημζπεία βζα 

ηα έηδ απυ 1960-2009.Ζ ειπεζνζηή ακάθοζδ έδεζλε υηζ μζ ιεηααθδηέξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ενβαζία αοηή πανμοζζάγμοκ ιμκαδζαία νίγα. ηδ αάζδ αοηή 

πνδζζιμπμζήεδηε δ ακάθοζδ ηδξ ζοκμθμηθήνςζδξ υπςξ πνμηάεδηε απυ ημ Johansen 

βζα κα πνμηφρεζ ιζα ιαηνμπνυκζα ζπέζδ ζζμννμπίαξ ακάιεζα ζηζξ ιεηααθδηέξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ. 

 

ηδ ζοκέπεζα εθανιυζηδηε δ ιεεμδμθμβία ημο οπμδείβιαημξ δζμνεςηζημφ 

ζθάθιαημξ,βζα κα εηηζιδεμφκ μζ ιαηνμπνυκζεξ ηαζ αναποπνυκζεξ ζπέζεζξ. Σα 

επζθεβιέκα δζακφζιαηα έδςζακ υνμοξ δζμνεςηζημφ ζθάθιαημξ, μζ μπμίμζ 

απμδείπεδηακ ζηαηζζηζηά ζδιακηζημί ζε επίπεδμ ζδιακηζηυηδηαξ 5% ηαηά ηδκ 

εζζαβςβή ημοξ ζηζξ αναποπνυκζεξ δοκαιζηέξ ελζζχζεζξ. 

 

Με ηδκ αζηζυηδηα ηαηά Granger παναηδνμφιε υηζ οπάνπεζ ιμκυδνμιδ ζπέζδ 

αζηζυηδηαξ ιεηαλφ ημο θυβμο ημο πθδεςνζζιμφ ιε ηδκ πνμζθμνά πνήιαημξ ηαζ ημο 

ΑΔΠ ιε ημκ πθδεςνζζιυ . 

 

Τπάνπεζ έκα ιεβάθμ ηιήια ηδξ μζημκμιζηήξ εεςνίαξ πμο ακαθφεζ ηδ εεςνδηζηή 

ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ ιεηααθδηέξ ημο οπμδείβιαηυξ ιαξ.ηδκ πναβιαηζηυηδηα αέααζα 

παναηδνμφκηαζ απμηθίζεζξ δ μπμίεξ έπμοκ ηαζ ηζξ ζζημνζηέξ ημοξ ελδβήζεζξ.Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80, πανά ηδκ ζδζυηδηα ιέθμοξ ζηδκ ΔΚ, δ Δθθάδα έπαζπε 

απυ ηδκ ηαηή ιαηνμμζημκμιζηή απυδμζδ θυβς ηςκ επεηηαηζηχκ θμνμθμβζηχκ 

πμθζηζηχκ πμο μδήβδζακ ζε έκακ ηνζπθαζζαζιυ ηδξ πνέμξ-ημο-ΑΔΠ ακαθμβίαξ, δ 

μπμία πήβε απυ ημ ιέηνζμ ανζειυ 34.5% ημ 1981, ζηα ηνζπθά ρδθία ιέπνζ ηδ δεηαεηία 

ημο '90. Ζ δεφηενδ πεηνεθασηή ηνίζδ ιεηά απυ ηδκ ζνακζηή επακάζηαζδ έαθαρε ηδκ 

Δθθάδα, ηαζ ηδ δεηαεηία ημο '80 ααζακίζηδηε απυ ημκ ορδθυ πθδεςνζζιυ ςξ 

επαηυθμοεμ ηςκ πμθζηζηχκ θασηίζηζηςκ πμθζηζηχκ. Σμ ιέζμ πμζμζηυ πθδεςνζζιμφ 

ζηδκ Δθθάδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 ήηακ 19%, ημ μπμίμ ήηακ ηνεζξ 

θμνέξ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ΔΔ. Σμ εθθδκζηυ δδιμζζμκμιζηυ έθθεζιια αολήεδηε επίζδξ 

πμθφ μοζζαζηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80, μλφκμκηαξ ηαηά 9% ημ 

1985.  

 

Πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 δ Δθθάδα εηηέθεζε ηα πνμβνάιιαηα 

ζηαεενμπμίδζδξ, ηέικςκ πθδεςνζζιυξ απυ 25% ημ 1985 ζε 16% ημ 1987. Σμ πνέμξ 

πμο ζοζζςνεφεδηε ζηδ δεηαεηία ημο '80 ήηακ έκα ιεβάθμ πνυαθδια βζα ηδκ 

εθθδκζηή μζημκμιία, ηαζ ιέπνζ ημ 1991 μζ πθδνςιέξ εκδζαθένμκημξ ζημ δδιυζζμ 

πνέμξ έθεαζακ ζε ζπεδυκ 12% ημο ΑΔΠ.Όηακ οπμβνάθδηε δ οκεήηδ ημο 

Μάαζηνζπη ημ 1991, δ Δθθάδα ήηακ πμθφ ιαηνζά απυ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ηνζηδνίςκ ζφβηθζζδξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ημ πμζμζηυ πθδεςνζζιμφ Δθθάδαξ ήηακ 

19.8%, εκχ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ΔΔ ήηακ ζημ 4.07% ηαζ ημ ηοαενκδηζηυ έθθεζιια ήηακ 

11.5% ημο ΑΔΠ, εκχ μ ιέζμξ υνμξ ηδξ ΔΔ ήηακ 3.64%. Δκ ημφημζξ, δ Δθθάδα ήηακ 

ζε εέζδ κα αεθηζχζεζ εκηοπςζζαηά ημοξ πυνμοξ πνδιαημδυηδζήξ ηδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '90, ηαζ ιε ημκ πθδεςνζζιυ ηαζ ιε ημ δδιμζζμκμιζηυ 

έθθεζιια πμο ιεζχκμκηαζ ηάης απυ 3% ιέπνζ ημ 1999.  
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Καηά ζοκέπεζα, ζηακμπμίδζε ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ είζμδμ ζηδκ Eurozone 

(ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ηνζηδνίμο δδιμζζμκμιζημφ εθθείιιαημξ αηυια ηαζ ιεηά 

απυ ηδκ πνυζθαηδ ακαεεχνδζή ημο πμο οπμθμβίγεηαζ ιε ηδ ηυηε ζζπφμοζα  ιέεμδμ). 

Ζ Δθθάδα είπε πανμοζζάζεζ έκα απυ ηα ορδθυηενα πμζμζηά αφλδζδξ ζηδκ Δονχπδ, 

πμο οπμθμβίγεηαζ ηαηά ιέζμ υνμ πθδζίμκ ημο 4% ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ ανηεηχκ εηχκ, ανηεηά παναπάκς απυ ημ ιέζμ υνμ ηδξ ΔΔ ηαζ 

εεςνμφκηακ ζηζξ ανπέξ ημο 21
μο

 αζχκα ιία μζημκμιία,δ μπμία ήηακ έημζιδ  βζα κα  

θεάζεζ ζημ ζηάδζμ ιζαξ «χνζιδξ» μζημκμιίαξ.  

