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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διατριβή αυτή διερευνά το λεγόμενο 'παράδοξο Feldstein-Horioka'1. Το εν λόγω παράδοξο 

έγκειται στο εύρημα των FH (1980)2, περί ενός υψηλού βαθμού σχέσης μεταξύ ακαθάριστης 

εγχώριας επένδυσης κι ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης, για ένα δείγμα δεκαέξι 

ανεπτυγμένων χωρών - μελών του ΟΟΣΑ. Η παραδοξότητά του είναι προφανής, διότι η 

κοινή διαίσθηση υπαγορεύει, ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα κι ειδικά μετά 

την πετρελαϊκή κρίση τού 1973, οι διεθνείς αγορές κεφαλαίου ολοκληρώνονται με ταχείς 

ρυθμούς κι ότι οι κάθε είδους περιορισμοί στη διακίνηση των κεφαλαίων αίρονται σταδιακά, 

οδηγώντας σ' αυτό που σήμερα ονομάζεται 'παγκοσμιοποιημένη οικονομία'. 

Λόγω αυτής του της αναντιστοιχίας με ό,τι θα υπαγόρευε η κοινή διαίσθηση, το εύρημα των 

FH πυροδότησε έκτοτε μία ιδιαίτερα εκτεταμένη διαμάχη, η οποία περιστράφηκε κυρίως 

γύρω από την προσπάθεια υποστήριξης ή αναίρεσής του, μέσω της χρησιμοποίησης ολοένα 

και πιο περίπλοκων οικονομετρικών μεθόδων. 

Για το λόγο αυτόν, έχουμε επιχειρήσει να δομήσουμε την παρούσα διατριβή στη βάση 

ακριβώς των διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων και τεχνικών που κατά καιρούς 

χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με το 'παράδοξο FH '. 

Ειδικά όσον αφορά στο εμπειρικό σκέλος της διατριβής μας, χρησιμοποιούμε αρκετές από 

τις μεθοδολογίες αυτές, στις οποίες αναφερόμαστε εκτενώς και στο σκέλος της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, με σκοπό την όσο το δυνατό πιο πολύπλευρη προσέγγιση του 

θέματος. 

Ωστόσο, η συνεισφορά μας δεν έγκειται στην απλή χρησιμοποίηση πολλών διαφορετικών 

οικονομετρικών προσεγγίσεων, τις οποίες άλλωστε έχει προ πολλού χρησιμοποιήσει και 

πλειάδα άλλων ερευνητών, αλλά μάλλον στην προσπάθειά μας για έναν πιο ακριβή ορισμό 

τού τι ακριβώς σημαίνει 'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση' κι 'ακαθάριστη εγχώρια 

αποταμίευση' κατά FH.  

Ενώ όσον αφορά στον ορισμό της 'ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης' ταυτιζόμαστε με 

τους FH, διαφωνούμε ωστόσο, για το κατά πόσο το μέγεθος που αυτοί χρησιμοποίησαν για 

το σκέλος της επένδυσης, αντιστοιχούσε πράγματι στην 'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση' των 

οικονομιών που εξέτασαν. Προτείνουμε ως πιο ακριβή μεταβλητή, το μέγεθος που 

                                                      
1 Εφεξής 'παράδοξο FH'. 
2 Εφεξής FH (1980). 
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ονομάζουμε 'τροποποιημένο σχηματισμό ακαθάριστου κεφαλαίου' (Modified Gross Fixed 

Capital Formation - MGFCF), το οποίο προκύπτει εάν αφαιρέσουμε τις εισαγωγές πάγιων 

κεφαλαιουχικών αγαθών στις οποίες έχει προβεί συγκεκριμένη οικονομία, από το μέγεθος 

του σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου της (Gross Fixed Capital Formation - 

GFCF). 

Τελικά, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα τριών ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών (Νορβηγία, 

Ολλανδία και Φινλανδία), βρίσκουμε ότι οι υψηλοί βαθμοί σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης των FH (1980) θα πρέπει ν' αποδοθούν στη σημαντική αυτοσυσχέτιση των 

υπολειμματικών όρων από την οποία πάσχει το υπόδειγμα εκτίμησής τους.  

Χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή στο υπόδειγμα εκτίμησης των FH το μέγεθος 

MGFCF που εμείς προτείνουμε, η αυτοσυσχέτιση μειώνεται σημαντικά ή κι απαλείφεται, 

παράγοντας ως εκ τούτου, πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Παράλληλα, χρησιμοποιούμε και τεχνικές διάγνωσης στασιμότητας και συνολοκλήρωσης 

για τις διάφορες μεταβλητές μας, ώστε να επιτύχουμε μία πιο πλήρη κατανόηση της 

πραγματικής σχέσης που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση στις χώρες του δείγματός μας. 

Το συνολικό συμπέρασμα της εμπειρικής μας ανάλυσης, είναι ότι ο βαθμός κινητικότητας 

του κεφαλαίου που χαρακτηρίζει τις τρεις χώρες του δείγματός μας, είναι στην 

πραγματικότητα μεγαλύτερος απ' αυτόν που υπονοεί το 'παράδοξο FH'. 

Παρά το σημαντικό περιορισμό της έλλειψης δεδομένων (για τις εισαγωγές πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων) για έναν ικανοποιητικό αριθμό χωρών και για ένα επαρκές χρονικό 

εύρος παρατηρήσεων, στον οποίον αναγκαστικά υπόκειται η εμπειρική μας ανάλυση, η 

πρώτη αυτή χρησιμοποίηση της εναλλακτικής προσέγγισής μας στο 'παράδοξο FH', 

πιστεύουμε πως διανοίγει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον. 



ABSTRACT 

 
             Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                           xv   

                                
 

ABSTRACT 

 

This dissertation studies the so-called 'Feldstein-Horioka paradox'3, according to which there 

exists a significant, close to unity relation between the magnitudes of gross domestic 

investment and gross domestic saving of an economy. Feldstein and Horioka (1980)4 found 

such a close to unity relation for a sample of sixteen developed members of the OECD. 

Opposite to what common intuition would dictate, the 'FH paradox' as interpreted by FH 

themselves, seemed to be pointing towards a lack of international capital mobility, in a world 

thought of as utterly 'globalized', and hence receptive to any kind of goods and capital flows, 

especially in the era launched by the end of the 1973 oil crisis. 

Due exactly to its paradoxicality the FH finding triggered a long-lasting and vehement 

controversy, which has revolved around the implementation of ever more sophisticated 

econometric techniques, based on the conviction that only this way would a conundrum like 

the 'FH paradox' finally be resolved. This has also been the reason why we have attempted to 

structure this dissertation, around the axis of the various econometric methods used so far in 

the relative literature. 

In the empirical part of the dissertation, we also adopt many of the aforementioned 

econometric methods met in the literature, but our main contribution resides in our attempt to 

better define the variables involved in the initial FH specification from an accounting point 

of view. 

More specifically, regarding the saving part (right-hand side) of the classical FH regression 

equation, we use the balancing item of the 'Use of disposable income account'5 of the 2008 

System of National Accounts (SNA) as a proxy for what FH (1980) had called gross 

domestic saving, deeming it as properly describing the purely domestic constituents of an 

economy's total saving. 

Regarding the investment part (left-hand side) of the classical FH regression equation 

however, we strongly question the extent to which the variable of gross domestic investment 

which FH (1980) used, really corresponds to an economy's actual gross domestic investment. 

In fact, FH's gross domestic investment has been the former name of the SNA magnitude of 

gross capital formation (GCF), which according to the 2008 SNA is ' ... measured by the 

                                                      
3 'FH paradox' hereinafter. 
4 FH (1980) hereinafter. 
5 In both of its two versions, i.e., Use of disposable income account, and Use of adjusted disposable 
income (System of National Accounts 1993 - The Use of Income Account, 2010). 
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total value of the gross fixed capital formation6, changes in inventories and acquisitions less 

disposals of valuables'. Following our electronic correspondence with IMF's specialist on 

National Accounts and Balance of Payments issues Ms S. Matei7, and given that actually, the 

majority of the more recent papers within the FH literature have used GFCF as a proxy for 

FH's variable of 'gross domestic investment', we are also focusing on GFCF in our analysis, 

instead of the (broader) magnitude of GCF, deeming it more representative of the purely 

productive part of an economy's domestic investment. 

However, based on the accounting definitions of both GCF and GFCF one can realize that 

numerous foreign capital elements might also be included in them8. As a means of 'cleansing' 

GFCF from any foreign fixed capital assets incorporated in it, we propose instead the 

magnitude of modified gross fixed capital formation (MGFCF), which is derived by 

subtracting an economy's imports of fixed capital assets destined to GFCF from the 

economy's GFCF itself.  

In the empirical part of the dissertation, we use data for three economically developed 

countries of Northern Europe, namely Norway, Netherlands and Finland. Using various 

alternative model specifications, apart from the initial FH one, we find that the generally 

high values of the saving-investment relation must be attributed to the significant 

autocorrelation latent in them. Using our own variable MGFCF instead, the aforementioned 

autocorrelation is significantly reduced or even eliminated. 

Additionally, we use stationarity and cointegration tests for the variables involved under 

each one of the various FH model specifications tested. 

An overall conclusion of our tests, is that the degree of international capital mobility for the 

three countries of our sample is in fact bigger than the one which the 'FH paradox' would 

imply. 

Despite the general lack of data for imports of fixed capital assets from which necessarily 

suffers the approach we propose, promising perspectives for further research in the future 

can be discerned. 

 

 

 
                                                      
6 GFCF, hereinafter. 
7 See Matei, S. (December 24, 2009), and Matei, S. (December 28, 2009). 
8 see Matei, S. (December 24, 2009), and Matei, S. (December 28, 2009). 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το 'παράδοξο FH', το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο 

αντικείμενο της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου.  

Οι FH (1980), με το πολύκροτο άρθρο τους "Domestic Saving and International Capital 

Flows", διετύπωσαν ένα απλό γραμμικό υπόδειγμα δύο μεταβλητών, μ' εξαρτημένη 

μεταβλητή το λόγο της εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) κι ανεξάρτητη, το λόγο της εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης προς το 

ΑΕΠ. Η βασική ιδέα που διαπερνά το άρθρο τους είναι η εξής: υπό συνθήκες πλήρους 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, η αποταμίευση κάθε χώρας θα έπρεπε ν' αποκρίνεται 

πλήρως στις διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες κι αντίστοιχα, η εγχώρια επένδυση να 

χρηματοδοτείται αποκλειστικά απ' αυτό που οι FH ονομάζουν 'παγκόσμια δεξαμενή 

κεφαλαίου' (Feldstein και Horioka, 1980, σ. 317).  

Ο απόλυτος αυτός βαθμός αποκρισιμότητας της εγχώριας αποταμίευσης στις διεθνείς 

επενδυτικές ευκαιρίες ισοδυναμεί μαθηματικά και σε όρους τής βασικής σχέσης FH9, μ' ένα 

συντελεστή ανεξάρτητης μεταβλητής (δηλ. της αποταμίευσης)10 ίσο κατά προσέγγιση με το 

μηδέν: ακαθάριστη εγχώρια επένδυση κι ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση θα πρέπει να μη 

σχετίζονται μεταξύ τους, υπό συνθήκες πλήρους διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, 

σύμφωνα με τη συλλογιστική των FH. Αντιθέτως, μία τιμή συντελεστή η οποία προσεγγίζει 

τη μονάδα, θα πρέπει να ερμηνευθεί ως έλλειψη κινητικότητας του κεφαλαίου, για την υπό 

εξέταση οικονομία (σ. 319).  

Τελικά, οι FH (1980), εξετάζοντας ένα δείγμα 16 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ βρήκαν υψηλές 

τιμές σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, εύρημα το οποίο ερμήνευσαν ως έλλειψη 

κινητικότητας του κεφαλαίου για ορισμένες από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου.  

Το εύρημά τους αυτό αντίκειται κατά προφανή τρόπο στην κοινή διαίσθηση περί τής 

ύπαρξης, αντιθέτως, ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου διεθνώς, ειδικά στη 

σύγχρονη εποχή τής άρσης των απανταχού εμπορικών και χρηματοοικονομικών 

περιορισμών, της χαλάρωσης των διαφόρων ειδών περιοριστικών πολιτικών εκ μέρους των 

κατά τόπους κεντρικών κυβερνήσεων, που σκοπό τους είχαν παραδοσιακά την προάσπιση 

των εθνικών, εμπορικών κι οικονομικών συμφερόντων των εθνών, της υπερίσχυσης εν τέλει 

                                                      
9 Βλ. Εξίσωση 2-1 της ενότητας 2.1 του επόμενου Κεφαλαίου. 
10 Στον εν λόγω συντελεστή θ' αναφερθούμε πολλάκις στην παρούσα διατριβή, με τον όρο 
'συντελεστής  ' ('beta coefficient'). 
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των ιδεών της απελευθέρωσης των διεθνών αγορών εμπορευμάτων και χρήματος και τής με 

κάθε τίμημα υποκατάστασης του παρεμβατικού ρόλου των εθνικών κυβερνήσεων απ' αυτό 

που σήμερα ονομάζεται 'παγκοσμιοποιημένη οικονομία'. 

Λόγω αυτής της προφανούς παραδοξότητας του βασικού ευρήματος των FH (1980), 

εμφανίσθηκε έκτοτε ένας ιδιαίτερα εκτενής όγκος σχετικών μελετών. Η παρούσα διατριβή 

φιλοδοξεί να συνεισφέρει όχι μόνο σ' εμπειρικό επίπεδο, αλλά και στον τομέα της 

ανασκόπησης των μελετών αυτών: έχει γίνει προσπάθεια δόμησης τής σχετικής με το 

'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, με βάση την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη οικονομετρική 

μεθοδολογία. Διότι τελικά, επικράτησε στην εν λόγω βιβλιογραφία η εμπειρική επίλυση του 

'παράδοξου', μ' αποτέλεσμα την εμφάνιση μίας εντυπωσιακής ποικιλίας διαφορετικών 

οικονομετρικών μεθόδων και την παραγωγή αντίστοιχα ευρημάτων, τα οποία σε κάθε 

περίπτωση, χαρακτηρίζονται ως ανομοιογενή (κι άρα μη συγκρίσιμα), ετερόκλητα και σε 

πολλές περιπτώσεις, αντικρουόμενα. Τελικά, μπορούμε με κάθε βεβαιότητα να θεωρήσουμε, 

ότι κατά το διάστημα τής συγγραφής αυτής της διατριβής, το 'παράδοξο FH' συνεχίζει 

ακόμη να υφίσταται, ενάντια στις πολυάριθμες κι επίμονες προσπάθειες για την 

επιβεβαίωση, την ακύρωση, ή έστω την εξήγησή του, από το 1980 μέχρι σήμερα. 

Η παρούσα διατριβή έχει αναλάβει το απαιτητικό κι ελπίζουμε, πρωτότυπο έργο της 

δόμησης τής ανασκόπησης μίας ιδιαίτερα ογκώδους και, σε αρκετές περιπτώσεις, στριφνής 

βιβλιογραφίας, γύρω ακριβώς από τις διαφορετικές οικονομετρικές προσεγγίσεις στις οποίες 

προσέφυγαν οι διάφοροι ερευνητές, προκειμένου ν' αντιμετωπίσουν το ένα εκ των έξι 

'παράδοξων' της σύγχρονης μακροοικονομικής (Obstfeld και Rogoff, 2000). 

Πρέπει βεβαίως να τονισθεί, ότι σε καμία περίπτωση δε θεωρούμε πως έχουμε εξαντλήσει 

ολόκληρο το εύρος της 'ποικιλότητας' των οικονομετρικών μεθόδων που έχουν κατά καιρούς 

χρησιμοποιηθεί, ενώ επίσης, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια, να μην ενδυθεί η διατριβή το 

αυστηρά τεχνικό ύφος ενός ακαδημαϊκού εγχειριδίου οικονομετρικής ανάλυσης. Κάτι τέτοιο 

θα εξέφευγε των στόχων της, αλλά και των δικών μας δυνατοτήτων.  

Ωστόσο, εξίσου συνειδητή υπήρξε η προσπάθεια για μία όσο το δυνατό πιο εκτενή και σαφή 

περιγραφή της μεθοδολογίας τού κάθε ερευνητή και των παρεπόμενων αποτελεσμάτων - 

συμπερασμάτων του σε σχέση με το 'παράδοξο FH', ενάντια ίσως στις επιταγές της  

συμβατικής ανασκόπησης βιβλιογραφίας των αλλεπάλληλων και σύντομων παρενθετικών 

αναφορών. Κι αυτό, διότι η επεξήγηση συγκεκριμένης οικονομετρικής μεθοδολογίας στα 

πλαίσια του 'παράδοξου FH', απαιτεί εκ των πραγμάτων κάποιες προκαταρκτικές 

επεξηγήσεις τεχνικού χαρακτήρα σχετικά μ' αυτήν, μία αναφορά των λόγων για τους 

οποίους ο ερευνητής έχει χρησιμοποιήσει αυτήν κι όχι κάποια από την πληθώρα άλλων 
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προσεγγίσεων και τελικά, μία συζήτηση των βελτιώσεων που αυτή έχει επιφέρει ή των 

λύσεων που έχει προσφέρει στη μελέτη του 'παράδοξου'. Ελπίζουμε, ότι έχουμε καταφέρει 

να διατηρήσουμε το ύφος της βιβλιογραφικής ανασκόπησής μας όσο το δυνατό λιγότερο 

'τεχνικό', εξηγώντας την ίδια στιγμή επαρκώς ορισμένες από τις πιο σημαντικές κι ευρέως 

χρησιμοποιηθείσες οικονομετρικές μεθόδους, αναδεικνύοντας τελικά τους συγκεκριμένους 

λόγους επιλογής τους και την όποια (υπαρκτή ή υποτιθέμενη) συνεισφορά τους στη 

'διαλεύκανση' του 'παράδοξου FH'. 

Θα πρέπει βεβαίως στο σημείο αυτό ν' απολογηθούμε για τις ενδεχόμενες αναφορές όρων ή 

οικονομετρικών τεχνικών σε συγκεκριμένα σημεία της διατριβής (κυρίως του δεύτερου 

κεφαλαίου της), για τις οποίες δίδονται αναλυτικές επεξηγήσεις σ' επόμενες 

ενότητες/υποενότητες της διατριβής. Αυτό συμβαίνει λόγω τού ότι η πλειοψηφία των 

σχετικών με το 'παράδοξο FH' άρθρων δεν περιορίζεται στη χρησιμοποίηση μίας μόνο 

μεθοδολογίας, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων, εξερευνά τις δυνατότητες πολλών 

ταυτοχρόνως. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο άλλωστε, αρκετά από τα άρθρα στα οποία 

αναφερόμαστε στη διατριβή, εμφανίζονται σε περισσότερες της μίας ενότητες, ανάλογα με 

τις ανάγκες έκθεσης του θέματος. Έτσι, επί παραδείγματι, στα πλαίσια τής υποενότητας η 

οποία αναφέρεται στο πρόβλημα της ενδογένειας και στην επίλυσή του μέσω της τεχνικής 

των συμβαλλουσών μεταβλητών, ενότητα η οποία τοποθετείται στην αρχή του ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2, είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε όρους και ν' αναφερόμαστε σε οικονομετρικές 

μεθόδους, τις οποίες επεξηγούμε σ' επόμενες ενότητες της διατριβής (π.χ. ανάλυση μεικτών 

δεδομένων (panel data) ή ορολογία συνολοκλήρωσης). Έχει γίνει ωστόσο προσπάθεια, για 

μία όσο το δυνατό πιο ομαλή και συνεκτική διαδοχή των διαφόρων εννοιών κι όρων κι όπου 

αυτό εκ των πραγμάτων δε στάθηκε δυνατό, έχουμε φροντίσει να παραπέμπουμε κατάλληλα 

στις οικείες ενότητες της διατριβής, ώστε η περιήγηση του αναγνώστη να καθίσταται πιο 

εύκολη κι εποικοδομητική. 

Η εν λόγω δόμηση με βάση τη διαφορετικότητα των οικονομετρικών μεθόδων, παρουσιάζει 

το επιπλέον πλεονέκτημα τού να αφήνει τελικά να διαφανεί και μία επιπλέον 

κατηγοριοποίηση: αυτή των θεωρητικών επιχειρημάτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά 

καιρούς, με στόχο άλλοτε την ανασκευή, άλλοτε την υποστήριξη κι άλλοτε την ειλικρινή, 

χωρίς ex ante προκαταλήψεις, επιστημονική διερεύνηση του 'παράδοξου'. Τελικά, έχουμε 

θυσιάσει συνειδητά σ' αρκετές περιπτώσεις, τη συντομία, στο βωμό της διττής ανάδειξης της 

οικονομετρικής μεθοδολογίας αφενός κι αφετέρου, της συναφούς μ' αυτήν γενικότερης 

θεωρητικής διαμάχης γύρω από το 'παράδοξο'. 
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Κατ' αυτόν τον τρόπο, με τη σύντομη παρεμβολή τού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, το οποίο διευκρινίζει 

έννοιες σχετιζόμενες με τη λογιστική υπόσταση των μεγεθών που έχει χρησιμοποιήσει η 

σχετική βιβλιογραφία, αλλά και των μεταβλητών που εμείς προτείνουμε στη διατριβή, τα 

τρία επόμενα κεφάλαια του σκέλους τής εμπειρικής ανάλυσης, ακολουθούν κατά τρόπο 

φυσικό, αποτελώντας προέκταση των σημαντικότερων θεωρητικών προβληματισμών, αλλά 

κι οικονομετρικών μεθοδολογιών που έχουν ήδη συζητηθεί εκτενώς στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 

χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες επεξηγήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες 

οικονομετρικές μέθοδοι, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη δική μας εμπειρική ανάλυση, 

αποτελούν φυσική απόρροια της δομής και συζήτησης του ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

Τελικά, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να συνεισφέρει κυρίως σ' εμπειρικό επίπεδο, 

στρέφοντας το ενδιαφέρον τής έρευνας προς τον ίδιο το (λογιστικό) ορισμό των μεγεθών τής 

ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης και της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης μάλλον, 

παρά στην ίδια την οικονομετρική ανάλυση αυτή καθ' αυτή. Υποστηρίζουμε, ότι οι υψηλοί 

βαθμοί σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης των FH (ή τουλάχιστον ένα μέρος τους), είναι 

πιθανό να εξηγείται λόγω ενός βασικού λάθους τους στον ίδιο τον ορισμό των μεγεθών τους. 

Το λογιστικό μέγεθος που χρησιμοποίησαν οι FH γι' αυτό που ονόμασαν 'εγχώρια 

ακαθάριστη επένδυση' ('gross domestic investment') αντιστοιχεί, με βάση τη σημερινή 

ορολογία των Εθνικών Λογαριασμών, στο μέγεθος του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου (Gross Fixed Capital Formation - GFCF). Επιχειρηματολογούμε, ότι το GFCF 

περιλαμβάνει κι επένδυση, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από ξένους πόρους κι ότι επομένως, 

αφαιρώντας με κάποιον τρόπο από το GFCF το μέρος εκείνο της συνολικής επένδυσης που 

έχει χρηματοδοτηθεί από ξένους πόρους, είναι πολύ πιθανό να λάβουμε αποτελέσματα 

αντίθετα μ' αυτά των FH. Χρησιμοποιώντας ένα (περιορισμένο, λόγω της γενικής έλλειψης 

δεδομένων) δείγμα τριών ανεπτυγμένων χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης 

(Νορβηγία, Ολλανδία και Φινλανδία), λαμβάνουμε αποτελέσματα, τα οποία όντως, 

αρνούνται την ισχύ του 'παράδοξου FH'. Οι προοπτικές για μελλοντική έρευνα προς αυτήν 

την κατεύθυνση, διαφαίνονται ενθαρρυντικές. 

 

1.2 Σκοπός της διατριβής 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής υπήρξε διττός: 

1. Σε θεωρητικό επίπεδο, η χαρτογράφηση μίας μάλλον δαιδαλώδους βιβλιογραφίας γύρω 

από το αινιγματικό εύρημα των FH (1980) περί ενός υψηλού βαθμού σχέσης μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης στις ανεπτυγμένες οικονομικά δυτικές οικονομίες. Όπως 
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ήδη έχουμε αναφέρει, η χαρτογράφηση αυτή έγινε με άξονα την εντυπωσιακή ποικιλία 

οικονομετρικών μεθόδων που έχουν χρησιμοποιηθεί από το 1980 μέχρι σήμερα, σε μία 

αγωνιώδη προσπάθεια ερμηνείας του 'παράδοξου FH' ή/και αναίρεσής του. Υπ' αυτήν 

την έννοια, θεωρούμε πως η συνεισφορά μας σε θεωρητικό επίπεδο, είναι αυτή ακριβώς 

η επιλογή μας, να διερευνήσουμε τη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία, 

εστιάζοντας στις πολυάριθμες κι ετερόκλητες απόπειρες οικονομετρικής επίλυσής του. 

2. Σε εμπειρικό επίπεδο, σκοπός της διατριβής υπήρξε ο κατά το δυνατόν πιο ακριβής 

ορισμός του αρχικού, κλασσικού γραμμικού υποδείγματος των FH. Ο καλύτερος αυτός 

ορισμός υποδείγματος ελπίζουμε πως επετεύχθη τελικά, μέσω της εστίασης στο 

λογιστικό περιεχόμενο των δύο μεταβλητών που αρχικά χρησιμοποίησαν οι FH. 

Διατηρούμε στην ανάλυσή μας την ίδια με τους FH μεταβλητή για το σκέλος της 

αποταμίευσης ('ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση - gross domestic savings - GDS'), 

όμως τροποποιούμε τη μεταβλητή που αυτοί είχαν χρησιμοποιήσει για το σκέλος της 

επένδυσης: αντί του μεγέθους της 'ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης - gross domestic 

investment' (το οποίο σήμερα, στα πλαίσια του Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών 

ονομάζεται 'σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου - gross fixed capital 

formation - GFCF'), προτείνουμε το μέγεθος του 'τροποποιημένου σχηματισμού 

ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου - Modified Gross Fixed Capital Formation - MGFCF', 

το οποίο προκύπτει εάν από το GFCF αφαιρέσουμε τις εισαγωγές πάγιων 

κεφαλαιουχικών αγαθών στις οποίες προβαίνει συγκεκριμένη οικονομία. 

Ειδικά σ' εμπειρικό επίπεδο, η διατριβή αυτή φιλοδόξησε: 

1. να διερευνήσει κατ' αρχάς τη σχέση που συνδέει εγχώρια ακαθάριστη επένδυση κι 

εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση, για ένα (περιορισμένο, για τους λόγους που 

παραθέτουμε στην υποενότητα 1.4) δείγμα τριών ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, 

ξεκινώντας από το κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα εκτίμησης των FH, αλλά 

επεκτείνοντας την ανάλυση και σε άλλες εναλλακτικές θεωρητικές κι εμπειρικές 

προσεγγίσεις που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν και 

2. να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους το κλασσικό υπόδειγμα FH παράγει 

συστηματικά υψηλούς βαθμούς σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης κι εφόσον αυτοί 

οφείλονται σε κάποιου είδους λάθος ορισμό υποδείγματος, να το διορθώσει κατάλληλα. 
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1.3 Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εμπειρική μεθοδολογία 

της διατριβής 

Ειδικά όσον αφορά στην εμπειρική μας ανάλυση, στην παρούσα ενότητα εξηγούμε λίγο 

περισσότερο τη μεθοδολογία, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί.  

Για κάθε μία εκ των τριών χωρών του δείγματός μας χώρα (Φινλανδία, Νορβηγία κι 

Ολλανδία), ξεκινούμε με μία απλή ανάλυση παλινδρόμησης επί του απλού γραμμικού 

υποδείγματος FH, χρησιμοποιώντας αρχικά τα ίδια ακριβώς (λογιστικά) μεγέθη που 

χρησιμοποίησαν κι οι ίδιοι οι FH (1980), δηλαδή το GFCF για την 'ακαθάριστη εγχώρια 

επένδυση' και την Ακαθάριστη Εγχώρια Αποταμίευση (Gross Domestic Savings - GDS) για 

την 'ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση' των FH (αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα ως 

ποσοστά επί του ΑΕΠ). Χρησιμοποιούμε διαγραμματικές απεικονίσεις για τα δεδομένα και 

προβαίνουμε σε τυπικούς ελέγχους για την ισχύ των στοχαστικών υποθέσεων που 

προϋποτίθενται στην εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων, δηλαδή ελέγχους κανονικότητας 

(Jarque-Bera) κι ελέγχους για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους 

(Breusch-Godfrey και Ljung-Box). Επίσης, προβαίνουμε σ' ελέγχους ορθού ορισμού 

υποδείγματος Ramsey - RESET. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζουμε αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους, 

την απαλείφουμε, προσθέτοντας επιπλέον αυτοπαλίνδρομους όρους (AR) και συγκρίνουμε τ' 

αποτελέσματα μ' αυτά της απλής παλινδρόμησης επί του βασικού υποδείγματος FH. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε τη στασιμότητα των μεταβλητών. Στην περίπτωση κατά την οποία 

διαπιστωθεί ότι αυτές είναι ολοκληρωμένες ίδιου βαθμού, τότε προχωρούμε και σ' έλεγχο 

συνολοκλήρωσής τους, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία δύο σταδίωνEngle-Granger (εφεξής, 

διαδικασία EG). Εάν διαπιστωθεί ότι τα μεγέθη GFCF/GDP και GDS/GDP είναι 

συνολοκληρωμένα, τότε θεωρούμε το αποτέλεσμα αυτό ως μία ένδειξη υπέρ της ισχύος του 

'παράδοξου FH', ή αλλιώς, ως μία ένδειξη χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου για την 

υπό εξέταση χώρα. Στην αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε πως έχουμε λάβει μία ένδειξη (την 

οποία φυσικά δεν αντιμετωπίζουμε επ' ουδενί ως βεβαιότητα), περί της ύπαρξης ενός 

υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για την υπό εξέταση χώρα. Εάν τ' 

αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας είναι αντιφατικά ή εάν προσφέρουν ενδείξεις για 

το ότι τα δύο μεγέθη είναι ολοκληρωμένα διαφορετικού βαθμού, κατ' αρχάς, θεωρούμε ως 

άκυρα τ' αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης επί της βασικής σχέσης FH και κατά 

δεύτερο, χρησιμοποιούμε τη σχετικά πρόσφατη μέθοδο των Αυτοπαλίνδρομων 

Κατανεμημένων Όρων Χρονικής Υστέρησης (AutoRegressive Distributed Lag method - 
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εφεξής ARDL), για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης, η οποία ως γνωστόν, δεν προαπαιτεί ίδιο 

βαθμό ολοκλήρωσης για τις υπό εξέταση μεταβλητές. 

Εφαρμόζουμε επίσης την προσέγγιση της εξέτασης της στασιμότητας του μεγέθους του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Account Balance - CAB), εκπεφρασμένου ως 

ποσοστού επί του ΑΕΠ (CAB/GDP). Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την 

προσέγγιση αυτή, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην υποενότητα 2.5.5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 

αλλά και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Εδώ αρκεί να τονίσουμε, ότι για τους λόγους που στα οικεία 

σημεία αναλύουμε, στην παρούσα διατριβή έχουμε επιλέξει να θεωρούμε ως μία ένδειξη 

χαμηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου ένα στάσιμο CAB/GDP, διότι κάτι τέτοιο 

συνεπάγεται συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης σε μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα. 

Στη συνέχεια της εμπειρικής μας ανάλυσης, εφαρμόζουμε την προσέγγιση των Rossini και 

Zanghieri (2002), της αφαίρεσης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct 

Investment - FDI) από το GFCF. Με τη μέθοδο αυτή, οι Rossini και Zanghieri (2002) 

θεώρησαν πως αφαιρούσαν το σκέλος εκείνο του GFCF, το οποίο χρηματοδοτείται από 

ξένους κεφαλαιακούς πόρους κι ότι μόνο κατ' αυτόν τον τρόπο θα καθίστατο δυνατό να 

εξετασθεί η πραγματική σχέση που συνδέει την εγχώρια ακαθάριστη επένδυση με την 

εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση συγκεκριμένης οικονομίας, όπως τουλάχιστον 

διεκήρυξαν ότι προτίθεντο να πράξουν οι FH (1980). Για την προσέγγιση αυτή 

ακολουθούμε τα ίδια ακριβώς στάδια εμπειρικής ανάλυσης και τους ίδιους επιμέρους 

τυπικούς ελέγχους που χρησιμοποιούμε και για το κλασσικό υπόδειγμα FH, όπως 

παρατέθηκαν παραπάνω. 

Τέλος (και στο σημείο αυτό ακριβώς ελπίζουμε πως έγκειται η κύρια συνεισφορά μας σ' 

εμπειρικό επίπεδο), αφαιρούμε τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών, οι οποίες 

κατευθύνονται προς το Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (GFCF) της 

οικονομίας, από το GFCF. Τόσο το GFCF, όσο κι οι εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών 

αγαθών αναφέρονται προφανώς σ' επένδυση σε υλικά περιουσιακά στοιχεία κι εδώ ακριβώς 

έγκειται η υπεροχή της προσέγγισης αυτής σε σχέση με την αφαίρεση του FDI από το 

GFCF, για την οποία κάναμε λόγο μόλις παραπάνω. Ενώ το GFCF αναφέρεται στην 

επένδυση σε υλικά περιουσιακά στοιχεία, το FDI αναφέρεται σε άυλες επενδύσεις, οι οποίες 

λαμβάνουν κυρίως τη μορφή των συμμετοχών ξένων επενδυτών στο κεφάλαιο εταιριών που 

κατοικοεδρεύουν στην υπό εξέταση οικονομία.  

Το μέγεθος που προκύπτει από την αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων από το GFCF το ονομάζουμε Τροποποιημένο Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου 
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Κεφαλαίου (Modified Gross Fixed Capital Formation - MGFCF). Σε σχέση με τη 

χρησιμοποίηση από τους FH (1980) του GFCF (η τρέχουσα ονομασία τού μεγέθους της 

‘ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης - gross domestic investment’ των FH), η χρησιμοποίηση 

του MGFCF προσφέρει το πλεονέκτημα του να εστιάζει στα πάγια κεφαλαιουχικά αγαθά 

που παράγονται αποκλειστικά και μόνον εντός συγκεκριμένης οικονομίας (MGFCF = GFCF 

- εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών).  

Εφαρμόζουμε και σ' αυτήν την προσέγγιση (της χρήσης του MGFCF), τα ίδια ακριβώς 

στάδια εμπειρικής ανάλυσης και τους ίδιους επιμέρους τυπικούς ελέγχους που έχουμε 

χρησιμοποιήσει και στις άλλες προσεγγίσεις, μ' εξαίρεση βεβαίως τους ελέγχους 

στασιμότητας και συνολοκλήρωσης, οι οποίοι δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν, λόγω του 

ιδιαίτερα περιορισμένου χρονικού εύρους των διαθέσιμων δεδομένων μας.  

Παρά το σημαντικό αυτό περιορισμό, λαμβάνουμε κάποιες σημαντικές ενδείξεις για τη 

διόρθωση κατ' αρχάς του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων, από 

το οποίο υποφέρει ο αρχικός ορισμός υποδείγματος κατά FH, γεγονός που καθιστά πιο 

αξιόπιστη την όλη εκτιμητική διαδικασία μέσω της εναλλακτικής αυτής προσέγγισης. 

Επιπρόσθετα, τα νέα αποτελέσματα κατατείνουν προς την απόρριψη της υπόθεσης του 

χαμηλού βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου που υπονοεί το 'παράδοξο FH'. 

Παρότι το δείγμα των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τις εισαγωγές 

πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών είναι πολύ μικρό κι επιπλέον, το χρονικό εύρος στο οποίο 

αναφέρονται τα εν λόγω δεδομένα είναι εξίσου μικρό, θεωρούμε πως διανοίγονται 

σημαντικές προοπτικές για μελλοντική έρευνα προς την κατεύθυνση που προτείνουμε. Η 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη διαμάχη σε θεωρητικό ή αυστηρά οικονομετρικό 

επίπεδο, προς έναν πιο ακριβή ορισμό των ίδιων των λογιστικών μεγεθών τα οποία 

χρησιμοποιούνται ως υποκαταστάτριες μεταβλητές (proxies) για τις έννοιες της 

'ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης' και της 'ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης' κατά FH, 

ίσως κρύβει μία συνολική επίλυση (ή έστω, μία σε ικανοποιητικό βαθμό διαλεύκανση) του 

'παράδοξου FH'. 

Ωστόσο, η διατριβή κι ειδικά το εμπειρικό της σκέλος, υπόκειται σε ορισμένους 

περιορισμούς, στους οποίους αναφερόμαστε στην υποενότητα που ακολουθεί. 

 

1.4 Περιορισμοί της διατριβής 

Ο σημαντικότερος περιορισμός στον οποίον υπόκεινται τα εμπειρικά αποτελέσματά μας, 

είναι η έλλειψη επαρκών στοιχείων για τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών ενός 
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ικανοποιητικού αριθμού χωρών, ο οποίος θα διασφάλιζε την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων για την ισχύ ή μη του 'παράδοξου FH'. Μόνον ένας απογοητευτικά 

περιορισμένος αριθμός (πολύ ανεπτυγμένων οικονομικά) χωρών τηρεί με συνέπεια και μόνο 

κατά τα τελευταία πολύ λίγα έτη, τους λεγόμενους πίνακες προσφοράς - χρήσεων κι εισόδου 

- εξόδου11, στα πλαίσια του συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών τους. Συνεπεία του 

περιορισμού αυτού, τ' αποτελέσματα της απλής ανάλυσης παλινδρόμησης με τη 

χρησιμοποίηση της νέας τροποποιημένης υποκαταστάτριας μεταβλητής για την 'ακαθάριστη 

εγχώρια επένδυση' (MGFCF), δε διαθέτουν το βαθμό αξιοπιστίας εκείνον, ο οποίος θα μάς 

επέτρεπε να είμαστε βέβαιοι για μία οριστική, ή έστω ικανοποιητική διευθέτηση του 

'παράδοξου'.  

Επιπλέον κι εξίσου σημαντικό, το περιορισμένο εύρος διαθέσιμων παρατηρήσεων για το 

MGFCF της κάθε χώρας, δε μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε κι αναλύσεις στασιμότητας ή 

και συνολοκλήρωσης, όπως το πράττουμε για τα μεγέθη GFCF και (GFCF-FDI).  

Όμως ακόμη και στην περίπτωση όπου ως υποκαταστάτριες μεταβλητές για την ακαθάριστη 

εγχώρια επένδυση χρησιμοποιούμε το GFCF  ή το (GFCF-FDI), η ανάλυσή μας υπόκειται 

στον ίδιο περιορισμό: ο αριθμός των διαθέσιμων παρατηρήσεων είναι γενικά μικρός ή 

οριακός, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Εδώ έγκειται πιθανώς κι η 

αντιφατικότητα που παρατηρείται σε κάποιες περιπτώσεις στ' αποτελέσματα των ελέγχων 

στασιμότητας και συνολοκλήρωσης στους οποίους προβαίνουμε.  

Θα ήταν ωστόσο δίκαιο, ν' αποδώσουμε ένα μεγάλο βαθμό αυτής της αντιφατικότητας στο 

ότι (αντίθετα με τις περισσότερες αντίστοιχες έρευνες), στη διατριβή αυτή χρησιμοποιούμε 

παράλληλα πολλαπλούς ελέγχους στασιμότητας (τους τρεις πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενους, ήτοι τον ADF, τον PP και τον KPSS), αλλά και στο ότι κατά τα 

φαινόμενα, ενυπάρχει στον ίδιο το σχεδιασμό και τη σύλληψη των ελέγχων αυτών μία τάση 

να παράγουν συχνά αντιφατικά μεταξύ τους αποτελέσματα. Αρκεί κανείς να συμβουλευτεί 

την αρκετά ογκώδη βιβλιογραφία σε σχέση με το 'παράδοξο FH', ώστε να επιβεβαιώσει 

αυτήν τη διαίσθησή μας. Έχουμε υιοθετήσει λοιπόν στην παρούσα διατριβή, μία στάση 

σκεπτικισμού απέναντι στους διαφόρους ελέγχους: χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς ελέγχους 

ταυτόχρονα, αντιμετωπίζοντας τ' αποτελέσματα που αυτοί παράγουν όχι ως απόλυτες 

αλήθειες σχετικά με τη συμπεριφορά των αντίστοιχων χρονοσειρών, αλλά μάλλον ως 

ενδείξεις για τη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά και σχέση τους με άλλες χρονοσειρές. Από 

τις αποχρώσες ενδείξεις που λαμβάνουμε απ' αυτούς, έχοντας υπόψη και τον ούτως ή άλλως 

                                                      
11 Για μία εκτενή επεξήγηση των όρων, παραπέμπουμε στις υποενότητες 3.6.3.1 και 3.6.3.2 και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.  
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σοβαρό περιορισμό τού μικρού εύρους των διαθέσιμων παρατηρήσεών μας, επιχειρούμε να 

διαγνώσουμε τάσεις κι όχι απόλυτες αλήθειες στη μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των 

χρονοσειρών μας. 

Τέλος, ένας επιπλέον σημαντικός περιορισμός, ο οποίος θα πρέπει ν' αναφερθεί, πέραν 

αυτών τού μικρού δείγματος χωρών και του μικρού αριθμού των διαθέσιμων παρατηρήσεων 

για την κάθε χώρα, είναι το γεγονός ότι οι τρεις χώρες τις οποίες εξετάσαμε ανήκουν στις 

χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. Πρόκειται επομένως για χώρες με υψηλή οικονομική 

ανάπτυξη, για τις οποίες αναμένει κανείς να χαρακτηρίζονται ούτως ή άλλως από έναν 

υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (χαμηλές σχετικά τιμές συντελεστή  ), υπό 

οποιοδήποτε υπόδειγμα εκτίμησης. 

Ωστόσο, θα επιμείνουμε, ότι παρά τους παραπάνω περιορισμούς, η διατριβή διανοίγει 

τελικά νέους ελπιδοφόρους ορίζοντες στη σχετική μελλοντική έρευνα, περισσότερο 

μετατοπίζοντας τον προσανατολισμό της έρευνας προς κάποιες εναλλακτικές θεωρήσεις και 

προβληματισμούς, παρά προσθέτοντας στο ήδη προ πολλού εξαντλημένο πεδίο των 

εξεζητημένων οικονομετρικών μεθόδων, χωρίς βεβαίως την ίδια στιγμή να τις αγνοεί. 

Αντιθέτως: η, στα μέτρα του δυνατού εμβάθυνση σ' αυτό το ευρύ πεδίο οικονομετρικών 

τεχνικών που έχουν κατά καιρό χρησιμοποιηθεί, έχει αποτελέσει το αρχικό ερέθισμα, αλλά 

και τον άξονα περιστροφής της διατριβής αυτής. 

 

1.5 Διάρθρωση της διατριβής 

Το  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 αποτελεί μία γενική εισαγωγή στο θέμα της διατριβής. Δίδεται έμφαση 

στην εξήγηση των λόγων που οδήγησαν στο συγκεκριμένο τρόπο δόμησης του σκέλους τής 

ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2), ενώ εξηγείται επίσης κι η 

συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία έχουμε επιλέξει για την εμπειρική μας ανάλυση. 

Τελικώς, περιγράφεται η διάρθρωση της διατριβής, στην παρούσα ενότητα. 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 γίνεται μία προσπάθεια ανασκόπησης τής σχετικής με το θέμα 

βιβλιογραφίας, με γνώμονα, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, τη διαφορετικότητα των 

οικονομετρικών προσεγγίσεων που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί, για τη διερεύνηση - 

επίλυσή του. Πολλές από τις οικονομετρικές μεθοδολογίες στις οποίες γίνεται αναφορά στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, τις χρησιμοποιούμε και στα τρία κεφάλαια της εμπειρικής μας ανάλυσης. 

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 αποτελεί ένα είδος 'γέφυρας', από το θεωρητικό σκέλος της διατριβής, 

στο εμπειρικό. Όπως έχουμε ήδη τονίσει στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος 

κεφαλαίου, με τη διατριβή αυτή επιχειρούμε να συνεισφέρουμε στη μελέτη του 'παράδοξου 
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FH', όχι τόσο καινοτομώντας στο επίπεδο της χρησιμοποιούμενης οικονομετρικής 

μεθοδολογίας (ένα πεδίο στο οποίο ήδη έχει επενδυθεί σημαντικότατο μέρος της σχετικής 

έρευνας), αλλά μάλλον μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον προς έναν πιο ορθό ορισμό των ίδιων 

των μεγεθών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις μεταβλητές τής 'ακαθάριστης εγχώριας 

επένδυσης' και της  'ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης' κατά FH. Δίδονται αναλυτικοί 

ορισμοί των βασικών (λογιστικών) μεγεθών που έχουν κυρίως χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς 

για τη μελέτη του 'παράδοξου FH' και των μεγεθών που εμείς χρησιμοποιούμε στην 

εμπειρική μας ανάλυση. Παράλληλα, διευκρινίζονται οι βασικές εμπειρικές τάσεις που 

συναντώνται στη βιβλιογραφία και βεβαίως, αυτές τις οποίες εμείς χρησιμοποιούμε. 

Τέλος, προχωρούμε στο καθαρά εμπειρικό σκέλος της διατριβής. Για την ακολουθούμενη 

μεθοδολογία, ήδη έχουμε κάνει αναφορά στην προηγούμενη ενότητα. Για λεπτομέρειες 

σχετικές με τις χρησιμοποιούμενες μεταβλητές, παραπέμπουμε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

Χρησιμοποιούμε δεδομένα χρονοσειρών για τρεις, ανεπτυγμένες οικονομικά, 

βορειοευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία), για τις οποίες υπάρχει 

(περιορισμένη) διαθεσιμότητα στοιχείων σχετικά με τις εισαγωγές τους πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για το Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου (GFCF).  