 

Πάνα ηαφηα, δ ζοκέπεζα δεκ ήηακ δ πνμαθεπυιεκδ ηαζ ζηα ηέθδ ηδξ ηνέπμοζαξ 

δεηαεηίαξ δ Δθθάδα απμηεθεί ημ πνχημ θααμνί βζα ηναηζηή πνεμημπία ζηδκ 

Δονςγχκδ. Ζ ελέθζλδ αοηή υιςξ πνέπεζ κα απμηναπεί δζυηζ δζαηοαεφεηαζ δ 

πνδιαημπζζηςηζηή αθθά ηαζ δ πμθζηζηή ζηαεενυηδηα ηδξ ημζκυηδηαξ.Ζ Κμιζζζυκ 

οπμθμβίγεζ θέημξ ημκ νοειυ ακάπηολδξ ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ζημ 0,2%. Σμ 

έθθεζιια ημο πνμτπμθμβζζιμφ αββίγεζ ημ 3,7% ημο Αηαεάνζζημο Δεκζημφ Πνμσυκημξ 

ηαζ δ ζπέζδ πνεχκ ηαζ ΑΔΠ ακηζζημζπεί ζημ 94%. ήιενα δ Δθθάδα ηαηαθαιαάκεζ 

ηδκ ηεθεοηαία εέζδ ζημκ πίκαηα αλζμθυβδζδξ ηδξ ημζκυηδηαξ. Οζ επεκδοηέξ 

εεςνμφζακ ηδκ Δθθάδα πάκηα ςξ ημκ πζμ αδφκαιμ ηνίημ ηδξ Δονςγχκδξ. 

Σεθζηά ιζα δεηαεηία μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ, ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ΔΔ, ηενιαηίγεηαζ πζμ 

βνήβμνα απυ υ,ηζ πνμέαθεπακ πμθθμί. Ο ημονζζιυξ ηαζ δ καοηζθία, μζ ποθχκεξ ηδξ 

εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ, δέπηδηακ πένζζ ζζπονά πθήβιαηα. Δπίζδξ μ ηναπεγζηυξ ηθάδμξ 

έπεζ δζεονφκεζ ζδζαίηενα ηζξ επεκδφζεζξ ημο ζηδκ ακαημθζηή Δονχπδ, εκχ ηα 

θμνμθμβζηά έζμδα ημο 2008 άββζλακ ιυκμκ ημ 50% ηςκ πνμζδμηυιεκςκ. 

 

Ζ Δθθάδα, ιε άθθα θυβζα, έπεζ θηάζεζ ζε ηνίζζιμ ζηαονμδνυιζ υζμκ αθμνά ζημ 

δδιυζζμ πνέμξ ηαζ ηα δδιμζζμκμιζηά ηδξ εθθείιιαηα. Γεκ ηδκ αθμνμφκ πθέμκ ηα 

επζπεζνήιαηα εηείκα πμο «αθέπμοκ» ηαζ ηζξ εεηζηέξ πθεονέξ ημο δδιυζζμο δακεζζιμφ, 

αθμφ μ νοειυξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ οπμθείπεηαζ ζήιενα ημο επζημηίμο δακεζζιμφ, 

εκχ ηα πνςημβεκή ηναηζηά πθεμκάζιαηα ημο πανεθευκημξ έπμοκ ιεηαηναπεί ζε 

εθθείιιαηα. Οζ επζπηχζεζξ ηδξ πεναζηένς αφλδζδξ ημο δδιμζίμο πνέμοξ είκαζ 

απυθοηα ανκδηζηέξ. Παν‟ υθ‟ αοηά, ζήιενα, ημ επίπεδμ ηδξ ζοκμθζηήξ γήηδζδξ ζηδκ 

μζημκμιία δζαηδνείηαζ πάνζκ ημο δακεζζιμφ απυ ημ ελςηενζηυ ζημκ μπμίμ πνμααίκμοκ 

ημ δδιυζζμ, μζ ηνάπεγεξ ηαζ μνζζιέκεξ δδιυζζεξ ηονίςξ επζπεζνήζεζξ. Αοηυ υιςξ έπεζ 

ορδθυ ηυζημξ, ημ μπμίμ πθδνχκεηαζ ανβυηενα. Γζα ανβυηενα υιςξ έπμοιε ιεηαεέζεζ 

ήδδ πμθθέξ οπμπνεχζεζξ. Δίκαζ, θμζπυκ, ζηυπζιμ κα ανπίζμοιε κα ιεζχκμοιε ηα 

δδιυζζα εθθείιιαηα ηαζ ημ δδιυζζμ πνέμξ πνζκ θηάζμοιε ζε ζδιείμ ζημ μπμίμ δεκ εα 

οπάνπεζ επζζηνμθή. Καζ θαίκεηαζ υηζ είιαζηε πμθφ ημκηά, ζδζαίηενα ακ οπάνλμοκ 

ζοκεπείξ οπμααειίζεζξ ηδξ πζζημθδπηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο εθθδκζημφ δδιμζίμο. ημ 

πθαίζζμ αοηυ, δ πνυζθαηδ πνμεζδμπμίδζδ ηδξ ΔΚΣ (ζηζξ ανπέξ Νμειανίμο) πενί 

ζηαδζαηήξ αοζηδνμπμίδζδξ ηδξ κμιζζιαηζηήξ πμθζηζηήξ πνέπεζ κα θδθεεί ζμαανά 

οπυρδ. 

 



170 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

Βζαθζμβναθία 

 
1.Αθελάηδξ Πακαβζχηδξ :Ζ γήηδζδ ημο πνήιαημξ ζηδκ Δθθάδα 1960-1975 ζεθ 151 
2.Panagiotopoulos Dimitrios (1981) ”H γήηδζδ ημο πνήιαημξ ζηδκ Δθθάδα 1962-

1981” 

3.COSTAS KARFAKIS and SIDIROPOULOS(1998) ΄΄On the stability of the long-

run money demand in Greece‟‟University of Macedonia, Thessaloniki, 540 06 Greece 

and *University L ouis Pasteur,Strasbourg, 67070, France 

4.Stylianos Sarantides and Erotokritos Varelas(1985)‟‟ MONEY ANTICIPATIONS 

AND THE DEMAND FOR MONEY: THE CASE OF GREECE‟‟ 

 

5.N. Apergis C. Karpetis, A. Kotsiopoulou, E. Mitakidou, and Th. Tsiakiri „‟THE 

DEMAND FOR MONEY IN GREECE: EVIDENCE THROUGH A SHOPPING-

TIME TECHNOLOGY MODEL AND COINTEGRATION University of Ioannina 

University of Macedonia «ΠΟΤΓΑΗ», Συιμξ 49, Σεφπμξ 1μ-4μ, Πακεπζζηήιζμ 

Πεζναζχξ / «SPOUDAI», Vol. 49, No 1-4, University of Piraeus 

 

6.Athanasios P. Papadopoulos and George Zis The demand for money in 

Greece:Further empirical results and policy implications .The Manchester School Vol 

LXV No. 1 January 1997,ζεθ 71  

 7.Ν. ΑΠΟΣΟΛΟΤ ηαζ Γν. Δ. ΒΑΡΔΛΑ ‟‟Ζ ΕΖΣΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟ ΣΖΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ : ΜΔΡΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ „‟ 

8. Pallis and E. Katsouli University of Macedonia, Greece(2003) „‟ LINKING 

CONSUMER PRICES TO WHOLESALE PRICES AND TO MONEY SUPPLY: 

SOME COINTEGRATION EXPERIMENTS FOR THE CASE OF GREECE 

ΠΟΤΓΑΗ», Συιμξ 53, Σεφπμξ 1μ, (2003), Πακεπζζηήιζμ Πεζναζχξ / «SPOUDAI», 

Vol. 53, No 1, (2003), University of Piraeus 

 