Μετά την εμπειρική ανάλυση των δεδομένων τής κάθε χώρας, ακολουθούν συμπεράσματα 

σε σχέση με την ισχύ ή μη του 'παράδοξου FH' και κατ' επέκταση, με το βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου που τη χαρακτηρίζει.  

Το τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7) έχει αφιερωθεί στην εξαγωγή 

κάποιων συνολικών συμπερασμάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τη θεωρητική και κυρίως 

την εμπειρική μας διερεύνηση του 'παράδοξου FH'. 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1 Γενικά για το 'παράδοξο FH' 

Όπως ακροθιγώς αναφέραμε στην ενότητα 1.1, στο πολυσυζητημένο άρθρο τους οι FH 

(1980) κάνουν την υπόθεση ότι, υπό συνθήκες πλήρους διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου, θα πρέπει ν’ αναμένουμε μία μηδενική σχέση μεταξύ των επιπέδων της εγχώριας 

αποταμίευσης και της εγχώριας επένδυσης συγκεκριμένης οικονομίας. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση, η αποταμίευση της κάθε οικονομίας θ’ ανταποκρίνεται ακριβώς στις 

υπάρχουσες διεθνείς επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ η επένδυσή της θα χρηματοδοτείται εξ’ 

ολοκλήρου από τα παγκόσμια αποθέματα επενδυτικού κεφαλαίου (Feldstein και Horioka, 

1980, σ. 317). 

Εν συνεχεία, παραθέτουμε μία κατά το δυνατό πιο εκτενή παρουσίαση του άρθρου των FH 

(1980), με έμφαση στα σημαντικότερα σημεία συζήτησης κυρίως ζητημάτων μεθοδολογικού 

χαρακτήρα, γύρω από τα οποία θα κινηθεί μεγάλο μέρος της παρούσας διατριβής. Η 

σημαντικότητα του ερωτήματος σχετικά με το αν τελικά οι διεθνείς κεφαλαιαγορές οδεύουν 

διαχρονικά προς ένα μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης κι η προκλητική διάψευση από τους 

FH αυτού που η κοινή λογική και παρατήρηση υπαγορεύει, ότι δηλαδή στη σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τεράστια ποσά διακινούνται μεταξύ διαφορετικών χωρών, μ’ 

αστρονομικές ταχύτητες, χωρίς να προσκρούουν σε κανενός είδους περιορισμούς, είναι οι 

παράγοντες που οδήγησαν στην παραγωγή μίας ιδιαίτερα εκτενούς βιβλιογραφίας σχετικά 

με το 'παράδοξο FH'. 

Όσον αφορά στο εμπειρικό κομμάτι της έρευνάς τους, οι FH χρησιμοποιούν δεδομένα 

σχετιζόμενα με τα επίπεδα εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης κι εγχώριας ακαθάριστης 

επένδυσης (αμφότερες εκπεφρασμένες ως ποσοστά επί του ΑΕΠ), για 1612 ανεπτυγμένες 

οικονομικά χώρες και για το χρονικό διάστημα από 1960-1974. 

Αρχικά, διαιρούν το συνολικό χρονικό εύρος των δεδομένων τους (δεκαπέντε έτη), 

ισομερώς, σε τρεις υποπεριόδους των πέντε ετών η κάθε μία κι υπολογίζουν τις συσχετίσεις 

μεταξύ των ποσοστών εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης, ανά ζεύγη υποπεριόδων: 

μεταξύ των δύο υποπεριόδων 1960-1964 και 1965-1969, παρατηρείται ένας συντελεστής 

σχέσης τής τάξης τού 0.974. Ο αντίστοιχος συντελεστής για το ζεύγος των υποπεριόδων 

1965-1969 και 1970-1974 είναι 0.931. Παρεμφερή σταθερότητα παρατηρούν και στις 

                                                      
12 Το αρχικό δείγμα των FH συνίσταται σε 21 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, όμως λόγω τού ότι 5 εξ αυτών 
άλλαξαν εντός του χρονικού διαστήματος 1960-1974 τις μεθόδους τους λογιστικής αποτύπωσης 
Εθνικών Λογαριασμών, αφαιρούνται τελικά από τους FH (1980, σ. 320). 
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συσχετίσεις των ποσοστών της εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης. Συμπεραίνουν, ότι το 

γενικό υπόδειγμα των χωρών που εμφανίζουν υψηλά ή χαμηλά ύψη αποταμίευσης (κι 

επένδυσης αντίστοιχα), παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα διαχρονικά (1980, σ. 318). 

Το βασικό μαθηματικό υπόδειγμα που χρησιμοποιούν οι FH (1980), για την εκτίμηση της 

σχέσης μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης κι εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης, 

είναι το εξής: 

    iii eYSYI   . 

Εξίσωση 2-1 

Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, σύμφωνα με το εν λόγω υπόδειγμα, 

αναμένουμε, στην περίπτωση κατά την οποία επικρατεί πλήρης διεθνής κινητικότητα 

κεφαλαίου, μία μικρή σχετικά τιμή για το συντελεστή  , η οποία δε θα πρέπει να ξεπερνά 

σύμφωνα με τους συγγραφείς, κατά μέσο όρο, για το σύνολο των χωρών του δείγματος, το 

0.10, ανάλογα με τη σημαντικότητα της εκάστοτε χώρας στη διεθνή αγορά κεφαλαίου. Στην 

αντίθετη περίπτωση, αυτήν κατά την οποία μπορούμε να υποθέσουμε μία σχετικά μικρή ή 

ανύπαρκτη διεθνή κινητικότητα του κεφαλαίου, θ' ανέμενε κανείς τιμές του συντελεστή   

πολύ κοντά στη μονάδα: το μεγαλύτερο μέρος της οριακής αύξησης της εγχώριας 

ακαθάριστης αποταμίευσης θα παρέμενε εντός της χώρας, μ’ αποτέλεσμα μία σχεδόν ίσου 

μεγέθους αντίστοιχη οριακή αύξηση της εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης (1980, σ. 318). 

Οι συγγραφείς επιχειρηματολογούν ότι τιμές του συντελεστή   πολύ κοντά στη μονάδα, 

αντίκεινται ούτως ή άλλως στην ευρέως αποδεκτή άποψη περί πλήρους κινητικότητας του 

κεφαλαίου διεθνώς, ειδικά σε πιο σύγχρονες εποχές: ένας υψηλός βαθμός σχέσης επένδυσης 

- αποταμίευσης για συγκεκριμένη χώρα, θα μπορούσε να οφείλεται σ’ ένα υψηλό (εγχώριο) 

ποσοστό απόδοσης της επένδυσης και της αποταμίευσης, όμως η ίδια η παραδοχή της 

πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου, σημαίνει πως το εγχώριο ποσοστό αποταμίευσης δεν 

εξαρτάται καν από τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανακύπτουν στο εσωτερικό της χώρας. 

Το δε Κεϋνσιανό επιχείρημα ότι εξωγενούς προέλευσης κραδασμοί επί του μεγέθους της 

επένδυσης, επιδρούν στο εισόδημα, μ' αποτέλεσμα εγχώρια αποταμίευση κι επένδυση να 

εξισώνονται τελικά, ίσως ερμηνεύει ικανοποιητικά τη σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών στην 

περίπτωση μίας κλειστής οικονομίας, είναι όμως ακατάλληλο για την περίπτωση μίας 

ανοικτής οικονομίας κι εφόσον υποθέτουμε ότι το κεφάλαιο είναι πλήρως μετακινήσιμο 

διεθνώς. Σ' αυτήν την περίπτωση, η εγχώρια αποταμίευση προστίθεται στο σύνολό της, σ' 

αυτό που οι συγγραφείς ονομάζουν 'παγκόσμια δεξαμενή κεφαλαίου'. Σε κάθε περίπτωση, οι 

FH υποστηρίζουν, ότι μία υψηλή, κοντά στη μονάδα τιμή συντελεστή   θα πρέπει να μας 
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οδηγήσει στο συμπέρασμα μίας χαμηλής διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (1980, σ. 

319).  

Παρότι γίνεται δεκτό από τους FH (1980) ότι τα μεγέθη που στην πραγματικότητα 

ενδιαφέρουν, είναι τα ακαθάριστα κι όχι τα καθαρά (δηλαδή αυτά που προκύπτουν αν από 

τα ακαθάριστα αφαιρέσουμε τις αποσβέσεις), αφενός διότι στην πραγματικότητα είναι η 

ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση αυτή η οποία είναι ελεύθερη να μετακινηθεί διεθνώς κι 

αφετέρου διότι οι διεθνώς χρησιμοποιούμενες λογιστικές μέθοδοι για τον υπολογισμό των 

αποσβέσεων είναι μάλλον ατελείς και διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, εντούτοις 

προβαίνουν σ' αναλύσεις παλινδρόμησης, τόσο για τα ακαθάριστα, όσο και για τα καθαρά 

μεγέθη (1980, σ. 320).  

Οι εκτιμηθείσες τιμές που λαμβάνουν για το συντελεστή   στις δύο περιπτώσεις, είναι 

τελικά παρεμφερείς, με κατά τι υψηλότερες αυτές που αναφέρονται στα καθαρά μεγέθη13. 

Αμφότερες δε, βρίσκονται πολύ κοντά στη μονάδα, τόσο για το σύνολο της δεκαπενταετούς 

περιόδου, όσο και για κάθε μία πενταετή υποπερίοδο χωριστά (1980, σ. 321). Επιπλέον, 

όλες τους είναι ίσες με τη μονάδα και διαφορετικές του μηδενός, από άποψη στατιστικής 

σημαντικότητας. Στο σημείο αυτό έγκειται ακριβώς το 'παράδοξο FH'. Οι ίδιοι οι FH (1980) 

ερμηνεύουν το εν λόγω εύρημά τους, ως ένα μικρό βαθμό διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου για το δείγμα των χωρών τους, ενάντια στη γενικώς αποδεκτή υπόθεση μίας 

πλήρους διεθνούς κινητικότητας του  κεφαλαίου στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό 

περιβάλλον (1980, σ. 321). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή  , είναι κατά τι μεγαλύτερες 

στην περίπτωση των καθαρών μεγεθών, λόγω των λαθών μέτρησης που συνεπάγεται η 

χρησιμοποίηση διαφορετικών λογιστικών συστημάτων από χώρα σε χώρα. Οι συγγραφείς 

προσφεύγουν στην τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών (instrumental variables), 

προκειμένου να ελέγξουν το πόσο σημαντική είναι τελικά η επιρροή που ασκούν αυτά τα 

λάθη μέτρησης, στην περίπτωση της χρησιμοποίησης καθαρών μεγεθών για την εκτίμηση 

της Εξίσωση 2-1.  

Ειδικά λοιπόν για την περίπτωση όπου οι FH χρησιμοποιούν τα καθαρά μεγέθη, 

υποστηρίζουν ως επικρατέστερη υποψήφια συμβάλλουσα μεταβλητή, αυτήν της 

ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης (gross domestic saving), δεδομένου ότι πληροί τις δύο 

βασικές θεωρητικές προϋποθέσεις μίας συμβάλλουσας μεταβλητής, ήτοι: α) είναι 

                                                      
13 Χαρακτηριστικά, η μέση τιμή του   για τη συνολική χρονική περίοδο (1960-1974), για τα 

ακαθάριστα μεγέθη είναι ίση με 0.887, ενώ η αντίστοιχη για τα καθαρά μεγέθη είναι ίση με 0.938 
(Feldstein και Horioka, 1980, σ. 321). 
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ασυσχέτιστη με τον παράγοντα λάθους, ο οποίος όπως αναφέρθηκε ήδη, ταυτίζεται εν 

προκειμένω με τα λάθη μέτρησης που εκ των πραγμάτων συνδέονται με τις διαφορετικές 

κατά τόπους λογιστικές μεθόδους και β) συσχετίζεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή του 

υποδείγματος που περιέχει τη μεροληψία, δηλαδή με την καθαρή εγχώρια αποταμίευση 

(Wonnacott και Wonnacott, 1970, σ. 153; Feldstein και Horioka, 1980, σ. 321). Η ίδια 

τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε μία σειρά άλλων σχετικών μελετών, σε μία προσπάθεια των 

μεταγενέστερων ερευνητών του 'παράδοξου FH' να υπερβούν αυτό που έχει γίνει γνωστό ως 

πρόβλημα της ενδογένειας στον ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 2-1. Γίνεται εκτενέστερη 

αναφορά στο εν λόγω πρόβλημα, παρακάτω στην ενότητα 2.2.  

Οι εκτιμήσεις που λαμβάνουν οι FH (1980) με τη χρησιμοποίηση της παραπάνω 

συμβάλλουσας μεταβλητής (ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση), είναι μικρότερες των 

αντίστοιχων του απλού υποδείγματος παλινδρόμησης χωρίς συμβάλλουσα μεταβλητή, 

συνεχίζουν όμως, σε κάθε περίπτωση, να επιβεβαιώνουν το αρχικό συμπέρασμα της υψηλής 

γενικά σχέσης μεταξύ εγχώριας επένδυσης κι εγχώριας αποταμίευσης (σ. 321). 

Προκειμένου να ελέγξουν το ενδεχόμενο η πραγματική σχέση επένδυσης - αποταμίευσης να 

είναι μη γραμμική, οι FH (1980) χρησιμοποιούν επίσης μία δευτεροβάθμια εξίσωση 

εκτίμησης. Οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή του όρου  iYS , υψωμένου στο 

τετράγωνο, που λαμβάνουν, είναι πάντοτε θετικές και στατιστικά μη σημαντικές. Για τη 

συνολική δεκαπενταετή περίοδο, η τιμή που λαμβάνουν είναι μόλις 0.432, με τυπική 

απόκλιση 1.146. Εξάγουν το συμπέρασμα, ότι δεν μπορεί να υποτεθεί η ύπαρξη μη 

γραμμικότητας στη σχέση που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση (1980, σ. 322). 

Σε μία προσπάθεια ανίχνευσης τυχόν επιπλέον μεταβλητών, οι οποίες θα μπορούσαν να 

συντελούν στην υψηλή σχέση μεταξύ εγχώριας αποταμίευσης κι εγχώριας επένδυσης, 

εισάγουν αρχικά στο υπόδειγμά τους, ως επιπλέον μεταβλητή το ποσοστό πληθυσμιακής 

αύξησης, λαμβάνοντας τελικά μικρές εκτιμηθείσες τιμές και χαμηλό βαθμό στατιστικής 

σημαντικότητας για το συντελεστή της εν λόγω μεταβλητής. Η προσθήκη επομένως μίας 

επιπλέον μεταβλητής, η οποία αντιπροσωπεύει την πληθυσμιακή αύξηση, ως πιθανού 

υπεύθυνου παράγοντα για τον υψηλό βαθμό σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, έχει 

ελάχιστη επίδραση στο συντελεστή   (1980, σ. 322). 

Εξετάζοντας στη συνέχεια το ενδεχόμενο η σχέση επένδυσης - αποταμίευσης να 

επηρεάζεται από το βαθμό στον οποίον η οικονομία κάθε χώρας είναι 'ανοικτή' στις διεθνείς 

κεφαλαιακές μετακινήσεις, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν διαδοχικά δύο σχετικά μέτρα:  
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- το μερίδιο του ΑΕΠ κάθε χώρας που αντιπροσωπεύει ο συνολικός όγκος του εμπορίου της, 

ή αλλιώς, το λόγο του αθροίσματος εισαγωγών κι εξαγωγών της χώρας προς το ΑΕΠ της. Το 

νέο τροποποιημένο υπόδειγμα διαμορφώνεται λοιπόν ως εξής: 

     iii YSXYI 10   ,  

όπου ο όρος iX  αντιπροσωπεύει το βαθμό στον οποίον είναι ανοικτή συγκεκριμένη 

οικονομία. Θ’ ανέμενε κανείς, στην περίπτωση μίας 'ανοικτής' οικονομίας, ο συντελεστής 

1  να λαμβάνει αρνητικές τιμές, αποτελώντας έτσι ένα μειωτικό παράγοντα του ποσοστού 

κατακράτησης των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων στο εσωτερικό της οικονομίας. Μία 

χώρα με υψηλό όγκο διεθνών εμπορικών συναλλαγών, μπορεί να θεωρηθεί ως περισσότερο 

'ανοικτή' στις διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίου και συνεπώς, θα πρέπει λογικά να τείνει να 

παρουσιάζει ένα μικρότερο βαθμό απορρόφησης των ίδιων αποταμιευτικών της πόρων, 

εντός των συνόρων της. Πράγματι, οι τιμές που λαμβάνουν οι  συγγραφείς για το 

συντελεστή 1  είναι αρνητικές, πλην όμως πολύ μικρές και στατιστικά μη διαφορετικές του 

μηδενός (Feldstein και Horioka, 1980, σ. 322). 

- το λογάριθμο του ΑΕΠ (στη θέση του όρου iX ). Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο όρος iX  

αποτελεί πλέον ένα μέτρο του μεγέθους της οικονομίας. Στην περίπτωση αυτή, θ’ 

αναμέναμε ο συντελεστής 1 να λαμβάνει θετικές τιμές: θα ήταν δηλαδή λογικό να 

υποτεθεί, ότι όσο μεγαλύτερου μεγέθους είναι μία οικονομία, τόσο περισσότερο αυτάρκης 

θα είναι κεφαλαιακά κι επομένως τόσο περισσότερο θα τείνει στην κατακράτηση των ίδιων 

αποταμιευτικών της πόρων στο εσωτερικό της.  Επομένως, ο όρος iX  θα έπρεπε τελικά να 

λειτουργεί αυξητικά επί του ποσοστού εγχώριας αποταμίευσης  YS  που επανεπενδύεται 

στο εσωτερικό της χώρας.  

Πλην όμως, οι FH (1980) λαμβάνουν και πάλι αρνητικές τιμές για το συντελεστή 1 , οι 

οποίες είναι γενικά χαμηλές, αν κι είναι από στατιστικής άποψης σημαντικά διαφορετικές 

του μηδενός, πράγμα το οποίο και πάλι κατατείνει προς μία μικρή επίδραση του μεγέθους 

της χώρας ( iX1 ), ως μέτρου του βαθμού στον οποίον αυτή είναι 'ανοικτή' ή όχι, επί του 

ποσοστού κατακράτησης των εγχώριων αποταμιευτικών της πόρων (1980, σ. 322). Στη 

δεύτερη αυτή προσέγγιση των FH, διακρίνουμε βεβαίως ομοιότητες με τη συλλογιστική του 

Harberger (1980) και του λεγόμενου προβλήματος του 'μεγέθους χώρας', στο οποίο θ' 

αναφερθούμε πιο λεπτομερώς στην υποενότητα 2.2.4. 

Εν συνεχεία, οι συγγραφείς εντάσσουν τη βασική σχέση τής Εξίσωση 2-1 σ' ένα υπόδειγμα 

εκτίμησης μέσω ταυτόχρονων εξισώσεων (simultaneous equations estimation), βασιζόμενοι 
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σε προηγούμενες έρευνες των Feldstein και Modigliani. Πιο συγκεκριμένα, η βασική 

εξίσωση του λεγόμενου Υποδείγματος Κύκλου Ζωής, για τον προσδιορισμό του ύψους της 

ιδιωτικής κατανάλωσης, είναι η ακόλουθη: 

    iiiiii LPAGEDEBDEPAGEGYSP 543210   , 

Εξίσωση 2-2 

όπου  iYSP  είναι η ιδιωτική αποταμίευση, iG  είναι ο ρυθμός αύξησης του συνολικού 

ιδιωτικού εισοδήματος, iAGE  είναι ο λόγος του πληθυσμού των (συνταξιοδοτημένων) 

ατόμων άνω των 65 ετών, προς τον πληθυσμό των (εργασιακά ενεργών) ατόμων από 20 έως 

65 ετών, iDEP  είναι ο λόγος του πληθυσμού των νεαρών (κι εξαρτώμενων οικονομικά) 

ατόμων προς τον πληθυσμό των εργασιακά ενεργών ατόμων, ο όρος  iEB  είναι ο λόγος 

υποκατάστασης παροχών ασφάλισης - κερδών, που αντιπροσωπεύει στην ουσία το 

(εκάστοτε ισχύον) πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης και iLPAGED  είναι το ποσοστό του 

ενεργού εργατικού δυναμικού που αποτελείται από πιο ηλικιωμένα μέλη.  

Ειδικά αυτός ο τελευταίος όρος, σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες του Feldstein, δίδεται 

από τη σχέση: 

      iiiii RETyyEBLPAGED 4210 100**100   , 

Εξίσωση 2-3 

όπου *iy  είναι το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα της κάθε χώρας, μετρημένο σε δολάρια 

Η.Π.Α., με έτος βάσης το 1970, ενώ ο όρος RET  αντιπροσωπεύει έναν έλεγχο τού κατά 

πόσο ο εργαζόμενος βρίσκεται σε συντάξιμη ηλικία, ώστε να δικαιούται πλέον 

συνταξιοδοτικών παροχών (Feldstein και Horioka, 1980, σ. 324). 

Άλλωστε, η σχέση που συνδέει το ποσοστό τής συνολικής εγχώριας αποταμίευσης με την 

ιδιωτική αποταμίευση, δίδεται από την εξίσωση: 

     iii YSGYSPYS  , 

Εξίσωση 2-4 

όπου SG  είναι η κυβερνητική και SP  η ιδιωτική αποταμίευση. 

Τέλος, το σύστημα πολλαπλών εξισώσεων των FH συμπληρώνεται από τη βασική σχέση τής 

Εξίσωση 2-1. 

Οι συγγραφείς διενεργούν μία ανάλυση παλινδρόμησης ελάχιστων τετραγώνων δύο σταδίων 

(2SLS regression), στο παραπάνω σύστημα πολλαπλών εξισώσεων, για ένα σύνολο δώδεκα 

χωρών (για τις οποίες διαθέτουν στοιχεία για τη μεταβλητή  EB ) και λαμβάνουν και πάλι 
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εκτιμήσεις του συντελεστή   της Εξίσωση 2-1 πολύ κοντά στη μονάδα, για διαφορετικούς 

διαδοχικά συνδυασμούς εξωγενών μεταβλητών (1980, σ. 325). Κατ' αυτόν τον τρόπο, ακόμη 

κι αφ ης στιγμής έχουμε υπερβεί το λεγόμενο πρόβλημα του υπερπροσδιορισμoύ 

(overidentification problem), τα νέα αποτελέσματα προσφέρουν και πάλι ενδείξεις κατά της 

υπόθεσης μίας πλήρους διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου. 

Εν συνεχεία, οι συγγραφείς χωρίζουν τη συνολική αποταμίευση σε τρία επιμέρους 

συστατικά στοιχεία: την οικογενειακή, την εταιρική και την κυβερνητική αποταμίευση. 

Αυτή η διάσπαση της συνολικής αποταμίευσης στα συστατικά της μέρη μπορεί ν' 

αποκαλύψει σύμφωνα με τους FH το βαθμό αποκρισιμότητας της εγχώριας επένδυσης σε 

καθένα από τα συστατικά αυτά μέρη της συνολικής αποταμίευσης. 

Στο βαθμό στον οποίο η εγχώρια επένδυση εμφανίζει παρόμοιο βαθμό αποκρισιμότητας σε 

καθένα από τα εν λόγω συστατικά μέρη, μπορούμε ν' αποκλείσουμε με ασφάλεια το 

ενδεχόμενο ύπαρξης κάποιου άλλου αφανούς παράγοντα, ο οποίος αυξάνει ταυτόχρονα 

επένδυση κι αποταμίευση κι είναι συνεπώς υπεύθυνος για τις υψηλές τιμές του συντελεστή 

  (σ. 325). Άλλωστε, η αποτίμηση του βαθμού αποκρισιμότητας της συνολικής επένδυσης 

σε σχέση με τις κύριες συνιστώσες της συνολικής αποταμίευσης, επιτρέπει την κατάστρωση 

συγκεκριμένων πολιτικών για την αύξηση της πρώτης, τονώνοντας αναλόγως κάποια ή 

κάποιες από τις συνιστώσες της δεύτερης. 

Υπ' αυτό το πρίσμα, η Εξίσωση 2-1 μπορεί να μετατραπεί στην: 

       iGiCiHi YSGYSCYSHYI   , 

Εξίσωση 2-5 

όπου ο όρος SH αντιπροσωπεύει την οικογενειακή αποταμίευση, ο SC  την εταιρική κι ο 

SG  την κυβερνητική. 

Εκτός της ανάλυσης της συνολικής αποταμίευσης στα τρία παραπάνω επιμέρους συστατικά 

της μέρη, οι FH  πράττουν κάτι αντίστοιχο και με τη συνολική επένδυση: τη διαιρούν σε 

ιδιωτική και σ' εταιρική επένδυση. 

Προβαίνουν εν συνεχεία σ' αναλύσεις παλινδρόμησης, μ' εξαρτημένες μεταβλητές 

διαδοχικά, τη συνολική (ακαθάριστη και καθαρή), την ιδιωτική (ακαθάριστη και καθαρή) 

και την εταιρική (ακαθάριστη και καθαρή) επένδυση κι ανεξάρτητες μεταβλητές 

(διαδοχικά), τα τρία συστατικά μέρη της συνολικής αποταμίευσης (οικογενειακή, εταιρική 

και κυβερνητική). Επίσης, σ' ένα δεύτερο στάδιο, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, χρησιμοποιούν 

και τη συνολική αποταμίευση.  
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Μ' εξαρτημένες μεταβλητές τη συνολική (σ' ακαθάριστους και καθαρούς όρους) και την 

ιδιωτική επένδυση (επίσης σ' ακαθάριστους και καθαρούς όρους), οι εκτιμηθείσες τιμές 

συντελεστή   που λαμβάνουν οι FH είναι παρεμφερείς. 

Όταν όμως ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η εταιρική επένδυση (σ' 

ακαθάριστους και καθαρούς όρους), τ’ αντίστοιχα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ένα 

μεγαλύτερο βαθμό αποκρισιμότητας σε σχέση με την ακαθάριστη εταιρική αποταμίευση, εν 

συγκρίσει με την οικογενειακή και την κυβερνητική. Το εύρημα αυτό οι  FH (1980) το 

αποδίδουν στην πιθανή ύπαρξη θεσμικών δυσκαμψιών ή σε συγκεκριμένες προτιμήσεις 

διάρθρωσης χαρτοφυλακίου, εντός των διαφόρων εθνικών οικονομιών. Σε κάθε περίπτωση, 

τα ευρήματα είναι και πάλι ασυνεπή προς την υπόθεση μίας πλήρους διεθνούς κινητικότητας 

κεφαλαίου (σ. 326). 

Στο τελευταίο υποκεφάλαιο της μελέτης τους, οι FH (1980), ισχυρίζονται ότι η 

χρησιμοποίηση δεδομένων διατομής (cross section data), αντιστοιχεί στη μακροπρόθεσμου 

χρονικού ορίζοντα αποκρισιμότητα της εγχώριας επένδυσης σε αλλαγές επί της εγχώριας 

αποταμίευσης. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, σ’ έναν πιο βραχυπρόθεσμο 

ορίζοντα, η επένδυση να είναι λιγότερο ευαίσθητη σε τέτοιου είδους αλλαγές επί της 

εγχώριας αποταμίευσης, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δυνατό να ενσωματώνεται τελικά 

στις εισαγωγές κι εξαγωγές συγκεκριμένης χώρας, μεταβάλλοντας το Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών της (σ. 327). 

Η χρησιμοποίηση δεδομένων διατομής και μάλιστα η διαίρεση της συνολικής υπό εξέταση 

χρονικής περιόδου σε μικρότερες υποπεριόδους κι η λήψη των μέσων όρων των δεδομένων 

γι’ αυτές τις υποπεριόδους, διατείνονται, είναι η πιο ενδεδειγμένη μεθοδολογία, έναντι της 

εναλλακτικής μεθόδου τής χρησιμοποίησης ετήσιων δεδομένων χρονοσειρών (annual time 

series data), η οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένη στον κίνδυνο της ύπαρξης ενδογένειας 

(Feldstein και Horioka, 1980, σ. 327). Υπ’ αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με τους FH (1980), η 

ανάλυση δεδομένων διατομής συνδέεται με τη διάγνωση των δομικών ή μακροπρόθεσμου 

χρονικού ορίζοντα σχέσεων που συνδέουν επένδυση κι αποταμίευση, ενώ η ανάλυση 

δεδομένων χρονοσειρών σχετίζεται με τις βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα αντίστοιχες 

σχέσεις που συνδέουν τα δύο μεγέθη. Αυτός ακριβώς ο ισχυρισμός μεθοδολογικού 

περιεχόμενου των FH, επρόκειτο να τροφοδοτήσει μία μεγάλης έκτασης διαμάχη στη 

μετέπειτα σχετική βιβλιογραφία. Αναφερόμαστε σ' αυτήν με περισσότερες λεπτομέρειες 

στην ενότητα 2.3, με τον όρο 'το επιχείρημα του Sinn (1992)'. 

Συνολικά, με το άρθρο τους, οι FH (1980) έχουν προσφέρει εμπειρικά αποτελέσματα, τα 

οποία κατατείνουν προς την ύπαρξη σημαντικών θεσμικών περιορισμών κι ειδικών 
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προτιμήσεων διάρθρωσης χαρτοφυλακίων μεταξύ των χωρών του δείγματός τους, 

παράγοντες οι οποίοι παρεμποδίζουν την ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων διεθνώς κι 

οδηγούν σ' έναν υψηλό βαθμό σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (σ. 328). 

Σημαντική διευκρίνιση, στην οποία επιμένουν κι οι ίδιοι οι συγγραφείς, είναι ότι το εύρημά 

τους των υψηλών τιμών συντελεστή  , σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει έναν υψηλό 

βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου βραχυπρόθεσμα, με σκοπό την αναζήτηση καλύτερων 

βραχυπρόθεσμων διασυνοριακών κεφαλαιακών αποδόσεων: ενώ είναι πιθανές οι 

βραχυπρόθεσμες κεφαλαιακές μετακινήσεις τύπου αρμπιτράζ, το μεγαλύτερο μέρος του 

κεφαλαίου δεν υπόκειται στην ίδια λογική αρμπιτράζ, όταν πρόκειται για επενδύσεις 

μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα.  

Ούτε βεβαίως, οι ισχυροί δεσμοί επένδυσης - αποταμίευσης που βρίσκουν οι FH αντίκεινται 

στη μακροπρόθεσμη διεθνή μετακίνηση σημαντικών κεφαλαιακών πόρων, με τη μορφή 

άμεσων ξένων επενδύσεων ή επενδύσεων χαρτοφυλακίου (Feldstein και Horioka, 1980, σ. 

328). 

 

 

2.2 Ενδογένεια και το 'παράδοξο FH' 

2.2.1 Το οικονομετρικό πρόβλημα της μεροληψίας λόγω ενδογένειας, 
γενικά (endogeneity bias) 

Το πρόβλημα της ενδογένειας προκύπτει όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή συγκεκριμένου 

υποδείγματος εκτίμησης (ή μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του) συσχετίζεται με τον 

όρο του λάθους, αναιρώντας συνεπώς μία από τις βασικές υποθέσεις της μεθόδου εκτίμησης 

ελαχίστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares - OLS): αυτήν που επιτάσσει όλες οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος να είναι ασυσχέτιστες με τον παράγοντα λάθους, 

ή αλλιώς ότι:   0,...,, 21 kXXXuE , όπου kXXX ...,, 21  είναι οι k  ανεξάρτητες 

μεταβλητές και u  ο παράγοντας λάθους του γραμμικού υποδείγματος iii uXY  10   

(Woolridge 2006, αναφέρεται στο Bascle 2008, σ. 288).  

Υπό μία άλλη οπτική, ο όρος 'ενδογενής', σημαίνει πως συγκεκριμένη μεταβλητή 

προσδιορίζεται εντός μίας σχέσης ή ενός συστήματος σχέσεων, σ’ αντιδιαστολή με τον όρο 

'εξωγενής', ο οποίος υπονοεί ότι συγκεκριμένη μεταβλητή λαμβάνει τιμές (προσδιορίζεται) 

εξωγενώς, δηλαδή εκτός μίας συγκεκριμένης σχέσης ή ενός συστήματος σχέσεων κι ότι έχει 
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επίπτωση στις ενδογενείς μεταβλητές της σχέσης (συστήματος) (Chenhall και Moers, 2007, 

σ. 177).  

Ακολουθώντας την παρουσίαση της έννοιας της ενδογενούς μεταβλητής και γενικά του 

οικονομετρικού προβλήματος της ενδογένειας, από τους Chenhall και Moers (2007), εάν 

υποτεθεί ότι το υπόδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε είναι το 

uXY  110   

Εξίσωση 2-6 

κι αν υποθέσουμε περαιτέρω, ότι η μεταβλητή 1X  προσδιορίζεται επίσης από μία σειρά 

άλλων παραγόντων, όπως για παράδειγμα θα υπαγόρευε η σχέση 

  1101 ZX , 

Εξίσωση 2-7 

τότε η 1X  αποκαλείται 'ενδογενής' μεταβλητή, εφόσον η μεταβλητή 1Z  τής Εξίσωση 2-7 

συσχετίζεται με τον παράγοντα λάθους u  της Εξίσωση 2-6 (   0,1 uZCov ) ή εφόσον οι 

δύο παράγοντες λάθους των σχέσεων τής Εξίσωση 2-6 και της Εξίσωση 2-7 παραπάνω, 

συσχετίζονται μεταξύ τους (   0, uCov  ) (2007, σ. 177). Γενικά, αναφορικά με την 

Εξίσωση 2-6, η 1X  είναι ενδογενής, εάν συσχετίζεται με τον παράγοντα λάθους u , ή 

αλλιώς αν ισχύει:   0,1 uXCov . Το ότι η 1X  συσχετίζεται με το δομικό παράγοντα 

λάθους, σημαίνει στην ουσία, ότι προσδιορίζεται εντός του υποδείγματος εκτίμησης ή 

αλλιώς, ότι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 1X  επηρεάζουν ταυτόχρονα 

και την Y  κι επομένως η Εξίσωση 2-6 κι η Εξίσωση 2-7 ανήκουν στην πραγματικότητα στο 

ίδιο υπόδειγμα εκτίμησης (2007, σ. 177). 

Σύμφωνα με τον Bascle (2008), τα πιθανά αίτια της εμφάνισης ενδογένειας σ’ ένα 

οικονομετρικό υπόδειγμα εκτίμησης, είναι: 

1. Τα πιθανά λάθη μέτρησης που είναι ενσωματωμένα στις μεταβλητές (errors - in - 

variables) (2008, σ. 289). 

2. Η παράλειψη μεταβλητών (omitted variables), η οποία σημαίνει ουσιαστικά πως 

υπάρχει κι άλλη μεταβλητή που ασκεί επιρροή στην εξαρτημένη μεταβλητή και 

συσχετίζεται με μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές κι η οποία δεν έχει 

συμπεριληφθεί στο χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα εκτίμησης (2008, σ. 290). 

3. Η λεγόμενη ταυτόχρονη αιτιότητα (simultaneous causality), η οποία ανακύπτει όταν 

υπάρχει μία αμφίδρομη αιτιότητα στη χρησιμοποιούμενη σχέση εκτίμησης, όταν 
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δηλαδή η εξαρτημένη μεταβλητή επηρεάζεται από την (τις) ανεξάρτητη (-ες) μεταβλητή 

(-ές) κι αντίστροφα: η (οι) ανεξάρτητη (-ες) μεταβλητή (-ές) επηρεάζεται (-ονται) από 

την εξαρτημένη (2008, σ. 291). 

 

 

2.2.2 Υπερβαίνοντας το πρόβλημα της ενδογένειας: η χρήση 
συμβαλλουσών μεταβλητών (instrumental variables) 

Καταφεύγουμε στη μέθοδο των συμβαλλουσών μεταβλητών (instrumental variables), στην 

περίπτωση που η ανεξάρτητη μεταβλητή συσχετίζεται με τον παράγοντα λάθους του 

χρησιμοποιούμενου υποδείγματος εκτίμησης.  

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιούμε το γραμμικό υπόδειγμα iii eXY    (Wonnacott 

και Wonnacott, 1970, σ. 150). Οι επιμέρους n  παρατηρήσεις του δείγματός μας για τις 

X και Y , θα είναι σ' αυτήν την περίπτωση, της μορφής: 

111 eXY   , 

222 eXY   , 

. 

. 

nnn eXY   . 

Λαμβάνοντας μέσους όρους στη σχέση iii eXY    ( eXY   ) κι εν συνεχεία, 

αφαιρώντας τους από το κάθε ζεύγος παρατηρήσεων ( iY , iX ), απαλείφουμε στην ουσία 

τους σταθερούς όρους  . Το υπόδειγμά μας μπορεί πλέον να γραφεί ως: iii exy   . Οι 

δε n  παρατηρήσεις μας, εκπεφρασμένες πλέον ως αποκλίσεις από το μέσο όρο, γίνονται: 

111 exy   , 

222 exy   , 

. 

. 

nnn exy   . 

Πολλαπλασιάζοντας καθεμία από τις παραπάνω εξισώσεις, αντίστοιχα με τους όρους 1x , 

2x , ... , nx , λαμβάνουμε:  
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111111 exxxyx   , 

222212 exxxyx   , 

. 

. 

nnnnnn exxxyx   . 

Εάν αθροίσουμε όλους τους παραπάνω όρους, θα λάβουμε: 
111 









n

ex

n

xx

n

yx 
, 

ή αλλιώς: 

XeXXXY sss   . 

Εξίσωση 2-8 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε το συντελεστή  , διαιρούμε όλους τους όρους της Εξίσωση 

2-8 δια της τυπικής απόκλισης XXs  τής X . Το προϊόν αυτής της διαίρεσης είναι το εξής: 

XX

Xe

XX

XY

s

s

s

s
  . 

Εάν υποτεθεί ότι 0Xes  (ότι δηλαδή, η X  κι ο e  δε συσχετίζονται), τότε η εκτιμηθείσα 

τιμή του  , είναι η 
XX

XY

s

s
, η οποία με μια πιο προσεκτική παρατήρηση, είναι η εκτιμηθείσα 

τιμή που παράγεται εάν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) κι 

επομένως είναι εξ ορισμού συνεπής (Wonnacott και Wonnacott, 1970, σ.σ. 8, 151). 

Αντιθέτως, εάν υποτεθεί ότι 0Xes  (ότι δηλαδή, η X  κι ο e  συσχετίζονται), τότε 

εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή   γίνεται η 
XX

Xe

XX

XY

s

s

s

s
 , η οποία είναι ασυνεπής. 

Σ' αυτήν την τελευταία περίπτωση, εάν μπορούσε να υποτεθεί πώς υπάρχει μία τυχαία 

μεταβλητή Z , τέτοια ώστε:  

- η Z  κι ο όρος λάθους e να μη συσχετίζονται ( 0Zes ) και 

- η Z  κι η X  να συσχετίζονται ( Zes σε μία μη μηδενική ποσότητα), 

τότε η Ζ θα ήταν μία συμβάλλουσα μεταβλητή και θα οδηγούσε σε μία συνεπή εκτίμηση 

του  : κατ’ αντιστοιχία με την Εξίσωση 2-8, θα ίσχυε σ' αυτήν την περίπτωση η σχέση: 

ZeZXZY sss   . 

Εξίσωση 2-9 
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Επομένως, εάν θα θέλαμε να εκτιμήσουμε το  , θα διαιρούσαμε αντίστοιχα με τον όρο 

ZXs , ώστε να λάβουμε: 
ZX

Ze

ZX

ZY

s

s

s

s
  . Όμως, ο όρος Zes  έχει υποτεθεί εξ ορισμού ότι 

τείνει στο μηδέν και συνεπώς, η εκτιμηθείσα τιμή του   είναι η 
ZX

ZY

s

s
, η οποία είναι 

πλέον συνεπής (Wonnacott και Wonnacott, 1970, σ. 154).  

 

2.2.3 Ενδογένεια και συμβάλλουσες μεταβλητές στη σχετική με το 
'παράδοξο FH' βιβλιογραφία 

O Blecker (1998), αναφερόμενος στη σχετιζόμενη με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία, την 

ομαδοποιεί, σε δύο βασικές τάσεις: αυτή των 'ενδογενών κυβερνητικών αποκρίσεων' 

('endogenous policy responses') κι αυτή των 'κοινών παραγόντων' ('common factors') ή της 

'ενδογενούς αποταμίευσης' ('endogenous savings') (Blecker, 1998, σ. 4).  

Στην πρώτη, ο Blecker κατατάσσει όλες εκείνες τις μελέτες, οι οποίες ταυτίζουν την 

οποιαδήποτε ανακύπτουσα ανισορροπία μεταξύ αποταμίευσης κι επένδυσης συγκεκριμένης 

οικονομίας, με την αυτόματη δημιουργία ενός πλεονάσματος ή ελλείμματος στο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών της, το οποίο με τη σειρά του θ' αποφασίσει εάν η εν λόγω 

οικονομία αποτελεί ένα διεθνή δανειστή ή δανειζόμενο (σ. 4). Καμία χώρα φυσικά δε θα 

επιθυμούσε να μετατραπεί σε δανειζόμενο διεθνώς, μ' αποτέλεσμα, οι κατά τόπους 

κυβερνήσεις ν' αναλαμβάνουν διορθωτικές δράσεις, προκειμένου ν' αποφύγουν τη 

δυσάρεστη αυτή κατάσταση. Εξ ού κι ο όρος που αποδίδει ο Blecker στην τάση αυτή της 

βιβλιογραφίας (σ. 5).  

Σύμφωνα με τη δεύτερη τάση (των 'κοινών παραγόντων' ή της 'ενδογενούς αποταμίευσης'), 

η επένδυση κι η αποταμίευση συγκεκριμένης χώρας δεν αποτελούν στην πραγματικότητα 

μεγέθη ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά αντίθετα, είναι πιθανό να επηρεάζονται αμφότερα 

από έναν αριθμό κοινών αιτιωδών παραγόντων, μ’ αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανή μία 

ταυτόχρονη άνοδος ή πτώση τους, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής διεθνούς κινητικότητας 

του κεφαλαίου (σ. 5). Διατυπωμένο διαφορετικά, το παραπάνω επιχείρημα σημαίνει πως 

είναι πιθανό, η αποταμίευση να μην αποτελεί τελικά έναν εξωγενή περιορισμό επί της 

επένδυσης, όπως την αντιμετώπισαν αρχικά οι FH (1980), αλλά αντιθέτως μία ενδογενή 

μεταβλητή, η οποία να επηρεάζεται από κάποιες από τις μεταβλητές που επηρεάζουν 

ταυτόχρονα και την επένδυση (Blecker, 1998, σ. 5). Στη δεύτερη αυτή τάση αναφέρεται η 

παρούσα υποενότητα, ενώ στην πρώτη θ' αναφερθούμε εκτενώς παρακάτω, στην 

υποενότητα 2.2.5 της διατριβής. 
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Οι ίδιοι οι FH (1980), στο επίμαχο άρθρο τους, χρησιμοποιούν όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

την τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών, προκειμένου να υπερβούν το πρόβλημα της 

ενδογένειας, η οποία υποστηρίζουν, γεννάται κυρίως από τα ενδεχόμενα λάθη μέτρησης, 

λόγω της χρήσης διαφορετικών μεθόδων απόσβεσης από χώρα σε χώρα (Feldstein και 

Horioka, 1980, 321). Είδαμε στην υποενότητα 2.1, ότι μεταξύ άλλων προσεγγίσεων, 

χρησιμοποιούν την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση ως συμβάλλουσα μεταβλητή, λόγω 

ακριβώς τού ότι είναι ασυσχέτιστη με τα εν λόγω λάθη μέτρησης, πλην όμως, είναι πολύ 

πιθανό να συσχετίζεται με την ανεξάρτητη μεταβλητή τής καθαρής εγχώριας αποταμίευσης 

(1980, 321). Οι εκτιμηθείσες τιμές που λαμβάνουν για το συντελεστή   της συμβάλλουσας 

μεταβλητής τους, είναι όλες τους χαμηλότερες των αντίστοιχων που έλαβαν χωρίς τη χρήση 

της, όμως οι διαφορές μεταξύ των δύο, σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 0.1, γεγονός 

που τους οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι τελικά η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών δεν 

αλλάζει το βασικό εύρημά τους, περί ενός υψηλού βαθμού σχέσης μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης, για τις 16 ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ που αποτελούν το δείγμα τους. 

Σ’ άλλο σημείο του ίδιου άρθρου τους άλλωστε, οι FH, επανέρχονται στο ίδιο ζήτημα της 

πιθανής ύπαρξης ενδογένειας, αυτήν τη φορά λόγω της ενδεχόμενης παράλειψης 

μεταβλητών (omitted variables), χρησιμοποιώντας και πάλι την τεχνική των συμβαλλουσών 

μεταβλητών.  

Χρησιμοποιούν, όπως είδαμε, μία διαδικασία εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων δύο 

σταδίων (two Stage Least Squares Estimation - 2SLS), η οποία σχετίζεται με το όλο 

πρόβλημα της ενδογένειας και της επίλυσής του μέσω συμβαλλουσών μεταβλητών.  

Πρόκειται ίσως για την απλούστερη λύση στο πρόβλημα του λεγόμενου υπερπροσδιορισμού 

(overidentification) (Wonnacott - Wonnacott, 1970, σ. 190): εάν υποθέσουμε ότι το 

γραμμικό μας υπόδειγμα δίδεται από το σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων (simultaneous 

equation system): 

eYTPQ    

Εξίσωση 2-10 

  RPQ  

Εξίσωση 2-11 

κι υποθέσουμε περαιτέρω ότι οι μεταβλητές T , Y και R  είναι εξωγενείς κι ότι η P  είναι 

ενδογενής, τότε κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, βρίσκουμε μία τροποποιημένη 

ανεξάρτητη μεταβλητή P̂ , η οποία αφενός να συσχετίζεται με την P , πλην όμως να είναι 
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ασυσχέτιστη με τον όρο λάθους  . Τότε φυσικά, η P̂  αποτελεί μία συμβάλλουσα 

μεταβλητή.  

Διενεργούμε στη συνέχεια μία ανάλυση παλινδρόμησης της P̂ , επί των τριών εξωγενών 

μεταβλητών του συστήματος και λαμβάνουμε την εκτιμηθείσα τιμή: 

RbYbTbbP 3210
ˆ  . Δεδομένου ότι οι T , Y  και R  είναι εξωγενείς, θα είναι κι εξ’ 

ορισμού ανεξάρτητες από τον όρο λάθους   και συνεπώς, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι 

κι οποιαδήποτε συνάρτησή τους, πολύ περισσότερο δε ο γραμμικός τους συνδυασμός P̂ , θα 

είναι επίσης ανεξάρτητος από τον όρο λάθους   (Wonnacott - Wonnacott, 1970, σ.σ. 190, 

191). 

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 2SLS, αντικαθιστούμε την τιμή P̂  στην Εξίσωση 

2-11 του συστήματος κι εκτιμούμε τις τιμές των παραμέτρων  ,  ,   μέσω μίας νέας 

ανάλυσης παλινδρόμησης σ’ αυτήν τη δεύτερη εξίσωση, η οποία τώρα γίνεται: 

*ˆ   RPQ . Νομιμοποιούμαστε πλέον να το πράξουμε, διότι αυτήν τη φορά η 

P̂  είναι ασυσχέτιστη με τον όρο λάθους *  (λόγω ακριβώς τού ότι εξ’ ορισμού είναι ένας 

γραμμικός συνδυασμός των εξωγενών μεταβλητών του συστήματος). 

Επανερχόμενοι στους FH (1980), το σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων που χρησιμοποιούν, 

είναι αυτό στο οποίο έχουμε αναφερθεί ήδη, στην υποενότητα 2.1. Το επαναλαμβάνουμε, 

προκειμένου να συνδεθεί καλύτερα με τα όσα εδώ έχουμε παραθέσει για τη διαδικασία 

εκτίμησης 2SLS: 

    iiiiii LPAGEDEBDEPAGEGYSP 543210    

      iiiii RETyyEBLPAGED 43210 100**100    

     iii YSGYSPYS   

   ii YSYI    

Από την εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων που εφαρμόζουν οι FH στο 

παραπάνω σύστημα πολλαπλών εξισώσεων, για διαφορετικούς συνδυασμούς εξωγενών 

μεταβλητών, λαμβάνουν και πάλι εκτιμήσεις του συντελεστή   πολύ κοντά στη μονάδα (σ. 

325). Συμπεραίνουν, πως οι εκτιμηθείσες τιμές που παράγονται από τη διαδικασία 

εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες που 

παρήχθησαν από την απλή παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων κι ότι και πάλι 
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διαψεύδεται η υπόθεση της πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου (εκτιμηθείσες τιμές για 

το συντελεστή   πολύ κοντά στη μονάδα). 

Τη μέθοδο του συστήματος ταυτόχρονων εξισώσεων (simultaneous equations system) για 

την απαλοιφή της ενδογένειας χρησιμοποιεί κι ο Adey (2003). 

Ως πρώτη εξίσωση του συστήματός του χρησιμοποιεί την εξής: 

        iiiiiiiii gIncgPopYTYSXXYSYI   __ 4322111 , 

Εξίσωση 2-12 

όπου: 

-  iYI  είναι ο μέσος λόγος της επένδυσης προς το ΑΕΠ τής χώρας i , 

-  iYS  είναι ο μέσος λόγος της αποταμίευσης προς το ΑΕΠ της χώρας i , 

- iX  είναι ένα μέτρο τού βαθμού στον οποίον η οικονομία μίας χώρας είναι 'ανοικτή' ή 

'κλειστή'. Υπενθυμίζουμε, ότι σε σχέση με τη μεταβλητή iX , οι ίδιοι οι FH (1980), είχαν 

προτείνει δύο διαφορετικές εκδοχές της και την ίδια λογική ακολουθεί κι ο Adey (2003): 

σύμφωνα με την πρώτη,   ii GDPimpX  exp , δηλαδή η iX  ισούται με το λόγο της 

διαφοράς εισαγωγών κι εξαγωγών προς το ΑΕΠ τής χώρας i , ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη 

εκδοχή,  ii GDPX log , δηλαδή η iX  αντιπροσωπεύει το μέγεθος της οικονομίας της 

χώρας i , σε όρους ΑΕΠ (Feldstein και Horioka 1980, σ. 322; Adey 2003, σ. 4), 

-  iYT  είναι ο μέσος λόγος της φορολογίας προς το ΑΕΠ τής χώρας i , 

- igPop _ είναι η μέση αύξηση του πληθυσμού της χώρας i , 

- igInc _  είναι η μέση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος της χώρας i . 

Ως δεύτερη εξίσωση του συστήματός του, ο Adey (2003)  χρησιμοποιεί την παρακάτω: 

  iiiiiii MEGCSY   54321 , 

Εξίσωση 2-13 

όπου: 

- iY  είναι το μέσο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας i , 

- iS  είναι η μέση αποταμίευση της χώρας i , 

- iC  είναι η μέση κατανάλωση της χώρας i , 
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- iG  είναι οι μέσες κυβερνητικές δαπάνες της χώρας i , 

- iE  είναι το μέσο ύψος των εξαγωγών της χώρας i , 

- iM  είναι το μέσο ύψος των εισαγωγών της χώρας i . 

Τα βήματα της ανάλυσης που ακολουθεί ο Adey (2003), είναι τα εξής: αρχικά, διενέργεια 

μίας απλής παλινδρόμησης ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για τη δεύτερη από τις 

ταυτόχρονες εξισώσεις του συστήματός του. Στη συνέχεια, έλεγχος για 

ετεροσκεδαστικότητα, μέσω του ελέγχου White. Για επίπεδο σημαντικότητας 10%, με βάση 

τον έλεγχο White, η μηδενική υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας απορρίπτεται. Εν συνεχεία, 

χρησιμοποίηση διαγραμμάτων συσχέτισης (correlograms), απ’ όπου προκύπτει πως η 

αυτοσυσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική (Adey, 2003, σ. 5). Στη συνέχεια, 

επανεκτιμά την Εξίσωση 2-13, αυτήν τη φορά με την εκτιμητική μέθοδο FGLS (Feasible 

Generalized Least Squares). 

Τέλος, χρησιμοποιώντας τις τιμές που λαμβάνει από την παραπάνω διαδικασία για το GDP, 

διενεργεί εκ νέου μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων (OLS), με σχέση εκτίμησης πλέον 

την Εξίσωση 2-12, στις δύο διαφορετικές εκδοχές της: αρχικά, αυτήν που χρησιμοποιεί ως 

ορισμό της μεταβλητής iX , τον   ii GDPimpX  exp , η οποία φαίνεται πως δίδει 

αποτελέσματα παρόμοια μ’ αυτά των FH (1980), ήτοι, πολύ υψηλή εκτιμηθείσα τιμή για το 

συντελεστή της κλίσης 1  (0.985) (Adey, 2003, σ. 6). 

Αντιθέτως, ο δεύτερος ορισμός τής iX , φαίνεται πως δίδει αποτελέσματα που έρχονται σ’ 

αντίθεση με τη γενικότερη διαίσθηση που κρύβεται πίσω από το 'παράδοξο FH', από την 

άποψη ότι παράγει αρνητική τιμή για το συντελεστή 1  (-1.863). Το εύρημα αυτό, μέσω της 

δεύτερης εκδοχής ορισμού τού βαθμού στον οποίο μία οικονομία είναι 'ανοικτή' κατά FH, 

ξενίζει τον Adey (2003, σ. 6). 

Ο Bayoumi (1989), σε σχέση με την τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών και την 

εφαρμογή της στο 'παράδοξο FH', εξηγεί πως αυτή είθισται να χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση όπου επένδυση κι αποταμίευση αντιδρούν αμφότερες στους ίδιους ενδογενείς 

κραδασμούς. Σ’ αυτήν την περίπτωση, συνεχίζει, η πιο ενδεδειγμένη τακτική είναι η εύρεση 

μίας μεταβλητής, η οποία να συσχετίζεται μεν με την αποταμίευση (ανεξάρτητη μεταβλητή), 

όχι όμως και με την επένδυση (εξαρτημένη μεταβλητή) (σ. 7). 

Οι συμβάλλουσες μεταβλητές που χρησιμοποιεί ο Bayoumi (1989), είναι: το ποσοστό των 

ατόμων ηλικίας μεταξύ δεκαπέντε κι εξήντα τεσσάρων ετών, το σύνολο των εργαζόμενων 
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ατόμων ως ποσοστό του πληθυσμού των ατόμων ηλικίας μεταξύ δεκαπέντε κι εξήντα 

τεσσάρων ετών, οι μεταβιβάσεις κοινωνικής ασφάλισης ως ποσοστό επί του ΑΕΠ κι οι 

τρέχουσες κυβερνητικές δαπάνες ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Όλες οι παραπάνω μεταβλητές 

έχουν ως κοινό παρονομαστή το χαρακτηριστικό τού να μη συσχετίζονται (τουλάχιστον 

κατά προφανή τρόπο) με την επένδυση, αλλά να συσχετίζονται με την αποταμίευση (1989, 

σ. 7) κι ως εκ τούτου, μπορούν θεωρητικά ν' αποτελέσουν συμβάλλουσες μεταβλητές για 

την παραγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων εκτίμησης σε σχέση με την πραγματική 

σχέση επένδυσης - αποταμίευσης.  

Εν συνεχεία, ο Bayoumi (1989) εντάσσει τις συμβάλλουσες μεταβλητές του στο πλαίσιο 

μίας διαδικασίας εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (2SLS). 

Λαμβάνει παρόμοια αποτελέσματα μ' αυτά των απλών αναλύσεων παλινδρόμησης που είχε 

αρχικά διενεργήσει14, ειδικά για την περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιεί ως εξαρτημένη 

μεταβλητή την ιδιωτική επένδυση. Η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών δεν αλλάζει τ' 

αρχικά του ευρήματα των υψηλών τιμών συντελεστή   για την πρώτη περίπτωση 

(εξαρτημένη μεταβλητή η συνολική επένδυση) και των  αισθητά χαμηλότερων τιμών για τη 

δεύτερη (εξαρτημένη μεταβλητή η ιδιωτική πάγια επένδυση), ούτε αυτό της σταδιακής 

μείωσης των τιμών του συντελεστή διαχρονικά. Ειδικά από το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση 

της συνολικής επένδυσης ως εξαρτημένης μεταβλητής γεννά υψηλές τιμές  , ενώ αντίθετα, 

η χρησιμοποίηση της ιδιωτικής επένδυσης ως εξαρτημένης μεταβλητής παράγει τιμές 

σημαντικά κατώτερες, οδηγεί τον Bayoumi στο συμπέρασμα, ότι τελικά, για τις υψηλές 

τιμές   δε θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η ενδογενής συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα 

(1989, σ. 8), συμπέρασμα που στη συνέχεια θα στρέψει την προσοχή του προς τον 

παράγοντα των υψηλών κυβερνητικών παρεμβάσεων, ως βασικού αιτίου του 'παράδοξου 

FH'. 

Οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) χρησιμοποιούν στη μελέτη τους στοιχεία εθνικής 

(ιδιωτικής και δημόσιας) αποταμίευσης κι επένδυσης, για δέκα τέσσερις (14) ανεπτυγμένες 

και πενήντα (50) αναπτυσσόμενες χώρες. 

                                                      
14 Σ' ένα αρχικό στάδιο, πριν τη χρησιμοποίηση της τεχνικής των συμβαλλουσών μεταβλητών που 
εδώ εξετάζουμε, ο Bayoumi έχει διενεργήσει παλινδρομήσεις, μ' εξαρτημένες μεταβλητές διαδοχικά, 
τη συνολική επένδυση και την ιδιωτική πάγια επένδυση και με δεδομένα διατομής ενός δείγματος 
δέκα (10) χωρών κι έχει βρει υψηλές και κοντά στη μονάδα τιμές συντελεστή   για την πρώτη 

περίπτωση και σημαντικά χαμηλότερες τιμές (οι οποίες επιπλέον μειώνονται διαχρονικά) για τη 
δεύτερη περίπτωση. Βγάζει ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι οι υψηλές τιμές της πρώτης περίπτωσης, 
οφείλονται είτε σ' ένα μικρό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, είτε στον παράγοντα των 
κυβερνητικών πολιτικών (Bayoumi, 1989, σ. 6). 
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Προτείνουν ως καταλληλότερες συμβάλλουσες μεταβλητές το λόγο των στρατιωτικών 

δαπανών προς το ΑΕΠ και το 'λόγο εξάρτησης', δηλαδή το λόγο του αριθμού ατόμων 

ηλικίας μικρότερης των 15 ετών και μεγαλύτερης ή ίσης των 65, προς τον πληθυσμό των 

(εργαζόμενων) ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 κι 64 ετών (Dooley, Mathieson και Frankel, 1986, 

8).  

Επαναλαμβάνοντας αρχικά τις κλασσικές κατά FH αναλύσεις παλινδρόμησης της επένδυσης 

επί της αποταμίευσης (χωρίς τη χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών ακόμη), χωριστά για τις 

δεκατέσσερις (14) ανεπτυγμένες, τις πενήντα (50) αναπτυσσόμενες, καθώς και για το 

σύνολο των χωρών του δείγματός τους, για τις περιόδους 1960-'73, 1973-'84, αλλά και για 

τις διαφορές των παρατηρήσεων των δύο υποπεριόδων, διαπιστώνουν υψηλούς και 

στατιστικά σημαντικούς βαθμούς σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, μ' υψηλότερες 

αυτές που αναφέρονται στο δείγμα των ανεπτυγμένων χωρών. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 

συμφωνία με την αντίστοιχη μελέτη του Summers (1985, αναφέρεται στο Dooley, 

Mathieson και Frankel 1986, σ.14).  

Συνολικά, δε φαίνεται να  υπήρξε ιστορικά μία αύξηση της κινητικότητας του κεφαλαίου για 

την περίοδο από το 1973 και μετά, όπως γενικά πιστεύεται. Αντιθέτως, η τιμή του 

συντελεστή   για το σύνολο των χωρών του δείγματος των Dooley, Mathieson και Frankel 

αυξήθηκε από 0.47 σε 0.60, μεταξύ των δύο υποπεριόδων (1960-'73 και 1973-'84) κι υπ’ 

αυτήν την έννοια, τα πρώτα αυτά εμπειρικά αποτελέσματα των Dooley, Mathieson και 

Frankel (1986) έρχονται σε συμφωνία με τ’ αντίστοιχα των FH (1980). 

Μετά τη χρησιμοποίηση των συμβαλλουσών μεταβλητών (υπενθυμίζουμε: ο λόγος των 

στρατιωτικών δαπανών προς το ΑΕΠ κι ο λεγόμενος 'λόγος εξάρτησης'), οι συντελεστές   

για το δείγμα των αναπτυσσόμενων χωρών15, χάνουν όλοι τους τη στατιστική 

σημαντικότητά τους. Ειδικά δε για την περίοδο 1960-'73 ο συντελεστής λαμβάνει ακόμη κι 

αρνητικό πρόσημο (Dooley, Mathieson και Frankel, 1986, σ. 15). Αυτό θα μπορούσε να 

σημαίνει πως, ειδικά στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων χωρών, οι υψηλοί γενικά 

συντελεστές του 'παράδοξου FH', μπορούν σχεδόν εξ ολοκλήρου ν’ αποδοθούν στον 

παράγοντα της ενδογένειας κι όχι σ’ ένα χαμηλό επίπεδο διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου. Θα σήμαινε επίσης, ότι προβλήματα οικονομετρικής φύσης, όπως αυτό της 

ενδογένειας, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να επιλυθούν μέσω της τεχνικής των 

συμβαλλουσών μεταβλητών (σ. 15).  

                                                      
15 Από το αρχικό δείγμα των πενήντα (50) αναπτυσσόμενων χωρών, οι Dooley, Mathieson και 
Frankel αφαιρούν δύο χώρες κατά το στάδιο της χρησιμοποίησης συμβαλλουσών μεταβλητών, λόγω 
έλλειψης δεδομένων για το 'λόγο εξάρτησής' τους (σ. 15). 
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Ωστόσο, για τις βιομηχανικές χώρες του δείγματός τους, οι Dooley, Mathieson και Frankel 

(1986) βρίσκουν μία μικρή άνοδο στην εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή  , μετά τη χρήση 

των συμβαλλουσών μεταβλητών, κάτι το οποίο θεωρούν ως μία επιπλέον παραδοξότητα, η 

οποία έρχεται σε ξεκάθαρη αντίφαση με την κοινή διαίσθηση, ότι ειδικά οι πιο ανεπτυγμένες 

χώρες θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από έναν υψηλότερο βαθμό ολοκλήρωσης των 

κεφαλαιακών τους αγορών, εν συγκρίσει με τις αναπτυσσόμενες (σ. 15). 

Εξετάζοντας στη συνέχεια τις διαφορές της μέσης αποταμίευσης κι επένδυσης 

(    YNSYI  , ), για τις αναπτυσσόμενες χώρες του δείγματός τους, λαμβάνουν ίσου 

περίπου ύψους εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή  , τόσο με την απλή μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων, όσο και με την αντίστοιχη των συμβαλλουσών μεταβλητών, πλην 

όμως η τιμή του συντελεστή που παράγεται με τη μέθοδο των συμβαλλουσών μεταβλητών 

δεν είναι σημαντικά διαφορετική του μηδενός (σ. 15). Για τις δε ανεπτυγμένες χώρες και 

πάλι παρατηρείται αύξηση της τιμής του συντελεστή, παρότι αυτός συνεχίζει να μην είναι 

σημαντικός στατιστικά (σ.σ. 15, 16). 

Τέλος, οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) χρησιμοποιούν την τεχνική των 

συμβαλλουσών μεταβλητών κι όταν αντιπαραβάλλουν ένα δείγμα είκοσι ενός (21) χωρών, 

οι οποίες καταφεύγουν στην (ελεύθερη) αγορά κεφαλαίου για δανεισμό ('market borrowers') 

μ’ ένα αντίστοιχο δεκατεσσάρων (14) χωρών που δανείζονται μέσω επίσημων (κρατικών ή 

δια-κρατικών) καναλιών  ('official borrowers')16. 

Και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνουν θετικούς και στατιστικά σημαντικούς συντελεστές, οι 

οποίοι επιπλέον είναι υψηλότεροι για την περίοδο από το 1973 και μετά κι υψηλότεροι για 

τις χώρες 'market borrowers', απ’ ό,τι για τις χώρες 'official borrowers' (σ. 16). Αυτήν τη 

φορά όμως, η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών έχει μία σαφώς μικρότερη επίδραση, όσον 

αφορά στο ύψος και τη στατιστική σημαντικότητα των εκτιμηθέντων συντελεστών, σε 

σχέση με την αντίστοιχη επίδραση που είχαν επί του δείγματος που περιελάμβανε το σύνολο 

των ανεπτυγμένων χωρών κι ειδικά για τη μετά του 1973 περίοδο (σ. 16).  

Συνολικά, οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) συμπεραίνουν, ότι η χρήση 

συμβαλλουσών μεταβλητών δεν είναι αρκετή ώστε να ερμηνεύσει τους υψηλότερους 

                                                      
16 Από ερώτημά μας στην αρμόδια υπηρεσία του IMF, σε σχέση με τους ακριβείς ορισμούς των όρων 
'market borrower' και 'official borrower', λάβαμε την εξής απάντηση: 'Market borrowers are defined 
as those countries which obtained at least two thirds of their external borrowings from 1978 to 1982 
from commercial creditors. Official borrowers comprise those countries, except China and India, 
which obtained two thirds or more of their external borrowings from 1978 to 1982 from official 
creditors'. Αποδίδουμε τελικά, περιφραστικά, τον πρώτο όρο ως 'χώρες οι οποίες καταφεύγουν στην 
(ελεύθερη) αγορά κεφαλαίου για δανεισμό' και το δεύτερο ως 'χώρες οι οποίες δανείζονται μέσω 
επίσημων (κρατικών ή δια-κρατικών) καναλιών'.  
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συντελεστές σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης που παρατηρούνται για τη μετά το 1973 (σε 

σχέση με την προ του 1973) περίοδο, για τις ανεπτυγμένες (έναντι των αναπτυσσόμενων 

χωρών) και για τις χώρες 'market borrowers' έναντι των χωρών 'official borrowers' (σ. 16). 

Ας σημειωθεί, πως οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) συσχετίζουν το όλο πρόβλημα 

της πιθανής ύπαρξης ενδογένειας με τη μη ισχύ της πρώτης εκ των τριών βασικών 

υποθέσεών τις οποίες διατυπώνουν εξ’ αρχής στο άρθρο τους: ότι δηλαδή η επένδυση της 

χώρας εξαρτάται αποκλειστικά από ένα αντιπροσωπευτικό εθνικό, πραγματικό ποσοστό 

απόδοσης, το οποίο δε σχετίζεται με την εγχώρια αποταμίευση (σ.σ. 2, 3, 22). Η μη ισχύς 

αυτής της υπόθεσης, σημαίνει ότι είναι πιθανή η ύπαρξη κι άλλων (ενδογενούς φύσης) 

παραγόντων, οι οποίοι επενεργούν ταυτόχρονα επί των μεγεθών της επένδυσης και της 

αποταμίευσης. Η τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών αποτελεί έναν τρόπο 

αντιμετώπισης τέτοιων ειδών ενδογένειας (σ. 22).  

Το Frankel (1985) τον προβληματίζει μία βασική αντίφαση, η οποία παρατηρήθηκε στην 

οικονομία των Η.Π.Α., μεταξύ των δύο χρονικών περιόδων 1973-'80 και 1981-'84: ενώ η 

εθνική αποταμίευση της χώρας σημείωσε πτώση κι ενώ θ' ανέμενε κανείς, η εν λόγω πτώση 

ν' αντισταθμιστεί από μία αντίστοιχη ισομεγέθη εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, τελικά 

η εισροή αυτή ξένων κεφαλαίων δε στάθηκε αρκετή ώστε ν' αποτρέψει την άνοδο των 

πραγματικών επιτοκίων της χώρας (και την αντίστοιχη μείωση της εθνικής της επένδυσης), 

μεταξύ των δύο υποπεριόδων (1985, σ.σ. 4, 5). Το γεγονός ξενίζει το Frankel, διότι υπό 

συνθήκες πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου, θ’ ανέμενε κανείς οι ξένες κεφαλαιακές 

εισροές που δέχθηκε η οικονομία των Η.Π.Α. κατά τη δεκαετία του '80, να είχαν σταθεί 

αρκετές ώστε ν' αντισταθμιστεί πλήρως η όποια μείωση της εγχώριας εθνικής αποταμίευσης, 

χωρίς ν' απαιτηθεί παράλληλα και μείωση της εγχώριας επένδυσης (μέσω ανόδου του 

πραγματικού επιτοκίου της χώρας), όπως τελικά συνέβη17 (1985, σ. 7).  

Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε συμφωνία και με τη γενικότερη συλλογιστική των FH 

(1980), οι οποίοι επιχειρηματολόγησαν ότι υπό συνθήκες πλήρους διεθνούς κινητικότητας 

του κεφαλαίου, δηλαδή υπό συνθήκες άπειρης ελαστικότητας προσφοράς κεφαλαίου από το 

εξωτερικό, οι κεφαλαιακοί πόροι οι οποίοι θα εισρεύσουν σε συγκεκριμένη χώρα θ’ 

αποτρέψουν το εγχώριο ποσοστό απόδοσης από το να υπερβεί το αντίστοιχο παγκόσμιο, 

επομένως οποιαδήποτε τυχαία διακύμανση στην εθνική ροπή προς αποταμίευση ή τάση 

                                                      
17 Ο Frankel (1985) χρησιμοποιεί τον όρο 'crowding out (of domestic investment)', για να περιγράψει 
το φαινόμενο της μείωσης της εγχώριας επένδυσης της οικονομίας των Η.Π.Α., ως αντιστάθμισμα σε 
μία μείωση της εγχώριας αποταμίευσης, όταν η υπόθεση της πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου 
δε φαίνεται ικανή να επιτελέσει αυτόν το ρόλο, καλύπτοντας το όποιο έλλειμμα σ' εγχώριους 
αποταμιευτικούς πόρους προκύπτει, με κεφαλαιακούς πόρους προερχόμενους από το εξωτερικό 
(Frankel, 1985, σ. 1). 



Ενδογένεια και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           33 

 

προς δημιουργία δημοσιονομικών ελλειμμάτων, θ’ αντισταθμιστεί πλήρως από τις εν λόγω 

διεθνείς κεφαλαιακές ροές, αφήνοντας τελικά το εθνικό επίπεδο επένδυσης ανεπηρέαστο 

(Feldstein και Horioka 1980, αναφέρεται στο Frankel 1985, σ. 8). 

Απαριθμώντας τα προβλήματα οικονομετρικής φύσης, τα οποία έχει εντοπίσει η σχετική 

βιβλιογραφία σε σχέση με το 'παράδοξο FH', ο Frankel (1985) αναφέρεται και σ’ αυτό της 

ενδογένειας της ανεξάρτητης μεταβλητής  YS /  (σ.σ. 9, 10), της σχέσης δηλαδή μεταξύ της 

ανεξάρτητης μεταβλητής και του παράγοντα λάθους  e , στη βασική σχέση FH. Η πιο 

προσφιλής εκδοχή τού εν λόγω προβλήματος, είναι το επιχείρημα περί κυβερνητικών 

παρεμβάσεων (the 'policy reaction' argument), των κυβερνητικών δράσεων δηλαδή,  οι 

οποίες έρχονται σ' απάντηση των όποιων ανισορροπιών εξωγενούς φύσης προκαλούνται στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Σύμφωνα με το Frankel (1985), η αντίδραση μίας 

κεντρικής κυβέρνησης, μέσω της αύξησης της φορολόγησης ή μέσω της περικοπής των 

κυβερνητικών δαπανών, σ’ ένα εμπορικό έλλειμμα, το οποίο μπορεί να έχει προκληθεί από 

μία τυχαίου χαρακτήρα αύξηση της επένδυσης, προφανώς θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ύπαρξη κάποιου είδους σχέσης μεταξύ των μεγεθών της αποταμίευσης και της επένδυσης, η 

οποία όμως δε θά 'πρεπε επ' ουδενί ν’ αποδοθεί σ’ ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του 

κεφαλαίου (1985, σ. 10).  

Από μεθοδολογικής άποψης, εάν το όλο πρόβλημα περιοριζόταν στην ενδογένεια της 

εγχώριας αποταμίευσης και μόνο, η λύση θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η διενέργεια 

αντίστροφης φοράς αναλύσεων παλινδρόμησης, δηλαδή της αποταμίευσης επί της 

επένδυσης ή ισοδύναμα, του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών επί της επένδυσης, 

αναμένοντας σ’ αυτήν την τελευταία περίπτωση συντελεστές κοντά στη μονάδα 

(οποιεσδήποτε εξωγενούς προέλευσης αλλαγές στην εγχώρια επένδυση θα 

χρηματοδοτούνταν εξ ολοκλήρου από κεφαλαιακούς πόρους προερχόμενους από το 

εξωτερικό). Όμως ο Frankel (1985) τονίζει πως το πρόβλημα της ενδογένειας φαίνεται πως 

είναι κοινό για τα μεγέθη της εγχώριας αποταμίευσης, της εγχώριας επένδυσης και του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, επομένως καμία διαδικασία εκτίμησης ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) δεν μπορεί να είναι κατάλληλη από μόνη της (1985, σ. 10).  

Επομένως, η λύση είναι και για το Frankel (1985) η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών. 

Εντοπίζει ως πλέον κατάλληλες, δύο: τις στρατιωτικές δαπάνες κι αυτό που οι Dooley, 

Mathieson και Frankel (1986) ονομάζουν 'λόγο εξάρτησης', δηλαδή το λόγο του συνολικού 

αριθμού οικονομικά εξαρτώμενων, προς το συνολικό αριθμό εργασιακά ενεργών ατόμων 

συγκεκριμένης χώρας (Frankel, 1985, σ. 11).  
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Ο συγγραφέας διενεργεί αναλύσεις παλινδρόμησης με τις παραπάνω συμβάλλουσες 

μεταβλητές, χρησιμοποιώντας ως δεδομένα του τους μέσους όρους δεκαετιών, τόσο για την 

αποταμίευση όσο και για την επένδυση των Η.Π.Α., για το διευρυμένο χρονικό διάστημα 

1870-1979, ελπίζοντας ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνει την επενέργεια τυχόν 

κυκλικότητας (Frankel, 1985, σ. 12).  

Από κάποιες πρώτες διαγραμματικές απεικονίσεις των δεδομένων, ο Frankel παρατηρεί κατ' 

αρχάς, ότι ιστορικά, από τη δεκαετία του 1890 και μετά, οι Η.Π.Α. άρχισαν ν’ 

απολαμβάνουν ένα πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τους, 

χρηματοδοτώντας τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου περιήλθαν σε μία κατάσταση αρνητικής αποταμίευσης, για ευνόητους 

λόγους. Επίσης, είναι προφανής η απότομη πτώση του επιπέδου τόσο της αποταμίευσης, 

όσο και της επένδυσης των Η.Π.Α., κατά την περίοδο του κραχ του 1929, για να μην 

επανέλθουν ποτέ ξανά αμφότερες στα πρωθύστερα επίπεδά τους (Frankel, 1985, σ. 12). 

Οι εκτιμηθείσες τιμές που λαμβάνει για το συντελεστή   είναι υψηλές, επαληθεύοντας 

γενικά το 'παράδοξο FH' για την οικονομία των Η.Π.Α. (1985, σ. 12, 14). Ακόμη κι όταν 

διορθώνει για την παρουσία σειριακής συσχέτισης, η τιμή του συντελεστή παραμένει 

υψηλή. 

Εν συνεχεία, ο Frankel (1985) στρέφεται προς πιο πρόσφατα, ετήσια δεδομένα για την 

περίοδο 1929-1984 και χρησιμοποιεί τις ίδιες με παραπάνω συμβάλλουσες μεταβλητές. 

Προκειμένου ν’ απομονώσει καλύτερα τη μεταβολή του συντελεστή   διαχρονικά, χωρίζει 

τη συνολική του χρονική περίοδο, σε δύο επιμέρους υποπεριόδους: 1930-1958 και 1959-

1984. Και σ’ αυτήν την περίπτωση, οι συντελεστές που λαμβάνει, είναι υψηλοί. Γι’ 

αμφότερες τις υποπεριόδους, εύκολα μπορεί ν’ απορριφθεί η υπόθεση ενός μηδενικού 

συντελεστή, ενώ για τη δεύτερη υποπερίοδο ειδικά, δεν μπορεί ν’ απορριφθεί η υπόθεση 

ενός μοναδιαίου συντελεστή (Frankel, 1985, σ. 16). Σε κάθε περίπτωση, η τάση της τιμής 

του συντελεστή δείχνει να είναι ανοδική. 

Επομένως, ο βαθμός σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης μεταπολεμικά, επιδεικνύει 

στην περίπτωση των Η.Π.Α. μία διαρκή τάση αύξησης, τάση η οποία επιμένει ακόμη κι όταν 

ο Frankel απομακρύνει από τα δεδομένα του τον παράγοντα της κυκλικότητας (Frankel, 

1985, σ. 17). 

Επομένως, η χρησιμοποίηση από το Frankel (1985) της τεχνικής των συμβαλλουσών 

μεταβλητών (όπως παρεμπιπτόντως κι αυτή της αφαίρεσης της ενδεχόμενης κυκλικότητας 

των δεδομένων), αποτυγχάνει να μειώσει τις υψηλές εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή  , 
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κατά τρόπο ώστε η βασική υπόθεση των FH (1980) περί ενός χαμηλού βαθμού 

κινητικότητας του κεφαλαίου να μην μπορεί ν' ανασκευασθεί (Frankel, 1985, σ. 47). 

Ο Kasuga (2004)18 προσφεύγει επίσης στην τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών, ως 

μέσο απαλοιφής ενδεχόμενης ενδογένειας, αντιπαραβάλλοντας τ’ αποτελέσματά που 

λαμβάνει με τ’ αντίστοιχα που τού δίνει η απλή μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων, 

χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα εκτίμησης, αυτό της βασικής σχέσης των FH (1980) 

(Εξίσωση 2-1). Ως καταλληλότερη συμβάλλουσα μεταβλητή του, ο Kasuga θεωρεί το 

ποσοστό της παρελθούσας αποταμίευσης (2004, σ. 372).  

Το δείγμα του αποτελείται από δεδομένα είκοσι τριών (23) ανεπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ 

κι εβδομήντα εννέα (79) αναπτυσσόμενων χωρών, καλύπτει δε τη χρονική περίοδο 1980-

1994. Τόσο με την απλή μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, όσο και μ' αυτήν των 

συμβαλλουσών μεταβλητών, οι τιμές του συντελεστή   που λαμβάνει, είναι μεγαλύτερες 

και στατιστικά σημαντικότερες για τις ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, εν συγκρίσει με τις 

αντίστοιχες των αναπτυσσόμενων χωρών. Ακόμη σημαντικότερο, δε φαίνεται να υπάρχει 

καν κάποιου είδους θετική επίπτωση της αποταμίευσης επί της επένδυσης στην περίπτωση 

των αναπτυσσόμενων χωρών (πολύ χαμηλές εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή  ), σ’ 

αντίθεση με τα ευρήματα της προγενέστερης σχετικής βιβλιογραφίας (Kasuga, 2003, σ. 

372). 

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί επίσης την τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών, 

απομονώνοντας από το σύνολο των χωρών, πρώτα τις είκοσι (20) κι εν συνεχεία τις τριάντα 

(30) χώρες με τον υψηλότερο λόγο έκδοσης κοινών μετοχών προς το ΑΕΠ τους (ratio of 

equity issues to GDP), θεωρώντας τον ως ένα δείκτη του βαθμού ανάπτυξης των 

χρηματαγορών κι αναμένοντας συνεπώς υψηλές τιμές για το συντελεστή   των χωρών 

αυτών (σύμφωνα με το 'παράδοξο FH'). Παρότι στις δύο παραπάνω υποομάδες χωρών ο 

Kasuga (2004) συμπεριλαμβάνει κι αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες (έντεκα (11) και 

δεκαεπτά (17), αντίστοιχα), οι τιμές που λαμβάνει για το συντελεστή  , είναι αυτήν τη 

φορά θετικές κι υψηλότερες από τις αντίστοιχες που είχε λάβει με την απομόνωση των 

αναπτυσσόμενων χωρών (2003, σ. 373). 

Τέλος, την τεχνική των συμβαλλουσών μεταβλητών τη χρησιμοποιεί επίσης ο Kasuga 

(2003) και για να συγκρίνει μεταξύ 'βασιζόμενων στην αγορά' (market-based) και 

                                                      
18 Αναφερόμαστε στην υποενότητα αυτή στον Kasuga (2004), παρότι αυτός χρησιμοποιεί panel data 
(κι ως εκ τούτου, τα όσα εδώ παραθέτουμε, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην αντίστοιχη 
υποενότητα 2.4 της διατριβής), λόγω της βαρύτητας που κατέχει η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών 
στο άρθρο του.  
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'βασιζόμενων στον τραπεζικό τομέα' (bank-based) χωρών, όπως τις ονομάζει (Kasuga, 2003, 

σ. 373). Στην παρούσα φάση της ανάλυσής του, χρησιμοποιεί 65 εκ των χωρών του 

συνολικού δείγματός του. Προκειμένου να ομαδοποιήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις εν λόγω 

χώρες, προσφεύγει στο δείκτη χρηματοοικονομικής δομής τους, όπως τον πρότειναν οι 

Demirgüc, Kunt και Levine (2001, αναφέρεται στο Kasuga 2003, σ. 373). Ο δείκτης αυτός 

βασίζεται σε παράγοντες όπως το μέγεθος, η δραστηριότητα κι η αποδοτικότητα των 

χρηματιστηρίων αξιών τους, σε σχέση με τα τραπεζικά συστήματα των χωρών. Υψηλές 

τιμές του δείκτη σημαίνουν έναν υψηλό βαθμό ανάπτυξης της χρηματιστηριακής αγοράς τής 

υπό εξέταση χώρας, έναντι του βαθμού ανάπτυξης του τραπεζικού της τομέα.  

Οι εκτιμηθείσες τιμές που λαμβάνει ο Kasuga (2004) για το συντελεστή   των δύο ομάδων 

χωρών, τόσο με απλή εκτίμηση OLS, όσο και με τη χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών, 

είναι εμφανώς υψηλότερες για την πρώτη κατηγορία χωρών ('βασιζόμενες στην αγορά'), σε 

σχέση με τη δεύτερη ('βασιζόμενες στον τραπεζικό τομέα').  

Τ’ αποτελέσματα που λαμβάνει χρησιμοποιώντας τους παραπάνω δύο δείκτες 

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, τον οδηγούν στο να συμπεράνει, ότι τελικά ο συντελεστής 

  αντικατοπτρίζει μάλλον αυτό που εδώ θα ονομάσουμε 'διαφορική καθαρή επενδυτική 

θέση' μίας χώρας  NW 19, παρά το βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, όπως αρχικά 

είχαν υποθέσει οι FH (1980), διότι οι χρηματιστηριακές αγορές των διαφόρων χωρών 

αναμένει κανείς να επηρεάζουν την καθαρή επενδυτική τους θέση, ενώ ο τραπεζικός 

δανεισμός όχι (2003, σ. 373).  

Συνολικά, ο Kasuga (2004) θεωρεί πως έχει πολλούς λόγους να πιστεύει, πως ο συντελεστής 

  αντικατοπτρίζει μάλλον ενδεχόμενες ατέλειες των κατά τόπους κεφαλαιακών αγορών, 

παρά μία ένδειξη του βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, αφού οι τιμές που 

λαμβάνει για τις χώρες με μεγάλη ανάπτυξη των κεφαλαιακών τους αγορών, είναι γενικά 

υψηλότερες, σε σχέση με τις αντίστοιχες των λιγότερο ανεπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων 

χωρών (οι οποίες σημειωτέον, χαρακτηρίζονται γενικά από έναν υπερανεπτυγμένο τομέα 

τραπεζικών υπηρεσιών) (Kasuga, 2003, σ. 375). 

Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι άρθρα σαν αυτό του Kasuga (2004), εντάσσονται σ' ένα 

ειδικό ρεύμα τής σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, το οποίο επισημαίνει το 

εξίσου 'παράδοξο' φαινόμενο, οι τιμές του συντελεστή   για δείγματα ανεπτυγμένων 

                                                      
19 Ο όρος NW  ορίζεται από τον Kasuga ως μία συνάρτηση της αποταμίευσης της χώρας 
( SbNW  ). Στο βαθμό που η εγχώρια αποταμίευση τοποθετείται σε νεοεκδοθείσες μετοχές 

επιχειρήσεων, ο όρος NW  βαίνει αύξων, ασκώντας κατ' επέκταση θετική επιρροή και στα επίπεδα 
της επένδυσης της χώρας (Kasuga, 2004, σ. 372). 
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χωρών να είναι γενικά υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές δειγμάτων 

αναπτυσσόμενων (ή λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών). Αναφερόμαστε εκτενέστερα στο 

ρεύμα αυτό της βιβλιογραφίας, στην υποενότητα 2.4.1 της διατριβής, λόγω τού ότι ένα 

μεγάλο μέρος των άρθρων αυτής της τάσης τυχαίνει να χρησιμοποιεί ανάλυση μεικτών 

στοιχείων (panel data). 

Το άρθρο του Schneider (1999) ανήκει στην ίδια αυτή τάση τής βιβλιογραφίας. Ο Schneider 

χρησιμοποιεί (από την άποψη της οικονομετρικής μεθοδολογίας) τη θεωρία της 

συνολοκλήρωσης20 και τα λεγόμενα υποδείγματα διόρθωσης λάθους (ECM)21 (σ.σ. 10-15). 

Ωστόσο, προσφεύγει και στη χρήση τής πιο παραδοσιακής τεχνικής των συμβαλλουσών 

μεταβλητών, προκειμένου ν' αντιμετωπίσει το γνωστό πρόβλημα της ενδογένειας (σ. 18).  

Αφού επιβεβαιώνει κατ' αρχάς το γεγονός τής ύπαρξης γενικά χαμηλών συντελεστών 

σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης22 για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για ένα δείγμα 

τριάντα οκτώ (38) αναπτυσσόμενων χωρών, χρησιμοποιεί στη συνέχεια τις ίδιες 

συμβάλλουσες μεταβλητές μ' αυτές που χρησιμοποίησε κι ο Montiel (1993, αναφέρεται στο 

Schneider 1999, σ. 18): το ποσοστό της κρατικής κατανάλωσης επί του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος και τη διαφορά του λεγόμενου 'λόγου εξάρτησης' (στον οποίο έχουμε 

αναφερθεί ήδη) από τη μονάδα (σ. 18).  

Η χρησιμοποίηση των συμβαλλουσών μεταβλητών, αυξάνει την εκτιμηθείσα τιμή του 

συντελεστή   για κάποιες από τις χώρες του δείγματος, παρατηρεί ο Schneider (1999, σ. 

18). Ως πιθανή αιτία της τροποποίησης αυτής που επιφέρει η χρήση των συμβαλλουσών 

μεταβλητών επί της τιμής του  , ο Schneider θεωρεί την κακή ποιότητα των δεδομένων 

που τηρούν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Η χρήση των συμβαλλουσών μεταβλητών 

αποκαθιστά σε κάποιο βαθμό την εγγενή αυτή προβληματικότητα των δεδομένων που 

προέρχονται από τέτοιου είδους χώρες. Ωστόσο, η μετακίνηση από την κατάσταση της 

υψηλής, στην κατάσταση της χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου (με ενδεικτική τιμή 

συντελεστή  , το 0.6) συμβαίνει τελικά μόνο για τέσσερις (4) χώρες του δείγματος 

(Κονγκό, Γκαμπόν, Ζάμπια και Μαυριτανία), μετά τη χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών, 

παρατηρεί ο Schneider (σ. 19). 

                                                      
20 Βλ. υποενότητα 2.5 της ανασκόπησης βιβλιογραφίας της παρούσας διατριβής. 
21 Βλ. υποενότητα 2.5.7 της ανασκόπησης βιβλιογραφίας της παρούσας διατριβής. 
22 Όπου ως κριτήριο αναφοράς για το τί σημαίνει 'χαμηλός' ή 'υψηλός' βαθμός συσχέτισης επένδυσης 
- αποταμίευσης κι άρα αντίστοιχα, 'χαμηλός' ή 'υψηλός' βαθμός κινητικότητας του κεφαλαίου, ο 
Schneider επικαλείται την τιμή 0.6  του συντελεστή  , την οποία δανείζεται από τους Murphy 

(1984) και Caprio και Howard (1984). 
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Στο ρεύμα της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας το οποίο εστιάζει στη σχέση 

επένδυσης - αποταμίευσης ειδικά για τις 'αναπτυσσόμενες' (developing) ή 'λιγότερο 

ανεπτυγμένες' χώρες (Less Developed Countries - LDCs) ανήκει και το άρθρο των 

Vamvakidis και Wacziarg (1998). 

Οι Vamvakidis και Wacziarg (1998) χρησιμοποιούν μέσους όρους ανά δεκαετία23, 

δεδομένων που αφορούν σ' εκατόν τρεις (103) συνολικά, ανεπτυγμένες κι 'αναπτυσσόμενες' 

χώρες (σ. 10) και για τη συνολική χρονική περίοδο 1970-1993 (σ. 8). Το δείγμα των εκατόν 

τριών (103) χωρών τους το υποδιαιρούν περαιτέρω στις εξής υποομάδες: είκοσι (20) 

ανεπτυγμένες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ κι ογδόντα τρεις (83) 'αναπτυσσόμενες' χώρες, εκ των 

οποίων οι τριάντα έξι (36) χαμηλού εισοδήματος κι οι σαράντα επτά (47) μεσαίου 

εισοδήματος χώρες (σ. 9). Όσον αφορά δε στη συνολική χρονική περίοδο, λαμβάνουν και 

τους μέσους των δεδομένων τους ανά δεκαετία, στα πλαίσια της συλλογιστικής των ίδιων 

των FH (1980) και σ' αντιδιαστολή με το Sinn (1992), προκειμένου ν' απαλείψουν την όποια 

επιρροή κυκλικών φαινομένων στα δεδομένα τους (Vamvakidis και Wacziarg, 1998, σ. 8). 