9.Konstantinos Loizos and John Thompson(SOAS, University of London) (Liverpool 

Business School)(2001)‟‟ THE DEMAND FOR MONEY IN GREECE 1962 TO 

1998 

 

10.Neil R. Ericsson ,Sunil Sharma „‟Broad money demand and financial liberalization 

inGreece‟‟Empirical Economics (1998) 23:417-436 

11.Γνζηζάηδξ Ν., (2002), Πακεπζζηδιζαηέξ Παναδυζεζξ, “Οζ πνμκζηέξ ζεζνέξ ζηδκ 

Οζημκμιεηνία”,Δηδ. Πακεπζζηήιζμ  

12.Ακδνζηυπμοθμξ Α., (2000), “Οζημκμιεηνία.Θεςνία ηαζ Διπεζνζηέξ 

Δθανιμβέξ”,Αεήκα, Δηδυζεζξ Μπέκμο  

13.Durbin J. and G.S.Watson, (1951), “Testing for serial Correlation in Least Squares 

Regression”,Biometrika,vol.38http://en.wikipedia.org/wiki/Durbin%E2%80%93Wats

on_statistic  



171 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

14.Godfrey L. (1978), “Testing for Multiplicatice Hetroskedasticity”, Journal of 

Econometrics 

15.Wooldridge M.J.,(2000), “Imtroductory Econometrics : A modern Approach, 3e” 

vol. 7, pp..384-387  

16. Dritsakis N., (2004), “Exports, Investments And Economic Development Of Pre-

Accession Countries OfEuropean Union: An Empirical Investigation Of Bulgaria And 

Romania”, Applied Economics, Taylor and Francis Journal, vol 36  

17.Γνζηζάηδξ Ν. (2002), “Πακεπζζηδιζαηέξ Παναδυζεζξ Τπμθμβζζηζηέξ Σεπκζηήξ 

Δηηζιδηζηήξ”,Δηδ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ 

18.Granger C.W.J. and Newbold P.,”Spurius Regressions in Econometrics”,Journal of 

Econometrics, Vol.2,1974 

19.Dickey D.A. and Fuller W.A. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time 

Series with a Unit Root”,Econometrica, Vol.49,No.4,1981  

20.McKinnon, R.(1964), “Foreign exchange constraint in economic development and 

efficient aid allocation”, Economic Journal, 74, pp.388 – 409  

21.Dickey D.A. and Fuller W.A. (1979), ”Distribution of the Estimators for 

Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical 

Association, Vol. 74. 

22.Wald A.(1940), ”The Fitting of Straight Linew if both Variables are subject to 

Error”,Annals of Mathematical Statistics,Vol.11,pp.284-300  

23.Johansen S., (1988),”Statistical analysis of cointegration vectors”, Journal of 

Economic Dynamics and Control,  

24.Granger C.W.J. and Newbold P.(1974), ”Spurious Regressions in 

Econometrics”,Journal of Econometrics,Vol.2  

25.Βθ. Thomas (1997), ζζ 440-444  

26.Γνζηζάηδξ Ν. (2007), “Πακεπζζηδιζαηέξ Παναδυζεζξ ζηα εζδζηά εέιαηα 

Οζημκμιεηνίαξ”, Δηδ. Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ  

27.Johansen S., (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of 

Economic Dynamics and Control, Vol. 12, pp. 231-254  

28.Johansen S., and K. Juselious (1992), “Testing Structural Hypothesis in a 

Multivariate Cointegration Analysis at the Purchasing Power Parity and the 

Uncovered Interest Parity for the U.K.” , Journal of Econometrics , Vol. 53, pp. 211-

244  



172 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

29.Granger C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Econometric Models 

and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37, pp.424-438  

30.Γδιεθή . (2003), φβπνμκεξ ιέεμδμζ ακάθοζδξ πνμκμθμβζηχκ ζεζνχκ, Κνζηζηή, 

Αεήκα  

31.Wald A. (1940), “The fitting of straight lines if both variables are subjects to 

error”, Annals of Mathematics and Statistics, Vol 11,pp. 284-300  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LM1 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.887705  0.8970 

Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:45   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LM1(-1) 0.002015 0.002270 0.887705 0.3793 

D(LM1(-1)) 0.829986 0.099177 8.368711 0.0000 
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R-squared 0.351779     Mean dependent var 0.127447 

Adjusted R-squared 0.337687     S.D. dependent var 0.080364 

S.E. of regression 0.065402     Akaike info criterion -2.575744 

Sum squared resid 0.196763     Schwarz criterion -2.497777 

Log likelihood 63.81785     Hannan-Quinn criter. -2.546280 

Durbin-Watson stat 2.469578    

     
     

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.966206  0.3003 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:45   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LM1(-1) -0.008925 0.004539 -1.966206 0.0555 

D(LM1(-1)) 0.592931 0.127205 4.661209 0.0000 

C 0.105276 0.038596 2.727651 0.0091 

     
     

R-squared 0.443747     Mean dependent var 0.127447 

Adjusted R-squared 0.419025     S.D. dependent var 0.080364 

S.E. of regression 0.061255     Akaike info criterion -2.687086 

Sum squared resid 0.168847     Schwarz criterion -2.570136 

Log likelihood 67.49006     Hannan-Quinn criter. -2.642890 

F-statistic 17.94921     Durbin-Watson stat 2.214082 

Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.345225  1.0000 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  



176 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:46   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LM1(-1) 0.187678 0.043192 4.345225 0.0001 

C -0.273495 0.108286 -2.525679 0.0151 

@TREND(1960) -0.030431 0.006451 -4.717557 0.0000 

     
     

R-squared 0.437479     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared 0.413022     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.060926     Akaike info criterion -2.699044 

Sum squared resid 0.170751     Schwarz criterion -2.583219 

Log likelihood 69.12658     Hannan-Quinn criter. -2.655100 

F-statistic 17.88739     Durbin-Watson stat 1.473502 

Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LM1 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

ull Hypothesis: D(LM1) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.629849  0.0967 
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Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:49   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LM1(-1)) -0.101671 0.062381 -1.629849 0.1098 

     
     

R-squared 0.049612     Mean dependent var -0.004243 

Adjusted R-squared 0.049612     S.D. dependent var 0.066936 

S.E. of regression 0.065255     Akaike info criterion -2.600425 

Sum squared resid 0.200134     Schwarz criterion -2.561441 

Log likelihood 63.41020     Hannan-Quinn criter. -2.585693 

Durbin-Watson stat 2.601888    
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II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

Null Hypothesis: D(LM1) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.613659  0.0973 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:50   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LM1(-1)) -0.322479 0.123382 -2.613659 0.0121 

C 0.038224 0.018629 2.051865 0.0459 

     
     

R-squared 0.129303     Mean dependent var -0.004243 

Adjusted R-squared 0.110374     S.D. dependent var 0.066936 

S.E. of regression 0.063134     Akaike info criterion -2.646334 

Sum squared resid 0.183353     Schwarz criterion -2.568367 

Log likelihood 65.51202     Hannan-Quinn criter. -2.616870 

F-statistic 6.831215     Durbin-Watson stat 2.251302 
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Prob(F-statistic) 0.012066    

     
     

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

 

ull Hypothesis: D(LM1) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.334684  0.0729 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:50   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LM1(-1)) -0.433660 0.130045 -3.334684 0.0017 