Όσον αφορά στη χρήση των συμβαλλουσών μεταβλητών που εδώ μας ενδιαφέρει, οι 

Vamvakidis και Wacziarg (1998) τη χρησιμοποιούν, όπως εξηγούν, προκειμένου να 

διορθώσουν για την πιθανή ύπαρξη λαθών μέτρησης στα δεδομένα τους. Στην περίπτωση 

των αναπτυσσόμενων χωρών, είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθούν λάθη στην καταγραφή 

των διαφόρων λογιστικών μεγεθών των εθνικών λογαριασμών. Εάν τέτοιου είδους λάθη 

παρεισφρήσουν ειδικά στο μέγεθος της αποταμίευσης, επιχειρηματολογούν οι Vamvakidis 

και Wacziarg, τότε θα υπάρξει μεροληψία των τιμών του συντελεστή  . Η χρησιμοποίηση 

συμβαλλουσών μεταβλητών σ' αυτήν την περίπτωση, μπορεί να διορθώσει την εκτιμηθείσα 

τιμή τού   προς τα άνω, ισχυρίζονται. Δεδομένου μάλιστα ότι κι οι ίδιοι λαμβάνουν τις 

(παραδόξως) υψηλότερες τιμές συντελεστή   για το επιμέρους δείγμα τους των 

ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τις αντίστοιχες των αναπτυσσόμενων χωρών (σ. 10), 

θεωρούν πως η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών θα 'διορθώσει' τις τιμές προς τα άνω 

(σ.σ. 6, 10).  

Ως καταλληλότερη συμβάλλουσα μεταβλητή, οι  Vamvakidis και Wacziarg (1998) θεωρούν 

το μέσο ύψος της αποταμίευσης κατά το άμεσο παρελθόν (κατά την πενταετία που 

προηγείται της υπό εξέταση δεκαετίας), παρότι κατανοούν ότι η συγκεκριμένη επιλογή τους 

δεν είναι η τέλεια δυνατή (σ. 10). 

                                                      
23 Προκειμένου ν' απαλείψουν ενδεχόμενη κυκλικότητα των δεδομένων τους (σ. 8). 
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Οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή   που λαμβάνουν μετά τη χρήση της παραπάνω 

συμβάλλουσας μεταβλητής ωστόσο, δε διαφοροποιούνται ιδιαίτερα σε σχέση με τις 

αντίστοιχες που λαμβάνουν χωρίς αυτήν: μειώνονται ελαφρώς μάλλον, παρά αυξάνουν, 

όπως θ' ανέμενε κανείς εάν υπήρχαν όντως σημαντικά λάθη μέτρησης στα δεδομένα, 

συνεχίζοντας να μην είναι διάφορες τού μηδενός από άποψη στατιστικής σημαντικότητας 

(σ.σ. 6, 10, 11). Επομένως, οι Vamvakidis και Wacziarg (1998) θεωρούν ότι τ' αρχικά τους 

αποτελέσματα είναι ανθεκτικά: υψηλές τιμές συντελεστή  , αποκλειστικά και μόνο για την 

υποομάδα των χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ και χαμηλότερες (τουλάχιστον σε σχέση μ' ό,τι θα 

υπαγόρευε το 'παράδοξο FH') τιμές, όποτε χρησιμοποιείται ένα πιο διευρυμένο δείγμα 

χωρών24 (είτε αυτό περιλαμβάνει χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, είτε όχι) (Vamvakidis και 

Wacziarg, 1998, σ. 11). 

Οι Vamvakidis και Wacziarg (1998) χρησιμοποιούν και μεθόδους ανάλυσης μεικτών 

στοιχείων, για μία αναφορά στις οποίες παραπέμπουμε στην υποενότητα 2.4.1). Τη μέθοδο 

των συμβαλλουσών μεταβλητών δε, τη χρησιμοποιούν και στην ανάλυση μεικτών 

στοιχείων, προκειμένου και πάλι ν' απαλείψουν την όποια ενδογένεια γεννάται λόγω 

ενδεχόμενων λαθών μέτρησης στα δεδομένα τους. Τ' αποτελέσματα που λαμβάνουν μετά τη 

χρήση τής ίδιας με παραπάνω συμβάλλουσας μεταβλητής, κατατείνουν και πάλι προς μία 

πολύ υψηλή τιμή συντελεστή   ειδικά για την υποομάδα των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και 

προς πολύ χαμηλότερες τιμές για το σύνολο των χωρών (αναπτυσσόμενες κι ανεπτυγμένες) 

και κυρίως, για τις υποομάδες των αναπτυσσόμενων ή λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 

(Vamvakidis και Wacziarg, 1998, σ.σ. 14, 15). 

Συνολικά, συμπεραίνουν, ότι η χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών για την απαλοιφή των 

οποιωνδήποτε λαθών μέτρησης, τα οποία ενδεχομένως παρεισφρέουν στη λογιστική 

καταγραφή των οικονομικών μεγεθών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, δε μεταβάλλει 

σημαντικά τα βασικά αποτελέσματα χωρίς τη χρήση συμβαλλουσών μεταβλητών (σ. 15). 

Ο Dekle (1996) ανήκει σ' ένα διαφορετικό υποσύνολο της σχετικής με το 'παράδοξο FH' 

βιβλιογραφίας, εκείνο που εξετάζει τη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης, όχι σε δια-εθνικό, 

αλλά σ' εθνικό επίπεδο, εντός δηλαδή των εθνικών συνόρων συγκεκριμένης χώρας, στην 

περίπτωσή του, της Ιαπωνίας.  

                                                      
24 Το βασικό θεωρητικό επιχείρημα των Vamvakidis και Wacziarg άλλωστε, είναι ότι οι κεφαλαιακές 
ροές μεταξύ παρόμοιων χωρών (από την άποψη των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων (factor 
endowments) ή της διάρθρωσης των χαρτοφυλακίων τους), θα πρέπει να οδηγεί σε χαμηλούς βαθμούς 
σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης για τις χώρες αυτές. Όσο εξετάζουμε μεγαλύτερα δείγματα χωρών 
με μεγαλύτερη ετερογένεια μεταξύ τους, ο βαθμός της συσχέτισης μεταξύ επένδυσης κι 
αποταμίευσης θα πρέπει να μειώνεται (Vamvakidis και Wacziarg, 1998, σ. 15). 
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Χρησιμοποιεί ένα panel σαράντα επτά (47) ιαπωνικών νομών, για ένα χρονικό εύρος 

δεκατεσσάρων (14) ετών (σ. 56), επιχειρώντας να εξετάσει τη σχέση επένδυσης - 

αποταμίευσης της Ιαπωνίας σε τοπικό επίπεδο.  

Επιγραμματικά, τρία είναι τα βασικά του ευρήματα: πρώτον, αναφορικά με τα δεδομένα για 

τα συνολικά κατά τόπους ύψη της επένδυσης και της αποταμίευσης, η τιμή του συντελεστή 

  που λαμβάνει, είναι αρνητική, γεγονός το οποίο αποδίδει στην ιδιαίτερα αρνητική σχέση 

μεταξύ της επένδυσης και της αποταμίευσης των τοπικών κυβερνήσεων των ιαπωνικών 

νομών, όπως εμφανώς προκύπτει  κι από τα σχετικά διαγράμματα που παραθέτει ο Dekle (σ. 

60).  

Δεύτερον, αναφορικά με τα δεδομένα για τα κατά τόπους ύψη της ιδιωτικής επένδυσης κι 

αποταμίευσης, ο συντελεστής   εμφανίζεται από άποψη στατιστικής σημαντικότητας ως 

μη διαφορετικός του μηδενός, γεγονός που προσφέρει κάποιου είδους υποστήριξη προς το 

'παράδοξο FH', υπό την έννοια ότι η βασική απορρέουσα υπόθεσή του είναι ότι για μία 

ολοκληρωμένη οικονομία, αναμένουμε ο συντελεστής   να λαμβάνει τιμές κοντά στο 

μηδέν (σ. 55).  

Τρίτον, καθώς η αναλογία των γηραιότερων μελών προς την εργασιακά ενεργή μερίδα του 

πληθυσμού των τοπικών οικονομιών αυξάνει, τα ποσοστά της τοπικής αποταμίευσης κι 

επένδυσης παραμένουν ως έχουν (σ. 55).  

Σε σχέση με τη χρήση των συμβαλλουσών μεταβλητών που εδώ μας ενδιαφέρει, ο Dekle 

(1996) χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή, λόγω της ασαφούς σχέσης μεταξύ των σκελών της 

ιδιωτικής επένδυσης κι αποταμίευσης που διαπιστώνει από τα σχετικά διαγράμματα 

διασποράς για τις υπό εξέταση τοπικές οικονομίες. Όπως είχε προειδοποιήσει ο Obstfeld 

(1994, quoted in Dekle 1996, σ. 63) τέτοιου είδους ασαφή διαγράμματα, με μεγάλη 

διασπορά των παρατηρήσεων (της ιδιωτικής αποταμίευσης), παράγονται λόγω λαθών 

μέτρησης στα χρησιμοποιούμενα δεδομένα. Η λύση σύμφωνα με τον Greene (1993, quoted 

in Dekle 1996, σ. 63), σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, είναι η χρήση συμβαλλουσών 

μεταβλητών. 

Ως συμβάλλουσα μεταβλητή για το μέγεθος της (τοπικής) ιδιωτικής αποταμίευσης, ο Dekle 

χρησιμοποιεί το κατά κεφαλήν εισόδημα του κάθε νομού. Η χρήση τής εν λόγω 

συμβάλλουσας μεταβλητής δεν αλλάζει το αρχικό του εύρημα, ότι ο συντελεστής   είναι 

μη διαφορετικός του μηδενός από άποψη στατιστικής σημαντικότητας (σ.σ. 63, 70).  
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Κι ο Yamori (1995) ακολουθεί μία παρεμφερή με τον Dekle (1996) στρατηγική, εξετάζοντας 

δεδομένα για την επένδυση και την αποταμίευση σαράντα επτά (47) ιαπωνικών νομών, 

συνολικά για τη χρονική περίοδο 1970-1985 (σ. 362). 

Βρίσκει συστηματικά αρνητικές τιμές για τους συντελεστές   (όμοια με τον Dekle, 

παραπάνω), οι οποίες όμως είναι και στατιστικά σημαντικά διαφορετικές του μηδενός (363), 

γεγονός το οποίο τον προβληματίζει, από την άποψη τού ότι αντίκειται σ' ό,τι θα υπαγόρευε 

το 'παράδοξο FH'. Παρατηρεί δε, ότι τα οποιαδήποτε λάθη μέτρησης εμπεριέχονται στα 

χρησιμοποιούμενα δεδομένα, θα έπρεπε να οδηγούν σε θετική μεροληψία των 

αποτελεσμάτων κι όχι σ' αρνητική, πέραν βεβαίως τού ότι ένα μεγάλο μέρος αντίστοιχων 

μελετών τής σχετικής με το 'παράδοξο FH' έχει παραγάγει συστηματικά υψηλές θετικές 

τιμές για το συντελεστή   (σ. 363). 

Στρέφεται συνεπώς προς τη χρησιμοποίηση συμβαλλουσών μεταβλητών και τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (2SLS), χρησιμοποιώντας αυτήν τη φορά ως 

εξαρτημένη μεταβλητή του, την ιδιωτική πάγια επένδυση (αντί της συνολικής επένδυσης 

που χρησιμοποίησε αρχικά), προκειμένου ν' απαλείψει ενδεχόμενη ενδογένεια λόγω του 

παράγοντα των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Ως συμβάλλουσα μεταβλητή του, 

χρησιμοποιεί το ποσοστό των (εργασιακά ενεργών) ατόμων ηλικίας μεταξύ 15 κι 64 ετών, 

επί του συνόλου του πληθυσμού, ενώ το δείγμα του μειώνεται στους σαράντα τρεις (43) 

ιαπωνικούς νομούς (Yamori, 1995, σ. 364). 

Πλέον λαμβάνει εκτιμηθείσες τιμές για το  , στατιστικά μη σημαντικές στο σύνολό τους, 

γεγονός το οποίο ο συγγραφέας αποδίδει στο επιχείρημα του Frankel (1985), ότι οι υψηλοί 

βαθμοί σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης που παρατηρούνται σε δια-εθνικό 

επίπεδο, οφείλονται μάλλον στο συναλλαγματικό ασφάλιστρο (currency premium) κι όχι 

τόσο σ' ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου: αφ ης στιγμής εκλείψει το εν λόγω 

ασφάλιστρο, η οποιαδήποτε σχέση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης εξαλείφεται (Yamori, 

1995, σ. 365). 

 

2.2.4 Το λεγόμενο πρόβλημα του 'μεγέθους χώρας' 

Οι ίδιοι οι FH (1980) εγκαινιάζουν έναν εκτενή κι ενδιαφέροντα διάλογο γύρω από το 

λεγόμενο πρόβλημα του 'μεγέθους χώρας' (large country effect), όταν στη σελίδα 318 του 

άρθρου τους επιχειρηματολογούν ως εξής: '... (υπό συνθήκες πλήρους κινητικότητας του 

κεφαλαίου) ... Στην ακραία περίπτωση κατά την οποία η χώρα i  είναι απείρως μικρού 

μεγέθους σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία, η τιμή τού  , την οποία θα υπονοούσε μία 
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πλήρης διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου, θα ήταν ίση με το μηδέν. Αλλά ακόμη και για 

την περίπτωση μίας σχετικά μεγάλου μεγέθους χώρας, η τιμή τού   θα ήταν μόνο της 

τάξης μεγέθους του μεριδίου που θα της αναλογούσε από το παγκόσμιο κεφάλαιο. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο, η τιμή τού  , θα παρουσίαζε διακύμανση μεταξύ των χωρών-μελών του 

ΟΟΣΑ, όμως σε κάθε περίπτωση θα ήταν μικρότερη κατά μέσο όρο από το 0.10'25 (Feldstein 

και Horioka, 1980, σ. 318). 

H Tesar (1991), ανακεφαλαιώνοντας τα πιο αντιπροσωπευτικά προβλήματα, κυρίως 

μεθοδολογικής - οικονομετρικής φύσης, τα οποία έχει σχολιάσει η σχετική με το 'παράδοξο 

FH' βιβλιογραφία, αναφέρεται και σ’ αυτό που αποκαλεί 'μεροληψία δείγματος', δηλαδή στη 

μεροληψία προς τα άνω που μπορεί να προκαλέσει η ενσωμάτωση χωρών μεγάλου μεγέθους 

στο εκάστοτε δείγμα (Tesar, 1991, σ. 64). 

Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό των επικριτών του βασικού ευρήματος των FH (1980), οι 

υψηλοί βαθμοί σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης οφείλονται σε μεγάλο βαθμό, στο 

ότι στα εκάστοτε δείγματα χωρών των πολυάριθμων μελετών, έχουν συμπεριληφθεί και 

χώρες μεγάλου μεγέθους, των οποίων η οικονομία είναι βαρύνουσας σημασίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μεροληψία των οικονομετρικών 

αποτελεσμάτων προς τα άνω. Η εξώθηση της τιμής του συντελεστή   προς τη μονάδα, 

πραγματοποιείται, σύμφωνα μ' αυτό το επιχείρημα, λόγω της αυξημένης επιρροής που 

ασκούν μεγάλες οικονομίες στα παγκοσμίως ισχύοντα επιτόκια και τιμές, ακόμη κι υπό 

συνθήκες πλήρους διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (Murphy 1984, αναφέρεται στο 

Coakley, Kulasi και Smith 1998, σ. 178). Υπ' αυτήν την έννοια, το πρόβλημα του 'μεγέθους 

χώρας' ανήκει στη γενικότερη συζήτηση περί της ενδογένειας σε σχέση με το 'παράδοξο 

FH'. 

Οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986), σημειώνουν ότι το πρόβλημα του 'μεγέθους 

χώρας', ανακύπτει από τη μη ισχύ της μίας εκ των τριών βασικών υποθέσεων, οι οποίες 

πρέπει να ισχύουν, προκειμένου η επένδυση συγκεκριμένης χώρας να μη σχετίζεται με την 

αποταμίευσή της, ήτοι: το παγκόσμιο πραγματικό επιτόκιο να είναι εξωγενές. Εάν η εν λόγω 

υπόθεση δεν ισχύει, τότε μία σημαντική μείωση του ύψους της αποταμίευσης μίας μεγάλου 

μεγέθους χώρας (π.χ. Η.Π.Α.), είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των 

επιτοκίων σ' όλον τον υπόλοιπο κόσμο και κατ' επέκταση, μία σημαντική μείωση του ύψους 

της επένδυσης, παγκοσμίως ('crowding out' effect). Θα ήταν λάθος σ' αυτήν την περίπτωση, 

να ερμηνεύσουμε την ισομεγέθη, ταυτόχρονη μείωση αποταμίευσης κι επένδυσης, ως μία 

                                                      
25 Η μετάφραση είναι δική μας. 
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ένδειξη χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου. Θα ήταν πιο λογικό ν' αποδώσουμε τη 

συμμεταβολή αυτή στο γεγονός τής δυσανάλογης επιρροής που ασκούν επί των δύο 

μεγεθών, χώρες μεγάλου συγκριτικά μεγέθους, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα 

μας (σ. 22). Λόγω ακριβώς της παραβίασης της υπόθεσης αυτής, περί του εξωγενούς 

χαρακτήρα τού παγκόσμιου πραγματικού επιτοκίου, έχουμε συμπεριλάβει το πρόβλημα του 

'μεγέθους χώρας', στη γενικότερη προβληματική για την ενδογένεια και το 'παράδοξο FH'. 

Σε σχέση με το πρόβλημα μεγέθους χώρας, ο Harberger (1980) διατυπώνει το επιχείρημα 

πως είναι πολύ πιο πιθανό να παρατηρείται ένας γενικά χαμηλός βαθμός σχέσης 

αποταμίευσης - επένδυσης, όταν εστιάζουμε σε μικρές πληθυσμιακές ομάδες ή μικρές 

γεωγραφικές περιοχές. Είναι πολύ πιο πιθανό, η συνολική επένδυση που αντιστοιχεί στους 

κατοίκους ενός οικοδομικού τετραγώνου δεδομένης πόλης, να είναι πολλαπλάσια του 

εισοδήματός τους (πολύ περισσότερο δε, της αποταμιευτικής τους ικανότητας), κυρίως διότι 

η συνολική επένδυση που θ’ αφορά στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο θα 

περιλαμβάνει και συστατικά μέρη, τα οποία δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από τους 

ίδιους, όπως για παράδειγμα η επένδυση υπό τη μορφή κατασκευής των οικιών όπου 

διαμένουν (σ. 334).  

Άλλωστε, είναι επίσης πιθανό, οι κάτοικοι του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου να 

διοδεύουν σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών τους προς επενδυτικές επιλογές που δε 

σχετίζονται άμεσα με το οικοδομικό αυτό τετράγωνο (καταθετικοί λογαριασμοί, μετοχές 

εταιριών κ.τ.λ.), μειώνοντας ακόμη περισσότερο την αναλογία αποταμίευσης/επένδυσης που 

τους αντιστοιχεί και κατ’ επέκταση, το βαθμό σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών (σ. 334).  

Όσο μετακινούμαστε προς μεγαλύτερες πληθυσμιακές ή γεωγραφικές συγκεντρώσεις, 

επιχειρηματολογεί ο Harberger, αναμένουμε μεγαλύτερη γενικά σχέση μεταξύ 

αποταμίευσης κι επένδυσης, πρώτον διότι οι λόγοι τού κεφαλαίου προς το εισόδημα  YK  

θα τείνουν να γίνονται πιο ομοιογενείς μεταξύ ολόκληρων πόλεων, απ’ ό,τι είναι μεταξύ 

μεμονωμένων οικοδομικών τετραγώνων. Όμως, η κύρια συνιστώσα του αποθέματος του 

κεφαλαίου στον αριθμητή  K , είναι στην πραγματικότητα η καθαρή επένδυση, ενώ επίσης, 

το μέγεθος της καθαρής αποταμίευσης σχετίζεται με το εισόδημα του παρονομαστή  Y , 

επομένως κατ’ επέκταση, αναμένουμε σε μακρο-επίπεδο, μεγαλύτερο βαθμό σχέσης και 

μεταξύ της αποταμίευσης και της επένδυσης.  

Δεύτερον, διότι τόσο στο μέγεθος της ακαθάριστης επένδυσης, όσο και σ’ αυτό της 

ακαθάριστης αποταμίευσης, εμπεριέχεται ο κοινός παράγοντας των απαλλαγών λόγω της 

απόσβεσης του κεφαλαίου (capital consumption allowances), ο οποίος θα δημιουργεί μία 
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μεροληψία προς τα άνω (πολύ κοντά στη μονάδα), στην εκτίμηση των σχετικών 

συντελεστών (σ. 334).  

Επομένως, με βάση την παραπάνω συλλογιστική, ο Harberger (1980) καταλήγει πως οι 

υψηλοί βαθμοί σχέσης μεταξύ αποταμίευσης κι επένδυσης που έλαβαν οι FH (1980) στη 

μελέτη τους, θα μπορούσαν κάλλιστα να συνάδουν με την ύπαρξη μίας ενιαίας κι 

ολοκληρωμένης αγοράς κεφαλαίου στην οποία οι συμπεριληφθείσες στο δείγμα τους χώρες 

συμμετέχουν, αντί του συμπεράσματος των FH περί ενός χαμηλού βαθμού κινητικότητας ή 

'κλειστών οικονομιών' (σ. 334). 

Στη συνέχεια, ο Harberger (1980) επεκτείνει την παραπάνω συλλογιστική του, από το 

επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου, σε δια-εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα, εισάγοντας 

τη μεταβλητή τού λόγου της 'ακαθάριστης κεφαλαιακής ροής' (gross capital flow) προς την 

ακαθάριστη εγχώρια επένδυση συγκεκριμένης χώρας ( itx ), όπου ως 'ακαθάριστη 

κεφαλαιακή ροή' νοείται η διαφορά μεταξύ ποσοστού ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης 

και ποσοστού ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης της χώρας (σ. 334). 

Σε σχέση με την εν λόγω μεταβλητή, κάνει τις παρακάτω θεωρητικές υποθέσεις:  

- Ότι αυτή θα παρουσιάζει υψηλότερη μεταβλητότητα στις μικρές και φτωχές, σε σχέση με 

τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες χώρες κι ότι 

- η απόλυτη τιμή της, itx , θα τείνει κατά μέσο όρο να είναι μεγαλύτερη για μικρές και 

φτωχές, παρά για μεγαλύτερες και πλουσιότερες χώρες (334).  

Τις δύο αυτές του υποθέσεις επιβεβαιώνει κι από μία μάλλον απλοϊκή περιγραφική 

στατιστική ανάλυση στην οποία προβαίνει και στην οποία δε θ' αναφερθούμε περισσότερο 

εδώ. 

Σύμφωνα με το Murphy (1984), με την ερμηνεία των υψηλών βαθμών σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης ως μία ένδειξη μίας χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου για τις 

ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, οι FH (1980) συγχέουν δύο βασικές υποθέσεις της διεθνούς 

μακροοικονομικής θεωρίας: αυτήν της πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου κι αυτήν της 

μικρής χώρας (σ. 328).  

Η πρώτη σημαίνει την πλήρη υποκαταστασιμότητα μεταξύ εγχώριων και ξένων 

περιουσιακών στοιχείων κι ότι οι κάτοχοι των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων 

αποκρίνονται γρήγορα στους οποιουσδήποτε απρόβλεπτους κραδασμούς, προσαρμόζοντας 

ανάλογα τα χαρτοφυλάκιά τους.  
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Η δεύτερη, σημαίνει στην ουσία ότι οι συναρτήσεις ροής της ζήτησης και της προσφοράς 

για κεφάλαια κι αγαθά που αντιμετωπίζει συγκεκριμένη χώρα, είναι απεριόριστα ελαστικές 

ή αλλιώς, ότι τα διεθνώς ισχύοντα επιτόκια και τιμές θεωρούνται ως σταθερά.  

Συνεπώς, η υπόθεση την οποία ελέγχει το βασικό υπόδειγμα FH θ’ απορριφθεί σύμφωνα με 

το Murphy, ακόμη κι υπό συνθήκες πλήρους διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, με την 

προϋπόθεση ότι στο σχετικό δείγμα έχουν συμπεριληφθεί και χώρες μεγάλου μεγέθους (σ. 

328). Υψηλές τιμές  , είναι πιθανό να λάβουμε ακόμη κι υπό συνθήκες πλήρους 

κινητικότητας του κεφαλαίου, εάν στο δείγμα μας έχουν συμπεριληφθεί και χώρες 

μεγαλύτερου σχετικού μεγέθους. Ή αλλιώς, προκειμένου η βασική σχέση εκτίμησης των FH 

να αποτυπώνει όντως την επίδραση αυτόνομων (μη ενδογενών) μετακινήσεων της 

αποταμίευσης επί της ζήτησης για επενδύσεις, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ζήτημα του 

μεγέθους των χωρών τού υπό εξέταση δείγματος: προκειμένου να έχουμε μηδενικές 

διαφορικές αλλαγές επί του ύψους της επένδυσης, θα πρέπει, πέραν της απλής υπόθεσης της 

πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου (στην οποία περιορίστηκαν οι FH), να 

διασφαλίσουμε επιπλέον ότι στο δείγμα μας έχουμε συμπεριλάβει μόνο μικρού μεγέθους 

χώρες, επιχειρηματολογεί ο Murphy (σ.σ. 330, 331). 

Τρεις είναι οι ειδικές προϋποθέσεις, συνεχίζει, ώστε η εκτίμηση του συντελεστή   να είναι 

μη μεροληπτική:  

- η ελαστικότητα της αποταμίευσης σε σχέση με το επιτόκιο να λαμβάνει τιμές κοντά στο 

μηδέν,  

- όλοι οι κραδασμοί να είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους και  

- η διακύμανση των κραδασμών επί της εγχώριας αποταμίευσης να είναι μεγάλη σε σχέση 

με τους υπόλοιπους κραδασμούς (1984, σ. 331). Για τις ανάγκες της μελέτης του, ο Murphy 

(1984) υποθέτει πως όλες οι παραπάνω υποθέσεις ισχύουν κατά προσέγγιση. 

Η παραπάνω συλλογιστική, παραπέμπει ουσιαστικά στην ενδογενή φύση των μεταβλητών 

τής αποταμίευσης και της επένδυσης. Οι ίδιοι οι FH (1980), σημειώνει ο Murphy,  είχαν 

εντοπίσει το πρόβλημα και θεώρησαν πως το έλυσαν χρησιμοποιώντας μέσους όρους των 

δεδομένων τους, περιόδους ορισμένων ετών.  

Όσον αφορά στο καθαρά εμπειρικό σκέλος της μελέτης του, ο Murphy (1984) χρησιμοποιεί 

δεδομένα για την ακαθάριστη εγχώρια επένδυση και την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση 

δεκαεπτά (17) χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, για τη χρονική περίοδο 1960-1980. Κατ’ αρχάς, 

επιβεβαιώνει το βασικό εύρημα των FH (1980): ότι δηλαδή, παρατηρείται γενικά μία 

επίμονα υψηλή σχέση μεταξύ των ποσοστών της ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης και 
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της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης, τόσο για τη συνολική υπό εξέταση περίοδο, όσο και 

για τις (πενταετείς και δεκαετείς) υποπεριόδους στις οποίες τη διαιρεί (σ.σ. 328, 329). 

Λόγω του ότι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία απλή ανάλυση παλινδρόμησης της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης επί της ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης, ενδέχεται να 

παραγάγει μία μεροληπτική εκτίμηση της επίπτωσης που ασκούν οι όποιες αυτόνομες 

μετατοπίσεις της αποταμίευσης επί της επενδυτικής ζήτησης (1984, σ. 331) και προκειμένου 

να ελέγξει τη βαρύτητα του 'μεγέθους χώρας' στη διαμόρφωση των τιμών τού  , ο Murphy 

διαχωρίζει τις χώρες ΟΟΣΑ τού δείγματός του σε δύο υπο-ομάδες: μία, αποτελούμενη από 

τις επτά (7) μεγαλύτερου μεγέθους και μία, αποτελούμενη από τις υπόλοιπες δέκα (10) 

μικρότερου μεγέθους χώρες. Ως κριτήρια διαχωρισμού του συνολικού του δείγματος στις 

δύο αυτές υποομάδες χρησιμοποιεί τα ποσοστά της μέσης ακαθάριστης αποταμίευσης, της 

μέσης ακαθάριστης επένδυσης και του ΑΕΠ κάθε χώρας, επί του συνολικού ύψους των εν 

λόγω μεγεθών για το σύνολο του δείγματος. 

Από την ανάλυση παλινδρόμησης που διενεργεί, χωριστά για την ομάδα των μικρών, των 

μεγάλων και για το σύνολο των χωρών του δείγματός του, επιβεβαιώνει την υπόθεσή του, 

ότι το μέγεθος της χώρας ευθύνεται εν πολλοίς για τους υψηλούς βαθμούς σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης (1984, σ. 332): οι τιμές του συντελεστή   που λαμβάνει, 

προσεγγίζουν τη μονάδα για τις μεγαλύτερου μεγέθους, ενώ είναι κάτω του 0.6 για τις 

μικρότερου μεγέθους χώρες. Η υπόθεση ότι γι’ αμφότερες τις ομάδες χωρών η σχέση 

επένδυσης - αποταμίευσης είναι πανομοιότυπη, απορρίπτεται σ’ επίπεδο σημαντικότητας 

5%. Τ’ αποτελέσματα αυτά, κατατείνουν προς την άποψη ότι είναι δυνατό να λάβει κανείς 

υψηλές τιμές για το συντελεστή  , ακόμη κι υπό συνθήκες πλήρους διεθνούς κινητικότητας 

του κεφαλαίου (1984, σ. 332).  

Τέλος, ο Murphy (1984) μεταφέρει την ανάλυση της σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης στο 

επίπεδο των εκατόν σαράντα τριών (143) μεγαλύτερων επιχειρήσεων των Η.Π.Α., σύμφωνα 

με την κατάταξή τους στο Fortune 501 του 1981, οι οποίες θεωρεί ότι θα πρέπει λογικά να 

χαρακτηρίζονται από έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (1984, σ. 334). 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί μέσους όρους δεδομένων για την επένδυση και την 

αποταμίευση των επιχειρήσεων αυτών, για το χρονικό διάστημα 1971-'80 (σ. 334). 

Σύμφωνα με τη βασική υπόθεση των FH, σε μία ολοκληρωμένη αγορά (σαν αυτή των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων των Η.Π.Α.), οι αναμενόμενες εκτιμηθείσες τιμές του βαθμού 

σχέσης επένδυσης κι αποταμίευσης θα έπρεπε να τείνουν στο μηδέν. 
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Αντιθέτως όμως, ο Murphy (1984) λαμβάνει για το σύνολο του δείγματός του τιμή 

συντελεστή ίση με 0.65 και σημαντικά διαφορετική του μηδενός (σ. 335). Επιπλέον, 

χωρίζοντας το συνολικό δείγμα των εκατόν σαράντα τριών (143) εταιριών σε δύο 

υποομάδες, μία των πενήντα (50) μεγαλύτερων και μία αποτελούμενη από τις ενενήντα τρεις 

(93) υπόλοιπες, λαμβάνει τιμή συντελεστή   μη διαφορετική της μονάδας από άποψη 

στατιστικής σημαντικότητας για την πρώτη και κατά τι μικρότερη του 0.6 για τη δεύτερη 

υποομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή   είναι 

σημαντικά διαφορετικές του μηδενός (1984, σ.σ. 335, 336). Το προφανές συμπέρασμα, είναι 

ότι οι υψηλές εκτιμηθείσες τιμές του   είναι πιθανό να παράγονται ως αποτέλεσμα της 

ενσωμάτωσης χωρών μεγάλου μεγέθους στο χρησιμοποιούμενο δείγμα κι όχι ως 

αποτέλεσμα ενός χαμηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου. 

Εάν υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα σ’ επίπεδο εταιριών θα μπορούσαν να προβληθούν 

και σ' επίπεδο χωρών, τότε είναι προφανές ότι είναι κάλλιστα πιθανή η συνύπαρξη ενός 

υψηλού βαθμού ολοκλήρωσης των διεθνών κεφαλαιακών αγορών κι ενός υψηλού βαθμού 

σχέσης μεταξύ εγχώριας επένδυσης κι εγχώριας αποταμίευσης, καταλήγει ο Murphy (σ. 

336). 

Οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) διαχωρίζοντας το συνολικό τους δείγμα σε 

δεκατέσσερις (14) ανεπτυγμένες και πενήντα (50) αναπτυσσόμενες χώρες και τη συνολική 

χρονική περίοδο των δεδομένων τους (1960-1984) σε δύο υποπεριόδους (1960-1973 και 

1974-1984), λαμβάνουν κατ' αρχάς, υψηλούς και στατιστικά σημαντικούς βαθμούς σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης, γι’ αμφότερες τις υποομάδες, με υψηλότερους αυτούς των 

ανεπτυγμένων χωρών (σ. 14).  

Το αποτέλεσμα αυτό, παρατηρούν, ταυτίζεται με το αντίστοιχο του Summers (1985, 

αναφέρεται στο Dooley, Mathieson και Frankel 1986, σ. 14): δεν υπάρχει καμία ένδειξη για 

την (υποτιθέμενη) μεγαλύτερη ευκολία, με την οποία οι βιομηχανικές χώρες χρηματοδοτούν 

ενδεχόμενες ανακύπτουσες ελλείψεις τους σ' αποταμιευτικούς πόρους, ούτε για το ότι από 

το 1973 και μετά, ο βαθμός της διεθνούς κινητικότητας τού κεφαλαίου αυξήθηκε (σ. 14). 

Οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) διαισθάνονται ότι το εύρημά τους αυτό είναι 

σχετικό με το πρόβλημα του 'μεγέθους χώρας': συντείνει προς την άποψη ότι μεγαλύτερες κι 

ισχυρότερες χώρες εμφανίζουν (παραδόξως ίσως), μεγαλύτερους βαθμούς σχέσης μεταξύ 

της εγχώριας επένδυσης κι αποταμίευσής τους και μάλιστα σε περιόδους οι οποίες γενικά 

θεωρούνται υψηλής κινητικότητας του κεφαλαίου, σε σχέση με τις μικρότερες κι οικονομικά 

ασθενέστερες χώρες (σ. 22). Όμως, παρότι κάνουν εκτενή αναφορά στο άρθρο τους στο 

μέρος εκείνο της σχετικής βιβλιογραφίας που έχει προτείνει ως πιθανή αιτία του 'παράδοξου 
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FH' την ειδική επιρροή του μεγέθους και της οικονομικής δύναμης συγκεκριμένων χωρών, 

δεν αναλύουν περαιτέρω κι εμπειρικά το όλο επιχείρημα. 

Ο Obstfeld (1985) χρησιμοποιεί τριμηνιαία δεδομένα για την εγχώρια ακαθάριστη 

αποταμίευση (την οποία εξάγει αφαιρώντας από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν την ιδιωτική 

κατανάλωση και τις κρατικές δαπάνες26) και την εγχώρια ακαθάριστη επένδυση (την οποία 

ορίζει ως το άθροισμα του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου και των αλλαγών 

στα αποθέματα), για επτά (7) ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες (Αυστραλία, Αυστρία, 

Καναδά, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Ιαπωνία, Η.Β. και Η.Π.Α.) (σ. σ. 33, 

34). Το χρονικό εύρος των παρατηρήσεων που συγκεντρώνει για την κάθε χώρα του 

δείγματός του είναι το μεγαλύτερο δυνατό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων 

(σ.σ. 33, 34).  

Υπολογίζει αρχικά τις συσχετίσεις μεταξύ των μεγεθών  GNPS  και  GNPI  για την 

κάθε χώρα, τις οποίες συμβολίζει με SIr  (σ. 34). Οι συσχετίσεις που λαμβάνει φαίνεται πως 

υπακούουν σε συγκεκριμένο υπόδειγμα: όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της χώρας, τόσο 

μεγαλύτερη είναι κι η τιμή της μεταβλητής SIr . Συγκεκριμένα, για την Αυστραλία και την 

Αυστρία, ο Obstfeld λαμβάνει τιμές χαμηλές, πολύ μακριά των αντίστοιχων των FH, ενώ 

ειδικά για την Αυστρία, η τιμή είναι και στατιστικά μη σημαντική. Για τον Καναδά, τη 

Γερμανία και το Η.Β. λαμβάνει τιμές στατιστικά σημαντικές, αλλά και πάλι χαμηλότερες 

των αντίστοιχων κατά FH. Μόνο για τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία οι τιμές είναι υψηλές 

(0.908 και 0.846 αντίστοιχα) κι επομένως, παρόμοιες με τις αντίστοιχες των FH. Επίσης, 

μόνο στην περίπτωση των δύο αυτών χωρών, οι αντίστοιχες συσχετίσεις είναι μη 

διαφορετικές της μονάδας από άποψη στατιστικής σημαντικότητας (σ. 36). 

Συνεπώς, ο Obstfeld (1985) συμπεραίνει, ότι η σχέση επένδυσης-αποταμίευσης είναι μία 

αύξουσα συνάρτηση του μεγέθους τής εκάστοτε χώρας (σ. 36). Το γεγονός αυτό, παρατηρεί 

ο Obstfeld επιβεβαιώνει τις αντίστοιχες μελέτες των Harberger (1980) και Murphy (1984), 

στις οποίες έχουμε κάνει κι εμείς εκτενή αναφορά στην παρούσα υποενότητα και δε 

σημαίνει επ ουδενί ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου διεθνώς (Obstfeld, 

1985, σ. 37). 

                                                      
26 Yπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με μία από τις βασικές ταυτότητες των Εθνικών Λογαριασμών: 

GCYS   (Taylor, 1996, σ. 4). 
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Ο Mamingi (1997), χρησιμοπoιεί ένα δείγμα πενήντα οκτώ (58) 'αναπτυσσόμενων' χωρών, 

για τη χρονική περίοδο 1970-'90 κι ως εκτιμητική του μέθοδο, αυτή των πλήρως 

τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (FMOLS).  

Ειδικά όσον αφορά στο πρόβλημα του 'μεγέθους χώρας' που μας ενδιαφέρει εδώ, ελέγχει την 

επιρροή που ασκεί το 'μέγεθος χώρας' επί της σχέσης των μεγεθών της επένδυσης και της 

αποταμίευσης, για διαφορετικά επιμέρους δείγματα χωρών (43, 41, 33 κι 8 χώρες 

διαδοχικά). Τα επιμέρους αυτά δείγματα τα σχηματίζει στη βάση τού κατά κεφαλήν 

εισοδήματός τους, ως κριτηρίου για το μέγεθος των χωρών που το καθένα περιλαμβάνει. 

Ελέγχει μάλιστα τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων του, με βάση τη διαμόρφωση του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος των διαφόρων χωρών σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές 

(1970 και 1990), αλλά για τη διαφορά των εισοδημάτων τους μεταξύ των δύο ετών και 

βρίσκει ότι το μέγεθος χώρας κι οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή   σχετίζονται 

αρνητικά. 'Αναπτυσσόμενες' χώρες μεσαίου εισοδήματος εμφανίζουν χαμηλότερους 

βαθμούς σχέσης, εν συγκρίσει με τις ('αναπτυσσόμενες') χώρες χαμηλού εισοδήματος, σ' 

αντίθεση με ό,τι έχουν επισημάνει αντίστοιχες μελέτες: ότι δηλαδή, μεγαλύτερες και πιο 

ισχυρές οικονομικά χώρες παρουσιάζουν γενικά μεγαλύτερους βαθμούς σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης. Επίσης, η παραπάνω αρνητική σχέση εμφανίζεται ως πολύ πιο ισχυρή κατά 

το έτος 1990, σε σχέση με το έτος 1990, γεγονός που σύμφωνα με το Mamingi, σημαίνει ότι 

ισχυρότερες χώρες χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη κινητικότητα του κεφαλαίου 

διαχρονικά ή αλλιώς, ότι το χάσμα μεταξύ των ασθενέστερων και των πιο ισχυρών 

('αναπτυσσόμενων') χωρών, διευρύνεται διαχρονικά (Mamingi, 1997, σ.σ. 619-621).   

Πιο πρόσφατα, ο Ho (2003)27 χρησιμοποιεί την τεχνική μεταιχμίου για μεικτά στοιχεία 

(panel data threshold), η οποία είχε αρχικά προταθεί από το Hansen (1999, αναφέρεται στο 

Ho 2003, σ. 389), προκειμένου να ελέγξει πιο αποτελεσματικά την υπόθεση του 'μεγέθους 

χώρας'. 

Χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα μεταιχμίου για μεικτά στοιχεία του τύπου: 

11 ,  
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27 Τη συγκεκριμένη αυτή μέθοδο ανάλυσης panel data τη χρησιμοποιούν μεταγενέστερα κι οι 
Fouquau, Hurlin & Rabaud (2008). Κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη 
μέθοδο εκτίμησης, αλλά και με το άρθρο των Fouquau, Hurlin & Rabaud, παραθέτουμε στην 
υποενότητα 2.4, παρακάτω. 
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όπου η 'μεταβλητή μεταιχμίου' ('threshold variable') itSIZE 28 αντιστοιχεί στο μέγεθος της 

κάθε χώρας. Με το παραπάνω υπόδειγμα, οριοθετούνται τρία διαφορετικά 'καθεστώτα' 

('regimes'), ανάλογα με το εάν η 'μεταβλητή μεταιχμίου' itSIZE  (που αντιπροσωπεύει το 

μέγεθος της κάθε χώρας του δείγματος), είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την 'τιμή 

μεταιχμίου'   (Ho, 2003, σ. 390). Η μηδενική υπόθεση ότι δεν παρατηρούνται καθόλου 

'επιδράσεις μεταιχμίου' (threshold effects) λαμβάνει συνεπώς τη μορφή: 

3210 :  H . 

Ο Ho (2003) χρησιμοποιεί ένα panel δεδομένων επί της εθνικής επένδυσης, της εθνικής 

αποταμίευσης και του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (σ. 387), εικοσιτριών (23) χωρών-

μελών του ΟΟΣΑ, για τη χρονική περίοδο 1961-1997 (σ. 389). 

Ελέγχει αρχικά την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας29 για το panel του, όμως λαμβάνει ασαφή 

αποτελέσματα (σ. 390). 

Εν συνεχεία, εκτιμώντας το υπόδειγμα που παρατέθηκε παραπάνω, λαμβάνει εκτιμηθείσες 

'τιμές μεταιχμίου' ( ), ίσες με 0.74 και 1.82 (σ. 394), γεγονός το οποίο οδηγεί στον ορισμό 

τριών διαφορετικών 'καθεστώτων', μ' αντίστοιχες τιμές για το συντελεστή   κατά FH:  

- για 'τιμές μεταιχμίου' κάτω του 0.74, 0.311  , 

- για 'τιμές μεταιχμίου ' μεταξύ 0.74 και 1.82, 0.442   και  

- για 'τιμές μεταιχμίου ' άνω του 1.82, 0.743   

(Ho, 2003, σ. 394). 

Συνεπώς, χώρες με μερίδιο Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος μικρότερο του 0.74% (του 

αθροίσματος των Ακαθάριστων Εθνικών Προϊόντων των χωρών) εμφανίζουν χαμηλότερες 

τιμές συντελεστή   (άρα και μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου), σε σχέση 

με τις χώρες οι οποίες είναι 'μέσου' μεγέθους (μερίδιο Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

μεταξύ τού 0.74% και του 1.82% του αθροίσματος των Ακαθάριστων Εθνικών Προϊόντων 

                                                      
28 Η 'μεταβλητή μεταιχμίου' itSIZE  μετράται με το σχετικό μερίδιο του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος τής χώρας i . 
29 Έννοιες όπως η 'μοναδιαία ρίζα', αναφέρονται εδώ αναγκαστικά, για λόγους καλύτερης περιγραφής 
των βημάτων ανάλυσης που ακολουθεί ο Ho (2003). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 
τέτοιου είδους έννοιες, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην υποενότητα 2.5, για τη θεωρία 
συνολοκλήρωσης σε σχέση με το 'παράδοξο FH'. 
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των χωρών) κι αυτές με τη σειρά τους, εμφανίζουν αντίστοιχα χαμηλότερες τιμές 

συντελεστή   (άρα και μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου), σε σχέση με τις 

χώρες οι οποίες είναι 'μεγάλου' μεγέθους (μερίδιο Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

μεγαλύτερο του 1.82% του αθροίσματος των Ακαθάριστων Εθνικών Προϊόντων των χωρών) 

(σ. 394). 

Επομένως, συνολικά ο Ho (2003), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μεταιχμίου για μεικτά 

στοιχεία τού Hansen (1999), σε συνδυασμό με τα εργαλεία που του προσφέρει η θεωρία της 

συνολοκλήρωσης, βρίσκει πως όσο αυξάνει το μέγεθος χώρας, αυξάνει κι η εκτιμηθείσα 

τιμή του συντελεστή  , επιβεβαιώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το επιχείρημα του 'μεγέθους 

χώρας' ως εξήγηση του 'παράδοξου FH'.  

Κι ο Kim (2001) χρησιμοποιεί ανάλυση μεικτών στοιχείων, τα οποία αναφέρονται στη 

χρονική περίοδο 1960-1992, προκειμένου (μεταξύ άλλων) ν' αξιολογήσει τη σημασία του 

'μεγέθους χώρας' για τους υψηλούς βαθμούς σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης που 

προβλέπει το 'παράδοξο FH'.  

Ομαδοποιεί τις δεκαεννέα (19) χώρες τού panel του σε τρεις (3) υπό-ομάδες, ανάλογα με τη 

μέση δολλαριακή αξία του πραγματικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τους: μεγάλες, 

μεσαίες και μικρές. Εν συνεχεία, ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφουμε 

αναλυτικότερα στην υποενότητα 2.4, αφαιρεί διαδοχικά τους εξωγενείς κραδασμούς που 

σχετίζονται με την παραγωγικότητα, την ακολουθούμενη από την κάθε χώρα φορολογική 

πολιτική, τους όρους εμπορίου και το σύνολο των τριών αυτών ειδών κραδασμών κι εκτιμά 

τους σχετικούς συντελεστές  . Τ' αποτελέσματα που λαμβάνει μετά την αφαίρεση των 

παραπάνω κραδασμών δεν υποστηρίζουν την υπόθεση του λεγόμενου 'μεγέθους χώρας' (ότι 

δηλαδή οι υψηλοί συντελεστές   κατά FH οφείλονται στο μέγεθος των χωρών που 

συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε δείγμα παρατηρήσεων), διότι σε κάθε περίπτωση, οι 

εκτιμηθείσες τιμές   που λαμβάνει, παραμένουν υψηλές (θετικές) και πολύ κοντά στην 

τιμή 0,69 που παράγεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ύπαρξης εξωγενών 

κραδασμών (Kim, 2001, σ.σ. 1027, 1028).  