C 0.090286 0.030457 2.964342 0.0048 

@TREND(1960) -0.001467 0.000693 -2.116579 0.0399 

     
     

R-squared 0.208136     Mean dependent var -0.004243 
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Adjusted R-squared 0.172942     S.D. dependent var 0.066936 

S.E. of regression 0.060874     Akaike info criterion -2.699571 

Sum squared resid 0.166752     Schwarz criterion -2.582621 

Log likelihood 67.78972     Hannan-Quinn criter. -2.655376 

F-statistic 5.913952     Durbin-Watson stat 2.194792 

Prob(F-statistic) 0.005244    

     
     

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LGDPN ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

Null Hypothesis: LGDPN has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.700230  0.8634 

Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:51   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LGDPN(-1) 0.000991 0.001415 0.700230 0.4873 

D(LGDPN(-1)) 0.891286 0.082087 10.85785 0.0000 

     
     

R-squared 0.574820     Mean dependent var 0.127341 

Adjusted R-squared 0.565576     S.D. dependent var 0.072815 

S.E. of regression 0.047993     Akaike info criterion -3.194765 

Sum squared resid 0.105951     Schwarz criterion -3.116798 

Log likelihood 78.67436     Hannan-Quinn criter. -3.165301 

Durbin-Watson stat 2.333848    

     
     

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LGDPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.641957  0.4538 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN)   

Method: Least Squares   
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Date: 01/11/10   Time: 11:51   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LGDPN(-1) -0.005449 0.003318 -1.641957 0.1076 

D(LGDPN(-1)) 0.752127 0.102625 7.328914 0.0000 

C 0.074291 0.034901 2.128605 0.0388 

     
     

R-squared 0.613714     Mean dependent var 0.127341 

Adjusted R-squared 0.596546     S.D. dependent var 0.072815 

S.E. of regression 0.046250     Akaike info criterion -3.249034 

Sum squared resid 0.096259     Schwarz criterion -3.132084 

Log likelihood 80.97681     Hannan-Quinn criter. -3.204838 

F-statistic 35.74698     Durbin-Watson stat 2.204222 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

Νull Hypothesis: LGDPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.541706  0.9992 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:52   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LGDPN(-1) 0.015972 0.029484 0.541706 0.5908 

D(LGDPN(-1)) 0.692637 0.131382 5.271920 0.0000 

C -0.008635 0.118713 -0.072739 0.9423 

@TREND(1960) -0.003409 0.004662 -0.731205 0.4685 

     
     

R-squared 0.618351     Mean dependent var 0.127341 

Adjusted R-squared 0.592330     S.D. dependent var 0.072815 

S.E. of regression 0.046491     Akaike info criterion -3.219445 

Sum squared resid 0.095104     Schwarz criterion -3.063512 

Log likelihood 81.26668     Hannan-Quinn criter. -3.160518 

F-statistic 23.76311     Durbin-Watson stat 2.135218 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LGDPN ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LGDPN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.318563  0.1707 

Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:52   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LGDPN(-1)) -0.061562 0.046688 -1.318563 0.1937 

     
     

R-squared 0.031210     Mean dependent var -0.003264 

Adjusted R-squared 0.031210     S.D. dependent var 0.048494 

S.E. of regression 0.047732     Akaike info criterion -3.225829 



185 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

Sum squared resid 0.107081     Schwarz criterion -3.186845 

Log likelihood 78.41989     Hannan-Quinn criter. -3.211097 

Durbin-Watson stat 2.424089    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

Null Hypothesis: D(LGDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.958115  0.3038 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:53   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LGDPN(-1)) -0.193801 0.098973 -1.958115 0.0563 

C 0.022047 0.014605 1.509594 0.1380 
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R-squared 0.076939     Mean dependent var -0.003264 

Adjusted R-squared 0.056873     S.D. dependent var 0.048494 

S.E. of regression 0.047095     Akaike info criterion -3.232515 

Sum squared resid 0.102026     Schwarz criterion -3.154548 

Log likelihood 79.58035     Hannan-Quinn criter. -3.203051 

F-statistic 3.834216     Durbin-Watson stat 2.213155 

Prob(F-statistic) 0.056297    

     
     

 

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LGDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.516412  0.3193 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:54   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LGDPN(-1)) -0.265602 0.105548 -2.516412 0.0155 

C 0.054366 0.023621 2.301544 0.0260 

@TREND(1960) -0.000900 0.000523 -1.719235 0.0924 

     
     

R-squared 0.133833     Mean dependent var -0.003264 

Adjusted R-squared 0.095336     S.D. dependent var 0.048494 

S.E. of regression 0.046125     Akaike info criterion -3.254465 

Sum squared resid 0.095738     Schwarz criterion -3.137515 

Log likelihood 81.10715     Hannan-Quinn criter. -3.210269 

F-statistic 3.476501     Durbin-Watson stat 2.185326 

Prob(F-statistic) 0.039450    

     
     

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LR2 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

ull Hypothesis: LR2 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.569684  0.4653 

Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:55   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LR2(-1) -0.002588 0.004543 -0.569684 0.5717 

D(LR2(-1)) 0.604339 0.123722 4.884674 0.0000 

     
     

R-squared 0.341070     Mean dependent var -0.008188 

Adjusted R-squared 0.326746     S.D. dependent var 0.101787 

S.E. of regression 0.083519     Akaike info criterion -2.086720 

Sum squared resid 0.320867     Schwarz criterion -2.008754 

Log likelihood 52.08129     Hannan-Quinn criter. -2.057257 

Durbin-Watson stat 2.010726    
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II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

Νull Hypothesis: LR2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.664665  0.8457 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:56   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LR2(-1) -0.017870 0.026886 -0.664665 0.5097 

D(LR2(-1)) 0.616994 0.126545 4.875692 0.0000 

C 0.041198 0.071420 0.576830 0.5669 

     
     

R-squared 0.345907     Mean dependent var -0.008188 

Adjusted R-squared 0.316836     S.D. dependent var 0.101787 

S.E. of regression 0.084131     Akaike info criterion -2.052421 

Sum squared resid 0.318512     Schwarz criterion -1.935470 

Log likelihood 52.25809     Hannan-Quinn criter. -2.008225 
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F-statistic 11.89875     Durbin-Watson stat 2.023158 

Prob(F-statistic) 0.000071    

     
     

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

Null Hypothesis: LR2 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.628416  1.0000 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:56   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LR2(-1) 0.046348 0.028462 1.628416 0.1103 

C -0.026365 0.070814 -0.372312 0.7114 

@TREND(1960) -0.004093 0.000925 -4.423001 0.0001 

     
     

R-squared 0.298585     Mean dependent var -0.008021 
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Adjusted R-squared 0.268089     S.D. dependent var 0.100728 

S.E. of regression 0.086175     Akaike info criterion -2.005607 

Sum squared resid 0.341601     Schwarz criterion -1.889781 

Log likelihood 52.13738     Hannan-Quinn criter. -1.961663 

F-statistic 9.790880     Durbin-Watson stat 1.203535 

Prob(F-statistic) 0.000287    

     
     

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LR2 ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LR2) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.213142  0.0019 

Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:57   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LR2(-1)) -0.394625 0.122816 -3.213142 0.0024 

     
     

R-squared 0.178611     Mean dependent var -0.003863 

Adjusted R-squared 0.178611     S.D. dependent var 0.091488 

S.E. of regression 0.082916     Akaike info criterion -2.121357 

Sum squared resid 0.323130     Schwarz criterion -2.082373 

Log likelihood 51.91256     Hannan-Quinn criter. -2.106625 

Durbin-Watson stat 2.003496    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

 

Νull Hypothesis: D(LR2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.203504  0.0259 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2,2)   

Method: Least Squares   
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Date: 01/11/10   Time: 11:57   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LR2(-1)) -0.397168 0.123979 -3.203504 0.0025 

C -0.005581 0.012081 -0.461925 0.6463 

     
     

R-squared 0.182403     Mean dependent var -0.003863 

Adjusted R-squared 0.164629     S.D. dependent var 0.091488 

S.E. of regression 0.083619     Akaike info criterion -2.084318 

Sum squared resid 0.321638     Schwarz criterion -2.006351 

Log likelihood 52.02363     Hannan-Quinn criter. -2.054854 

F-statistic 10.26244     Durbin-Watson stat 2.007649 

Prob(F-statistic) 0.002466    

     
     

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LR2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.125175  0.0110 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:58   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LR2(-1)) -0.552284 0.133881 -4.125175 0.0002 

C 0.052253 0.026348 1.983200 0.0535 

@TREND(1960) -0.002294 0.000941 -2.438650 0.0188 

     
     

R-squared 0.277841     Mean dependent var -0.003863 

Adjusted R-squared 0.245745     S.D. dependent var 0.091488 

S.E. of regression 0.079456     Akaike info criterion -2.166775 

Sum squared resid 0.284094     Schwarz criterion -2.049825 

Log likelihood 55.00259     Hannan-Quinn criter. -2.122579 

F-statistic 8.656558     Durbin-Watson stat 1.949545 

Prob(F-statistic) 0.000660    

     
     

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LCPI ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LCPI has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 
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   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.573033  0.4637 

Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  

 10% level  -1.612408  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:58   

Sample (adjusted): 1963 2009   

Included observations: 47 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LCPI(-1) -0.002548 0.004446 -0.573033 0.5695 

D(LCPI(-1)) 0.470315 0.138995 3.383692 0.0015 

D(LCPI(-2)) 0.411677 0.143514 2.868556 0.0063 

     
     

R-squared 0.552704     Mean dependent var 0.055732 

Adjusted R-squared 0.532372     S.D. dependent var 0.132452 

S.E. of regression 0.090575     Akaike info criterion -1.903570 

Sum squared resid 0.360971     Schwarz criterion -1.785475 

Log likelihood 47.73389     Hannan-Quinn criter. -1.859130 

Durbin-Watson stat 2.149225    
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II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

 

Νull Hypothesis: LCPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.763270  0.3937 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:59   

Sample (adjusted): 1963 2009   

Included observations: 47 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LCPI(-1) -0.016053 0.009104 -1.763270 0.0850 

D(LCPI(-1)) 0.424674 0.138811 3.059369 0.0038 

D(LCPI(-2)) 0.391349 0.141097 2.773620 0.0082 

C 0.051824 0.030678 1.689258 0.0984 

     
     

R-squared 0.580540     Mean dependent var 0.055732 

Adjusted R-squared 0.551276     S.D. dependent var 0.132452 
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S.E. of regression 0.088726     Akaike info criterion -1.925270 

Sum squared resid 0.338506     Schwarz criterion -1.767810 

Log likelihood 49.24384     Hannan-Quinn criter. -1.866017 

F-statistic 19.83762     Durbin-Watson stat 2.162069 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

 

 

Null Hypothesis: LCPI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.365406  0.9985 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 11:59   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LCPI(-1) 0.009852 0.026963 0.365406 0.7166 

D(LCPI(-1)) 0.618917 0.132128 4.684220 0.0000 

C 0.061790 0.033209 1.860638 0.0695 

@TREND(1960) -0.002801 0.003003 -0.932654 0.3561 

     
     

R-squared 0.509867     Mean dependent var 0.054571 

Adjusted R-squared 0.476449     S.D. dependent var 0.131282 

S.E. of regression 0.094992     Akaike info criterion -1.790399 

Sum squared resid 0.397031     Schwarz criterion -1.634465 

Log likelihood 46.96957     Hannan-Quinn criter. -1.731471 

F-statistic 15.25720     Durbin-Watson stat 2.419644 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ D-F ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LCPI ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΣΟΤΧΕΣΙΗ (LM) 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Χωρίς σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.398523  0.1486 

Test critical values: 1% level  -2.615093  

 5% level  -1.947975  

 10% level  -1.612408  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 12:00   

Sample (adjusted): 1963 2009   

Included observations: 47 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LCPI(-1)) -0.140852 0.100715 -1.398523 0.1688 

D(LCPI(-1),2) -0.393590 0.138951 -2.832581 0.0069 

     
     

R-squared 0.249928     Mean dependent var -0.003440 

Adjusted R-squared 0.233260     S.D. dependent var 0.102664 

S.E. of regression 0.089897     Akaike info criterion -1.938688 

Sum squared resid 0.363665     Schwarz criterion -1.859958 

Log likelihood 47.55916     Hannan-Quinn criter. -1.909061 

Durbin-Watson stat 2.122694    
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II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.356813  0.5952 

Test critical values: 1% level  -3.577723  

 5% level  -2.925169  

 10% level  -2.600658  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 12:00   

Sample (adjusted): 1963 2009   

Included observations: 47 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LCPI(-1)) -0.156448 0.115305 -1.356813 0.1818 

D(LCPI(-1),2) -0.383902 0.144374 -2.659075 0.0109 

C 0.004321 0.015023 0.287586 0.7750 

     
     

R-squared 0.251336     Mean dependent var -0.003440 

Adjusted R-squared 0.217305     S.D. dependent var 0.102664 

S.E. of regression 0.090827     Akaike info criterion -1.898012 

Sum squared resid 0.362982     Schwarz criterion -1.779918 
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Log likelihood 47.60329     Hannan-Quinn criter. -1.853573 

F-statistic 7.385660     Durbin-Watson stat 2.111874 

Prob(F-statistic) 0.001715    

     
     

 

ΙΙΙ)Σρίτη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.101946  0.1175 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.083002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 12:01   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LCPI(-1)) -0.358428 0.115549 -3.101946 0.0033 

C 0.062024 0.032881 1.886311 0.0657 

@TREND(1960) -0.001774 0.001051 -1.687966 0.0983 
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R-squared 0.181691     Mean dependent var -0.004338 

Adjusted R-squared 0.145322     S.D. dependent var 0.101757 

S.E. of regression 0.094073     Akaike info criterion -1.829035 

Sum squared resid 0.398236     Schwarz criterion -1.712085 

Log likelihood 46.89685     Hannan-Quinn criter. -1.784840 

F-statistic 4.995728     Durbin-Watson stat 2.453901 

Prob(F-statistic) 0.009981    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LM1 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -2.031685  0.2728 

Test critical values: 1% level  -3.571310  

 5% level  -2.922449  

 10% level  -2.599224  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.005171 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.013100 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:03   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LM1(-1) -0.015152 0.004966 -3.051124 0.0037 

C 0.221272 0.032481 6.812421 0.0000 

     
     

R-squared 0.165325     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared 0.147566     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.073421     Akaike info criterion -2.345246 