Περιορισμένες ενδείξεις για την επενέργεια του 'μεγέθους χώρας' στ' αποτελέσματα των 

ελέγχων για την ισχύ του 'παράδοξου FH' που διενεργεί, βρίσκει κι ο Jansen (1996), ο 

οποίος εντάσσεται στο τμήμα εκείνο της βιβλιογραφίας, το οποίο χρησιμοποιεί τη θεωρία 

συνολοκλήρωσης κι ειδικότερα τα υποδείγματα ECM. Ο Jansen παρατηρεί, ότι οι τέσσερις 

χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ τού δείγματός του, για τις οποίες λαμβάνει μηδενικές τιμές 
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συντελεστή   (μέσω του υποδείγματος ECM που χρησιμοποιεί)30, είναι χώρες μικρού 

μεγέθους, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες (Γερμανία, Ιαπωνία κι Η.Π.Α.) παράγουν υψηλές τιμές, 

που προσεγγίζουν τη μονάδα. Επιπλέον, αθροιστικά οι χώρες τής Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, 

παράγουν εξίσου υψηλές τιμές (Jansen, 1996, σ. 762). 

 

2.2.5 Κεφαλαιακοί έλεγχοι και κυβερνητικές πολιτικές 

Ως δεύτερη, στη σειρά επικρίσεων που έχει δεχθεί η μελέτη των FH (1980), η Tesar (1991) 

αναφέρει αυτήν των κεφαλαιακών ελέγχων και της κυβερνητικής πολιτικής31 (Tesar, 1991, 

σ. 70). Συνίσταται στην ιδέα, ότι οι κατά τόπους κεντρικές κυβερνήσεις θέτουν 

περιορισμούς στην κίνηση των κεφαλαίων, όποτε διαπιστώνουν ανωμαλίες στο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών τους.  

Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο κύριες τάσεις, τις οποίες όπως είδαμε στη σχετική 

υποενότητα, διακρίνει ο Blecker (1998) στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία: 

αυτή των 'ενδογενών κυβερνητικών αποκρίσεων' ('endogenous policy responses') (σ. 4). 

Σύμφωνα με την τάση αυτή, οι κατά τόπους κεντρικές κυβερνήσεις δεν παραμένουν βεβαίως 

απαθείς σε ενδεχόμενες ανακύπτουσες ανισορροπίες των Ισοζυγίων Τρεχουσών 

Συναλλαγών τους, αλλά αναλαμβάνουν διορθωτικές δράσεις, οι οποίες στόχο έχουν να 

ευθυγραμμίσουν και πάλι την εθνική αποταμίευση με την εγχώρια επένδυσή τους (Blecker, 

1998, σ. 5). 

Ο Westphal (1983) δηλώνει σκεπτικιστής αναφορικά με την υπόθεση του Feldstein (1982, 

αναφέρεται στο Westphal 1983, σ. 159) περί της εξωγενούς φύσης τού παράγοντα των 

κυβερνητικών παρεμβάσεων. Αντιθέτως, τού φαίνεται πιο λογικό το να θεωρηθεί ο εν λόγω 

παράγοντας ως υπεύθυνος, σε μεγάλο βαθμό, για τους γενικά υψηλούς βαθμούς σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης, τους οποίους έχουν παραγάγει μ' αξιοσημείωτη συνέπεια οι 

σχετικές με το 'παράδοξο FH' μελέτες.  

Πράγματι, συνεχίζει ο Westphal (1983), είναι γνωστό ότι οι κατά τόπους κυβερνήσεις και 

κεντρικές τράπεζες επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση μ' ενδεχόμενες 

ανισορροπίες που ανακύπτουν στο Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας τους. 

Απρόβλεπτες αυξητικές πιέσεις στη συνάρτηση της εγχώριας επένδυσης των χωρών, 

προερχόμενες από τυχαίους εξωγενείς κραδασμούς, οδηγούν σε ελλείμματα του Ισοζυγίου 

                                                      
30 Για ένα παράδειγμα ενός τυπικού υποδείγματος ECM στα πλαίσια του 'παράδοξου FH', βλ. 
Εξίσωση 2-79 τής υποενότητας 2.5.7.2. 
31 Πρόκειται για το λεγόμενο επιχείρημα της 'αντίδρασης της κυβερνητικής πολιτικής' ('government 
policy reaction' argument) της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας.  
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Τρεχουσών Συναλλαγών τους κι αντιμετωπίζονται με μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν ν’ 

ασκήσουν αυξητικές πιέσεις και στη συνάρτηση της αποταμίευσης, ώστε τελικά, να επέλθει 

ισορροπία στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (σ. 159).  

Σύμφωνα με το Westphal (1983), είναι επομένως δυνατό να επικρατούν συνθήκες πλήρους 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου και παράλληλα να καταγράφεται μία μοναδιαία 

σχέση των μεγεθών αποταμίευσης κι επένδυσης ( 1 ), λόγω ακριβώς αυτών των 

ρυθμιστικών επεμβάσεων των κατά τόπους κεντρικών κυβερνήσεων (σ. 159).    

Το ενδεχόμενο λάθος στην όλη συλλογιστική του  Feldstein (1982) το εντοπίζει στην 

(απλουστευτική) υπόθεση του τελευταίου, ότι το παγκόσμιο επίπεδο των επιτοκίων 

παραμένει σταθερό. Η εν λόγω υπόθεση, σύμφωνα με το Westphal, προφανώς δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: τα επίπεδα των επιτοκίων, παγκοσμίως, 

μεταβάλλονται. Επομένως, είναι πιο λογικό να υποθέσουμε ότι, υπό την παραδοχή μίας 

πλήρους διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, μία αύξηση του παγκόσμιου επιτοκίου θα 

οδηγούσε σε μία ισομεγέθη αύξηση του εγχώριου επιτοκίου συγκεκριμένης χώρας, με 

περαιτέρω αποτέλεσμα μία αύξηση της εγχώριας αποταμίευσης και μία μείωση της εγχώριας 

επένδυσης. Συνεπώς, μία μεταβολή του παγκόσμιου επιτοκίου μπορεί να σημάνει μία 

αύξηση της αποταμίευσης και μία ταυτόχρονη μείωση της επένδυσης για συγκεκριμένη 

χώρα.  

Αυτός ο μηχανισμός, σημαίνει σύμφωνα με το Westphal, πως είναι δυνατόν η σχέση που 

συνδέει επένδυση κι αποταμίευση, να είναι τελικά μάλλον έντονα αρνητική (υπό συνθήκες 

πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου), παρά μηδενική, όπως είχαν εικάσει οι FH (1980) κι 

όπως επίσης επιχειρηματολογεί ο Feldstein (Westphal, 1983, σ. σ. 158, 159). 

O Bayoumi (1989), αφού μ’ αλλεπάλληλους ελέγχους του καταλήγει ότι η χρησιμοποίηση 

της ιδιωτικής, παρά της συνολικής αποταμίευσης ως ανεξάρτητης μεταβλητής στην 

κλασσική σχέση εκτίμησης FH, οδηγεί σε χαμηλότερες γενικά τιμές συντελεστή  , οι 
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οποίες επιπλέον, βαίνουν φθίνουσες διαχρονικά32, στρέφεται στη συνέχεια προς τη 

διερεύνηση της επίδρασης του παράγοντα της κυβερνητικής πολιτικής επί της σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης.  

Η συλλογιστική του Bayoumi (1989) είναι η εξής: μία σύγκριση της συμπεριφοράς των 

μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης κατά τη μεταπολεμική περίοδο με την 

αντίστοιχη κατά την περίοδο του Χρυσού Κανόνα (εποχή, κατά γενική ομολογία χαμηλών 

κρατικών παρεμβάσεων κι ελέγχων), θα ήταν διαφωτιστική σχετικά με τον εντοπισμό τού 

κύριου διαμορφωτικού παράγοντα των υψηλών κατά FH βαθμών σχέσης. Εάν ο παράγοντας 

αυτός είναι πράγματι οι κυβερνητικές πολιτικές, τότε για την περίοδο του Χρυσού Κανόνα, 

θα πρέπει ν’ αναμένουμε χαμηλούς βαθμούς σχέσης, σ' αντίθεση με τις αντίστοιχες της 

μεταπολεμικής περιόδου. Εάν αντιθέτως ο εν λόγω διαμορφωτικός παράγοντας είναι μία 

δομικά χαμηλή κινητικότητα του κεφαλαίου, τότε θα πρέπει οι βαθμοί σχέσης που θα 

λάβουμε για την περίοδο του Χρυσού Κανόνα να είναι όμοιοι με τους αντίστοιχους της 

μεταπολεμικής περιόδου (Bayoumi, 1989, σ. 10).  

Για να ελέγξει εμπειρικά την παραπάνω υπόθεση συγκεντρώνει ετήσια δεδομένα για το 

ονομαστικό ύψος εθνικού προϊόντος (nominal output), το σχηματισμό κεφαλαίου και το 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, για οκτώ (8) χώρες συνολικά (συμπεριλαμβανομένων 

κάποιων δεδομένων διατομής για τον Καναδά), για τη λεγόμενη περίοδο του  Χρυσού 

Κανόνα (1880-1913) (σ. 10). Το μέγεθος της αποταμίευσης, ο Bayoumi το εξάγει κατά 

τρόπο έμμεσο, προσθέτοντας το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο σχηματισμό 

κεφαλαίου (σ. 11).  

Τόσο από το σχετικό διάγραμμα διασποράς, όσο κι από τη διενέργεια μίας ανάλυσης 

παλινδρόμησης με σχέση εκτίμησης τη     iii eYSYI   , όπου i  είναι η κάθε μία 

                                                      
32 Μεταξύ άλλων, ο Bayoumi ελέγχει και την ισχύ της λεγόμενης Ρικαρδιανής ισοδυναμίας, της 
υπόθεσης δηλαδή, ότι η συνολική αποταμίευση συγκεκριμένης οικονομίας παραμένει ανεπηρέαστη 
από τις όποιες φορολογικές πολιτικές της κεντρικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, ο 
ιδιωτικός τομέας θα προσαρμόσει την αποταμίευσή του, ανάλογα με τις αναμενόμενες μελλοντικές 
φορολογικές πολιτικές της κυβέρνησης: εάν εκτιμήσει ότι η φορολόγηση των εσόδων του θ' αυξηθεί 
μελλοντικά, θ' αυξήσει την τρέχουσα αποταμίευσή του, προκειμένου να είναι σε θέση να πληρώσει 
τους αυξημένους φόρους στο μέλλον. Συνολικά, δε θα υπάρξει μεταβολή στη συνολική εθνική 
αποταμίευση (Bayoumi, 1989, σ. 8). Ο Bayoumi διενεργεί μία παλινδρόμηση μ' εξαρτημένη 
μεταβλητή την ιδιωτική κι ανεξάρτητη την κυβερνητική αποταμίευση, λαμβάνει για τις περισσότερες 
χώρες του δείγματός του, συντελεστή   ίσο με -0.25, οπότε δημιουργεί στη συνέχεια μία νέα 

τροποποιημένη χρονοσειρά για την ιδιωτική αποταμίευση, προσαυξάνοντας τα αρχικά δεδομένα της 
αποταμίευσης κατά το 25% της κυβερνητικής αποταμίευσης. Επαναλαμβάνοντας στη συνέχεια την 
παλινδρόμηση της βασικής σχέσης FH, χρησιμοποιώντας το νέο τροποποιημένο μέγεθος της 
ιδιωτικής αποταμίευσης ως ανεξάρτητη και την ιδιωτική σταθερή επένδυση ως εξαρτημένη 
μεταβλητή, βρίσκει ακόμη μικρότερες (και διαχρονικά μειούμενες) τιμές  , οπότε συμπεραίνει ότι η 

ιδιωτική αποταμίευση δεν ευθύνεται για τους υψηλούς βαθμούς σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης 
κατά FH  (Bayoumi, 1989, σ.σ. 9, 10). 
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από τις οκτώ χώρες του δείγματος (διαδοχικά, για το σύνολο τής υπό εξέταση περιόδου, για 

τους μέσους όρους των δεδομένων ανά δεκαετία, για τις διαφορές των δεδομένων μεταξύ 

δεκαετιών, αλλά και για τις παρατηρήσεις που γεννώνται μέσω μίας αυτοδύναμης 

(bootstrap) διαδικασίας), προκύπτει ένας χαμηλός βαθμός σχέσης  μεταξύ αποταμίευσης κι 

επένδυσης, γεγονός που τον οδηγεί στο να υποθέσει, ότι τελικά ως κύριος διαμορφωτικός 

παράγοντας των υψηλών βαθμών σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης για τη μεταπολεμική 

περίοδο θα πρέπει να θεωρηθούν οι στενότεροι κυβερνητικοί έλεγχοι και πολιτικές που 

ίσχυσαν μεταπολεμικά (σ. 11). 

Παρεπόμενο συμπέρασμα, είναι ότι κατά την περίοδο του Χρυσού Κανόνα, θα πρέπει να 

έλαβαν χώρα μεγάλου ύψους μετακινήσεις κεφαλαίου διεθνώς, οι οποίες θα πρέπει επιπλέον 

να συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες, μεγάλες και διατηρήσιμες ανισορροπίες στα Ισοζύγια 

Τρεχουσών Συναλλαγών των διαφόρων εθνικών οικονομιών (σ. 11). 

Εν συνεχεία, ο Bayoumi (1989) χρησιμοποιεί δεδομένα χρονοσειρών για την κάθε μία από 

τις χώρες του δείγματός του, για τη χρονική περίοδο 1966-1986. Αναλυτικά, διενεργεί 

σαράντα (40) συνολικά αναλύσεις παλινδρόμησης, για τη σχέση εκτίμησης 

    ttt YSYI   , για ένα δείγμα δέκα (10) ανεπτυγμένων χωρών, 

χρησιμοποιώντας διαδοχικά ως εξαρτημένη μεταβλητή (  tYI ), τη συνολική επένδυση, 

τη συνολική πάγια επένδυση, την ιδιωτική πάγια επένδυση και την κυβερνητική πάγια 

επένδυση (σ. 14). Αντίστοιχα, διαχωρίζει και την ανεξάρτητη μεταβλητή του (  tYS ) στα 

ίδια συστατικά μέρη.  

Διαπιστώνει κατ' αρχάς ένα γενικά υψηλό βαθμό σχέσης μεταξύ αποταμίευσης κι επένδυσης 

στην πρώτη και μία σημαντική πτώση του βαθμού σχέσης στη δεύτερη περίπτωση. Όμως, η 

διαφορά της συνολικής πάγιας επένδυσης από τη συνολική επένδυση, παρατηρεί, ισούται με 

την επένδυση σ' αποθέματα, η οποία γενικώς θεωρείται πως αντικατοπτρίζει ενδεχόμενους 

απρόβλεπτους εξωγενείς κραδασμούς που δέχεται η οικονομία. Ο Bayoumi συμπεραίνει, ότι 

μεγάλο μέρος των υψηλών βαθμών σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης οφείλονται τελικά σε 

τέτοιου είδους εξωγενείς διαταραχές, είτε στο σκέλος της ζήτησης, είτε σ' αυτό της 

προσφοράς, εξηγώντας εν πολλοίς την ενδογενή φύση της συμπεριφοράς του ιδιωτικού 

τομέα τής οικονομίας, η οποία εκφράζεται τελικά ως μία υψηλή, θετικού προσήμου σχέση 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (σ. 15). 

Για να επιβεβαιώσει αυτήν την αρχική του διαίσθηση, ο Bayoumi (1989) διενεργεί όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω κι αναλύσεις παλινδρόμησης μ' εξαρτημένες μεταβλητές την 

ιδιωτική πάγια επένδυση και την κυβερνητική πάγια επένδυση. Λαμβάνει γενικά, είτε μικρές 
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θετικές, είτε κι αρνητικές τιμές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι και στατιστικά μη 

σημαντικές και στις δύο αυτές περιπτώσεις (1989, σ. 15). Επομένως, διαπιστώνει, δεν 

παρατηρείται κάποιου είδους σχέση για τα δεδομένα χρονοσειρών μεταξύ ιδιωτικής ή 

κυβερνητικής πάγιας επένδυσης κι ιδιωτικής ή κυβερνητικής αποταμίευσης, αντίστοιχα. 

Όμως, όταν τα μεγέθη αυτά αθροίζονται (συνολική πάγια επένδυση), το αποτέλεσμα είναι 

ένας γενικά υψηλός (και θετικός) βαθμός σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, γεγονός το 

οποίο ο Bayoumi θεωρεί πως οφείλεται τελικά στην παρέμβαση των κεντρικών 

κυβερνήσεων και στις σχετικές πολιτικές τους (σ. 15). 

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός κυβερνητικών παρεμβάσεων κι απρόβλεπτων εξωγενών 

κραδασμών, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σκέλος της επένδυσης σ' αποθέματα, 

καταδεικνύεται σύμφωνα με τον  Bayoumi (1989) ως ο καθοριστικός παράγοντας των 

παρατηρούμενων υψηλών βαθμών σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, 

μεταπολεμικά (σ. 15). 

Πάντως, όπως σημειώνει ο Sinn (1992), ένας σημαντικός περιορισμός τής μελέτης του 

Bayoumi, ο οποίος αφαιρεί αξιοπιστία από τα συμπεράσματά του, είναι ο μικρός αριθμός 

χωρών (10 το μέγιστο) που συμπεριέλαβε στο δείγμα χωρών του, λόγω περιορισμένης 

διαθεσιμότητας δεδομένων (Sinn, 1992, σ. 1193). 

Οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986), στους οποίους έχουμε αναφερθεί κι αλλού, 

τονίζουν κατ’ αρχάς το πόσο ευρύ είναι το λεγόμενο πρόβλημα της ενδογένειας, από την 

άποψη ότι σχεδόν οποιαδήποτε οικονομική μεταβλητή, είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με 

την εθνική αποταμίευση (Dooley, Mathieson και Frankel, 1986, σ. 6).  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην υποενότητα 2.2.3 της διατριβής, για τη χρήση των 

συμβαλλουσών μεταβλητών, οι Dooley, Mathieson και Frankel (1986) στρέφονται προς τη 

χρήση τους, ως αντίδοτο στο ενδεχόμενο τής ύπαρξης ενδογενών παραγόντων, μεταξύ των 

οποίων ως προεξάρχοντα θεωρούν αυτόν της κυβερνητικής πολιτικής (1986, σ.σ. 14, 15).  

Υπενθυμίζουμε εδώ, ότι τ’ αποτελέσματα που λαμβάνουν με τη χρήση συμβαλλουσών 

μεταβλητών είναι ασαφή και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή βέβαιων συμπερασμάτων: για τις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του δείγματός τους η χρήση των συμβαλλουσών μεταβλητών 

μειώνει την τιμή κι εξαλείφει τη στατιστική σημαντικότητα των εκτιμηθεισών τιμών τού 

συντελεστή  , γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι για τους υψηλούς βαθμούς 

σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης ευθύνεται κυρίως ο παράγοντας της ενδογένειας γενικά κι 

ειδικά αυτός των κυβερνητικών παρεμβάσεων (σ. 15). 
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Αντιθέτως, για τις ανεπτυγμένες χώρες, η χρήση των συμβαλλουσών μεταβλητών από τους 

Dooley, Mathieson και Frankel, ωθεί τις εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή   προς τα άνω, 

γεγονός που βεβαίως αποτελεί μία παραδοξότητα (σ. 15). 

Παρεμφερή αποτελέσματα λαμβάνουν οι Dooley, Mathieson και Frankel, ακόμη κι όταν 

χρησιμοποιούν τις διαφορές των παρατηρήσεων της επένδυσης και της αποταμίευσης, αλλά 

κι όταν διαχωρίζουν το δείγμα τους σε εικοσιμία (21) χώρες οι οποίες καταφεύγουν στην 

(ελεύθερη) αγορά κεφαλαίου για δανεισμό ('market borrowers') και σε δεκατέσσερις (14) 

χώρες που δανείζονται μέσω επίσημων (κρατικών ή δια-κρατικών) καναλιών ('official 

borrowers'). 

Συμπεραίνουν, ότι η χρήση των συμβαλλουσών μεταβλητών δεν είναι ικανή να επιλύσει το 

μυστήριο των υψηλών βαθμών σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης γενικά, ούτε κι αυτό των 

υψηλότερων βαθμών σχέσης για τις ανεπτυγμένες έναντι των υπανάπτυκτων χωρών, 

ειδικότερα (σ. 16). 

Οι Argimón και Roldán (1994) χρησιμοποιούν τη θεωρία της συνολοκλήρωσης 

(cointegration), στην οποία θ' αναφερθούμε ειδικότερα στη σχετική ενότητα της παρούσας 

διατριβής κι ελέγχους αιτιότητας, για να καταλήξουν τελικά στην ακόλουθη ομαδοποίηση 

των χωρών του δείγματός τους (σ. 66):  

- χώρες με κατεύθυνση αιτιότητας από τη διαφορά επένδυσης - αποταμίευσης του δημόσιου 

τομέα προς τη διαφορά επένδυσης - αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα κι από την 

αποταμίευση προς την επένδυση (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Βέλγιο κι Ιρλανδία). Οι 

κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει σύμφωνα με τους Argimón και Roldán ν' αποδοθούν στη 

συνδυασμένη επίδραση ενός χαμηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου, μίας 

ανελαστικής ιδιωτικής αποταμίευσης και της έλλειψης αντίδρασης είτε από τον ιδιωτικό, 

είτε από το δημόσιο τομέα, 

- χώρες με υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου κι έλλειψη αντίδρασης στις όποιες εξωγενείς 

διαταραχές, είτε αυτές προέρχονται από τον ιδιωτικό, είτε από το δημόσιο τομέα (Γερμανία, 

Ολλανδία) και 

- χώρες όπως το Η.Β., οι οποίες περιγράφουν αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

μία ανοικτή οικονομία, με υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου κι υψηλό βαθμό 

αποκρισιμότητας του ιδιωτικού τομέα στις οποιεσδήποτε ανισορροπίες ανακύπτουν στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τους.   
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Τελικά, συσχετίζοντας την παραπάνω αρχική ομαδοποίηση των χωρών του δείγματός τους 

με τον παράγοντα των κυβερνητικών παρεμβάσεων που εδώ μας ενδιαφέρει, οι Argimón και 

Roldán (1994) οδηγούνται στον ορισμό δύο βασικών ομάδων χωρών (σ. 66):  

- χώρες, οι οποίες προτίμησαν τη χρήση περιοριστικών κυβερνητικών πολιτικών κι 

οδηγήθηκαν κατ' αυτόν τον τρόπο σ' ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου των 

οικονομιών τους (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία, Βέλγιο κι Ιρλανδία) και 

- χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και σ’ ένα λίγο διαφορετικό επίπεδο, το Η.Β., οι 

οποίες διατήρησαν έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, αποφεύγοντας τη 

χρήση ενός υψηλού βαθμού παρεμβατικότητας των κυβερνήσεών τους στις κεφαλαιακές 

τους ροές και προτιμώντας μάλλον τη χρησιμοποίηση μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα, 

με σκοπό τη διόρθωση των όποιων εξωτερικών ανωμαλιών προέκυψαν σε δεδομένες 

χρονικές στιγμές στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τους. 

Στο άρθρο των Jansen και Schulze (1996) αναφερόμαστε κι αλλού στην παρούσα διατριβή. 

Στο σημείο αυτό, αρκεί ν' περιγράψουμε συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίον οι συγγραφείς 

συσχετίζουν τα εμπειρικά τους ευρήματα με τον παράγοντα των κεφαλαιακών ελέγχων που 

εδώ μας ενδιαφέρει. 

Το υπόδειγμα εκτίμησης που χρησιμοποιούν είναι ένα υπόδειγμα ECM της μορφής: 

tttttt eSRIRSRSRIR   111 )(  . 

Εξίσωση 2-14 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα υποδείγματα της μορφής αυτής, γενικά, αλλά και σε σχέση 

με το 'παράδοξο FH', παραπέμπουμε στην υποενότητα 2.5.7.2 της διατριβής. 

Οι Jansen και Schulze χρησιμοποιούν ένα δείγμα ετήσιων παρατηρήσεων επί της εγχώριας 

καθαρής επένδυσης και της εγχώριας καθαρής αποταμίευσης της Νορβηγίας, το οποίο 

αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1954-'89 (σ. 125).  

Εκτιμούν το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-14 μέσω OLS. Από τ' αποτελέσματα, προκύπτει ένας 

βραχυπρόθεσμος συντελεστής (  ) μη διαφορετικός του μηδενός από άποψη στατιστικής 

σημαντικότητας, ενώ ταυτόχρονα, η μηδενική υπόθεση ότι 0 , μ' άλλα λόγια, ότι 

επένδυση κι αποταμίευση είναι ίσες μακροπρόθεσμα33, δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί (σ. 

125). 

                                                      
33 Για περαιτέρω επεξηγήσεις σχετικά με τον ακριβή τρόπο λειτουργίας των υποδειγμάτων ECM 
ειδικά σε σχέση με το 'παράδοξο FH', παραπέμπουμε και πάλι στην υποενότητα 2.5.7.2. 
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Ο μη διάφορος του μηδενός από άποψη στατιστικής σημαντικότητας συντελεστής  , στα 

πλαίσια των υποδειγμάτων ECM και του 'παράδοξου FH', υπονοεί ένα σημαντικό βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου. Ενώ, το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση 0 , παραπέμπει όπως ήδη έχουμε αναφέρει, στην ύπαρξη μίας 

σχέσης 'ένα-προς-ένα' μακροπρόθεσμα, μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. 

Το εύρημά τους αυτό, οι Jansen και Schulze το ερμηνεύουν ως ένα είδος 'αντεστραμμένου 

παράδοξου FH', από την άποψη ότι, δεδομένων των ιδιαίτερα σφιχτών κεφαλαιακών 

ελέγχων που ίσχυσαν στην περίπτωση της Νορβηγίας για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου 

στην οποία αναφέρεται το δείγμα, θα έπρεπε ν' αναμένει κανείς μία υψηλή, κοντά στη 

μονάδα τιμή συντελεστή   (σ. 126).  

Το 'αντεστραμμένο' αυτό 'παράδοξο FH', εξηγείται καλύτερα όταν οι συγγραφείς 

χρησιμοποιούν ψευδομεταβλητές για τις τρεις υποπεριόδους 1954-'73, 1974-'78 και 1979-

'89, οι οποίες αντιστοιχούν σ' αντίστοιχες ενδεχόμενες δομικές αλλαγές, οι οποίες 

ενδεχομένως προέκυψαν από την ανακάλυψη του πετρελαίου κατά τη σύγχρονη ιστορία τής  

Νορβηγικής οικονομίας (σ. 127). Οι νέες εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή   που 

λαμβάνουν οι Jansen και Schulze για την κάθε μία υποπερίοδο, αντιστοιχούν πλήρως στην 

ιστορική διαδρομή της Νορβηγικής οικονομίας και στο εκάστοτε ισχύον πλαίσιο των 

κεφαλαιακών περιορισμών: υψηλές και θετικές για την περίοδο 1954-'73 (μία περίοδος κατά 

την οποία ίσχυσαν σφιχτοί κεφαλαιακοί και συναλλαγματικοί έλεγχοι), αρνητικές για την 

περίοδο 1974-'78 (περίοδος η οποία αντιστοιχεί στην 'έκρηξη του πετρελαίου' για τη 

Νορβηγική οικονομία) και μηδενικές από το 1978 και μετά (οπότε η Νορβηγία προέβη 

σταδιακά στην άρση των κεφαλαιακών και συναλλαγματικών της ελέγχων) (σ. 130). 

Υπ' αυτήν την έννοια, με μία πιο προσεκτική ανάλυση, χρησιμοποιώντας δυναμικά 

υποδείγματα εκτίμησης (όπως τα ECM) και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη ύπαρξη 

δομικών αλλαγών εντός της συνολικής υπό εξέταση περιόδου, γίνεται σαφές από τους 

Jansen και Schulze, ότι το 'παράδοξο FH' δεν ίσχυσε τελικά στην περίπτωση της Νορβηγίας 

κι ότι αντιθέτως, η Νορβηγική οικονομία χαρακτηρίστηκε από ένα μεγάλο βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου, ειδικά κατά τη μετά το 1974 εποχή (Jansen και Schulze, 1996, 

σ. 130). 

Οι Coakley, Kulasi και Smith (1996), θεωρούν πως οι επίμονα υψηλοί βαθμοί σχέσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης στους οποίους συστηματικά καταλήγει η ογκώδης 

βιβλιογραφία γύρω από το 'παράδοξο FH' δε μετρούν τη διεθνή κινητικότητα του 

κεφαλαίου, όπως αρχικά πίστεψαν οι FH (1980), αλλά ότι στην πραγματικότητα 
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συλλαμβάνουν το λεγόμενο 'περιορισμό φερεγγυότητας' (solvency constraint), την υπόθεση 

δηλαδή ότι εκ των πραγμάτων, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι ένα στάσιμο 

μέγεθος (σ. 621).  

Είναι αυτός ο περιορισμός, η πραγματική αιτία των κοντά στη μονάδα τιμών σχέσης μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης κι όχι ενδογενείς παράγοντες, όπως οι κυβερνητικές 

παρεμβάσεις και πολιτικές, υποστηρίζουν οι συγγραφείς (σ.σ. 621, 625). 

Το γεγονός τής στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, μεταφράζεται εξ 

ορισμού σε συνολοκλήρωση των μεγεθών της αποταμίευσης και της επένδυσης, το οποίο με 

τη σειρά του σημαίνει ένα συντελεστή σχέσης μεταξύ των δύο, πολύ κοντά στη μονάδα, 

μακροπρόθεσμα (σ. 621). 

 

2.3 Το επιχείρημα του Sinn (1992): ετήσια δεδομένα ή μέσοι όροι 

δεδομένων; Ο διαχρονικός περιορισμός προϋπολογισμού της 

οικονομίας και το 'παράδοξο FH'  

Ο Sinn (1992) εντοπίζει δύο επικρατούσες απόψεις στη σχετική με το 'παράδοξο FH' 

βιβλιογραφία: η πρώτη επιλέγει τη χρησιμοποίηση μέσων όρων των δεδομένων επί της 

επένδυσης και της αποταμίευσης, συνήθως για περιόδους διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών. 

Υποστηρίζεται, ότι κατ' αυτόν τον τρόπο λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες προσαρμογές της 

εγχώριας επένδυσης σε μόνιμου χαρακτήρα αλλαγές τού ύψους της εγχώριας αποταμίευσης, 

ενώ παράλληλα απομακρύνεται ο κίνδυνος μεροληψίας λόγω εποχικότητας, από τον οποίο 

πάσχει η προσέγγιση της χρήσης ετήσιων δεδομένων. Σύμφωνα μ' αυτήν την πρώτη άποψη 

επομένως, η χρήση ετήσιων δεδομένων εξωθεί προς τα άνω την εκτιμηθείσα τιμή του 

συντελεστή   κι επομένως θα πρέπει να προτιμώνται οι μέσοι όροι τους για χρονικές 

περιόδους ορισμένων ετών (σ. 1164). 

Η δεύτερη άποψη (θεωρία της εξομάλυνσης της κατανάλωσης - consumption smoothing 

theory), ειδικά από τη σκοπιά της κινητικότητας του κεφαλαίου, δίδει έμφαση στο λεγόμενο 

διαχρονικό περιορισμό του προϋπολογισμού της οικονομίας (intertemporal budget 

constraint), σύμφωνα με τον οποίο, μακροπρόθεσμα, κανενός είδους πλεόνασμα ή έλλειμμα 

του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών συγκεκριμένης οικονομίας δεν μπορεί να είναι 

διατηρήσιμο: ότι δηλαδή, o οποιοσδήποτε εξωγενής κραδασμός δημιουργεί μία διαδοχή 

πλεονασμάτων (ή ελλειμμάτων) στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της οικονομίας, 
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ακολουθείται κατ’ ανάγκην, μακροπρόθεσμα, από μία πλήρως αντισταθμιστική διαδοχή 

ελλειμμάτων (πλεονασμάτων) (Sinn, 1992, σ.σ. 1164, 1165).  

Σύμφωνα μ’ αυτήν την άποψη, είναι αντίθετα η χρησιμοποίηση μέσων όρων επί των 

διαθέσιμων δεδομένων, αυτή που ενδέχεται να οδηγήσει στην εσφαλμένη εντύπωση της 

παντελούς έλλειψης (ή τουλάχιστον ενός χαμηλότερου από τον πραγματικό βαθμού) 

κινητικότητας του κεφαλαίου: παρότι μακροπρόθεσμα, οι μέσοι όροι των εθνικών 

αποταμιεύσεων εξισώνονται κατά προσέγγιση με τους αντίστοιχους μέσους όρους των 

εθνικών επενδύσεων, η προσέγγιση αυτή αναγκαστικά παράγει υψηλότερες τιμές σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης, διότι αγνοεί ενδεχόμενες κεφαλαιακές ροές αντίθετης 

κατεύθυνσης, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν πραγματοποιηθεί στο μεσοδιάστημα και 

γενικά, σ' έναν πιο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (σ. 1165). 

 Το παράδειγμα της Νορβηγίας, το οποίο παραθέτει ο Sinn (1992), είναι διαφωτιστικό προς 

αυτήν την κατεύθυνση: 

 

Σχήμα 2-1: Μέσοι όροι δεδομένων για σειρά ετών ή ετήσια δεδομένα (Sinn, 1992, σ. 1165). 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, για το διάστημα 1970 - 1985, η διαφορά μεταξύ της 

μέσης αποταμίευσης και της μέσης επένδυσης της Νορβηγίας είναι της τάξης μόλις του 

2.2% (μέση S/Y = 28.0%, μέση I/Y = 30.2%), ενώ όπως είναι προφανές από το διάγραμμα, 

κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τής χώρας 

υπήρξε ιδιαίτερα ευμετάβλητο, αποκρινόμενο προφανώς συχνά και κατά έντονο τρόπο, σε 

κραδασμούς εξωγενούς προέλευσης.  

Ιδιαίτερα από το 1973 έως το 1981, ο Sinn παρατηρεί δύο πολύ εμφανείς κινήσεις σε σχέση 

με το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της Νορβηγίας: μία κάθετη αύξηση του 

ελλείμματός του, το οποίο κατά το έτος 1977 φτάνει στο 14% επί του Ακαθάριστου Εθνικού 
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Προϊόντος της χώρας και μία εξίσου κάθετη μείωσή του από το 1977 έως το 1981, όπου 

πλέον το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών έχει γίνει πλεονασματικό (4% επί του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος). Αυτή ακριβώς η υψηλή αποκρισιμότητα του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών της Νορβηγίας σ’ εξωγενείς κραδασμούς, παραπέμπει σ’ έναν 

υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου. Η χρησιμοποίηση μέσων όρων των δεδομένων 

επένδυσης - αποταμίευσης, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, όπως το έπραξαν οι FH 

(1980), οδηγεί αντιθέτως στο συμπέρασμα ενός μικρού βαθμού κινητικότητας του 

κεφαλαίου, σημειώνει ο Sinn, την ίδια στιγμή που, στα πλαίσια της υπόθεσης του 

διαχρονικού περιορισμού τού προϋπολογισμού τής οικονομίας, μία σχεδόν μηδενική 

διαφορά μεταξύ μέσης επένδυσης και μέσης αποταμίευσης μακροπρόθεσμα, είναι απολύτως 

φυσιολογική (σ.σ. 1165, 1166). 

Προκειμένου να ελέγξει εμπειρικά αυτούς τους θεωρητικούς προβληματισμούς, ο Sinn 

(1992), χρησιμοποιεί ετήσια δεδομένα για την ακαθάριστη αποταμίευση και τον ακαθάριστο 

σχηματισμό κεφαλαίου (αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος), ενός δείγματος εικοσιτριών (23) χωρών του ΟΟΣΑ, για 

τη χρονική περίοδο 1960-1988. Ως σχέση εκτίμησης, χρησιμοποιεί την κλασσική σχέση των 

FH, την οποία εκτιμά για κάθε ένα χωριστά, από τα έτη τής συνολικής χρονικής περιόδου 

στην οποία αναφέρεται το δείγμα του. 

Συγκρίνοντας τις εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή   που λαμβάνει από τα ετήσια δεδομένα 

του, με τις αντίστοιχες που αναφέρονται στους μέσους όρους υποπεριόδων (δέκα ετών), 

καταλήγει πως πράγματι, οι τελευταίες περιλαμβάνουν μία προφανή μεροληψία προς τα 

άνω: 

 

Σχήμα 2-2: Το αποτέλεσμα της χρήσης μέσων όρων δεδομένων: μεροληψία προς τα άνω (Sinn, 1992, 
σ. 1167). 
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Η μεροληψία αυτή προς τα άνω, η οποία παράγεται όταν ακολουθείται η προσέγγιση των 

μέσων όρων, είναι σύμφωνα με το Sinn (1992) σημαντικότερη από την αντίστοιχη 

μεροληψία που παράγεται λόγω εποχικότητας, στην περίπτωση της χρησιμοποίησης ετήσιων 

παρατηρήσεων (σ. 1167). Είναι επίσης σημαντικό, όπως αποκαλύπτει και το Σχήμα 2-2, το 

ότι η προσέγγιση των μέσων όρων αποκρύπτει σε σημαντικό βαθμό την ενδεχόμενη 

μεταβλητότητα που έχει επιδείξει ο συντελεστής   για το διάστημα στο οποίο αναφέρονται 

οι μέσοι όροι των δεδομένων (σ. 1167). 

Άλλωστε, οι τιμές του συντελεστή   για τη δεκαετία του '70 που λαμβάνει ο Sinn με την 

προσέγγιση των μέσων όρων, παραπέμπουν σε μία οριακή μόνο αύξηση του βαθμού της 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, ενώ οι αντίστοιχες τιμές που λαμβάνει με τη 

χρησιμοποίηση ετήσιων δεδομένων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την κάθετη αύξησή 

του, κάτι το οποίο έρχεται φυσικά σε συμφωνία και με τη γενικότερη κοινή διαίσθηση.  

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο Sinn (1992) ομολογεί, πως δεν είναι σε θέση, παρά τα 

παραπάνω ευρήματα της μελέτης του, ν' απορρίψει εξ ολοκλήρου το 'παράδοξο FH': οι τιμές 

του   που λαμβάνει, συνεχίζουν να είναι γενικά υψηλές, ακόμη και με τη χρησιμοποίηση 

ετήσιων δεδομένων (σ. 1167). 

Ο Krol (1996) διατυπώνει το επιχείρημα του Sinn (1992) ως εξής: ο διαχρονικός 

περιορισμός του προϋπολογισμού μίας ανοικτής οικονομίας είναι ο μηχανισμός εκείνος, ο 

οποίος δε θα επιτρέψει σε συγκεκριμένη χώρα να διατηρεί επ’ αορίστω πλεονάσματα ή 

ελλείμματα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της. Πλεονάσματα κι ελλείμματα 

εναλλάσσονται κατά τρόπο συνεχή και δυναμικό κι υπ’ αυτό το πρίσμα, η χρησιμοποίηση 

παρατηρήσεων που βασίζονται στους μέσους όρους ετήσιων δεδομένων θα διαστρεβλώσουν 

αναγκαστικά την εικόνα που παρουσιάζουν τα εν λόγω πλεονάσματα κι ελλείμματα 

διαχρονικά. Είναι κάλλιστα πιθανό, να εξαχθεί το συμπέρασμα μίας γενικά χαμηλής 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, τη στιγμή που ενδέχεται να συμβαίνει ακριβώς το 

αντίθετο, όπως επιχειρηματολόγησε άλλωστε κι ο ίδιος ο Sinn (1992, αναφέρεται στο Krol 

1996, σ.σ. 467-469). 

Σύμφωνα με τον Krol, το επιχείρημα του διαχρονικού περιορισμού προϋπολογισμού της 

οικονομίας, για την περίπτωση δύο μόνο (συνεχόμενων) χρονικών περιόδων, μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

      011  rtCAtCA . 

Η παραπάνω σχέση σημαίνει, ότι οποιοδήποτε ενδεχόμενο έλλειμμα του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών κατά την περίοδο t  (   0tCA ), θα ισοσκελιστεί κατ' ανάγκην, μ’ 
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ένα αντίστοιχο, ισομεγέθες πλεόνασμα κατά την περίοδο 1t  (   01 tCA ) ή αλλιώς, ο 

δανεισμός στον οποίον προσφεύγει συγκεκριμένη χώρα κατά την περίοδο t προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει το ελλειμματικό της Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, θα πρέπει ν' 

αποπληρωθεί στο μέλλον (εδώ, κατά την περίοδο 1t ), κατά τρόπο ώστε μακροπρόθεσμα 

το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών να ισορροπήσει στην τιμή μηδέν. Επειδή δε εξ' 

ορισμού, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ισούται με τη διαφορά IS  , η υπόθεση του 

εξωτερικού προϋπολογισμού της οικονομίας υπαγορεύει στην ουσία έναν υψηλό βαθμό 

σχέσης (κοντά στη μονάδα) μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (σ. 469).  

Συνεπώς, η χρησιμοποίηση μέσων όρων ετήσιων δεδομένων επένδυσης κι αποταμίευσης, θα 

τείνει αναγκαστικά να διαψεύδει εμπειρικά την ύπαρξη διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου, όπως την όρισαν οι FH (1980), ακόμη κι όταν κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην 

πραγματικότητα.  

Στα πλαίσια αυτά, ο Krol (1996) χρησιμοποιεί ένα panel ετήσιων δεδομένων (αντί των 

μέσων όρων τους για υποπεριόδους ορισμένων ετών), τα οποία καλύπτουν την περίοδο από 

το 1962 έως το 1990 κι αναφέρονται σε είκοσι μία (21) χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ (Krol, 1996, 

σ. 468). 

Οι λόγοι για τους οποίους ο Krol χρησιμοποιεί ανάλυση μεικτών στοιχείων, είναι η 

δυνατότητα που αυτή προσφέρει για συνυπολογισμό του διεθνούς επιχειρηματικού κύκλου, 

ο οποίος βεβαίως είναι υπαρκτός, όπως έχει επιχειρηματολογήσει μέρος της σχετικής με το 

'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας (Backus, Kehoe και Kydland 1992, quoted in Krol 1996, σ. 

469), χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης μέσων όρων των διαθέσιμων δεδομένων. Επίσης, η 

παράλληλη δυνατότητα ελέγχου τής ισχύος τού λεγόμενου επιχειρήματος του 'μεγέθους 

χώρας' (Krol, 1996, σ. 469). 

Πρόκειται για λανθάνοντες παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι δυνατό ν’ απομονωθούν ή να 

μετρηθούν από τα παραδοσιακά γραμμικά υποδείγματα τα οποία χρησιμοποίησαν οι 

σχετικές με το 'παράδοξο FH' μελέτες, σχετιζόμενοι επί παραδείγματι, με το μέγεθος των 

χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο εκάστοτε δείγμα ή με το διεθνή επιχειρηματικό κύκλο, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω κι οι οποίοι είναι δυνατό να ελεγχθούν εμπειρικά μόνο μέσω 

μίας ανάλυσης μεικτών στοιχείων, επιχειρηματολογεί ο Krol (1996, σ. 470). Προς το παρόν 

δε θα υπεισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάλυση μεικτών 

στοιχείων και το 'παράδοξο FH'. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στην υποενότητα 2.4 της 

διατριβής.  
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Ο Krol (1996) χρησιμοποιεί το εξής υπόδειγμα μεικτών στοιχείων σταθερών επιδράσεων 

(fixed effects panel data model): 

             tietiGDPtiSbtdictiGDPtiI ,,,,,  . 

Εξίσωση 2-15 

Η  ic  είναι μία εικονική μεταβλητή (dummy variable), η οποία λαμβάνει διαφορετικές 

τιμές για την κάθε μία από τις χώρες τού δείγματος κι αφαιρεί τις όποιες διαφορές, ή αλλιώς, 

τους παράγοντες ετερογένειας (όπως το μέγεθος), μεταξύ των διαφορετικών χωρών του 

δείγματος. Η δε  td , είναι επίσης μία εικονική μεταβλητή, η οποία λαμβάνει διαφορετικές 

τιμές για κάθε χρονική περίοδο κι αφαιρεί κοινούς για όλες τις χώρες του δείγματος 

παράγοντες, σχετιζόμενους με το χρόνο, όπως είναι για παράδειγμα οι διεθνείς 

επιχειρηματικοί κύκλοι (σ. 470). 

Προκειμένου να ελέγξει τη γενικά αποδεκτή υπόθεση ότι από τα μέσα περίπου της 

δεκαετίας του '70 και μετά η διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου αυξήθηκε, ο Krol (1996) 

χωρίζει τη συνολική περίοδο 1962-1990, σε δύο επιμέρους υποπεριόδους: 1962-1975 και 

1975-1990. Τα δεδομένα του αφορούν τόσο στην ακαθάριστη, όσο και στην καθαρή 

επένδυση κι αποταμίευση των χωρών του δείγματός του. 

Οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή b  τής Εξίσωση 2-15 που λαμβάνει, χρησιμοποιώντας 

αρχικά ως μεταβλητές του την ακαθάριστη επένδυση/αποταμίευση, είναι 0.20 για την πρώτη 

και 0.16 για τη δεύτερη υποπερίοδο. Συμπεραίνει, ότι χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα κι 

ανάλυση μεικτών στοιχείων, όχι μόνο επιβεβαιώνεται η ύπαρξη διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου, αλλά επίσης, μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα κι η διαχρονική αύξησή της, 

ιδιαίτερα μετά τα μέσα της δεκαετίας τού ’70, όπως άλλωστε είναι γνωστό πως συνέβη κι 

ιστορικά (Krol, 1996, σ.σ.  470, 471). 

Χρησιμοποιώντας εν συνεχεία δεδομένα για τα καθαρά μεγέθη της επένδυσης κι 

αποταμίευσης των χωρών του δείγματός του (έναντι των ακαθάριστων που αρχικά 

χρησιμοποίησε), λαμβάνει κατά τι μεγαλύτερες εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή b , 

αποτέλεσμα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με το επιχείρημα του Feldstein (1983), ότι τα 

λάθη μέτρησης που συνδέονται με τα κατά τόπους διαφορετικά συστήματα απόσβεσης, 

οδηγούν τις τιμές του συντελεστή b  σε μεροληψία προς τα άνω. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι, οι 

τιμές του συντελεστή b  συνεχίζουν να είναι χαμηλότερες απ' ό,τι θα υπαγόρευε το 

'παράδοξο FH' (σ. 471). 

Οι τιμές των F-στατιστικών (με τα οποία ο Krol ελέγχει την υπόθεση της έλλειψης 

παραγόντων ετερογένειας μεταξύ των χωρών), καταδεικνύουν ως σημαντικούς τούς εν λόγω 
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παράγοντες (π.χ., μέγεθος χώρας), αλλά όχι και τους παράγοντες που σχετίζονται με το 

χρόνο (π.χ., διεθνής επιχειρηματικός κύκλος). Ειδικά για τους πρώτους, η υπόθεση της μη 

ύπαρξης τέτοιου είδους παραγόντων, απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για 

επίπεδα σημαντικότητας κάτω του 1%, (σ. 471).  

Επιπλέον, οι τιμές των F-στατιστικών, τα οποία συγκρίνουν ένα υπόδειγμα με παράγοντες 

αποκλειστικά και μόνο σχετιζόμενους με τη χώρα, μ' ένα υπόδειγμα με παράγοντες 

σχετιζόμενους τόσο με τη χώρα, όσο και με το χρόνο, βρίσκονται συστηματικά πολύ κοντά 

στο μηδέν, γεγονός που οδηγεί τον Krol να συμπεράνει, ότι ο διεθνής επιχειρηματικός 

κύκλος δεν αποτελεί τελικά σημαντικό παράγοντα (σ. 471). 

Τελικά, ο Krol καταλήγει, ότι οι υψηλοί συντελεστές κατακράτησης των ίδιων  

αποταμιευτικών πόρων που απαντώνται συστηματικά στη σχετική με το 'παράδοξο FH' 

βιβλιογραφία, είναι μάλλον αποτέλεσμα προβλημάτων που απορρέουν από τις εκάστοτε 

χρησιμοποιούμενες τεχνικές εκτίμησης, παρά ένδειξη μίας χαμηλής διεθνούς κινητικότητας 

του κεφαλαίου. Αντιθέτως, με τη χρησιμοποίηση ετήσιων δεδομένων και της ανάλυσης 

μεικτών στοιχείων, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για έναν υψηλό βαθμό διεθνούς 

κινητικότητας του κεφαλαίου για τις χώρες του ΟΟΣΑ, ο οποίος μάλιστα βαίνει αύξων 

διαχρονικά (σ. 471). 

Σ' ένα επόμενο στάδιο, ο Krol (1996) ελέγχει εμπειρικά τις εξισώσεις εκτίμησης που είχε 

προτείνει αρχικά ο Sachs, χρησιμοποιώντας φυσικά αυτήν τη φορά, ετήσια μεικτά στοιχεία 

(Sachs 1981 και 1983, αναφέρεται στο Krol 1996, σ. 471): 

         tietiGDPtiIbtiGDPtiCA ,,,,,    

Εξίσωση 2-16 

         tietiGDPtiSbtiGDPtiCA ,,,,,   

Εξίσωση 2-17 

Η υπόθεση του Sachs συνίστατο στο ότι, υπό συνθήκες διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου, αναμένουμε, κάθε αύξηση της εγχώριας επένδυσης (αποταμίευσης) να έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος (πλεονάσματος) στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών συγκεκριμένης χώρας (επένδυση κι αποταμίευση δε σχετίζονται). Πρόκειται 

στην ουσία για το επιχείρημα των FH (1980), αντεστραμμένο.  

Όμοια με το Sachs, ο Krol (1996) λαμβάνει υψηλές αρνητικές και στατιστικά σημαντικές 

τιμές για το συντελεστή b  της Εξίσωση 2-16 (Krol, 1996, σ.σ. 471, 472). Λαμβάνει όμως 

υψηλές, θετικές και στατιστικά σημαντικές τιμές και για το συντελεστή b  της Εξίσωση 
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2-17, εν αντιθέσει με το Sachs, ο οποίος δεν είχε βρει σημαντική σχέση μεταξύ εγχώριας 

αποταμίευσης κι Ισοζύγιου Τρεχουσών Συναλλαγών (Krol, 1996, σ. 472).  

Σε κάθε περίπτωση, αμφότερα τα ευρήματα του Krol (1996) (υψηλές, αρνητικές και 

στατιστικά σημαντικές τιμές για το συντελεστή b  της εγχώριας επένδυσης κι υψηλές, 

θετικές και στατιστικά σημαντικές τιμές για το συντελεστή b  της εγχώριας αποταμίευσης), 

παραπέμπουν στην ύπαρξη μίας γενικά υψηλής διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, με 

βάση τη λογική του 'παράδοξου FH' (Krol, 1996, σ. 472). 

Θ' αναφερθούμε πιο λεπτομερώς στο άρθρο τού Krol παρακάτω, στην υποενότητα 2.3.1. 

Οι Coiteux κι Olivier (2000) ξεκινούν συνοψίζοντας το επιχείρημα του Sinn (1992) ως εξής: 

λόγω ακριβώς του διαχρονικού περιορισμού τού προϋπολογισμού τής οικονομίας, τυχόν 

ελλείμματα ή πλεονάσματα του Ισοζυγίου δεν είναι δυνατό να διαιωνίζονται κι επομένως, το 

ύψος της επένδυσης συγκεκριμένης χώρας, δεν είναι δυνατό ν’ αποκλίνει μακροπρόθεσμα 

κατά πολύ από το αντίστοιχο ύψος της αποταμίευσής της, γεγονός που με τη σειρά του 

σημαίνει ότι οι συντελεστές σχέσης των δύο μεγεθών θα είναι υψηλότεροι μακροπρόθεσμα 

παρά βραχυπρόθεσμα. Αναμένουμε επομένως μία μεγαλύτερη σχέση επένδυσης - 

αποταμίευσης, σε μακροπρόθεσμο, παρά βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Αυτός ακριβώς 

είναι ο λόγος για τον οποίον ο Sinn (1992) προτείνει τη χρήση ετήσιων δεδομένων, έναντι 

των μέσων όρων των δεδομένων για μικρού εύρους χρονικές υποπεριόδους. (σ. 536). 

Οι Coiteux κι Olivier (2000) χρησιμοποιούν την κλασσική σχέση FH που είχε 

χρησιμοποιήσει κι ο Sinn (1992), τόσο με τα ετήσια δεδομένα που διαθέτουν, όσο και με 

τους μέσους όρους τους, για την περίοδο 1960-1995, αλλά και το υπόδειγμα της Εξίσωση 

2-15 (μεικτά στοιχεία), την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο Krol (1996), αρχικά 

συμπεριλαμβάνοντας στο δείγμα τους το Λουξεμβούργο κι εν συνεχεία αφαιρώντας το (σ. 

538). Κι αυτό, διότι όπως σημειώνουν, η κύρια διαφορά μεταξύ της προσέγγισης του Sinn 

(1992) και του Krol (1996) (πέραν φυσικά τού ότι ο πρώτος χρησιμοποίησε δεδομένα 

διατομής, ενώ ο δεύτερος μεικτά στοιχεία), έγκειται στο ότι ο πρώτος είχε αφαιρέσει το 

Λουξεμβούργο από το δείγμα του των είκοσι τριών (23) χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, ενώ ο 

δεύτερος το είχε συμπεριλάβει στο δείγμα του των είκοσι μίας (21) χωρών-μελών του 

ΟΟΣΑ (Coiteux και Olivier, 2000, σ. 537). 

Οι Coiteux κι Olivier (2000) χρησιμοποιούν δεδομένα για το σχηματισμό ακαθάριστου 

πάγιου κεφαλαίου και για την ακαθάριστη αποταμίευση είκοσι δύο (22) χωρών-μελών τού 

ΟΟΣΑ, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο 1960-1995.  
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Πράγματι, διαπιστώνουν αρχικά, ότι με τη χρησιμοποίηση του υποδείγματος εκτίμησης που 

χρησιμοποίησε κι ο  Sinn, η αφαίρεση του Λουξεμβούργου από το δείγμα, οδηγεί σε κάθε 

περίπτωση σε υψηλότερες εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή  , παρότι το γενικό 

υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο αυτός μεταβάλλεται διαχρονικά δε διαφοροποιείται 

ιδιαίτερα κι αποκαλύπτει, ούτως ή άλλως, έναν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας της σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης (σ.σ. 538, 539). Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη, όταν οι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν τους μέσους όρους των δεδομένων τους, αντί των ετήσιων 

παρατηρήσεών τους. 

Το ίδιο αποτέλεσμα λαμβάνουν οι Coiteux κι Olivier, όταν χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του 

Krol (Εξίσωση 2-15) και πάλι συμπεριλαμβάνοντας κι αποκλείοντας διαδοχικά το 

Λουξεμβούργο από το δείγμα των παρατηρήσεών τους: οι εκτιμηθείσες τιμές του   στην 

πρώτη περίπτωση υπολείπονται σαφώς των αντίστοιχων τιμών τής δεύτερης περίπτωσης. 

Επομένως, χρησιμοποιώντας διαδοχικά την προσέγγιση του Sinn (απλή σχέση FH-ετήσια 

δεδομένα), την προσέγγιση του Sinn για τους μέσους όρους ορισμένων περιόδων των 

δεδομένων και την προσέγγιση του Krol (υπόδειγμα ανάλυσης μεικτών στοιχείων τής 

Εξίσωση 2-15), με και χωρίς την ακραία παρατήρηση τού Λουξεμβούργου, οι Coiteux και 

Olivier βρίσκουν πως ο παράγοντας ο οποίος διαφοροποιεί τ' αποτελέσματά τους είναι η 

ενσωμάτωση ή μη τού Λουξεμβούργου στο δείγμα. 

Θεωρούν συνεπώς, ότι έχουν ερμηνεύσει εν πολλοίς το λόγο για τον οποίο ο Krol (1996) 

κατέληξε ν' απορρίψει την υπόθεση του 'παράδοξου FH' περί της έλλειψης διεθνούς 

κινητικότητας του κεφαλαίου: συμπεριλαμβάνοντας στο δείγμα του το Λουξεμβούργο, 

έλαβε μεροληπτικές προς τα κάτω εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή  .  

Τελικά, οι συγγραφείς, κατ' αντιστοιχία με το Sinn, θεωρούν πως δεν είναι σε θέση ν' 

απορρίψουν οι ίδιοι το 'παράδοξο FH', διότι είτε συμπεριληφθεί το Λουξεμβούργο στο υπό 

εξέταση δείγμα, είτε όχι, οι βαθμοί σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης που 

λαμβάνουν, παραμένουν ούτως ή άλλως υψηλοί (σ. 539). Υπ' αυτήν την έννοια, τόσο ο Sinn 

(1992), όσο κι οι ίδιοι οι Coiteux και Olivier (2000), διαφοροποιούνται από τον Krol (1996), 

στο ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τους FH (1980), ενώ ο Krol τούς διαψεύδει, θεωρώντας 

ότι υπάρχει μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ ένας υψηλός βαθμός 

κινητικότητας του κεφαλαίου. 

Θ' αναφερθούμε πιο εκτενώς στο άρθρο των Coiteux και Olivier παρακάτω, στην 

υποενότητα 2.3.1. 
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Ο Jansen (1997) χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσομοίωσης Monte Carlo για να παραγάγει 

δεδομένα γύρω από την αποταμίευση και την επένδυση και να συγκρίνει σε μεταγενέστερο 

στάδιο τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες δειγματοληψίας, οι οποίες απαντώνται στη σχετική 

με το 'παράδοξο FH βιβλιογραφία: αυτήν των ίδιων των FH, η οποία ως γνωστόν, 

χρησιμοποιεί μέσους όρους δεδομένων, για χρονικές περιόδους μερικών ετών (τον 

αντίστοιχο συντελεστή, ο Jansen το συμβολίζει με cs
A ), αυτήν που πρότεινε ο Sinn (1992), 

σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προτιμάται η χρήση ετήσιων δεδομένων, διότι η 

χρησιμοποίηση μέσων όρων ωθεί το συντελεστή   προς τη μονάδα (τον αντίστοιχο 

συντελεστή, ο Jansen το συμβολίζει με cs
L ) και μία τρίτη, η οποία χρησιμοποιεί τις 

διαφορές των δεδομένων ανά περιόδους δέκα (10) ετών (τον αντίστοιχο συντελεστή, ο 

Jansen το συμβολίζει με cs
AD ) (σ. 80). 

Οι 'γενετικές διαδικασίες' των δεδομένων του είναι οι εξής: 

- Για τη μεν αποταμίευση, η εξίσωση  2
111 01.0,0~, NSRSR itititit    (η αποταμίευση 

είναι μία διαδικασία 'τυχαίου περιπάτου'), 

- Για τη δε επένδυση, ένα υπόδειγμα 'διόρθωσης λάθους' της μορφής: 

     22
2211 015.0,0~,015.0,0~, NNIRSRSRIR iitititititiit     

(Jansen, 1997, σ. 80). 

Ο Jansen (1997) δίδει συγκεκριμένες τιμές στο συντελεστή   και παρατηρεί τη 

συμπεριφορά των τριών υποδειγμάτων εκτίμησης (FH, Sinn και των διαφορών των 

δεδομένων ανά δέκα έτη), για μία σειρά συγκεκριμένων (θετικών) τιμών της παραμέτρου   

στο παραπάνω υπόδειγμα ECM. Δημιουργεί τελικά διακόσιες πενήντα (250) ομάδες 

δεδομένων (η κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από σαράντα (40) ετήσιες παρατηρήσεις 

για είκοσι πέντε (25) χώρες) (σ. 80). 

Από μία συνολική σύγκριση των τιμών που λαμβάνουν οι συντελεστές cs
A  (FH) και cs

L  

(Sinn), φαίνεται πως, όσο ο συντελεστής   του υποδείγματος 'διόρθωσης λάθους' λαμβάνει 

μεγαλύτερες (θετικές τιμές), ο συντελεστής cs
A  (FH) παρουσιάζει μία πιο ορατή κι ισχυρή 

τάση προς τη μονάδα απ' ό,τι ο συντελεστής cs
L  (Sinn). Το εύρημα αυτό του Jansen 

επιβεβαιώνει στην ουσία το επιχείρημα του Sinn (1992, quoted in Jansen 1997, σ. 81), ότι η 

χρήση μέσων όρων των δεδομένων προκαλεί στο συντελεστή   μεροληψία προς τα άνω 

(τιμές κοντά στη μονάδα). 
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Επιπλέον, δεδομένου ότι στα πλαίσια της θεωρίας των υποδειγμάτων 'διόρθωσης λάθους' 

και της θεωρίας συνολοκλήρωσης εν γένει, μία υψηλή θετική τιμή του συντελεστή   

μεταφράζεται σε ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ της επένδυσης και της 

αποταμίευσης, ή αλλιώς, συνολοκλήρωση των δύο μεγεθών, ο Jansen (1997) αποδεικνύει 

ουσιαστικά ότι οι υψηλές, κοντά στη μονάδα τιμές συντελεστή   γεννώνται λόγω της 

ισχύος τού διαχρονικού περιορισμού τού προϋπολογισμού της οικονομίας κι ότι δεν 

αντιστοιχούν κατ' ανάγκη σ' ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου όπως είχαν 

εικάσει οι Feldstein και Horioka (Jansen, 1997, σ. 82).  

 

2.3.1 Αντικρούοντας τον Krol (1996): το επιχείρημα της 'μεροληψίας 
λόγω επιλογής δείγματος' (sample selection bias) 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο Krol (1996) χρησιμοποιώντας ένα panel ετήσιων δεδομένων 

για την ακαθάριστη και την καθαρή επένδυση κι αποταμίευση είκοσι μίας (21) χωρών-

μελών του ΟΟΣΑ, για τη συνολική χρονική περίοδο 1962-1990, βρήκε πολύ χαμηλότερες 

τιμές για το συντελεστή   από τις μοναδιαίες σχεδόν τιμές που προβλέπει το 'παράδοξο 

FH', οι οποίες μάλιστα εμφανίζουν περαιτέρω μείωση (από 0.20 σε 0.16) για την υποπερίοδο 

1975-1990 (Krol, 1996, σ.σ.  470, 471). Το εύρημά του αυτό, το ερμήνευσε ως μία διάψευση 

του ισχυρισμού των FH (1980) περί ενός μικρού βαθμού διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου για τις ανεπτυγμένες χώρες, θεωρώντας πως εντόπισε έτσι τη γενεσιουργό αιτία 

των υψηλών βαθμών σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης που αυτοί είχαν λάβει, στη 

χρήση μέσων όρων δεδομένων για υποπεριόδους ορισμένων ετών, αντί της ορθής τακτικής 

της χρήσης ετήσιων παρατηρήσεων. 

Υπήρξε ωστόσο αντίλογος και στο επιχείρημα του Krol (1996), ο οποίος όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στην ενότητα 2.3, βασίστηκε με τη σειρά του στο άρθρο τού Sinn (1992). Ο 

αντίλογος συνίσταται στο γεγονός ότι ο Krol (1996) συμπεριέλαβε στο δείγμα του και το 

Λουξεμβούργο, ενώ ο Sinn (1992) το είχε αποκλείσει, θεωρώντας το ως ακραία παρατήρηση 

(outlier), η οποία κατ' ανάγκη δολιεύει τα αποτελέσματα της εκτιμητικής διαδικασίας. 

Στη βάση αυτή, όπως έχουμε ήδη δει, οι Coiteux και Olivier (2000), χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές εκδοχές των υποδειγμάτων εκτίμησης που χρησιμοποίησαν ο Sinn (1992) κι ο 

Krol (1996), βρίσκουν πως όντως, η αφαίρεση του Λουξεμβούργου από το εκάστοτε δείγμα 

(όπως είχε πράξει ο Sinn), ωθεί την εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή   προς τα άνω, 

ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση στην εκτιμητική διαδικασία (σ.σ. 538, 

539).  



Το επιχείρημα του Sinn (1992): ετήσια δεδομένα ή μέσοι όροι δεδομένων; Ο διαχρονικός 
περιορισμός προϋπολογισμού της οικονομίας και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           71 

 

Κι ο Jansen (1999), εκφράζει την απορία του σε σχέση με το εύρημα του Krol (1996) περί 

ενός χαμηλού βαθμού σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης (0.20), δεδομένου ότι μία σειρά 

πρόσφατων μελετών, βασισμένες στη θεωρία της συνολοκλήρωσης, βρίσκουν πως το 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών συνιστά μία στάσιμη μεταβλητή κι ότι επιπλέον, τα 

μεγέθη της επένδυσης και της αποταμίευσης είναι συνολοκληρωμένα, γεγονός που 

ισοδύναμα σημαίνει, πως μακροπρόθεσμα, θα πρέπει ν' αναμένουμε μία σχέση πολύ κοντά 

στη μονάδα μεταξύ τους. Η εν λόγω τάση τής βιβλιογραφίας εντοπίζει στη στασιμότητα του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και στη συνολοκλήρωση της επένδυσης και της 

αποταμίευσης, την έκφραση του λεγόμενου διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού 

της οικονομίας κι όχι κατ' ανάγκην ένα χαμηλό βαθμό διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου (Jansen, 1999, σ. 2). 

Προκειμένου να εξηγήσει την αντιφατικότητα αυτή τού αποτελέσματος του Krol με τις 

επιταγές τής σύγχρονης θεωρίας συνολοκλήρωσης, ο Jansen (1999) επιχειρεί να διαπιστώσει 

την επίδραση που ασκεί η ενσωμάτωση του Λουξεμβούργου στην εκτιμητική διαδικασία. 

Αναπαράγει αρχικά πιστά τον έλεγχο του Krol, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα είκοσι μίας 

(21) χωρών (συμπεριλαμβανόμενου και του Λουξεμβούργου), για την περίοδο 1962-1990 

και την ίδια μ' αυτόν σχέση εκτίμησης (Εξίσωση 2-15 της υποενότητας 2.3). Λαμβάνει μία 

εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή  , της τάξης τού 0.23, η οποία φυσικά βρίσκεται πολύ 

κοντά στην τιμή 0.20 που είχε λάβει κι ο ίδιος ο Krol. Όταν όμως αφαιρεί το Λουξεμβούργο 

από το δείγμα κι επαναλαμβάνει την ίδια ανάλυση παλινδρόμησης, λαμβάνει πλέον τιμή ίση 

με 0.57, η οποία είναι προφανώς κατά πολύ ανώτερη της προηγούμενης (Jansen, 1999, σ. 2). 

Χρησιμοποιώντας στη συνέχεια ένα πιο διευρυμένο δείγμα (παρατηρήσεις για είκοσι 

τέσσερις (24) χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανόμενου του Λουξεμβούργου, για το 

κατά τι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 1960-1994), λαμβάνει τιμή συντελεστή   ίση με 

0.37. Όταν αφαιρεί κι απ' αυτό το δείγμα το Λουξεμβούργο, η τιμή εκτινάσσεται και πάλι 

στο 0.60 (σ. 2). 

Αφαιρώντας το Λουξεμβούργο από το διευρυμένο δείγμα των είκοσι τεσσάρων (24) χωρών 

κι επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για τις δύο υποπεριόδους 1960-1974 και 1975-1994, 

λαμβάνει τιμές συντελεστή   ίσες με 0.57 και 0.52 αντίστοιχα (σ. 2). 

Τέλος, έχοντας και πάλι αποκλείσει το Λουξεμβούργο από το δείγμα του, αλλά επιτρέποντας 

στο συντελεστή   να λαμβάνει διαφορετική τιμή από έτος σε έτος, ο Krol (1996) λαμβάνει 

μέση τιμή  , ίση με 0.60 (σ. 2). 



Το επιχείρημα του Sinn (1992): ετήσια δεδομένα ή μέσοι όροι δεδομένων; Ο διαχρονικός 
περιορισμός προϋπολογισμού της οικονομίας και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           72 

 

Όταν συγκρίνει τις εκτιμηθείσες τιμές από τη χρησιμοποίηση μεικτών στοιχείων με τις 

αντίστοιχες από τη χρησιμοποίηση δεδομένων διατομής (όταν δηλαδή εξαλείφει την 

εικονική μεταβλητή  ic  της Εξίσωση 2-15, θέτοντάς την ίση με το μηδέν), διαπιστώνει ότι 

οι πρώτες, υπερβαίνουν συστηματικά τις δεύτερες. 

Το συμπέρασμα είναι προφανές και διττό: η ενσωμάτωση του Λουξεμβούργου στο δείγμα 

του, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση μεικτών στοιχείων έναντι των απλών δεδομένων 

διατομής, δολίευσαν σημαντικά προς τα κάτω τις τιμές που είχε λάβει ο Krol (1996), 

οδηγώντας τον στο λανθασμένο συμπέρασμα, ότι ο βαθμός διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερος αυτού που προβλέπει το 'παράδοξο 

FH'. 

Πέραν του ελέγχου ισχύος του λεγόμενου 'μεγέθους χώρας' ως γενεσιουργού αιτίας των 

υψηλών κατά FH βαθμών σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης (βλ. υποενότητα 2.2.4), ο 

Murphy (1984) ελέγχει επίσης, το κατά πόσο συγκεκριμένες ακραίες παρατηρήσεις του 

δείγματός του ασκούν δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση των βαθμών σχέσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης.  

Από ένα απλό διάγραμμα διασποράς (scatter diagram), αλλά κι από κάποιες πιο τυπικές 

αναλύσεις σχετικές με την αντιμετώπιση των λεγόμενων ακραίων παρατηρήσεων (outliers), 

όπως αυτή που πρότειναν οι Belsley, Kuh και Welsch (1980, αναφέρεται στη σημείωση 14 

τού Murphy 1984, σ. 341), γίνεται φανερό, ότι μόνον τρεις τέτοιου είδους ακραίες 

παρατηρήσεις (Ιαπωνία, Η.Β. και Η.Π.Α.), επηρεάζουν δυσανάλογα τη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων που παράγει η κλασσική σχέση εκτίμησης FH (Murphy 1984, σ. 333).  

Αφαιρώντας από τα δεδομένα του τις ακραίες αυτές παρατηρήσεις, ο Murphy λαμβάνει τιμή 

συντελεστή   ίση με 0.57, δηλαδή μία τιμή πολύ κοντά σ' αυτήν που έλαβε και για την 

υποομάδα των μικρού μεγέθους χωρών (0.59)34.  

                                                      
34 Υπενθυμίζουμε, ότι ο Murphy (1984) είχε υποδιαιρέσει το συνολικό του δείγμα δεκαεπτά (17) 
χωρών, σε δύο υποομάδες: η πρώτη, αποτελούμενη από τις επτά (7) μεγαλύτερες κι η δεύτερη, από 
τις υπόλοιπες δέκα (10) μικρότερου μεγέθους χώρες. Για το σύνολο του δείγματός του έλαβε τιμή 
συντελεστή   ίση με 0.9, για την υποομάδα των μεγάλων χωρών τιμή ίση με 0.98 και για την 

υποομάδα των μικρότερου μεγέθους χωρών τιμή ίση με 0.59 (Murphy, 1984, σ. 333). Το γεγονός ότι, 
αφαιρώντας από το σύνολο του δείγματός του τις ακραίες παρατηρήσεις της Ιαπωνίας, του Η.Β. και 
των Η.Π.Α., λαμβάνει τιμή ίση με 0.57, σημαίνει ουσιαστικά ότι μόνο τρεις χώρες μεγάλου μεγέθους, 
δημιουργούν μία μεγάλη διαφορά στην εκτιμηθείσα τιμή του   και κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Murphy 

εικάζει ότι οι περίπου ίσοι με τη μονάδα βαθμοί σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης των FH (1980) 
μπορεί τελικά να οφείλονται στη δυσανάλογη επενέργεια λίγων μεγάλων κι οικονομικά ισχυρών 
χωρών. 



Το επιχείρημα του Sinn (1992): ετήσια δεδομένα ή μέσοι όροι δεδομένων; Ο διαχρονικός 
περιορισμός προϋπολογισμού της οικονομίας και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           73 

 

Συμπεραίνει ως εκ τούτου, ότι οι εκτιμηθείσες τιμές των FH (1980), είναι πιθανό να είναι 

απλά αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κατανομής των παρατηρήσεων του δείγματός τους, 

παρά μία αξιόπιστη ένδειξη της επιρροής που ασκεί μία μεταβολή της εγχώριας 

αποταμίευσης επί της εγχώριας επένδυσης.  

Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει ο Murphy (1984), το γεγονός της υψηλής ευαισθησίας τής 

σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης στον αποκλεισμό τριών μόνο παρατηρήσεων, θέτει 

σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με την ανθεκτικότητα (robustness) των εκτιμήσεων των FH 

(1980) κι εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη χρησιμότητα της προσέγγισής τους ως ενός 

ελέγχου του βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (1984, σ. 333). 

Ο Wong (1990) ξεκινά την ανάλυσή του μ' ένα δείγμα σαράντα πέντε (45) αναπτυσσόμενων 

χωρών, θέλοντας συνειδητά να διαφοροποιηθεί από την επίσημη τάση τού μεγαλύτερου 

μέρους της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας να χρησιμοποιεί δείγματα 

αποτελούμενα από ανεπτυγμένες χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ (σ. 61). Τα δεδομένα του 

αναφέρονται στη χρονική περίοδο 1975-1981.  

Ο Wong (1990) αφαιρεί από το δείγμα του, αρχικά δύο (2) χώρες-μέλη του OPEC υψηλών 

εισοδημάτων και σε δεύτερη φάση, πέντε (5) χώρες, για τις οποίες η απόλυτη τιμή τής 

διαφοράς επένδυσης - αποταμίευσης απέχει περισσότερο από δύο τυπικές αποκλίσεις από το 

μέσο του δείγματος (σ. 61). Στην πρώτη περίπτωση (της αφαίρεσης των δύο χωρών-μελών 

τού OPEC), η εκτιμηθείσα τιμή του  , ελάχιστα απέχει από την αντίστοιχη για το συνολικό 

του δείγμα (0.11 έναντι 0.0820, αντίστοιχα).  

Στη δεύτερη όμως (της αφαίρεσης των πέντε χωρών), η διαφορά μεταξύ των τιμών τού   

είναι ευκρινής (0.613 έναντι 0.0820, αντίστοιχα), γεγονός που προσφέρει μία πρώτη ένδειξη 

για το ότι συγκεκριμένες ακραίες παρατηρήσεις είναι δυνατό να επηρεάζουν δυσανάλογα τις 

τιμές που παράγει η εκτιμητική διαδικασία (σ. 62). 

Το ίδιο συμβαίνει, ισχυρίζεται ο Wong και με το δείγμα των είκοσι τριών (23) χωρών-μελών 

του ΟΟΣΑ, του αρχικού, επίμαχου άρθρου των FH (1980): εάν απ' αυτό αφαιρέσουμε την 

Ιαπωνία, τις Η.Π.Α. και τη Φινλανδία, θα διαπιστώσουμε ότι η εκτιμηθείσα τιμή τού 

συντελεστή   δεν είναι διαφορετική του μηδενός, από άποψη στατιστικής σημαντικότητας 

(Wong, 1990, σ. 62). 

Από μία πρώτη γραφική απεικόνιση των δεδομένων της, είναι κατ' αρχάς εμφανής η θετική 

συσχέτιση που συνδέει τα μεγέθη της εγχώριων αποταμιεύσεων κι επενδύσεων (σ. 61).  

Αναπαράγοντας κατ' αρχάς την ανάλυση παλινδρόμησης των ίδιων των FH (1980), για τις 

δεκαέξι (16) χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ που αυτοί είχαν χρησιμοποιήσει και για την ίδια 
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χρονική περίοδο (1960-1974), η Tesar λαμβάνει επίσης μία εκτιμηθείσα τιμή για το 

συντελεστή  , ίση με 0.89. 

Η Tesar (1991) χρησιμοποιεί εν συνεχεία δεδομένα για την καθαρή αποταμίευση, την 

καθαρή επένδυση και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ως ποσοστά επί του ΑΕΠ τους), 

είκοσι τεσσάρων (24) χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ, για τη συνολική χρονική περίοδο 1960-

1986 και λαμβάνει τιμή συντελεστή   κατά πολύ μικρότερη (0.35) (σ.σ. 61, 62). 

Αφαιρώντας όμως στη συνέχεια από το δείγμα της των 24 χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ την 

ακραία παρατήρηση του Λουξεμβούργου, για το συνολικό χρονικό εύρος (1960-1986), 

λαμβάνει και πάλι υψηλότερη τιμή για το συντελεστή   (0.84), η οποία επιπλέον είναι 

στατιστικά μη διαφορετική της μονάδας σ' επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Εξάγει το 

συμπέρασμα, ότι η σημαντικά χαμηλότερη τιμή που λαμβάνει για το συντελεστή   για το 

σύνολο των είκοσι τεσσάρων (24) χωρών τού δείγματός της, οφείλεται στην ενσωμάτωση 

στο δείγμα της τής ακραίας παρατήρησης του Λουξεμβούργου (σ.σ. 61, 62). 

Ο Yamori (1995), στον οποίον αναφερθήκαμε και στην υποενότητα 2.2.3, θίγει επίσης το 

ζήτημα των λεγόμενων ακραίων παρατηρήσεων (outliers) και της πιθανής μεροληψίας που 

δύνανται να επιφέρουν στην εκτίμηση του συντελεστή  . Υπενθυμίζουμε, ότι ο Yamori 

μελετά την ισχύ του 'παράδοξου FH' στο εσωτερικό μίας και μόνο χώρας (της Ιαπωνίας), 

χρησιμοποιώντας ένα δείγμα σαράντα επτά (47) νομών της, για τη χρονική περίοδο 1970-

1985. Πριν προχωρήσει στη χρησιμοποίηση συμβαλλουσών μεταβλητών για την απαλοιφή 

τής σχετιζόμενης με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις ενδογένεια, σημειώνει ότι τρεις 

παρατηρήσεις του δείγματός του παρουσιάζουν ένα συνδυασμό δυσανάλογα υψηλών 

ποσοστών αποταμίευσης και χαμηλών ποσοστών επένδυσης (Τόκιο, Οζάκα και Άιτσι), ενώ 

μία ακόμη (Οκινάουα), το αντίστροφο, δηλαδή υψηλό ποσοστό επένδυσης και δυσανάλογα 

χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης. Ο Yamori εκφράζει το φόβο του, ότι τέτοιου είδους ακραίες 

παρατηρήσεις του δείγματός του, είναι πιθανό να επηρεάζουν ουσιαστικά τ' αποτελέσματα 

της ανάλυσής του, χωρίς όμως να εξετάζει περαιτέρω την πιθανότητα αυτή (Yamori, 1995, 

σ. 363). 

Ωστόσο, σε σχέση με την υπόθεση της 'μεροληψίας λόγω επιλογής δείγματος' κι ειδικά για 

την περίπτωση του Λουξεμβούργου, οι Kollias, Mylonidis και Paleologou (2008), στο άρθρο 

των οποίων κάνουμε εκτενέστερη αναφορά και στη σχετική με τη μέθοδο ARDL 

υποενότητα 2.5.8.4, βρίσκουν πως παρατηρείται μικρή μόνο διαφορά στην εκτιμηθείσα τιμή 

τού συντελεστή  , είτε συμπεριληφθεί, είτε όχι, στο υπό εξέταση δείγμα, το 

Λουξεμβούργο. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουν, η εν λόγω εκτιμηθείσα τιμή είναι χαμηλή, 
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γεγονός που τούς οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι ο διαχρονικός περιορισμός του 

προϋπολογισμού της οικονομίας δεν αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα της σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης (Kollias, Mylonidis και Paleologou, 2008, σ. 385). 

 

2.4 Ανάλυση μεικτών στοιχείων (panel data) και το 'παράδοξο FH' 

Οι Fujiki και Kitamura (1995) τονίζουν κατ' αρχάς εμφατικά τη σημασία που έχει η 

πρόβλεψη για ενδεχόμενους παράγοντες ετερογένειας μεταξύ των διαφορετικών χωρών τού 

εκάστοτε δείγματος, στα διαφορετικά υποδείγματα εκτίμησης που έχουν κατά καιρούς 

χρησιμοποιηθεί στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία (Fujiki και Kitamura, 1995, 

σ. 2). 

Σχολιάζουν κατ' αρχάς το ζήτημα τού κατά πόσο η προσέγγιση των FH (1980), της 

χρησιμοποίησης δηλαδή μέσων όρων των δεδομένων τους, για υποπεριόδους μερικών ετών, 

είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, οι FH (1980) υιοθέτησαν αυτήν 

την τακτική, προκειμένου να εξαλείψουν ενδεχόμενη κυκλικότητα από την οποία υποτίθεται 

πως πάσχουν τα ετήσια δεδομένα διατομής.  

Σύμφωνα με τους Fujiki και Kitamura, ο εκτιμητής cŝ 35 δε λαμβάνει υπόψη του 

παράγοντες ετερογένειας μεταξύ των χωρών, όπως οι διαφορές στο σύστημα των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, η συγκεκριμένη φάση τού επιχειρηματικού κύκλου ή το στάδιο 

οικονομικής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο πολλοί ερευνητές στρέφονται 

προς τον εκτιμητή που ουσιαστικά είχαν χρησιμοποιήσει κι οι ίδιοι οι FH (τον οποίον οι 

Fujiki και Kitamura συμβολίζουν με betŵ 36). Ωστόσο, ο betŵ  παρότι είναι ανώτερος του 

αντίστοιχου εκτιμητή cŝ , δε λαμβάνει επίσης υπόψη του ενδεχόμενους παράγοντες 

ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων χωρών, τους οποίους όμως οι ίδιοι ενδιαφέρονται να 

συλλάβουν (σ. 5).  

                                                      
35 Ο εκτιμητής cŝ  αντιστοιχεί στη μέθοδο του Sinn (1992), της χρήσης ετήσιων δεδομένων για ένα 

σύνολο χωρών και για δεδομένη χρονική περίοδο (δεδομένα διατομής). Η σχέση εκτίμησής του, 
σύμφωνα με τους Fujiki και Kitamura (1995) είναι η: 

 tNieSttI ititcscsit ,,...,1,)()(   δεδομένο (Fujiki και Kitamura, 1995, σ.σ. 3,5). 
36 Η αντίστοιχη σχέση εκτίμησης, σύμφωνα με τους Fujiki και Kitamura (1995) είναι η: 

TtNieiSiI ibetwbetw ...,,1,...,,1,)()(   , 

όπου  
T

it

it
T

it

it

GDP

S

T
iS

GDP

I

T
iI

11

1
)(,

1
)(  (Fujiki και Kitamura, 1995, σ. 3). 



Ανάλυση μεικτών στοιχείων (panel data) και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           76 

 

Το ότι ο εκτιμητής cŝ  είναι τελικά ανεπαρκής, οι Fujiki και Kitamura (1995) το 

αποδεικνύουν με το παρακάτω διάγραμμα: 

 

Σχήμα 2-3: Γιατί ο εκτιμητής  cŝ  κατά FH δεν είναι κατάλληλος (Fujiki και Kitamura, 1995, σ. 6) 

Εξετάζοντας χωριστά την κάθε μία από τις τρεις χώρες που εμφανίζονται στο Σχήμα 2-3, 

διαπιστώνουμε ότι επένδυση κι αποταμίευση δε σχετίζονται μεταξύ τους, πλην όμως οι 

μέσοι όροι των ανά χώρα παρατηρήσεων βρίσκονται επάνω στην ευθεία των 45° ( 1ˆ betw ).  

Πρόκειται στην ουσία για το επιχείρημα του Sinn (1992), ενταγμένο φυσικά στο θεωρητικό 

πλαίσιο της ανάλυσης μεικτών στοιχείων, για μία εκτενέστερη συζήτηση του οποίου 

παραπέμπουμε στην υποενότητα 2.3 της διατριβής.  

Συνεπώς, ο εκτιμητής betŵ , σύμφωνα με τους Fujiki και Kitamura (1995), παραβλέπει 

εξίσου με τον εκτιμητή )(ˆ tcs , την όποια ετερογένεια ενυπάρχει στην κάθε μία χώρα (σ. 5).  

Η λύση στην οποία προβαίνουν οι περισσότεροι ερευνητές, είναι η πρόσθεση επιπλέον 

επεξηγηματικών μεταβλητών στα δεξιά της κλασσικής σχέσης εκτίμησης FH. Οι Fujiki και 

Kitamura, προτείνουν αντιθέτως τη χρησιμοποίηση υποδειγμάτων μεικτών στοιχείων κι 

ειδικότερα αυτά των σταθερών αποτελεσμάτων, όπως τα παρακάτω: 

- το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων μονής διαδρομής (one way fixed effect model):  

  TtNieSiI ititofofit ...,,1,...,,1,   , 

Εξίσωση 2-18 

με 0)( iteE , 2)( eiteVar  . 
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Ο εκτιμητής που λαμβάνουμε από το υπόδειγμα αυτό ( of̂ ) λαμβάνει υπόψη του και 

παράγοντες ετερογένειας μεταξύ των διαφορετικών χωρών του δείγματος. 

- Tο υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων διπλής διαδρομής (two way fixed effect model): 

TtNieStiI itittftftfit ...,,1,...,,1,)()()0(   , 

Εξίσωση 2-19 

με 0)( iteE , 2)( eiteVar  .  

Το υπόδειγμα αυτό προσθέτει επιπλέον και μία χρονική εικονική μεταβλητή (time dummy 

variable) )(ttf , κοινή για το σύνολο των χωρών. 

Από εμπειρική άποψη, οι Fujiki και Kitamura (1995), προβαίνουν σε μία διαδικασία 

επιλογής του καταλληλότερου από υποδείγματα εκτίμησης που κατά καιρούς έχουν 

χρησιμοποιηθεί, συγκρίνοντας ανά δύο, τους αντίστοιχους εκτιμητές ( cs  για τα δεδομένα 

διατομής κατά Sinn, ts  για τα δεδομένα χρονοσειρών, betw  για την προσέγγιση των 

μέσων όρων των δεδομένων για ορισμένα έτη που πρότειναν αρχικά οι FH, pool 37 για την 

εκτιμητική η οποία δε λαμβάνει υπόψη της οποιουσδήποτε παράγοντες ετερογένειας 

σχετιζόμενους με τη χώρα και με το χρόνο, of  για την εκτίμηση σταθερών επιδράσεων 

μονής διαδρομής και tf  για την εκτίμηση σταθερών επιδράσεων διπλής διαδρομής) (σ.σ. 7, 

8). 

Τα δεδομένα τους αναφέρονται σε είκοσι τρεις (23) χώρες τού ΟΟΣΑ και στη χρονική 

περίοδο 1960-1989, ενώ ως μεταβλητές τους χρησιμοποιούν την καθαρή εγχώρια επένδυση, 

την καθαρή εγχώρια αποταμίευση και το ΑΕΠ. Επίσης, συνεπείς με το ρεύμα εκείνο της 

βιβλιογραφίας το οποίο λαμβάνει υπόψη του τον κίνδυνο εξαγωγής εσφαλμένων 

συμπερασμάτων από την ενσωμάτωση στο δείγμα συγκεκριμένων ακραίων παρατηρήσεων, 

δε συμπεριλαμβάνουν στο δείγμα τους το Λουξεμβούργο (σ. 9). 

Διαιρώντας τη συνολική χρονική περίοδο των δεδομένων τους σε υποπεριόδους των δέκα 

(10) ετών και συγκρίνοντας μεταξύ τους τις τιμές των παραπάνω διαφορετικών εκτιμητών, 

διαπιστώνουν κατ' αρχάς, ότι οι συντελεστές pool̂  και betŵ  κινούνται πολύ κοντά στη 

                                                      
37 Ο εκτιμητής αυτός δε λαμβάνει υπόψη του τις όποιες διαφοροποιήσεις που σχετίζονται με τη χώρα 
ή με το χρόνο και δίδεται από τον τύπο: TtNieSI ititpoolpoolit ...,,1,...,,1,    (Fujiki 

και Kitamura, 1995, σ. 3). 
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μονάδα. Ο συντελεστής of̂  αντιθέτως, λαμβάνει τιμές σημαντικά κατώτερες της μονάδας, 

από στατιστικής άποψης.  

Ωστόσο, συγκρίνοντας τις διάφορες προσεγγίσεις μεταξύ τους (μέσω F-στατιστικών), 

αποδεικνύεται ότι ο συντελεστής of̂  δεν καθίσταται δυνατό να επιλεγεί έναντι του tsi)(̂ , 

παρά μόνο για τις υποπεριόδους 1963-1972 και 1979-1988 (σ. 9).  

Μία αρχική σκέψη των Fujiki και Kitamura για τα παραπάνω αποτελέσματα, είναι ότι η 

δεκαετία είναι εξ ορισμού μία αρκετά μεγάλη περίοδος, ώστε να δικαιολογήσει τη 

διατήρηση ενός κοινού, σταθερού χαρακτηριστικού (fixed effect) μεταξύ διαφορετικών 

χωρών (σ. 9). 

Επαναλαμβάνοντας λοιπόν τη διαδικασία, αλλά υποδιαιρώντας πλέον τη συνολική χρονική 

περίοδο σε υποπεριόδους των πέντε ετών, οι Fujiki και Kitamura (1995) λαμβάνουν και πάλι 

τιμές  τού συντελεστή of̂  σημαντικά κάτω της μονάδας και τιμές πολύ κοντά στη μονάδα 

για τους συντελεστές pool̂  και betŵ .  

Αυτήν τη φορά, σε δώδεκα (12) εκ των είκοσι έξι (26) περιπτώσεων, δεν καθίσταται δυνατή 

η απόρριψη του of̂  έναντι του tsi)(̂ , σ’ επίπεδο σημαντικότητας 5% (Fujiki και 

Kitamura, 1995, σ. 9). 

Συνολικά, ο εκτιμητής of̂  επιλέγεται κυρίως για τις υποπεριόδους των τελών τής δεκαετίας 

τού '60 και των αρχών τής δεκαετίας τού '70, γεγονός που σύμφωνα με τους Fujiki και 

Kitamura, αποδεικνύει ότι το υπόδειγμα μεικτών στοιχείων σταθερών επιδράσεων μονής 

διαδρομής συλλαμβάνει πιο αποτελεσματικά τον κοινό παράγοντα τού ειδικού καθεστώτος 

συναλλαγματικών ισοτιμιών που είχε επιβάλλει ο Νίξον κατά την εν λόγω περίοδο (σ. 9). 