Sum squared resid 0.253362     Schwarz criterion -2.268029 

Log likelihood 59.45853     Hannan-Quinn criter. -2.315950 

F-statistic 9.309360     Durbin-Watson stat 0.822243 

Prob(F-statistic) 0.003742    

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LM1 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic  3.327596  1.0000 

Test critical values: 1% level  -4.156734  
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 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.003485 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004876 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:03   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LM1(-1) 0.187678 0.043192 4.345225 0.0001 

C -0.273495 0.108286 -2.525679 0.0151 

@TREND(1960) -0.030431 0.006451 -4.717557 0.0000 

     
     

R-squared 0.437479     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared 0.413022     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.060926     Akaike info criterion -2.699044 

Sum squared resid 0.170751     Schwarz criterion -2.583219 

Log likelihood 69.12658     Hannan-Quinn criter. -2.655100 

F-statistic 17.88739     Durbin-Watson stat 1.473502 

Prob(F-statistic) 0.000002    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LM1 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LM1) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -2.383722  0.1516 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.299925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.003820 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003292 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:04   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(LM1(-1)) -0.322479 0.123382 -2.613659 0.0121 

C 0.038224 0.018629 2.051865 0.0459 

     
     

R-squared 0.129303     Mean dependent var -0.004243 

Adjusted R-squared 0.110374     S.D. dependent var 0.066936 

S.E. of regression 0.063134     Akaike info criterion -2.646334 

Sum squared resid 0.183353     Schwarz criterion -2.568367 

Log likelihood 65.51202     Hannan-Quinn criter. -2.616870 

F-statistic 6.831215     Durbin-Watson stat 2.251302 

Prob(F-statistic) 0.010066    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LM1) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -3.191326  0.0983 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.003474 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003114 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LM1,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:04   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LM1(-1)) -0.433660 0.130045 -3.334684 0.0017 

C 0.090286 0.030457 2.964342 0.0048 

@TREND(1960) -0.001467 0.000693 -2.116579 0.0399 

     
     

R-squared 0.208136     Mean dependent var -0.004243 

Adjusted R-squared 0.172942     S.D. dependent var 0.066936 

S.E. of regression 0.060874     Akaike info criterion -2.699571 

Sum squared resid 0.166752     Schwarz criterion -2.582621 

Log likelihood 67.78972     Hannan-Quinn criter. -2.655376 

F-statistic 5.913952     Durbin-Watson stat 2.194792 

Prob(F-statistic) 0.005244    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LGDPN 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LGDPN has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -1.635225  0.4573 

Test critical values: 1% level  -3.571310  

 5% level  -2.922449  

 10% level  -2.599224  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.004340 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.015876 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:05   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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LGDPN(-1) -0.012640 0.004444 -2.844191 0.0066 

C 0.231380 0.037770 6.126062 0.0000 

     
     

R-squared 0.146842     Mean dependent var 0.127490 

Adjusted R-squared 0.128689     S.D. dependent var 0.072060 

S.E. of regression 0.067263     Akaike info criterion -2.520443 

Sum squared resid 0.212645     Schwarz criterion -2.443226 

Log likelihood 63.75086     Hannan-Quinn criter. -2.491147 

F-statistic 8.089422     Durbin-Watson stat 0.515331 

Prob(F-statistic) 0.006573    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LGDPN has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic  1.106969  0.9999 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.003248 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010161 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:05   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LGDPN(-1) 0.104842 0.030126 3.480154 0.0011 

C -0.281395 0.134509 -2.092012 0.0420 

@TREND(1960) -0.018113 0.004606 -3.932584 0.0003 

     
     

R-squared 0.361504     Mean dependent var 0.127490 

Adjusted R-squared 0.333744     S.D. dependent var 0.072060 

S.E. of regression 0.058818     Akaike info criterion -2.769457 

Sum squared resid 0.159141     Schwarz criterion -2.653631 

Log likelihood 70.85170     Hannan-Quinn criter. -2.725513 

F-statistic 13.02216     Durbin-Watson stat 0.768403 

Prob(F-statistic) 0.000033    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LGDPN 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LGDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -1.727886  0.4111 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.002126 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001782 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:05   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(LGDPN(-1)) -0.193801 0.098973 -1.958115 0.0563 

C 0.022047 0.014605 1.509594 0.1380 

     
     

R-squared 0.076939     Mean dependent var -0.003264 

Adjusted R-squared 0.056873     S.D. dependent var 0.048494 

S.E. of regression 0.047095     Akaike info criterion -3.232515 

Sum squared resid 0.102026     Schwarz criterion -3.154548 

Log likelihood 79.58035     Hannan-Quinn criter. -3.203051 

F-statistic 3.834216     Durbin-Watson stat 2.213155 

Prob(F-statistic) 0.056297    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LGDPN) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -2.281776  0.4354 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.001995 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001621 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LGDPN,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:06   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LGDPN(-1)) -0.265602 0.105548 -2.516412 0.0155 

C 0.054366 0.023621 2.301544 0.0260 

@TREND(1960) -0.000900 0.000523 -1.719235 0.0924 

     
     

R-squared 0.133833     Mean dependent var -0.003264 

Adjusted R-squared 0.095336     S.D. dependent var 0.048494 

S.E. of regression 0.046125     Akaike info criterion -3.254465 

Sum squared resid 0.095738     Schwarz criterion -3.137515 

Log likelihood 81.10715     Hannan-Quinn criter. -3.210269 

F-statistic 3.476501     Durbin-Watson stat 2.185326 

Prob(F-statistic) 0.039450    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LR2 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LR2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -0.696542  0.8380 

Test critical values: 1% level  -3.571310  

 5% level  -2.922449  

 10% level  -2.599224  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.009936 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.026294 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:06   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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LR2(-1) 0.003674 0.031626 0.116159 0.9080 

C -0.017585 0.083604 -0.210332 0.8343 

     
     

R-squared 0.000287     Mean dependent var -0.008021 

Adjusted R-squared -0.020983     S.D. dependent var 0.100728 

S.E. of regression 0.101780     Akaike info criterion -1.692054 

Sum squared resid 0.486877     Schwarz criterion -1.614837 

Log likelihood 43.45533     Hannan-Quinn criter. -1.662758 

F-statistic 0.013493     Durbin-Watson stat 0.812194 

Prob(F-statistic) 0.908022    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LR2 has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic  0.899089  0.9998 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.006971 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011737 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:07   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LR2(-1) 0.046348 0.028462 1.628416 0.1103 

C -0.026365 0.070814 -0.372312 0.7114 

@TREND(1960) -0.004093 0.000925 -4.423001 0.0001 

     
     

R-squared 0.298585     Mean dependent var -0.008021 

Adjusted R-squared 0.268089     S.D. dependent var 0.100728 

S.E. of regression 0.086175     Akaike info criterion -2.005607 

Sum squared resid 0.341601     Schwarz criterion -1.889781 

Log likelihood 52.13738     Hannan-Quinn criter. -1.961663 

F-statistic 9.790880     Durbin-Watson stat 1.203535 

Prob(F-statistic) 0.000287    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LR2 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LR2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -3.092451  0.0338 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.006701 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.006143 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:07   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(LR2(-1)) -0.397168 0.123979 -3.203504 0.0025 

C -0.005581 0.012081 -0.461925 0.6463 

     
     

R-squared 0.182403     Mean dependent var -0.003863 

Adjusted R-squared 0.164629     S.D. dependent var 0.091488 

S.E. of regression 0.083619     Akaike info criterion -2.084318 

Sum squared resid 0.321638     Schwarz criterion -2.006351 

Log likelihood 52.02363     Hannan-Quinn criter. -2.054854 

F-statistic 10.26244     Durbin-Watson stat 2.007649 

Prob(F-statistic) 0.002466    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LR2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -4.133879  0.0107 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.005919 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.005968 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LR2,2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:08   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LR2(-1)) -0.552284 0.133881 -4.125175 0.0002 

C 0.052253 0.026348 1.983200 0.0535 

@TREND(1960) -0.002294 0.000941 -2.438650 0.0188 

     
     

R-squared 0.277841     Mean dependent var -0.003863 

Adjusted R-squared 0.245745     S.D. dependent var 0.091488 

S.E. of regression 0.079456     Akaike info criterion -2.166775 

Sum squared resid 0.284094     Schwarz criterion -2.049825 

Log likelihood 55.00259     Hannan-Quinn criter. -2.122579 

F-statistic 8.656558     Durbin-Watson stat 1.949545 

Prob(F-statistic) 0.000660    
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ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΕΤΓΟΤΡΖ 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LCPI 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LCPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -1.340126  0.6036 

Test critical values: 1% level  -3.571310  

 5% level  -2.922449  

 10% level  -2.599224  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.015479 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.060449 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:08   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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LCPI(-1) -0.022055 0.012330 -1.788813 0.0801 

C 0.115587 0.038719 2.985324 0.0045 

     
     

R-squared 0.063742     Mean dependent var 0.054406 

Adjusted R-squared 0.043822     S.D. dependent var 0.129913 

S.E. of regression 0.127034     Akaike info criterion -1.248759 

Sum squared resid 0.758473     Schwarz criterion -1.171542 

Log likelihood 32.59459     Hannan-Quinn criter. -1.219463 

F-statistic 3.199851     Durbin-Watson stat 0.629934 

Prob(F-statistic) 0.080091    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LCPI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic  0.362280  0.9985 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.012428 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.042624 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:09   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LCPI(-1) 0.067033 0.028769 2.330064 0.0242 

C 0.119985 0.035094 3.419017 0.0013 

@TREND(1960) -0.010061 0.002994 -3.360201 0.0016 

     
     

R-squared 0.248261     Mean dependent var 0.054406 

Adjusted R-squared 0.215576     S.D. dependent var 0.129913 

S.E. of regression 0.115061     Akaike info criterion -1.427444 

Sum squared resid 0.608992     Schwarz criterion -1.311618 

Log likelihood 37.97238     Hannan-Quinn criter. -1.383500 

F-statistic 7.595716     Durbin-Watson stat 0.853319 

Prob(F-statistic) 0.001411    
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ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ P-P ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LCPI 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -2.309121  0.1733 

Test critical values: 1% level  -3.574446  

 5% level  -2.923780  

 10% level  -2.599925  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.008822 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.006791 

     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:10   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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D(LCPI(-1)) -0.287924 0.109880 -2.620344 0.0119 

C 0.012623 0.015287 0.825784 0.4132 

     
     

R-squared 0.129879     Mean dependent var -0.004338 

Adjusted R-squared 0.110963     S.D. dependent var 0.101757 

S.E. of regression 0.095945     Akaike info criterion -1.809309 

Sum squared resid 0.423450     Schwarz criterion -1.731343 

Log likelihood 45.42343     Hannan-Quinn criter. -1.779846 

F-statistic 6.866201     Durbin-Watson stat 2.493175 

Prob(F-statistic) 0.011863    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 

     
     

Phillips-Perron test statistic -2.853269  0.1864 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
     

Residual variance (no correction)  0.008297 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.006539 
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Phillips-Perron Test Equation  

Dependent Variable: D(LCPI,2)  

Method: Least Squares   

Date: 01/11/10   Time: 15:10   

Sample (adjusted): 1962 2009   

Included observations: 48 after adjustments  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

D(LCPI(-1)) -0.358428 0.115549 -3.101946 0.0033 

C 0.062024 0.032881 1.886311 0.0657 

@TREND(1960) -0.001774 0.001051 -1.687966 0.0983 

     
     

R-squared 0.181691     Mean dependent var -0.004338 

Adjusted R-squared 0.145322     S.D. dependent var 0.101757 

S.E. of regression 0.094073     Akaike info criterion -1.829035 

Sum squared resid 0.398236     Schwarz criterion -1.712085 

Log likelihood 46.89685     Hannan-Quinn criter. -1.784840 

F-statistic 4.995728     Durbin-Watson stat 2.453901 

Prob(F-statistic) 0.010981    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LM1 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

 

Null Hypothesis: LM1 is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.928688 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  4.512526 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  24.46400 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LM1   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:24   
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Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.243701 0.303467 20.57455 0.0000 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 6.243701 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 2.145837 

S.E. of regression 2.145837     Akaike info criterion 4.384734 

Sum squared resid 225.6263     Schwarz criterion 4.422975 

Log likelihood -108.6184     Hannan-Quinn criter. 4.399296 

Durbin-Watson stat 0.004875    

     
     

 

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

 

Null Hypothesis: LM1 is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.170939 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.059578 
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HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.225654 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LM1   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:25   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.661108 0.069418 38.33467 0.0000 

@TREND(1960) 0.146228 0.002441 59.89637 0.0000 

     
     R-squared 0.986797     Mean dependent var 6.243701 

Adjusted R-squared 0.986522     S.D. dependent var 2.145837 

S.E. of regression 0.249120     Akaike info criterion 0.097413 

Sum squared resid 2.978913     Schwarz criterion 0.173893 

Log likelihood -0.435314     Hannan-Quinn criter. 0.126537 

F-statistic 3587.575     Durbin-Watson stat 0.107681 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LM1 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 
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Null Hypothesis: D(LM1) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.462187 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.006195 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.016876 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:25   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.127479 0.011360 11.22133 0.0000 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.079523     Akaike info criterion -2.205349 

Sum squared resid 0.303546     Schwarz criterion -2.166741 
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Log likelihood 55.03106     Hannan-Quinn criter. -2.190701 

Durbin-Watson stat 0.696585    

     
     

 

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

 

Null Hypothesis: D(LM1) is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.204425 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.004915 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.012187 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LM1)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:25   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  
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      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.190719 0.020770 9.182640 0.0000 

@TREND(1960) -0.002530 0.000723 -3.498275 0.0010 

     
     R-squared 0.206589     Mean dependent var 0.127479 

Adjusted R-squared 0.189708     S.D. dependent var 0.079523 

S.E. of regression 0.071583     Akaike info criterion -2.395947 

Sum squared resid 0.240837     Schwarz criterion -2.318730 

Log likelihood 60.70071     Hannan-Quinn criter. -2.366651 

F-statistic 12.23793     Durbin-Watson stat 0.874960 

Prob(F-statistic) 0.001035    

     
     

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LGDPN 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

 

Null Hypothesis: LGDPN is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.923595 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
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*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  4.729090 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  25.77960 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LGDPN   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:26   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 8.274010 0.310664 26.63332 0.0000 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 8.274010 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 2.196725 

S.E. of regression 2.196725     Akaike info criterion 4.431610 

Sum squared resid 236.4545     Schwarz criterion 4.469850 

Log likelihood -109.7902     Hannan-Quinn criter. 4.446172 

Durbin-Watson stat 0.004422    

     
     

 