Με τη γενική απελευθέρωση των περιορισμών στη διακίνηση των κεφαλαίων διεθνώς που 

σήμανε η δεκαετία του ’80, κατέστη ευκολότερη η μεταβίβαση των κάθε λογής οικονομικών 

κραδασμών από χώρα σε χώρα, μ’ αποτέλεσμα το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων διπλής 

διαδρομής (two way fixed effect model) να είναι πια αυτό που περιγράφει καλύτερα τη νέα 

διεθνή συγκυρία (Fujiki και Kitamura, 1995, σ. 9).  

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, οι εκτιμηθείσες τιμές τού συντελεστή   που λαμβάνουν οι 

Fujiki και Kitamura (1995), με τα διάφορα υποδείγματα εκτίμησης, είναι χαμηλότερες τής, 

σχεδόν ίσης με τη μονάδα τιμής, που φυσιολογικά θα προέβλεπε το 'παράδοξο FH', γεγονός 

το οποίο τους οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι τελικά το εν λόγω 'παράδοξο', ίσως δεν είναι όσο 
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ανθεκτικό πιστεύεται γενικά κι ότι επομένως, παρατηρείται ένας μεγαλύτερος βαθμός 

κινητικότητας του κεφαλαίου μεταξύ των χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ (σ. 9). 

Ο Adey (2003), εκτός της παραδοσιακής ανάλυσης διατομής, στην οποία έχουμε αναφερθεί 

στην υποενότητα 2.2.3, χρησιμοποιεί κι ανάλυση μεικτών στοιχείων.  

Η σχέση εκτίμησής του είναι η ίδια μ' αυτήν της ανάλυσης δεδομένων διατομής (βλ. 

Εξίσωση 2-12), με τη διαφορά φυσικά, ότι αυτήν τη φορά τα δεδομένα δεν αναφέρονται σε 

μέσους όρους υποπεριόδων μερικών ετών, αλλά μεταβάλλεται τόσο ο χρόνος (δείκτης t ), 

όσο κι η χώρα (δείκτης i ): 

       
itit

ititititititit

gInc

gPopYTYSXXYSYI








_

_

4

322111  

Εξίσωση 2-20 

Το δείγμα τού Adey (2003) στην περίπτωση της ανάλυσης μεικτών στοιχείων αποτελείται 

από είκοσι μία (21) χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ και καλύπτει την περίοδο 1970-2000 (σ. 1). 

Από μεθοδολογικής άποψης, ακολουθεί και για την ανάλυση μεικτών στοιχείων του, 

ακριβώς τα ίδια βήματα μ’ αυτά που είχε ακολουθήσει στην ανάλυση των δεδομένων 

διατομής: αρχικά, εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για τη δεύτερη από τις 

ταυτόχρονες εξισώσεις του (την Εξίσωση 2-13, προσαρμοσμένη για μεικτά στοιχεία), στη 

συνέχεια έλεγχο ομοσκεδαστικότητας, έλεγχο αυτοσυσχέτισης και τελικά, εκ νέου εκτίμηση 

της ίδιας σχέσης μέσω της μεθόδου Εφικτών Γενικευμένων Ελαχίστων Τετραγώνων 

(Feasible Generalized Least Squares - FGLS). Στη συνέχεια, εκτίμηση της σχέσης τής 

Εξίσωση 2-20, υπό τις δύο εκδοχές της, ανάλογα με τον ορισμό που δίδεται στη μεταβλητή 

itX 38, στις οποίες έχουμε αναφερθεί στην υποενότητα 2.2.3. 

Από τις διαφορετικές υπάρχουσες προσεγγίσεις ανάλυσης μεικτών στοιχείων, επιλέγει αυτήν 

των σταθερών επιδράσεων (fixed effects) (σ. 6). 

Όσον αφορά στους ελέγχους για ετεροσκεδαστικότητα κι αυτοσυσχέτιση που διενεργεί 

αρχικά για τη δεύτερη από τις ταυτόχρονες εξισώσεις του, δεν καθίσταται δυνατή η 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της ομοσκεδαστικότητας, ούτε της μηδενικής υπόθεσης 

της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους (σ. 6). 

                                                      
38 Υπενθυμίζουμε, ότι η μεταβλητή iX  αντιστοιχεί στο βαθμό στον οποίον η οικονομία 

συγκεκριμένης χώρας είναι 'ανοικτή' ή 'κλειστή'. 
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Όσον αφορά στην ίδια την εκτίμηση του συντελεστή 1  της Εξίσωση 2-20, λαμβάνει μία 

τιμή ακριβώς ίση με τη μονάδα, γεγονός που έρχεται προφανώς σ' απόλυτη συμφωνία με το 

αρχικό εύρημα των FH (1980) (Adey, 2003, σ. 7).  

Απέναντι σ’ αυτό το αποτέλεσμα, ο Adey (2003) εμφανίζεται ιδιαίτερα σκεπτικιστής, 

θεωρώντας το μη ρεαλιστικό, παρά το ότι βρίσκεται σε συμφωνία με τ’ αντίστοιχα 

αποτελέσματα των Feldstein και Horioka (1980, αναφέρεται στο Adey 2003, σ. 7).  

Όταν ως υπόδειγμα εκτίμησής του χρησιμοποιεί το αρχικό απλό υπόδειγμα των FH, 

προσαρμοσμένο φυσικά για ανάλυση μεικτών στοιχείων, λαμβάνει τιμή συντελεστή   ίση 

με 0.65, όμως ο Adey επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δυνατό να δεχθεί αυτήν την τιμή ως 

ρεαλιστική, δεδομένου ότι συνεχίζει να πάσχει από σημαντικό βαθμό μεροληψίας λόγω 

παράλειψης επεξηγηματικών μεταβλητών (σ. 7).  

Επιστρέφοντας στην Εξίσωση 2-20 και χρησιμοποιώντας το δεύτερο ορισμό τής μεταβλητής 

itX   ii GDPX log , ο Adey λαμβάνει και πάλι αρνητική εκτιμηθείσα τιμή για το 

συντελεστή 1  (όπως ακριβώς συνέβη και με την ανάλυση των δεδομένων διατομής του). 

Για το λόγο αυτό, αποφασίζει να εγκαταλείψει το δεύτερο ορισμό τής μεταβλητής itX  και 

να στρέψει την προσοχή του προς τον πρώτο ορισμό της (   ii GDPimpX  exp ). Η 

αρχική εκτίμηση OLS παράγει εκτιμηθείσα τιμή συντελεστή 1 , ίση με 0.48 (Adey, 2003, 

σ. 7). 

Την τιμή αυτή ο Adey τη θεωρεί παρόμοια με τις αντίστοιχες μεγάλου μέρους τής 

σύγχρονης, σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας και συμπεραίνει, ότι ακόμη και με 

τη χρήση μεγαλύτερης ακρίβειας οικονομετρικών τεχνικών (όπως η ανάλυση μεικτών 

στοιχείων), το 'παράδοξο' συνεχίζει να υφίσταται (Adey, 2003, σ. 8). 

Ο Aristovnik (2005) επικεντρώνει στις οικονομίες τού τέως Ανατολικού μπλοκ κι επιδιώκει 

να διερευνήσει τη σχέση που συνδέει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, αφενός με τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό κι αφετέρου  με την εγχώρια επένδυση. Αυτή η δεύτερη σχέση 

συνδέεται προφανώς και με το λεγόμενο 'παράδοξο FH'.  

Εφαρμόζει ανάλυση μεικτών στοιχείων για ένα δείγμα είκοσι επτά (27) οικονομιών σε 

μετάβαση, για την περίοδο 1990-2003. Οι είκοσι επτά (27) αυτές οικονομίες του Aristovnik 

ομαδοποιούνται αναλυτικά σε: οκτώ (8) οικονομίες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης 

(CEE), σε επτά (7) οικονομίες της Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης (SEE) και σε δώδεκα 

(12) οικονομίες τής λεγόμενης Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών (CIS) (Aristovnik, 

2005, σ. 13). 
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Η βασική του σχέση εκτίμησης είναι η παρακάτω: 

itittiit xCA   , 

Εξίσωση 2-21 

όπου: 

- itCA  είναι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, εκπεφρασμένο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, 

- ο όρος i  αντιπροσωπεύει τα ειδικά χαρακτηριστικά (country effects) που προσιδιάζουν 

στη συγκεκριμένη χώρα i , 

- t  είναι ο όρος ο οποίος ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνδέονται με 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τα οποία παραμένουν σταθερά για όλες τις οικονομίες 

του δείγματος, 

-    είναι το διάνυσμα των συντελεστών παλινδρόμησης, 

- itx  είναι το διάνυσμα των ανεξάρτητων μεταβλητών, στις οποίες περιλαμβάνεται ο 

Κρατικός Προϋπολογισμός (government budget balance - GB) κι η εγχώρια επένδυση (I)39, 

αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του ΑΕΠ και 

- it  είναι ένας όρος λάθους, ο οποίος ενσωματώνει τα λάθη από την παράλειψη 

μεταβλητών (omitted variables), τα οποία αναφέρονται τόσο στις διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, όσο και στις διαφορετικές οικονομίες (Aristovnik, 2005, σ. 13). 

Διενεργώντας τους κατάλληλους ελέγχους, ο Aristovnik βρίσκει ετεροσκεδαστικότητα 

διαμέσου των panels του, διαστρωματική συσχέτιση (με μόνη εξαίρεση το panel των χωρών 

της Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης) κι αυτοσυσχέτιση σ' όλα τα panels (Aristovnik, 2005, 

σ.σ. 14, 15). Γι' αυτόν το λόγο επιλέγει το υπόδειγμα των τυχαίων επιδράσεων (random-

effects model - REM) για τις χώρες CEE (Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης), το υπόδειγμα 

συνδυασμένων κανονικών ελαχίστων τετραγώνων (pooled Ordinary Least Squares - pooled 

OLS) για τις χώρες SEE (Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης) και τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων με διορθωμένα τυπικά λάθη μεικτών στοιχείων (OLS-PCSE), όπως την είχαν 

προτείνει οι Beck και Katz (1996), για τις χώρες τής λεγόμενης Κοινοπολιτείας 

Ανεξάρτητων Χωρών (CIS), όσο και για το σύνολο των χωρών που βρίσκονται σε 

διαδικασία μετάβασης (Aristovnik, 2005, σ. 15). 

                                                      
39 Σημειωτέον, ότι ως επένδυση (I), ο Aristovnik (2005) χρησιμοποιεί τον Ακαθάριστο Σχηματισμό 
Κεφαλαίου (Gross Capital Formation - GCF) (Aristovnik, 2005, σ. 14). 
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Πριν προχωρήσει στην κυρίως ανάλυσή του με βάση τις παραπάνω τρεις εναλλακτικές 

μεθοδολογίες, ο Aristovnik (2005) εξετάζει πρώτα τις μερικές συσχετίσεις μεταξύ των 

μεταβλητών του. 

Οι τιμές των μερικών συσχετίσεων μεταξύ του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και του 

Κρατικού Προϋπολογισμoύ (CAB και GB), είναι γενικά θετικές και σχετικά χαμηλές για τις 

τρεις υποομάδες χωρών, πλην όμως εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα για τις διαφορετικές 

χώρες που απαρτίζουν την κάθε υποομάδα, γεγονός που παραπέμπει στην ύπαρξη 

σημαντικής ετερογένειας στα τρία επιμέρους panels (Aristovnik, 2005, σ. 16). 

Μεγαλύτερη ομοιογένεια εμφανίζουν οι μερικές συσχετίσεις μεταξύ του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών και της επένδυσης (CAB και I): ειδικά για τις χώρες της Κεντρικής 

κι Ανατολικής Ευρώπης (CEE) κι αυτές της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών (CIS) και 

σε μικρότερο βαθμό για τις χώρες της Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης (SEE), έχουν το 

σωστό (αρνητικό) πρόσημο και μία αρκετά υψηλή απόλυτη τιμή), όπως θα υπαγόρευε κι η 

θεωρία40 (σ. 16). 

Εφαρμόζει εν συνεχεία τις τέσσερις διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης μεικτών στοιχείων 

που αναφέρουμε παραπάνω, για κάθε μία από τις υποομάδες χωρών, αλλά και για το σύνολό 

τους, με σκοπό την περαιτέρω διάγνωση της σχέσης που συνδέει το Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών με την επένδυση και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Για το σύνολο των χωρών του δείγματός του (υπενθυμίζουμε ότι γι' αυτήν την περίπτωση ο 

Aristovnik έχει επιλέξει ως καταλληλότερη τη μέθοδο εκτίμησης OLS-PCSE), η τιμή τού 

συντελεστή παλινδρόμησης που λαμβάνει για τη σχέση Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

και Κρατικού Προϋπολογισμού (CA και GB) είναι της τάξης του 0.87: μία αύξηση στο 

έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά 1%, οδηγεί σε μία αντίστοιχη αύξηση της 

τάξης τού 0.87% στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Επιπλέον, η σχέση 

μεταξύ των δύο μεγεθών εμφανίζεται υψηλότερη για τις χώρες CIS και SEE, γεγονός που 

                                                      
40 Η ισχύς του 'παράδοξου FH', σημαίνει ότι κάθε αύξηση της εγχώριας αποταμίευσης κατά μία 
μονάδα εγχώριου νομίσματος, σημαίνει μία ελάχιστα μικρότερη αύξηση της εγχώριας επένδυσης. Εάν 
π.χ. ο συντελεστής   έχει τιμή ίση με 0.9, τότε κάθε αύξηση, έστω κατά €1 της εγχώριας 

αποταμίευσης, θα σημάνει μία αντίστοιχη αύξηση της εγχώριας επένδυσης κατά €0.9, κάτι το οποίο 
θα μεταφραστεί σε μία δημιουργία ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ίση με 

1.09.01  IS . Επομένως, υπό συνθήκες 'έλλειψης διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου' κατά FH (υψηλές τιμές συντελεστή  ), αναμένουμε μικρούς κι αρνητικούς βαθμούς 

σχέσης μεταξύ Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (CAB) κι επένδυσης (I), ενώ υπό συνθήκες 
'υψηλού βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου' κατά FH (χαμηλές τιμές συντελεστή  ), 

αναμένουμε τιμές συσχέτισης μεταξύ Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (CAB) κι επένδυσης (I) 
κοντά στο -1. 
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σχετίζεται φυσικά με το μικρότερο βαθμό ανάπτυξης ή/και ρύθμισης των κεφαλαιαγορών 

των χωρών αυτών, σε σχέση με τις χώρες CEE (Aristovnik, 2005, σ.σ. 16, 17).  

Το εύρημα αυτό οδηγεί τον Aristovnik στο να συμπεράνει, ότι τελικά, η υπόθεση της 

Ρικαρδιανής Ισοδυναμίας (ότι δηλαδή, οποιαδήποτε αύξηση στο έλλειμμα του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών αντισταθμίζεται από μία ίσου ύψους αύξηση της ιδιωτικής 

αποταμίευσης) δε φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση των χωρών σε διαδικασία μετάβασης. 

Η ιδιωτική αποταμίευση των υπό εξέταση χωρών, δεν είναι αρκετή ώστε ν' αντισταθμίσει 

την όποια πτώση της δημόσιας αποταμίευσής τους, μ' αποτέλεσμα, τα όποια ελλείμματα 

εμφανίζονται στο σκέλος της δημόσιας αποταμίευσης να διοδεύονται σχεδόν εις ολόκληρο 

στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών με τη μορφή του ελλείμματος. Η χρηματοδότηση των 

ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού γίνεται από το εξωτερικό μάλλον, παρά από 

ίδιους αποταμιευτικούς πόρους. Επομένως, η υπόθεση των λεγόμενων 'δίδυμων 

ελλειμμάτων' επιβεβαιώνεται γενικά (Aristovnik, 2005, σ.σ. 3 και 16).  

Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών κι επένδυσης, ζήτημα το 

οποίο ενδιαφέρει περισσότερο στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο Aristovnik (2005) 

λαμβάνει από την Εξίσωση 2-21 τιμή συντελεστή παλινδρόμησης για το σύνολο των χωρών, 

ίση με -0.16 (και πάλι με τη μέθοδο OLS-PCSE). Η τιμή αυτή φέρει κατ' αρχάς το ορθό 

(αρνητικό) πρόσημο, ενώ το γεγονός ότι είναι τόσο χαμηλή σ' απόλυτους όρους, παραπέμπει 

στην ισχύ του 'παράδοξου FH' στη συγκεκριμένη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή: ένα μικρό 

μόνο μέρος (το ένα έκτο περίπου) της επιπλέον εγχώριας επένδυσης χρηματοδοτείται από 

διεθνείς κεφαλαιακούς πόρους, γεγονός το οποίο παραπέμπει σε μία γενικά μικρή διεθνή 

κινητικότητα κεφαλαίου (Aristovnik, 2005, σ. 18).  

Για τις χώρες Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης (CEE) και τις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξάρτητων Χωρών (CIS), οι αντίστοιχες τιμές είναι της τάξης του -0.32 (με τη μέθοδο 

two-way-REM) και -0.26 (με τη μέθοδο OLS-PCSE) αντίστοιχα, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνει μερικώς την ύπαρξη ενός αρκετά υψηλού βαθμού σταδιακής απελευθέρωσης 

των αγορών και την άρση των κάθε λογής νομισματικών περιορισμών στις εν λόγω 

περιοχές. Ο αντίστοιχος συντελεστής για τις χώρες της Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης είναι 

μόλις 0.07 (μικρή και θετική τιμή), γεγονός το οποίο οδηγεί τον Aristovnik (2005) στο να 

υποθέσει ότι ενδεχομένως, το 'παράδοξο FH' βρίσκει εφαρμογή σ’ αυτήν την υποομάδα 

χωρών (Aristovnik, 2005, σ. 18). 

Συνολικά, όσον αφορά στο 'παράδοξο FH', για τις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία 

μετάβασης, ο Aristovnik (2005) έχει βρει μία μερική αδυναμία του διαχρονικού περιορισμού 

του προϋπολογισμού τής οικονομίας, στο να ερμηνεύσει τη σχέση μεταξύ εθνικών 
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αποταμιεύσεων κι επενδύσεων: ειδικά στις περιπτώσεις των χωρών της Κεντρικής κι 

Ανατολικής Ευρώπης (CEE) κι αυτών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών (CIS), κατά 

μέσο όρο, μία αύξηση της εγχώριας επένδυσης κατά μία ποσοστιαία μονάδα, μεταφράζεται 

σε μία αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών κατά 0.3 

ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που παραπέμπει σε μία μερική μόνο ισχύ του 'παράδοξου FH' 

(Aristovnik, 2005, σ. 18). 

 Εξαίρεση φαίνεται ν’ αποτελούν οι χώρες της Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης (SEE), με 

τιμή συντελεστή 0.07, η οποία παραπέμπει σε μία σημαντική ένδειξη υπέρ της ισχύος του 

'παράδοξου FH' στην περιοχή (Aristovnik, 2005, σ. 18). 

Η Cadoret (2001) χρησιμοποιεί ανάλυση μεικτών στοιχείων για δεκαεννέα (19) χώρες-μέλη 

του ΟΟΣΑ, για τη συνολική περίοδο 1970-1998. 

Η Cadoret διαχωρίζει μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας αποταμίευσης και χρησιμοποιεί ως 

υπόδειγμα εκτίμησης τη σχέση: 

      iiGiPit YSYSYI   21 . 

Εξίσωση 2-22 

Η μέθοδος εργασίας της Cadoret είναι ο εξής: αρχικά, εκτιμά την Εξίσωση 2-22 για την 

υποπερίοδο 1970-1974. Εν συνεχεία, προσθέτει ένα ακόμη έτος στο εύρος της υποπεριόδου 

κι επανεκτιμά, μέχρις ότου ανιχνεύσει κάποια δομική αλλαγή. Κάθε φορά που προσθέτει ένα 

έτος, χρησιμοποιεί έναν έλεγχο Wald, προκειμένου να ελέγξει την υπόθεση της ισότητας 

των δύο διαδοχικών εκτιμηθεισών τιμών των παραμέτρων τής Εξίσωση 2-22. Μόλις 

ανιχνεύσει ένα έτος με δομική αλλαγή, χρησιμοποιεί το έτος αυτό ως έτος έναρξης μίας 

υποπεριόδου και συνεχίζει με την αναζήτηση νέων δομικών αλλαγών. 

Επιπλέον, ο περιορισμός 21    τής ισότητας των παραμέτρων 1  και 2 , ελέγχεται 

συστηματικά από την Cadoret, μέσω ενός ελέγχου Fisher (σ. 518). Ο εν λόγω περιορισμός  

γίνεται αποδεκτός, τόσο για την υποπερίοδο την οποία η Cadoret ελέγχει αρχικά (1970-

1974), όσο και για τις υπόλοιπες υποπεριόδους που διαμορφώνονται με τον τρόπο που 

περιγράψαμε παραπάνω. Επίσης, η μηδενική υπόθεση 1  δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί, 

γεγονός που επιβεβαιώνει κατ' αρχάς το 'παράδοξο FH' (Cadoret, 2001, σ. 518).  

Όσον αφορά στη διάγνωση των δομικών αλλαγών, ο έλεγχος Wald υποδεικνύει ως έτη 

δομικής αλλαγής το 1981 και το 1991 (σ. 518). Με δεδομένα τα δύο αυτά έτη δομικών 

αλλαγών, οι υποπερίοδοι που σχηματίζονται είναι οι: 1970-1980, 1981-1990 και 1990-1998. 

Εν συνεχεία, η Cadoret (2001) χρησιμοποιεί ως υπόδειγμα εκτίμησης αυτό της Εξίσωση 

2-22, τροποποιημένο για μεικτά στοιχεία: 
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      ititGtitPttiit YSYSYI   21 ,  

Εξίσωση 2-23 

όπου pS  είναι η ιδιωτική και GS  η δημόσια αποταμίευση, ο όρος i  αναφέρεται στα 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά (country-specific effects) συγκεκριμένης χώρας i  κι ο 

όρος t , στα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο (time specific-effects).  

Εκτιμά το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-23, για το panel των δεκαεννέα (19) χωρών της και για 

κάθε μία από τις τρεις παραπάνω υποπεριόδους, αρχικά χωρίς κανέναν περιορισμό κι εν 

συνεχεία με τους τρεις περιορισμούς: 1:  iOAH  και tit ,,2  , iH iOB  ,0:  και 

tH tOC  ,0: . Συγκεκριμένα: εάν η μηδενική υπόθεση OAH  δεν είναι δυνατό ν' 

απορριφθεί, τότε η σχέση τής Εξίσωση 2-23 επανεκτιμάται, υπό τον περιορισμό ότι: 

  ti , όπου το   αντιπροσωπεύει μία σταθερά. Εάν η OAH  απορριφθεί, τότε 

ελέγχονται επιπλέον οι άλλες δύο υποθέσεις ( iH iOB  ,0:  και tH tOC  ,0: ) 

(Cadoret, 2001, σ. 518).  

Από τους διαδοχικούς ελέγχους αυτού του είδους που διενεργεί η Cadoret (2001), 

προκρίνεται ως καταλληλότερο, το υπόδειγμα υπό τον περιορισμό OCH  (ότι δηλαδή 

tt  ,0 ), πράγμα το οποίο υπονοεί, ότι ένα υπόδειγμα που λαμβάνει υπόψη του τυχόν 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά (country-specific effects) μεταξύ των διαφόρων χωρών i  

του δείγματος (όρος i ), αλλά όχι κι ενδεχόμενα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά (time 

specific-effects) που προσιδιάζουν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο t  (όρος t  = 0, 

σύμφωνα με την OCH ), είναι το καταλληλότερο. Μία πρόβλεψη για τα εν λόγω 

ιδιοσυγκρασιακά χρονικά χαρακτηριστικά, ενσωματώνεται στους συντελεστές 1  και 2  

του υποδείγματoς της Εξίσωση 2-23 (Cadoret, 2001, σ. 518). 

Αυτήν τη φορά (συγκρίνοντας με τ' αντίστοιχα αποτελέσματα της ανάλυσης διατομής που 

προηγήθηκε) η υπόθεση 21    δε γίνεται αποδεκτή για καμία από τις τρεις υποπεριόδους, 

ενώ επίσης, η υπόθεση ότι 01   δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί (σ.σ. 518, 519). Οι δε 

εκτιμηθείσες τιμές για τους συντελεστές παλινδρόμησης της Εξίσωση 2-23 που λαμβάνει η 

Cadoret, καταδεικνύουν ένα χαμηλό γενικά βαθμό σχέσης για την ιδιωτική αποταμίευση 

YSP  (τιμές συντελεστή 1  ίσες με 0.21, 0.12 και 0.01 αντίστοιχα για τις τρεις 

υποπεριόδους) κι ένα σαφώς μεγαλύτερο αντίστοιχο βαθμό σχέσης της δημόσιας 
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αποταμίευσης (τιμές συντελεστή 2  ίσες με 0.62, 0.71 και 0.89 αντίστοιχα για τις τρεις 

υποπεριόδους) με την εθνική επένδυση YI  (Cadoret, 2001, σ. 520). 

Συνεπώς, τ’ αποτελέσματα που παράγει η ανάλυση μεικτών στοιχείων της Cadoret (2001), 

διαφέρουν σημαντικά από τ' αντίστοιχα που έλαβε προηγουμένως, μέσω της απλής 

ανάλυσης δεδομένων διατομής της (Εξίσωση 2-22): το γεγονός ότι, στην περίπτωση της 

ανάλυσης μεικτών στοιχείων, η υπόθεση 21    απορρίπτεται για κάθε υποπερίοδο, ενώ η 

01   όχι, σημαίνει ότι υπάρχει ένας υψηλός βαθμός κινητικότητας του κεφαλαίου, ειδικά 

για το σκέλος της εγχώριας ιδιωτικής αποταμίευσης, η οποία διοδεύεται στο σύνολό της 

σχεδόν προς το εξωτερικό. Επομένως, οι υψηλές τιμές παραμέτρων που έλαβε η Cadoret με 

τα δεδομένα διατομής της θα πρέπει ν' αποδοθούν ίσως στην επιρροή των ιδιοσυγκρασιακών 

χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την κάθε μία χώρα του δείγματος (Cadoret, 2001, σ. 

520). 

Αντιθέτως, οι μεγάλες εκτιμηθείσες τιμές για το σκέλος της δημόσιας αποταμίευσης, 

σημαίνουν πως ένα μεγάλο μέρος αυτής, κατευθύνεται τελικά προς την εγχώρια επένδυση, 

συμπέρασμα με σημαντικές προεκτάσεις από την άποψη της εκάστοτε ακολουθούμενης 

οικονομικής πολιτικής των κατά τόπους κεντρικών κυβερνήσεων (σ. 520). 

Συνολικά, το γεγονός ότι η χρησιμοποίηση ενός υποδείγματος μεικτών στοιχείων που 

λαμβάνει υπόψη του την ενδεχόμενη ύπαρξη ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων χωρών του 

δείγματος, σύμφωνα με τον περιορισμό OCH , παράγει ένα βαθμό σχέσης ιδιωτικής 

αποταμίευσης - εγχώριας επένδυσης, πολύ μικρότερο από τον αντίστοιχο που παράγει το 

απλό υπόδειγμα δεδομένων διατομής (Εξίσωση 2-22), σημαίνει πως ο υψηλός βαθμός 

σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης των FH (1980) μπορεί τελικά ν’ αποδοθεί στην ύπαρξη 

διαφορετικών ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών μεταξύ των χωρών τού εκάστοτε 

δείγματος (country-specific effects) (Cadoret, 2001, σ. 520). 

Ένα επιπλέον συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Cadoret (2001), είναι η ανομοιομορφία 

από την οποία χαρακτηρίζεται η σχέση επένδυσης - αποταμίευσης (η οποία σηματοδοτείται 

από τα δύο χρονικά σημεία των δομικών αλλαγών κατά το συνολικό υπό εξέταση χρονικό 

διάστημα) (σ. 520).  

Η Corbin (2001) χρησιμοποιεί τέσσερις διαφορετικούς εκτιμητές μεικτών στοιχείων, 

ελπίζοντας σε μία πιο ορθή αξιολόγηση του 'παράδοξου FH':  
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- το συνδυασμένο (pooled), ο οποίος υποθέτει πως υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των χωρών 

και διαχρονική σταθερότητα41 στην υπό εξέταση σχέση.  

- Τον ενδιάμεσο (between), ο οποίος προέρχεται από τη λήψη μέσων όρων των δεδομένων 

που αναφέρονται σε κάθε χώρα κι αφαιρεί κάθε χρονική μεταβλητότητα42. Δίδει έμφαση στη 

δια-κρατική (inter-country) διάσταση κι υποθέτει κι αυτός ομοιογένεια μεταξύ των χωρών, 

όπως ακριβώς κι ο συνδυασμένος εκτιμητής.  

- Τον εσωτερικό (within), ο οποίος αφαιρεί από την επένδυση και την αποταμίευση της κάθε 

χώρας, το μέσο τους για ολόκληρο το υπό εξέταση χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιεί την 

εντός της κάθε χώρας (intra-country) μεταβλητότητα και λαμβάνει υπόψη του την 

ετερογένεια μεταξύ των διαφόρων χωρών.  

- Και μία παραλλαγή του εκτιμητή τυχαίων επιδράσεων (random effects estimator), ο οποίος 

ενσωματώνει την ετερογένεια μεταξύ των χωρών στον όρο λάθους του υποδείγματος 

(Corbin, 2001, σ. 298). 

Η Corbin (2001) χρησιμοποιεί ένα panel δέκα (10) χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, για τη 

(διευρυμένη) περίοδο 1885-1992, την οποία υποδιαιρεί περαιτέρω σε τέσσερις επιμέρους 

υποπεριόδους: 1885-1913, 1921-1944, 1946-1972 και 1973-1992. Το κριτήριο διαχωρισμού 

αυτών των υποπεριόδων είναι τα διαφορετικά καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών που 

ίσχυσαν ιστορικά, για ένα συνολικό διάστημα εκατό περίπου ετών. 

Από τους υπολογισμούς των τεσσάρων προαναφερθέντων εκτιμητών μεικτών στοιχείων, για 

την κάθε μία από τις τέσσερις παραπάνω υποπεριόδους, προκύπτει ότι ο συνδυασμένος, ο 

εσωτερικός κι ο εκτιμητής των τυχαίων επιδράσεων λαμβάνουν παρόμοιες τιμές, ενώ ο 

ενδιάμεσος εκτιμητής είναι μόνιμα στατιστικά πιο σημαντικός σε σχέση με τους 

υπόλοιπους.  

Για την υποπερίοδο 1880-1913, ο συνδυασμένος, ο εσωτερικός κι ο εκτιμητής των τυχαίων 

επιδράσεων κινούνται πολύ κοντά στην τιμή 0.40, γεγονός που παραπέμπει σ’ ένα γενικά 

υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου και το οποίο έρχεται άλλωστε σε συμφωνία με 

την ιστορικά επιβεβαιωμένη παραδοχή πως κατά τη διάρκεια της περιόδου τού Χρυσού 

Κανόνα επικράτησαν γενικά ευνοϊκές συνθήκες για την ελεύθερη διασυνοριακή μετακίνηση 

κεφαλαιακών πόρων (Corbin, 2001, σ. 299).  

                                                      
41 Για τη μαθηματική διατύπωση του συνδυασμένου εκτιμητή, βλ. κι υποσημείωση 37 της παρούσας 
διατριβής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο των Fujiki και Kitamura (1995). 
42 Για τη μαθηματική διατύπωση του ενδιάμεσου εκτιμητή, βλ. κι υποσημείωση 36 της παρούσας 
διατριβής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο των Fujiki και Kitamura (1995). 
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Η υψηλότερη συγκριτικά τιμή του ενδιάμεσου εκτιμητή (0.65), σύμφωνα με την Corbin, 

ενδέχεται να οφείλεται περισσότερο στην ύπαρξη κάποιων μη τυπικών παρατηρήσεων στο 

δείγμα, οι οποίες δολιεύουν την εκτίμηση προς τα άνω, παρά σ’ ένα χαμηλό βαθμό διεθνούς 

κινητικότητας του κεφαλαίου (Corbin, 2001, σ. 299).  

Σημαντική είναι επίσης σύμφωνα με την Corbin, η ομοιότητα της τιμής αυτής του 

ενδιάμεσου εκτιμητή, με την αντίστοιχη (0.63) που είχε λάβει ο Eichengreen (1992, 

αναφέρεται στο Corbin 2001, σ. 299). 

Η μηδενική υπόθεση της απουσίας ενός σταθερού, ιδιοσυγκρασιακού χαρακτηριστικού 

μεταξύ των διαφόρων χωρών κατά την υποπερίοδο 1880-1913, απορρίπτεται για το σύνολο 

των χωρών του δείγματος, αλλά γίνεται αποδεκτή σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, όταν 

αφαιρούνται οι Η.Π.Α. από το δείγμα.  

Επιπλέον, η υπόθεση της ανεξαρτησίας τού παράγοντα λάθους από την αποταμίευση, στην 

περίπτωση του υποδείγματος RE, γίνεται αποδεκτή (μέσω ενός ελέγχου Hausman). 

Κατά την υποπερίοδο του μεσοπολέμου (1921-1944), παρατηρείται σημαντική άνοδος στις 

τιμές και των τεσσάρων εκτιμητών, αλλά κυρίως στην τιμή τού ενδιάμεσου εκτιμητή, 

γεγονός που παραπέμπει σε μία πτώση τού βαθμού ολοκλήρωσης των κεφαλαιακών αγορών 

διεθνώς. 

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1946-1972), το γεγονός ότι οι τιμές του εσωτερικού 

εκτιμητή και του εκτιμητή των τυχαίων επιδράσεων είναι σημαντικά χαμηλότερες, σημαίνει 

ουσιαστικά ότι η χρήση υποδειγμάτων τα οποία λαμβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη 

ενδεχόμενης ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων χωρών οδηγεί σε (χαμηλότερες) τιμές 

συντελεστή  , οι οποίες με τη σειρά τους παραπέμπουν σε μεγαλύτερους βαθμούς διεθνούς 

κινητικότητας του κεφαλαίου. Επιπλέον, η υπόθεση της ύπαρξης ενός σταθερού ανά τις 

χώρες, ιδιοσυγκρασιακού χαρακτηριστικού για την υποπερίοδο αυτή, γίνεται αποδεκτή. Ο 

δε έλεγχος Hausman και σ' αυτήν την περίπτωση, κατατείνει προς την εξωγένεια των 

ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών (Corbin, 2001, σ. 300).  

Κατά την υποπερίοδο 1973-1992 τέλος, οι τιμές όλων των συντελεστών αυξάνουν 

σημαντικά. Η υπόθεση της ύπαρξης σταθερών, ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών γίνεται 

αποδεκτή και πάλι.  

Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, κάποια από τα εν λόγω σταθερά, ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά σχετίζονται με την ανεξάρτητη μεταβλητή, όπως δείχνει ο σχετικός έλεγχος 

Hausman. Το γεγονός αυτό οδηγεί την Corbin (2001) στο να υποθέσει, ότι τελικά, η σχέση 

των (αφανών) σταθερών ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών με την ανεξάρτητη μεταβλητή 
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τού υποδείγματος (αποταμίευση), είναι ο παράγοντας που οδηγεί στην υποβάθμιση του 

βαθμού ολοκλήρωσης των αγορών (υψηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες 

υποπεριόδους εκτιμηθείσες τιμές για τους διάφορους εκτιμητές, κατά τη συγκεκριμένη 

υποπερίοδο) (Corbin, 2001, σ.σ. 300, 301). 

Συνολικά, οι επίμονα υψηλές τιμές σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης κατά FH στις 

διάφορες έρευνες που κατά καιρούς χρησιμοποίησαν δεδομένα διατομής, ενδέχεται 

σύμφωνα με την Corbin (2001) να είναι αποτέλεσμα, της μη ενσωμάτωσης ενδεχόμενων 

σταθερών ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών στα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα 

υποδείγματα εκτίμησης και συνεπώς, να μην αποτελεί απαραίτητα ένδειξη ενός χαμηλού 

βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, όπως αρχικά είχαν υποστηρίξει οι FH 

(1980). Οι εκτιμητές within και RE λαμβάνουν υπόψη τους και παράγοντες ετερογένειας 

μεταξύ των χωρών, ενώ ο between όχι. Το γεγονός ότι ο τελευταίος τείνει γενικά να 

λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες σε σχέση με τους δύο πρώτους, σημαίνει πως οι υψηλές γενικά 

τιμές   της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, ενδέχεται να οφείλονται στη 

μεροληψία που προκαλεί η μη ενσωμάτωση στην εκτιμητική διαδικασία τέτοιου είδους 

παραγόντων ετερογένειας. Η μελέτη της Corbin (2001) καταδεικνύει τη σπουδαιότητα 

ακριβώς της πρόβλεψης για τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ετερογένειας, για μία πιο ορθή 

εκτίμηση του βαθμού ολοκλήρωσης των διεθνών κεφαλαιαγορών και κατ’ επέκταση, του 

βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (Corbin, 2001, σ. 301). 

Οι Payne και Mohammadi (2006) εφαρμόζουν μία ανάλυση μεικτών στοιχείων, για ένα μη 

ισορροπημένο (unbalanced) panel, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) χώρες τού πρώην 

ανατολικού μπλοκ, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης. Η χρονική περίοδος των 

δεδομένων τους είναι σχετικά μικρή, από το 1991 έως το 2002, επιλογή συνειδητή, με στόχο 

την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνεκτικότητα (consistency) τού μη ισορροπημένου panel 

τους: για τις είκοσι δύο (22) από τις είκοσι έξι (26) χώρες τού δείγματος υπάρχουν πλήρη 

διαθέσιμα δεδομένα επένδυσης - αποταμίευσης για το εν λόγω διάστημα (Payne και 

Mohammadi, 2006, σ. 611). 

Χρησιμοποιούν τέσσερις διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης μεικτών στοιχείων: διατομής 

(cross section), σταθερών επιδράσεων (fixed effects), τυχαίων επιδράσεων (random effects) 

και του μέσου όρου ομάδας (mean group).  

Οι Payne και Mohammadi (2006) ξεκινούν από το βασικό υπόδειγμα εκτίμησης FH: 

    jtjtjjjt esi   , TtNj ,,1,,,1   , 

Εξίσωση 2-24 
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όπου οι όροι j  και j  συμβολίζουν το σημείο τομής με τον άξονα   jti  και την κλίση της 

ευθείας παλινδρόμησης του υποδείγματος αντίστοιχα, παραλλάσσοντάς το κατάλληλα, 

ανάλογα με την κάθε μία από τις τέσσερις διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης που 

χρησιμοποιούν.  

Για τη μέθοδο της διατομής, το βασικό υπόδειγμα τής Εξίσωση 2-24 μετασχηματίζεται στο: 

    Njesi jjj ,,1,   , 

Εξίσωση 2-25 

όπου οι όροι   ji  και   js  αντιπροσωπεύουν τους μέσους τής εγχώριας επένδυσης κι 

αποταμίευσης προς το συνολικό προϊόν της χώρας j , αντίστοιχα.  

Το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων (fixed effects) ενσωματώνει κι ενδεχόμενη ετερογένεια 

μεταξύ των διαφορετικών χωρών (η οποία υποτίθεται πως παραμένει αμετάβλητη 

διαχρονικά), στο σταθερό όρο j 43 του παρακάτω υποδείγματος: 

    jtjtjjt esi   , TtNj ,,1,,,1   . 

Εξίσωση 2-26 

Το υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων (random effects) ενσωματώνει τα ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά τής κάθε χώρας (country-specific effects) σ’ έναν όρο λάθους ju . Ο τελικός 

όρος λάθους jtw  του υποδείγματος τυχαίων επιδράσεων προκύπτει εάν προσθέσουμε τον 

όρο λάθους ju  στον όρο λάθους jte  του αρχικού υποδείγματος της Εξίσωση 2-24: 

jtjjt euw  .  

Συνεπώς το νέο υπόδειγμα μπορεί να γραφεί ως εξής: 

    jtjtjt wsi   , TtNj ,,1,,,1   . 

Εξίσωση 2-27 

Τέλος, ο εκτιμητής μέσου όρου ομάδας (mean group) είναι απλά ο μέσος όρος των 

συντελεστών   που αντιστοιχούν στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά τής κάθε χώρας 

(country-specific coefficients): 

                                                      
43 Βλ. και την αντίστοιχη διατύπωση του εκτιμητή από τους Fujiki και Kitamura (1995), της Εξίσωση 
2-18. 
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Εξίσωση 2-28 

Οι τιμές του συντελεστή   που λαμβάνουν οι Payne και Mohammadi (2006) για τους 

τέσσερις εκτιμητές, κυμαίνονται από 0.263 (για το υπόδειγμα εκτίμησης διατομής), έως 

0.315 (για το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων) (σ. 612). 

 Οι συγγραφείς ελέγχουν επιπλέον δύο μηδενικές υποθέσεις: ότι 1  κι ότι 0  ή 

αλλιώς, ότι υπάρχει μηδενική διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου κι ότι υπάρχει πλήρης 

κινητικότητα του κεφαλαίου, αντίστοιχα. Η υπόθεση ότι ο συντελεστής   δεν είναι 

σημαντικά διαφορετικός της μονάδας από στατιστικής άποψης, απορρίπτεται ξεκάθαρα, 

ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο εκτίμησης, αποτέλεσμα το οποίο βεβαίως 

αρνείται το ενδεχόμενο της έλλειψης διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (Payne και 

Mohammadi, 2006, σ. 612). 

Κατά παρόμοιο τρόπο, απορρίπτεται κι η μηδενική υπόθεση ότι ο   δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά διαφορετικός του μηδενός, γεγονός το οποίο αρνείται το ενδεχόμενο της πλήρους 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (σ. 613). 

Επικεντρώνοντας στη συνέχεια στις μεθόδους εκτίμησης των σταθερών επιδράσεων και των 

τυχαίων επιδράσεων και προκειμένου να λάβουν υπόψη τους ενδεχόμενη ενδογένεια της 

αποταμίευσης, οι Payne και Mohammadi (2006) ενσωματώνουν στο υπόδειγμα εκτίμησής 

τους κι έναν όρο χρονικής υστέρησης για την αποταμίευση. Οι εκτιμηθείσες τιμές που 

λαμβάνουν, είναι σχετικά χαμηλές και παρεμφερείς με τις αρχικές (σ. 613). 

Άλλωστε, προκειμένου να λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα της μη στασιμότητας των 

μεταβλητών στα επίπεδα, χρησιμοποιούν τις πρώτες διαφορές των δεδομένων (και πάλι για 

τις δύο μόνο μεθόδους εκτίμησης μεικτών στοιχείων, δηλαδή αυτή των σταθερών 

επιδράσεων κι αυτή των τυχαίων). Οι τιμές των συντελεστών που λαμβάνουν, είναι αυτήν τη 

φορά κατά τι μικρότερες από τις αντίστοιχες που είχαν λάβει για τα επίπεδα των 

παρατηρήσεων, επομένως θεωρούν πως τ' αρχικά τους αποτελέσματα είναι τελικά ανθεκτικά 

(Payne και Mohammadi, 2006, σ. 613). 

Εν κατακλείδι, οι Payne και Mohammadi (2006) έχουν λάβει αποτελέσματα για τις χώρες σε 

διαδικασία μετάβασης, παρόμοια με τ' αντίστοιχα άλλων μελετών που χρησιμοποιούσαν 

δείγματα αναπτυσσόμενων χωρών: χαμηλές γενικά τιμές για το  συντελεστή 'κατακράτησης 
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εγχώριων αποταμιευτικών πόρων'  . Εικάζουν, ότι τα αίτια για τους σχετικά χαμηλούς 

συντελεστές που παράγουν τα δείγματα αναπτυσσόμενων χωρών ή χωρών σε μετάβαση, σε 

σχέση με τους αντίστοιχους δειγμάτων ανεπτυγμένων χωρών, είναι πιθανό να εντοπίζονται 

στο διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης των χρηματαγορών που παρατηρείται μεταξύ των 

πρώτων και των δεύτερων, όπως είχε υποθέσει κι ο Kasuga (2004, αναφέρεται στο Payne 

και Mohammadi 2006, σ. 613).  

Η μελέτη των Payne και Mohammadi έρχεται συνεπώς να προστεθεί σε μία σειρά άλλων 

μελετών σε σχέση με το 'παράδοξο FH', οι οποίες τείνουν να παραγάγουν χαμηλότερες τιμές 

συντελεστή   για τις αναπτυσσόμενες, εν συγκρίσει με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες 

(ενδεικτικά: Dooley et al., 1986; Wong, 1990; Mamingi, 1997; Vamvakidis and Wacziarg, 

1998; Coakley et al., 1999; Sinha and Sinha, 2004). Οφείλουμε να σημειώσουμε ωστόσο, ότι 

και σ' αυτό το ρεύμα της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, δε λείπει η 

αντιφατικότητα στα εμπειρικά αποτελέσματα των διαφόρων συγγραφέων. Χαρακτηριστικά 

υπενθυμίζουμε, ότι ο Aristovnik (2005), χρησιμοποιώντας δεδομένα χωρών σε διαδικασία 

μετάβασης, βρίσκει σχετικά μεγαλύτερες (αρνητικές) τιμές συντελεστή στην παλινδρόμηση 

του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών επί της επένδυσης, για τις περισσότερο 

ανεπτυγμένες χώρες τής Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης, σε σχέση με τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ για τις ακόμη πιο χαμηλού βαθμού 

ανάπτυξης οικονομίες της Κοινοπολιτείας, βρίσκει μία πολύ χαμηλή και θετικού προσήμου 

τιμή (0.07). Οδηγείται στο συμπέρασμα, ότι ειδικά στην περίπτωση των χωρών της 

Κοινοπολιτείας, το παράδοξο FH είναι πιθανό να ισχύει (Aristovnik, 2005, σ. 18). Το 

αποτέλεσμα αυτό αντίκειται προφανώς στο 'παράδοξο' εντός του 'παραδόξου', που θέλει τις 

οικονομικά ασθενέστερες οικονομίες να παράγουν γενικά μικρότερες τιμές συντελεστή  , 

παραπέμποντας σ' ένα χαμηλό (κατά FH) βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ρεύμα αυτό της βιβλιογραφίας, παραπέμπουμε 

παρακάτω, στην υποενότητα 2.4.1 της διατριβής. 

Οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008), υιοθετούν μία προσέγγιση μεταιχμίου για μεικτά 

στοιχεία (panel threshold method), την οποία είχε προτείνει αρχικά ο Hansen. Έχουμε 

αναφερθεί σ' αυτήν όταν εξετάζαμε το άρθρο τού Ηo (2003), στην ενότητα 2.2.4 , για το 

λεγόμενο 'πρόβλημα μεγέθους χώρας'.  

Επιγραμματικά, η εν λόγω προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο το Hansen, συνίσταται στην 

ομαδοποίηση μεμονωμένων παρατηρήσεων, με βάση την τιμή μίας παρατηρήσιμης 

μεταβλητής (Hansen 1999, αναφέρεται στο Hurlin και Rabaud 2008, σ. 284). 

Χρησιμοποιώντας την εν λόγω μέθοδο, οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) επιχειρούν 
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μία τέτοιου είδους ομαδοποίηση των 'συντελεστών κατακράτησης εγχώριων 

αποταμιευτικών πόρων' κατά FH, σ’ επιμέρους 'τάξεις' (σύμφωνα με την ορολογία του ίδιου 

του Hansen), ανάλογα με τις τιμές πέντε παραγόντων, αυτών που με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα απαντώνται στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία: α) του βαθμού 

οικονομικής ανάπτυξης, β) δημογραφικών παραγόντων, όπως οι λεγόμενοι 'δείκτες 

εξάρτησης' (dependency ratios)44, γ) του βαθμού στον οποίον η οικονομία συγκεκριμένης 

χώρας είναι ανοικτή, δ) του 'μεγέθους χώρας' και ε) του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

(Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ. 284). 

Σύμφωνα με τα υποδείγματα μεταιχμίου για μεικτά στοιχεία (panel threshold), ανάλογα με 

το εάν η τιμή συγκεκριμένης 'μεταβλητής μεταιχμίου' (threshold variable) είναι μικρότερη ή 

μεγαλύτερη από την τιμή συγκεκριμένης παραμέτρου (η οποία καλείται 'παράμετρος 

μεταιχμίου' - threshold parameter), χρησιμοποιείται και διαφορετική σχέση εκτίμησης. 

Διαμορφώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο διαφορετικά 'καθεστώτα' (regimes), τα οποία 

περιγράφουν κατά πιο ολοκληρωμένο τρόπο τη δυναμική συμπεριφορά των υπό εξέταση 

μεταβλητών (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ. 285). 

Έναντι των απλών υποδειγμάτων παλινδρόμησης μεταιχμίου (Panel Threshold Regression - 

PTR), οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα μεταιχμίου 

ομαλής μετάβασης (Panel Smooth Threshold Regression - PSTR), το οποίο σ' αντίθεση με 

τα απλά υποδείγματα PTR επιτρέπει μία αδιάσπαστη αλληλουχία πολλών διαφορετικών 

'καθεστώτων', ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνει συγκεκριμένη 'συνάρτηση μετάβασης' (σ. 

285).  

Οι συγγραφείς ξεκινούν από το βασικό υπόδειγμα της σχετικής με το παράδοξο FH 

βιβλιογραφίας, ειδικά για την περίπτωση των μεικτών στοιχείων: 

ititiit SI   , 

Εξίσωση 2-29 

όπου φυσικά η μεταβλητή itI  αντιστοιχεί στο λόγο της εγχώριας αποταμίευσης προς το 

ΑΕΠ της χώρας i  κατά το χρόνο t , η μεταβλητή itS  στο λόγο της ακαθάριστης 

αποταμίευσης προς το ΑΕΠ της χώρας i  κατά το χρόνο t , ενώ ο όρος i  αντιπροσωπεύει 

ένα σταθερό, ιδιοσυγκρασιακό χαρακτηριστικό τής χώρας i  (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 

2008, σ. 286).   

                                                      
44 Όπως επί παραδείγματι, ο λόγος DEP που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι οι FH στο σύστημα 
ταυτόχρονων εξισώσεών τους (Feldstein και Horioka, 1980, σ. 324). 
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Η μετάβαση από την Εξίσωση 2-29 προς ένα υπόδειγμα PTR, γίνεται μέσω της παρακάτω 

σχέσης: 

  ititititiit cqgSSI   ;10 , 

Εξίσωση 2-30 

όπου η itq  είναι μία 'μεταβλητή μεταιχμίου' (από τις έξι συνολικά, που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουν οι Fouquau, Hurlin και Rabaud), η c  είναι μία 'παράμετρος μεταιχμίου', 

ενώ η  cqg it ;  είναι μία 'συνάρτηση μετάβασης' που δίδεται από τη σχέση: 

   cqif
otherwiseit

itcqg  ,1
,0;  

Εξίσωση 2-31 

Ανάλογα με το εάν η τιμή της 'μεταβλητής μεταιχμίου' ( itq ) είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη 

από την τιμή της 'παραμέτρου μεταιχμίου' ( c ) σε κάθε χρονική περίοδο, η 'συνάρτηση 

μετάβασης' (  cqg it ; ) λαμβάνει και διαφορετικές τιμές, ορίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 

διαφορετικά 'καθεστώτα' (regimes) συμπεριφοράς τού 'συντελεστή κατακράτησης ίδιων 

αποταμιευτικών πόρων'  . 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 2-30, ο συντελεστής   θα 

ισούται με 0  στην περίπτωση που η τιμή της 'μεταβλητής μεταιχμίου' είναι μικρότερη της 

τιμής c  (   0; cqg it ) και με 10   , στην περίπτωση που η τιμή της 'μεταβλητής 

μεταιχμίου' είναι μεγαλύτερη της τιμής c . Επομένως, υπ' αυτόν τον ορισμό υποδείγματος, 

υπάρχουν δύο μόνο διαφορετικά πιθανά 'καθεστώτα'. Είναι δυνατό φυσικά, κατά παρόμοιο 

τρόπο, να ορισθούν r  'καθεστώτα', μέσω του υποδείγματος της Εξίσωση 2-30. Σε κάθε 

περίπτωση, η μορφή των υποδειγμάτων PTR είναι τέτοια, ώστε η τιμή του συντελεστή   να 

μπορεί να διαιρεθεί σ' ένα μικρό αριθμό διακριτών 'τάξεων' (σ. 286).  

Με τον ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 2-30, σημειώνουν οι συγγραφείς, αποφεύγονται 

τα δύο βασικά ελαττώματα του υποδείγματος της Εξίσωση 2-29: το ότι αυτό προϋποθέτει, 

πως ισχύει ο ίδιος βαθμός κινητικότητας του κεφαλαίου για όλες τις χώρες τού εκάστοτε 

δείγματος, ότι δηλαδή Nii ,,1,    και το ότι επίσης, ο 'συντελεστής κατακράτησης 

ίδιων αποταμιευτικών πόρων' παραμένει σταθερός για όλο το χρονικό εύρος στο οποίο 

αναφέρεται το εκάστοτε δείγμα, ότι δηλαδή οι τιμές του συντελεστή   δε μεταβάλλονται 

ούτε και με το χρόνο (σ. 286). 

Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά του ορισμού υποδείγματος της Εξίσωση 2-30, παραμένει 

ακόμη ο σημαντικός περιορισμός, ότι με τη χρήση του δεν είναι δυνατός ο ορισμός ενός 
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μεγάλου αριθμού διαφορετικών 'καθεστώτων', ενώ κι η μετάβαση από το ένα 'καθεστώς' στο 

άλλο, θα πρέπει τρόπον τινά να γίνεται 'ομαλά'. Ένας ορισμός υποδείγματος της μορφής 

  ititititiit cqgSSI   ,;10  

Εξίσωση 2-32 

θα έλυνε τέτοιου είδους προβλήματα και γι' αυτόν το λόγο το χρησιμοποιούν οι Fouquau, 

Hurlin και Rabaud (2008) στη μελέτη τους (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ. 286). Ο 

όρος   της Εξίσωση 2-32 αντιστοιχεί στην κλίση της 'συνάρτησης μετάβασης' itq  

(transition function), η οποία παρεμπιπτόντως δίδεται από μία σχέση της μορφής: 

     0,
exp1

1
,; 


 




cq
cqg

it
it . 

Εξίσωση 2-33 

Η δε c  είναι μία 'παράμετρος θέσης' (location parameter) (σ. 287). 

Το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-32 παρουσιάζει το πλεονέκτημα τού να επιτρέπει 

μεταβλητότητα στο συντελεστή  , μεταξύ των διαφορετικών χωρών του δείγματος, αλλά 

και διαχρονικά (σ. 287). 

Η κλίση   διαδραματίζει ακριβώς το ρόλο τής ομαλής (συνεχούς) μετάβασης μεταξύ 

πολλών διαφορετικών 'καθεστώτων'. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή που λαμβάνει η  , τόσο 

πιο κάθετη είναι η καμπύλη της, γεγονός που σημαίνει μία διακριτή μετάβαση από 

καθεστώς σε καθεστώς. Η 'συνάρτηση μετάβασης' σ' αυτήν την περίπτωση, μπορεί ν' 

αναχθεί σε μία 'δείκτρια συνάρτηση', όπως αυτή της Εξίσωση 2-31. Αντιθέτως, χαμηλές 

τιμές τής κλίσης   σημαίνουν ότι η μετάβαση μεταξύ διαφορετικών 'καθεστώτων' γίνεται 

κατά τρόπο ομαλό. Η 'συνάρτηση μετάβασης' δεν μπορεί ν' αναχθεί σε μία 'δείκτρια 

συνάρτηση', όπως αυτή της Εξίσωση 2-31 (βλ. διάγραμμα 1 σ. 287 και σ. 292).  

Η γενικευμένη μορφή τής Εξίσωση 2-32, για ένα σύνολο διαφορετικών καθεστώτων 1r , 

είναι της μορφής: 

  it

r

j
jjitjitjitiit cqgSSI   

1
0 ,; . 

Εξίσωση 2-34 

Ακολουθώντας την τακτική των Krol (1996), Coiteux και Olivier (2000) και Jansen (1999), 

οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) χρησιμοποιούν ετήσια δεδομένα (κι όχι τους μέσους 

όρους των δεδομένων για βραχείας διάρκειας χρονικές περιόδους), για είκοσι τέσσερις (24) 

χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και για το χρονικό διάστημα από 1960-2000 (σ. 289). 
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Αφαιρούν επίσης από το δείγμα τους το Λουξεμβούργο, ακολουθώντας την τακτική των 

Coiteux και Olivier (2000) και του Jansen (1999), για τους λόγους που έχουν ήδη εξηγηθεί 

στην υποενότητα 2.3.1 της παρούσας διατριβής. 

Οι υποψήφιες 'μεταβλητές μεταιχμίου', τις οποίες εξετάζουν οι Fouquau, Hurlin και Rabaud 

(2008) είναι πέντε: το ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ (ως ένα μέτρο τού βαθμού 

οικονομικής ανάπτυξης), ο λόγος τού αθροίσματος των εισαγωγών και των εξαγωγών προς 

το ΑΕΠ (ως ένα μέτρο τού βαθμού στον οποίο συγκεκριμένη οικονομία είναι ανοικτή), ο 

λόγος τού ΑΕΠ συγκεκριμένης χώρας προς το συνολικό ΑΕΠ του συνόλου των χωρών του 

δείγματος (ως ένα μέτρο τού λεγόμενου 'μεγέθους χώρας'), ο λεγόμενος 'λόγος εξάρτησης' 

(δηλαδή, ο λόγος του πληθυσμού των οικονομικά εξαρτώμενων ατόμων προς τον πληθυσμό 

των εργασιακά ενεργών ατόμων, ως ο κυριότερος δημογραφικός παράγοντας που είναι 

δυνατό ν' ασκήσει επίδραση στην εγχώρια επένδυση κι αποταμίευση συγκεκριμένης χώρας), 

κι ο λόγος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών προς το ΑΕΠ. Το 'λόγο εξάρτησης', οι 

Fouquau, Hurlin και Rabaud τον υποδιαιρούν περαιτέρω στο λόγο του πληθυσμού των 

οικονομικά εξαρτώμενων ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαπέντε ετών προς τον πληθυσμό των 

εργασιακά ενεργών ατόμων και στο λόγο τού πληθυσμού των οικονομικά εξαρτώμενων 

ατόμων ηλικίας άνω των εξήντα τεσσάρων ετών προς τον πληθυσμό των εργασιακά ενεργών 

ατόμων  (σ. 290). 

Η γενική μεθοδολογία την οποία ακολουθούν οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) στην 

εμπειρική τους ανάλυση, είναι η ακόλουθη: για κάθε μία από τις παραπάνω 'μεταβλητές 

μεταιχμίου' ελέγχουν διαδοχικά το κατά πόσο ένα απλό γραμμικό υπόδειγμα FH είναι 

καταλληλότερο για την αποτίμηση του βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, σε 

σχέση μ' ένα υπόδειγμα μεταιχμίου για μεικτά στοιχεία. Εάν η μηδενική υπόθεση περί της 

γραμμικότητας απορριφθεί, τότε σε δεύτερη φάση, διερευνάται το πόσες 'συναρτήσεις 

μετάβασης' είναι απαραίτητες, προκειμένου να 'συλληφθεί' στο σύνολό της η μη-

γραμμικότητα ή ισοδύναμα, το σύνολο της ετερογένειας των συντελεστών   των διαφόρων 

χωρών του δείγματος (σ. 290). 

Η υπόθεση της γραμμικότητας της σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, απορρίπτεται κατά 

τρόπο αδιαμφισβήτητο από τους Fouquau, Hurlin και Rabaud σε κάθε περίπτωση, 

ανεξαρτήτως της 'μεταβλητής μετάβασης' που χρησιμοποιείται, γεγονός το οποίο 

αποδεικνύει τη μη γραμμικότητα της βασικής σχέσης των FH (σ. 290).  

Η 'μεταβλητή μεταιχμίου', με τη χρησιμοποίηση της οποίας απορρίπτεται κατά τον πιο 

προφανή τρόπο η μηδενική υπόθεση της γραμμικότητας του υποδείγματος, είναι ο βαθμός 

στον οποίο συγκεκριμένη οικονομία είναι ανοικτή. Επομένως, το καταλληλότερο υπόδειγμα 
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εκτίμησης, φαίνεται πως είναι αυτό, το οποίο ως 'μεταβλητή μετάβασης' χρησιμοποιεί το 

βαθμό στον οποίο συγκεκριμένη οικονομία είναι ανοικτή (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 

2008, σ. 291). 

Στη συνέχεια, οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) ενσωματώνουν τις 'μεταβλητές 

μεταιχμίου' ως επιπλέον ανεξάρτητες μεταβλητές στο βασικό υπόδειγμα PSTR της Εξίσωση 

2-32, προκειμένου να ελέγξουν το κατά πόσο οι ίδιες οι 'μεταβλητές μεταιχμίου' επιδρούν 

στην επένδυση κατά τρόπο άμεσο κι όχι έμμεσο (μέσω των 'συναρτήσεων μετάβασης'). Και 

σ' αυτήν την περίπτωση, η μηδενική υπόθεση της γραμμικότητας, απορρίπτεται κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ. 291). 

Όσον αφορά στον άριστο αριθμό 'συναρτήσεων μετάβασης' (ή ισοδύναμα, διαφορετικών 

ακραίων 'καθεστώτων'), σε καμία περίπτωση αυτός δεν υπερβαίνει την τιμή 2, γεγονός το 

οποίο σημαίνει, ότι υπό έναν ορισμό υποδείγματος PSTR, αρκεί ένας μικρός μόνο αριθμός 

'ακραίων καθεστώτων' για τη 'σύλληψη' ολόκληρης της μη-γραμμικότητας του συντελεστή 

κατακράτησης των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων ή ισοδύναμα, της ετερογένειας μεταξύ 

των χωρών του δείγματος και της χρονικής μεταβλητότητας που ενυπάρχει στο δείγμα (σ. 

291).  

Μετά τη διενέργεια των βασικών ελέγχων περί γραμμικότητας κι ιδανικού αριθμού 

'συναρτήσεων μετάβασης', οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) προχωρούν σ’ αυτήν 

καθαυτή τη διαδικασία εκτίμησής τους.  

Οι τιμές που λαμβάνουν για το συντελεστή κλίσης   είναι γενικά μικρές για όλα τα 

επιμέρους υποδείγματα, μ’ εξαίρεση αυτό που χρησιμοποιεί ως 'μεταβλητή μετάβασης' το 

'μέγεθος χώρας'. Αυτό σημαίνει, ότι η 'συνάρτηση μετάβασης'  cqg it ,;  δεν μπορεί ν' 

αναχθεί σε μία δείκτρια συνάρτηση (indicator function) της μορφής τής Εξίσωση 2-31: η 

μετάβαση από το ένα 'ακραίο καθεστώς' στο άλλο είναι ομαλή, επιβεβαιώνοντας την 

επιλογή των συγγραφέων να χρησιμοποιήσουν ένα υπόδειγμα PSTR έναντι των απλών PTR 

υποδειγμάτων. Μ' άλλα λόγια, οι εκτιμηθείσες τιμές της κινητικότητας του κεφαλαίου για το 

panel των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που χρησιμοποιούν οι Fouquau, Hurlin και Rabaud, δεν 

είναι δυνατόν να διαιρεθούν σ’ ένα μικρό μόνο αριθμό 'τάξεων' ή αλλιώς, ότι η κατανομή 

των τιμών των παραμέτρων του υποδείγματος είναι συνεχής. Είναι ο μεγάλος βαθμός 

ετερογένειας μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ και το γεγονός της διαχρονικής πτώσης 

του βαθμού σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, οι παράγοντες που συντελούν σ’ αυτήν την 

'ομαλή' μετάβαση από 'ακραίο καθεστώς' σ' 'ακραίο καθεστώς', σύμφωνα με τους 

συγγραφείς (σ. 292). 
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Μόνη εξαίρεση, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ως 

'μεταβλητή μεταιχμίου' έχει χρησιμοποιηθεί το μέγεθος χώρας, όπου η τιμή του συντελεστή 

κλίσης   είναι μεγάλη. Μόνο σ' αυτήν την περίπτωση, μπορεί η 'συνάρτηση μετάβασης' 

 cqg it ,;  ν' αναχθεί σε μία δείκτρια συνάρτηση της μορφής της Εξίσωση 2-31 (σ. 292). 

Οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) τονίζουν ότι οι εκτιμηθέντες συντελεστές του 

υποδείγματος PSTR ( 0 , 1 ) δεν αντιστοιχούν ακριβώς στο βαθμό διεθνούς κινητικότητας 

του κεφαλαίου κατά FH (συντελεστής  ). Πλην όμως και μόνο με βάση το πρόσημο του 

συντελεστή 1  της Εξίσωση 2-32, μπορεί να διαπιστωθεί η σχέση που συνδέει την κάθε μία 

από τις έξι 'μεταβλητές μεταιχμίου' με το συντελεστή 'κατακράτησης ίδιων αποταμιευτικών 

πόρων' κατά FH (συντελεστής  ). Με βάση λοιπόν το πρόσημο των τιμών που λαμβάνουν 

για το συντελεστή 1 , προκύπτει κατ' αρχάς, ότι οι 'μεταβλητές μεταιχμίου' τού βαθμού 

στον οποίον μία οικονομία είναι 'ανοικτή', του 'λόγου εξάρτησης' (για άτομα τα οποία είναι 

μεγαλύτερα των 64 ετών) και του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, σχετίζονται αρνητικά 

με το συντελεστή  , ενώ οι υπόλοιπες τρεις 'μεταβλητές μεταιχμίου' (βαθμός ανάπτυξης, 

'μέγεθος χώρας' και 'λόγος εξάρτησης' των ατόμων κάτω των 15 ετών) συνδέονται θετικά μ' 

αυτόν (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ. 293). 

Ένα δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα των υποδειγμάτων PSTR, ειδικά σε σχέση με το 

'παράδοξο FH', είναι σύμφωνα με τους συγγραφείς, το ότι επιτρέπουν τη σχετική 

αξιολόγηση της βαρύτητας της κάθε μίας 'μεταβλητής μετάβασης' στη διαμόρφωση του 

συντελεστή FH: για κάθε μία 'μεταβλητή μεταιχμίου', οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) 

υπολογίζουν το συντελεστή   για κάθε πιθανή θεωρητική τιμή τής 'συνάρτησης μετάβασης' 

itq  (σ. 293). Από τις σχετικές διαγραμματικές απεικονίσεις των έξι διαφορετικών 

υποδειγμάτων τους, αλλά κι από τη συγκριτική αξιολόγηση των προσήμων και των τιμών 

των επιμέρους παραμέτρων που έχουν λάβει, οι συγγραφείς είναι σε θέση να εντοπίσουν 

ποιες από τις 'μεταβλητές μεταιχμίου', τις οποίες διαισθητικά θεώρησαν εκ προοιμίου ως τις 

σημαντικότερες σε σχέση με το 'παράδοξο FH', ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στις 

παραμέτρους του βασικού υποδείγματος FH και ταυτόχρονα, να διακρίνουν τις χώρες οι 

οποίες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο συγκριτικά βαθμό κινητικότητας κεφαλαίου. Τρεις 

είναι οι 'μεταβλητές μεταιχμίου' με τη μεγαλύτερη επίδραση στη σχέση επένδυσης - 

αποταμίευσης: ο βαθμός στον οποίον μία οικονομία είναι ανοικτή, το 'μέγεθος χώρας' κι ο 

λόγος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σ.σ. 

293, 294.  
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Ειδικά σε σχέση με το λεγόμενο 'μέγεθος χώρας, το γεγονός ότι για σχετικό μέγεθος χώρας 

κάτω του 4%, η εκτιμηθείσα τιμή τού συντελεστή FH μόλις ισούται με 0.29, ενώ για τιμές 

σχετικού μεγέθους χώρας άνω του 4%, η αντίστοιχη εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή FH 

εκτινάσσεται στο 0.78, επιβεβαιώνει τ’ αντίστοιχα ευρήματα του Ho περί της σχέσης μεταξύ 

μεγέθους χώρας και κινητικότητας του κεφαλαίου (2003, quoted in Fouquau, Hurlin και 

Rabaud 2008, σ. 293). 

Προκειμένου τέλος ν’ αξιολογήσουν τη σχετική βαρύτητα του καθενός παράγοντα χωριστά 

(της κάθε μίας 'μεταβλητής μεταιχμίου'), παρουσία των υπόλοιπων παραγόντων, οι Fouquau, 

Hurlin και Rabaud (2008) χρησιμοποιούν τη σχέση εκτίμησης: 

  it
j

jj
j

itjitjitiit cqgSSI   


5

1
0 ,; , 

Εξίσωση 2-35 

απ’ όπου έχει αφαιρεθεί η 'μεταβλητή μετάβασης' του λόγου του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών προς το ΑΕΠ, προκειμένου το panel των παρατηρήσεων να παραμείνει 

ισορροπημένο. 

Υπ’ αυτό το νέο υπόδειγμα, τα πρόσημα των επιμέρους παραμέτρων, αλλά κι οι ίδιες οι 

εκτιμηθείσες τιμές των συντελεστών j  και των συντελεστών κλίσης j , είναι κατά 

προσέγγιση ίσες με τις αντίστοιχες που έλαβαν οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008) με τα 

αρχικά, επιμέρους υποδείγματά τους (με μία μόνο 'συνάρτηση μετάβασης' κάθε φορά). 

Επιπλέον, αναδεικνύονται και πάλι ως σημαντικότερες μεταβλητές, ο βαθμός στον οποίον 

είναι ανοικτή μία οικονομία, το μέγεθος χώρας κι ο λόγος του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ. 

296). 

Συνολικά, οι Fouquau, Hurlin και Rabaud (2008), αποδεικνύουν πως η σχέση μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης είναι μη γραμμική, πως υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός 

ετερογένειας μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ του δείγματός τους (γεγονός που 

αποδεικνύεται από τις γενικά χαμηλές τιμές τής κλίσης  ), ότι ο συντελεστής FH φθίνει 

διαχρονικά (κατά την περίοδο 1960-2000) κι ότι τρεις μεταβλητές ασκούν τη μεγαλύτερη 

επίδραση στην κινητικότητα του κεφαλαίου: ο βαθμός στον οποίον μία οικονομία είναι 

ανοικτή, το μέγεθος της κάθε χώρας κι ο λόγος τού Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών προς 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Fouquau, Hurlin και Rabaud, 2008, σ.σ. 295, 299). 

Ο Kim (2001) χρησιμοποιεί ένα panel δεκαεννέα (19) χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ, για τη 

χρονική περίοδο 1960-1992 (σ. 1019) και προτίθεται να ελέγξει την επιρροή που ασκούν 
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διάφοροι εξωγενείς κραδασμοί, σχετιζόμενοι με τους επιχειρηματικούς κύκλους, στη σχέση 

επένδυσης-αποταμίευσης, εξωθώντας την προς τις υψηλές τιμές συντελεστή   τού 

'παράδοξου FH' (Kim, 2001, σ. 1018). 

Τρία είδη κραδασμών οφειλόμενων στους επιχειρηματικούς κύκλους εξετάζονται: 

κραδασμοί παραγωγικότητας, οι οποίοι ορίζονται ως η ποσοστιαία αλλαγή στην 

παραγωγικότητα. Φορολογικοί κραδασμοί, οι οποίοι ορίζονται ως η ποσοστιαία αλλαγή 

στην (απρόβλεπτη) κυβερνητική κατανάλωση. Και κραδασμοί σχετιζόμενοι με τους όρους 

εμπορίου, τούς οποίους ο Kim ορίζει ως την ποσοστιαία αλλαγή στους όρους του εμπορίου 

(αξία εξαγωγών/αξία εισαγωγών συγκεκριμένης χώρας) (Kim, 2001, σ. 1019). 

Αρχικά, χρησιμοποιεί την παρακάτω εκδοχή τού κλασσικού υποδείγματος FH: 

ititiit uSI   . 

Εξίσωση 2-36 

Μέσω μίας εκτίμησης MLE τού υποδείγματος της Εξίσωση 2-36, παράγεται αρχική τιμή 

συντελεστή   ίση με 0.69, την οποία ο Kim (2001) χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για 

τους επόμενους ελέγχους στους οποίους προβαίνει (σ. 1021). 

Προκειμένου ν' αξιολογήσει χωριστά την επίδραση καθενός από τους εξωγενείς κραδασμούς 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Kim (2001) διενεργεί αρχικά αναλύσεις παλινδρόμησης τού 

τύπου: 

ititititiit residualsshockshockshockZ   22110  , 

Εξίσωση 2-37 

όπου ως Z , θέτει τα μεγέθη: S , I , Y , C , G  κι όπου με shock  συμβολίζεται 

καθένας από τους τρεις διαφορετικούς τύπους κραδασμών (Kim, 2001, σ. 1021). Ο Kim 

χρησιμοποιεί δύο μόνον όρους χρονικής υστέρησης για τον κάθε κραδασμό, όπως φαίνεται 

από την Εξίσωση 2-37, διότι από τον 3ο και μετά, λαμβάνει στατιστικά μη σημαντικές τιμές 

για τους κραδασμούς (σ. 1022). 

Στη συνέχεια, 'κατασκευάζει' μέσω της Εξίσωση 2-37, δεδομένα για την επένδυση και την 

αποταμίευση και τα χρησιμοποιεί ακολούθως, επανεκτιμώντας τη σχέση τής Εξίσωση 2-36, 

ώστε να συγκρίνει τις νέες τιμές τού συντελεστή   που παράγονται, μ' αυτές που είχε λάβει 

από την αρχική εκτίμηση τής Εξίσωση 2-36 χωρίς κραδασμούς (Kim, 2001, σ. 1020). 

Με πρόβλεψη για τους κραδασμούς παραγωγικότητας (μέσω της Εξίσωση 2-37, με την 

ενσωμάτωση δύο όρων χρονικής υστέρησης), λαμβάνει τιμή συντελεστή   ίση με 0.64, η 

οποία είναι ελάχιστα μικρότερη της τιμής 0.69 που ο Kim είχε λάβει χωρίς καμία πρόβλεψη 
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για εξωγενείς κραδασμούς. Το αποτέλεσμα αυτό τον οδηγεί στο να συμπεράνει ότι οι 

ενδεχόμενοι εξωγενείς κραδασμοί παραγωγικότητας, ασκούν μικρή επίδραση επί της σχέσης 

που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση. Η εν λόγω επίδραση είναι θετικού προσήμου (κάθε 

αύξηση της παραγωγικότητας ασκεί θετική επιρροή σ' επένδυση κι αποταμίευση), πλην 

όμως, η οριακή μεταβολή την οποία επιφέρει στα μεγέθη της επένδυσης και της 

αποταμίευσης φθίνει σύντομα, κατά τρόπο ώστε η συνολική επίδραση στο συντελεστή   

να είναι περιορισμένης κλίμακας (Kim, 2001, σ. 1023). 

Ακόμη μικρότερη επιρροή, βρίσκει ο Kim (2001) πως ασκούν οι κραδασμοί που σχετίζονται 

με φορολογικούς παράγοντες: η τιμή του συντελεστή   μετά την αφαίρεση των κραδασμών 

αυτού του είδους, ισούται με 0.65. Συγκρίνοντας με την τιμή 0.69, η οποία όπως ήδη 

σημειώθηκε, αντιστοιχεί στην άνευ εξωγενών κραδασμών κατάσταση, είναι προφανές, ότι οι 

κραδασμοί φορολογικής φύσης λίγη μόνο επίδραση έχουν επί της σχέσης που συνδέει 

επένδυση κι αποταμίευση. Επιπλέον, η επίδραση του φορολογικού παράγοντα επί των 

μεγεθών τής επένδυσης και της αποταμίευσης είναι αρνητικού προσήμου και μικρής 

απόλυτης τιμής, όπως προκύπτει από την εκτιμητική διαδικασία τής Εξίσωση 2-37, 

ανεξαρτήτως αριθμού συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης (Kim, 2001, σ. 1024).  

Όσον αφορά τέλος στον παράγοντα των όρων εμπορίου, τ' αποτελέσματα που λαμβάνει ο 

Kim (2001) είναι διφορούμενα: όπως αποκαλύπτεται από την εκτίμηση της Εξίσωση 2-37, ο 

εν λόγω παράγοντας ασκεί θετική (και περιορισμένης κλίμακας) επίδραση επί της 

αποταμίευσης, αλλά αρνητική επίδραση επί της επένδυσης. Συνολικά, ο συντελεστής   

μειώνεται από 0.69 σε 0.59, μετά την αφαίρεση των σχετιζόμενων με τους όρους εμπορίου 

εξωγενών κραδασμών (εκτίμηση της Εξίσωση 2-36), υπονοώντας μία εξίσου μικρή 

συνολική επίδραση κι αυτού του είδους των κραδασμών στη σχέση επένδυσης-

αποταμίευσης (σ. 1024). 

Αφαιρώντας τη συνολική επίδραση και των τριών προαναφερθέντων τύπων κραδασμών, ο 

Kim (2001) λαμβάνει αρκετά μικρότερες τιμές συντελεστή   (για δύο όρους χρονικής 

υστέρησης στην Εξίσωση 2-37, η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή   είναι ίση με 0.42, 

τιμή η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη της τιμής 0.69, πλην όμως παραμένει αρκετά υψηλή, 

ώστε να εξηγήσει το 'παράδοξο FH' στη βάση τής επίδρασης των διαφόρων ειδών εξωγενών 

κραδασμών και μόνο (σ. 1025). 

Έχοντας εξετάσει μέχρι αυτό το σημείο της μελέτης του κραδασμούς τοπικού μόνο 

χαρακτήρα, στη συνέχεια ο Kim (2001) απομονώνει τους παγκόσμιας κλίμακας εξωγενείς 
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κραδασμούς45 που είναι δυνατό να δεχθεί συγκεκριμένη οικονομία και διαπιστώνει, ότι η 

επίδραση που αυτοί ασκούν επί της σχέσης επένδυσης-αποταμίευσης είναι σαφώς πιο 

σημαντική, οδηγώντας στην περίπτωση των κραδασμών παραγωγικότητας σ' εκτιμηθείσα 

τιμή συντελεστή   ίση με 0.48 (για δύο όρους χρονικής υστέρησης και πάλι), εν συγκρίσει 

με την τιμή 0.69 που παράγεται όταν δεν αφαιρείται κανενός είδους κραδασμός (Kim, 2001, 

σ. 1026). 

Τέλος, όπως ήδη έχουμε δει στην υποενότητα 2.2.4, ο Kim (2001) επιχειρεί ν' αξιολογήσει 

και την επιρροή που ασκεί το λεγόμενο 'μέγεθος χώρας' επί της σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης: ομαδοποιώντας τις χώρες του δείγματός του σε τρεις υπο-ομάδες, ανάλογα 

με το ύψος τού πραγματικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος τους κι επαναλαμβάνοντας 

την οικονομετρική μεθοδολογία που ακολούθησε και προηγουμένως, βρίσκει ότι γενικά, ο 

συντελεστής   δε σχετίζεται με το 'μέγεθος χώρας' (σ. 1027). 

Συνολικά, ο Kim (2001) χρησιμοποιώντας ανάλυση μεικτών στοιχείων και προσπαθώντας 

να εξηγήσει τους υψηλούς κατά FH συντελεστές   μέσω των εξωγενών κραδασμών 

διαφόρων τύπων που είναι δυνατό να δέχεται συγκεκριμένη οικονομία, καταλήγει ότι το 

'παράδοξο FH' επιμένει κι ότι οι υψηλοί βαθμοί σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης που αυτό 

υπονοεί δεν είναι δυνατό να εξηγηθούν από τους όποιους τέτοιου είδους εξωγενείς 

κραδασμούς (παγκόσμιας ή τοπικής κλίμακας) (Kim, 2001, σ. 1028). 

Η Buch (1999) συγκρίνει ένα panel ετήσιων παρατηρήσεων για πέντε (5) χώρες τού τέως 

'Ανατολικού μπλοκ' (Τσέχικη Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβενία), οι 

οποίες κατά την περίοδο της συγγραφής του άρθρου βρίσκονταν σε πορεία ένταξης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, μ' ένα panel τριών (3) μεσογειακών χωρών (Ελλάδα, Πορτογαλία, 

Ισπανία) (σ. 640). 

Χρησιμοποιεί μία τυπική σχέση εκτίμησης FH για μεικτά δεδομένα, αρχικά για την περίοδο 

μετά το 1989 κι εν συνεχεία, για τη συνολική υπό εξέταση περίοδο (1980-1997). Οι 

εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή   που λαμβάνει η Buch (1999) είναι παρόμοιες για 

τα δύο panels χωρών και κυμαίνονται μεταξύ 0.5 και 0.6. Επιπλέον, οι έλεγχοι Wald που 

διενεργεί, χωριστά για το κάθε panel, δεν επιτρέπουν την απόρριψη της υπόθεσης ότι οι 

συντελεστές   των δύο panels ταυτίζονται (σ. 641).  

                                                      
45 Όπου ως παγκόσμιο κραδασμό (global shock), ο Kim (2001) ορίζει το, με βάση το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν σταθμισμένο μέσο όρο του καθενός κραδασμού (παραγωγικότητας, φορολογίας και 
όρων εμπορίου) και για τις δεκαεννέα χώρες τού δείγματός του (σ. 1026). 



Ανάλυση μεικτών στοιχείων (panel data) και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           103 

 

Μέσω και πάλι ελέγχων Wald, η μηδενική υπόθεση ότι οι συντελεστές   ισούνται με τη 

μονάδα, απορρίπτεται, γεγονός που σημαίνει ότι, παρόλο που επένδυση κι αποταμίευση 

σχετίζονται μεταξύ τους και για τα δύο panels, η σχέση δεν είναι πλήρης, υπονοώντας ότι οι 

επενδυτικές ανάγκες των υπό εξέταση χωρών έχουν χρηματοδοτηθεί εν πολλοίς κι από ξένα 

κεφάλαια. Τέλος, η τιμή του συντελεστή   εμφανίζεται κατά τι μικρότερη για τις χώρες του 

τέως 'Ανατολικού μπλοκ' και για τη μετά το 1989 υποπερίοδο, εν συγκρίσει με την 

αντίστοιχη της συνολικής περιόδου (1980-1997), πλην όμως, η πτώση αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική (Buch, 1999, σ. 641). 

Κινούμενοι στο χώρο εκείνο της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, ο οποίος αντί 

της αναζήτησης των αιτίων του 'παράδοξου' στις εκάστοτε χρησιμοποιούμενες 

οικονομετρικές προσεγγίσεις και παραδοχές, επιχειρεί αντιθέτως να το ερμηνεύσει 

τοποθετώντας το στις συγκεκριμένες οικονομικές και ιστορικές συνθήκες που το γεννούν 

(Hericourt και Maurel, 2005, σ. 1), οι Hericourt και Maurel (2005) επιλέγουν ν' 

ακολουθήσουν τη στρατηγική ερευνητών όπως ο Dekle (1996) κι ο Yamori (1995), οι 

Bayoumi και Rose (1993, αναφέρονται στο Hericourt και Maurel 2005, σ. 2) κι οι Iwamoto 

και Wincoop (2000, αναφέρονται στο Hericourt και Maurel 2005, σ. 6), μεταξύ άλλων, οι 

οποίοι ερευνούν τη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης σ' εθνικό, μάλλον, παρά σε δια-εθνικό 

επίπεδο. Στα άρθρα των Dekle (1996) και Yamori (1995) έχουμε αναφερθεί με λεπτομέρειες 

στην υποενότητα 2.2.3. 

Σ' αυτά τα πλαίσια, οι Hericourt και Maurel (2005) χρησιμοποιούν ένα panel δεδομένων για 

την επένδυση και την αποταμίευση εκατόν οκτώ (108) περιφερειών τής Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για το μέγεθος της επένδυσης χρησιμοποιούν το Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου (GFCF). Για το δε μέγεθος της αποταμίευσης, διαθέτουν στοιχεία μόνο για τη 

Γερμανία. Για την Ιταλία, το εξάγουν κατά τρόπο υπολειμματικό, ενώ για τις υπόλοιπες 

χώρες του δείγματός τους χρησιμοποιούν το μέγεθος του διαθέσιμου εισοδήματος ως 

υποκαταστάτρια μεταβλητή για την αποταμίευση (σ.σ. 8, 9).  

Η χρονική περίοδος για την οποία καταφέρνουν να συγκεντρώσουν σχετικά στοιχεία είναι 

αρκετά βραχεία (1995-2000). Πέραν τού ότι η περίοδος αυτή τούς αποτρέπει από το να 

χρησιμοποιήσουν τις πιο πρόσφατες τεχνικές συνολοκλήρωσης για μεικτά στοιχεία, είναι 

πολύ σύντομη ακόμη και για τη χρησιμοποίηση τεχνικών εντοπισμού δομικών αλλαγών, 

πρόβλημα αρκετά σημαντικό, εάν αναλογισθεί κανείς ότι το καταληκτικό έτος της εν λόγω 

περιόδου (2000) βρίσκεται πολύ κοντά στο έτος υιοθέτησης του ευρώ ως κοινού νομίσματος 

από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hericourt και Maurel, 2005, σ.σ. 9, 10). 
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Τροποποιούν την κλασική σχέση εκτίμησης FH, λαμβάνοντας τις πρώτες διαφορές των 

μεταβλητών (λόγω των συγκεκριμένων περιορισμών των διαθέσιμων δεδομένων τους) και 

φυσικά, προσαρμόζοντάς την στην ανάλυση μεικτών στοιχείων: 
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Εξίσωση 2-38 

όπου η μεταβλητή jtINC  αντιπροσωπεύει το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο όπως 

αναφέραμε, οι συγγραφείς το χρησιμοποιούν ως υποκαταστάτρια μεταβλητή (proxy) για την 

αποταμίευση, λόγω των περιορισμών στα διαθέσιμα δεδομένα τους. 

Χρησιμοποιούν ωστόσο παράλληλα και την κλασσική σχέση FH για μεικτά στοιχεία, για 

λόγους σύγκρισης: 
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Εξίσωση 2-39 

Οι Hericourt και Maurel (2005) χρησιμοποιούν την τεχνική των συμβαλλουσών 

μεταβλητών, ειδικά για την περίπτωση της Γερμανίας και της Ιταλίας46. Aπό τις δύο 

υποψήφιες συμβάλλουσες μεταβλητές για την αποταμίευση (ήτοι, την πρόσθεση δύο όρων 

χρονικής υστέρησης για την ίδια την αποταμίευση και το διαθέσιμο εισόδημα INC ), 

απορρίπτουν τελικά την πρώτη, μέσω ενός ελέγχου Sargan (σ. 13). 

Μετά την απόρριψη της αποταμίευσης με δύο όρους χρονικής υστέρησης ως συμβάλλουσας 

μεταβλητής, οι Hericourt και Maurel διενεργούν κατά σειρά: εκτίμηση ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) κι εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (2SLS) με 

συμβάλλουσα μεταβλητή το διαθέσιμο εισόδημα για τη σχέση εκτίμησης της Εξίσωση 2-39 

κι εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων με διόρθωση Newey-West για ετεροσκεδαστικότητα κι 

αυτοσυσχέτιση (σ. 11) για τη σχέση εκτίμησης της Εξίσωση 2-38, αρχικά μόνο για την 

Ιταλία και τη Γερμανία.  

Στην περίπτωση της Ιταλίας, η εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για την Εξίσωση 

2-39 κι η εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων με διόρθωση Newey-West για 

ετεροσκεδαστικότητα κι αυτοσυσχέτιση για την Εξίσωση 2-38 παράγουν παρεμφερείς, 

αρνητικές, χαμηλές και στατιστικά σημαντικές εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή   (-0.12 και 

-0.07 αντίστοιχα) (σ.σ. 13, 26). 

                                                      
46 Οι χώρες αυτές αποτελούν τις σημαντικότερες του panel τους, λόγω κυρίως τού ότι είναι οι δύο 
χώρες για τις οποίες οι Hericourt και Maurel διαθέτουν τα πιο πλήρη στοιχεία. 
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Όσον αφορά στη Γερμανία, οι Hericourt και Maurel (2005) λαμβάνουν: για την Ανατολική 

Γερμανία, αλλά και για το σύνολο της Γερμανίας, τιμές συντελεστή   μη διαφορετικές του 

μηδενός από άποψη στατιστικής σημαντικότητας και με τις δύο εξισώσεις εκτίμησης. Για τη 

δε Δυτική Γερμανία κι ειδικά όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 2SLS με συμβάλλουσα 

μεταβλητή το διαθέσιμο εισόδημα και σχέση εκτίμησης την Εξίσωση 2-39, αρνητική τιμή 

συντελεστή (σ. σ. 13, 26). 

Επομένως, κατ' αρχάς, οι δύο διαφορετικοί ορισμοί υποδείγματος της Εξίσωση 2-38 και της 

Εξίσωση 2-39, φαίνεται πως παράγουν σχετικά όμοιες εκτιμηθείσες τιμές για το  . 

Κατά δεύτερο, οι Hericourt και Maurel (2005) θεωρούν πως τα παραπάνω αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν τους Bayoumi και Rose (1993): οι χαμηλές και στην πλειοψηφία τους μη 

διαφορετικές του μηδενός από άποψη στατιστικής σημαντικότητας τιμές συντελεστή   που 

λαμβάνουν ειδικά για τις περιπτώσεις τής Γερμανίας και της Ιταλίας, υπονοούν ένα γενικά 

υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης των εγχώριων χρηματοοικονομικών αγορών των εν λόγω 

χωρών, αντίστοιχο μ' αυτόν που είχαν διαπιστώσει οι Bayoumi και Rose για το Η.Β. (1993, 

αναφέρονται στο Hericourt και Maurel 2005, σ. 14). 

Όταν επεκτείνουν την ανάλυσή τους και στις υπόλοιπες χώρες του δείγματός τους (παρά το 

γεγονός των ελλείψεων στα δεδομένα τής αποταμίευσής τους), χρησιμοποιώντας αυτήν τη 

φορά μόνο την Εξίσωση 2-3847, οι Hericourt και Maurel συνεχίζουν να λαμβάνουν χαμηλές 

(αρνητικές ή θετικές) και μη διαφορετικές του μηδενός τιμές συντελεστή  , γεγονός που 

φυσικά έρχεται σ' αντίθεση με το 'παράδοξο FH' (σ.σ. 14, 28). 

Τέλος, χρησιμοποιώντας και πάλι την Εξίσωση 2-38 για συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές της Ευρώπης, οι συγγραφείς λαμβάνουν και πάλι, στην πλειοψηφία τους, χαμηλές 

και μη διαφορετικές του μηδενός τιμές συντελεστή  . Μάλιστα, σ' αρκετές περιοχές, οι 

τιμές του συντελεστή έχουν αρνητικό πρόσημο, κάτι που κατά την άποψη των Hericourt και 

Maurel (2005) αποτελεί μία ακόμη παραδοξότητα γύρω από το 'παράδοξο FH' (σ. 16).  

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των αποτελεσμάτων τους φαίνεται πως παραπέμπει σ' ένα 

γενικά υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών αγορών στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι ο παράγοντας της απόστασης (της μίας περιφέρειας από την 

άλλη) συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο (σ. 17). 

 

                                                      
47 Δεδομένου, ότι οι δύο διαφορετικοί ορισμοί υποδείγματος της Εξίσωση 2-38 και της Εξίσωση 2-39 
παράγουν όμοια αποτελέσματα, οι Hericourt και