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LGDPN is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 
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         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.178339 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.096446 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.435688 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LGDPN   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:26   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 4.619845 0.088322 52.30686 0.0000 

@TREND(1960) 0.149150 0.003106 48.01680 0.0000 

     
     R-squared 0.979606     Mean dependent var 8.274010 

Adjusted R-squared 0.979181     S.D. dependent var 2.196725 

S.E. of regression 0.316961     Akaike info criterion 0.579104 

Sum squared resid 4.822295     Schwarz criterion 0.655585 

Log likelihood -12.47760     Hannan-Quinn criter. 0.608228 

F-statistic 2305.613     Durbin-Watson stat 0.056453 
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Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LGDPN 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

 

Null Hypothesis: D(LGDPN) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.408774 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.005087 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.019516 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LGDPN)   
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Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:26   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.127490 0.010294 12.38462 0.0000 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.127490 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.072060 

S.E. of regression 0.072060     Akaike info criterion -2.402450 

Sum squared resid 0.249244     Schwarz criterion -2.363841 

Log likelihood 59.86002     Hannan-Quinn criter. -2.387802 

Durbin-Watson stat 0.445515    

     
     

 

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LGDPN) is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.222611 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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     Residual variance (no correction)  0.004103 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.014788 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LGDPN)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:27   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.182935 0.018976 9.640236 0.0000 

@TREND(1960) -0.002218 0.000661 -3.356897 0.0016 

     
     R-squared 0.193393     Mean dependent var 0.127490 

Adjusted R-squared 0.176231     S.D. dependent var 0.072060 

S.E. of regression 0.065403     Akaike info criterion -2.576552 

Sum squared resid 0.201042     Schwarz criterion -2.499335 

Log likelihood 65.12552     Hannan-Quinn criter. -2.547256 

F-statistic 11.26876     Durbin-Watson stat 0.550049 

Prob(F-statistic) 0.001569    

     
     

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LR2 
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Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LR2 is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.279898 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.223622 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.141027 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LR2   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:27   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.584945 0.067555 38.26412 0.0000 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 2.584945 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.477688 
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S.E. of regression 0.477688     Akaike info criterion 1.380080 

Sum squared resid 11.18111     Schwarz criterion 1.418321 

Log likelihood -33.50201     Hannan-Quinn criter. 1.394642 

Durbin-Watson stat 0.043839    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LR2 is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.213967 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.209569 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.034421 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LR2   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:28   

Sample: 1960 2009   
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Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.383685 0.130194 18.30872 0.0000 

@TREND(1960) 0.008215 0.004579 1.794075 0.0791 

     
     R-squared 0.062842     Mean dependent var 2.584945 

Adjusted R-squared 0.043318     S.D. dependent var 0.477688 

S.E. of regression 0.467227     Akaike info criterion 1.355176 

Sum squared resid 10.47847     Schwarz criterion 1.431657 

Log likelihood -31.87941     Hannan-Quinn criter. 1.384301 

F-statistic 3.218706     Durbin-Watson stat 0.047711 

Prob(F-statistic) 0.079101    

     
     

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LR2 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LR2) is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.599152 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 
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     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.009939 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.026322 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:28   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.008021 0.014390 -0.557430 0.5798 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var -0.008021 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.100728 

S.E. of regression 0.100728     Akaike info criterion -1.732584 

Sum squared resid 0.487017     Schwarz criterion -1.693975 

Log likelihood 43.44830     Hannan-Quinn criter. -1.717936 

Durbin-Watson stat 0.809235    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LR2) is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 
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         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.183982 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.007373 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.013731 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LR2)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:28   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.081523 0.025439 3.204673 0.0024 

@TREND(1960) -0.003582 0.000886 -4.044161 0.0002 

     
     R-squared 0.258151     Mean dependent var -0.008021 

Adjusted R-squared 0.242367     S.D. dependent var 0.100728 

S.E. of regression 0.087676     Akaike info criterion -1.990377 

Sum squared resid 0.361293     Schwarz criterion -1.913160 

Log likelihood 50.76424     Hannan-Quinn criter. -1.961081 

F-statistic 16.35524     Durbin-Watson stat 1.088864 
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Prob(F-statistic) 0.000194    

     
     

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ 

LCPI 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης –Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LCPI is stationary  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.816512 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  2.131007 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  11.97502 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LCPI   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:29   
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Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.786668 0.208542 13.36259 0.0000 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 2.786668 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 1.474618 

S.E. of regression 1.474618     Akaike info criterion 3.634472 

Sum squared resid 106.5504     Schwarz criterion 3.672712 

Log likelihood -89.86179     Hannan-Quinn criter. 3.649034 

Durbin-Watson stat 0.008964    

     
     

 

 

II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: LCPI is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.163202 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.377328 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.809516 
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KPSS Test Equation   

Dependent Variable: LCPI   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:30   

Sample: 1960 2009   

Included observations: 50   

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.538397 0.174697 3.081883 0.0034 

@TREND(1960) 0.091766 0.006144 14.93606 0.0000 

     
     R-squared 0.822934     Mean dependent var 2.786668 

Adjusted R-squared 0.819245     S.D. dependent var 1.474618 

S.E. of regression 0.626937     Akaike info criterion 1.943238 

Sum squared resid 18.86642     Schwarz criterion 2.019718 

Log likelihood -46.58094     Hannan-Quinn criter. 1.972362 

F-statistic 223.0858     Durbin-Watson stat 0.046564 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΝ K-P-S-S ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΑΡΞΗ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΡΙΖΑ ΣΙ ΠΡΩΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΗ 

ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ LCPI 

 

Ι)Πρώτη μορφή εξίσωσης -Με σταθερά χωρίς χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) is stationary  

Exogenous: Constant   
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Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.370203 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000 

  5% level   0.463000 

  10% level   0.347000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.016533 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.066075 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:30   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.054406 0.018559 2.931534 0.0052 

     
     R-squared 0.000000     Mean dependent var 0.054406 

Adjusted R-squared 0.000000     S.D. dependent var 0.129913 

S.E. of regression 0.129913     Akaike info criterion -1.223711 

Sum squared resid 0.810111     Schwarz criterion -1.185102 

Log likelihood 30.98091     Hannan-Quinn criter. -1.209063 

Durbin-Watson stat 0.601843    
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II)Δεύτερη μορφή εξίσωσης-Με σταθερά, και χρονική τάση 

 

Null Hypothesis: D(LCPI) is stationary  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

     
         LM-Stat. 

     
     Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.219756 

Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000 

  5% level   0.146000 

  10% level   0.119000 

     
     *Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

     

     
     Residual variance (no correction)  0.013895 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.052171 

     
          

     

KPSS Test Equation   

Dependent Variable: D(LCPI)   

Method: Least Squares   

Date: 01/15/10   Time: 16:30   

Sample (adjusted): 1961 2009   

Included observations: 49 after adjustments  

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.145194 0.034922 4.157694 0.0001 
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@TREND(1960) -0.003632 0.001216 -2.986886 0.0045 

     
     R-squared 0.159536     Mean dependent var 0.054406 

Adjusted R-squared 0.141654     S.D. dependent var 0.129913 

S.E. of regression 0.120360     Akaike info criterion -1.356696 

Sum squared resid 0.680869     Schwarz criterion -1.279478 

Log likelihood 35.23904     Hannan-Quinn criter. -1.327399 

F-statistic 8.921489     Durbin-Watson stat 0.714793 

Prob(F-statistic) 0.004467    

               
               

   

 

 

 


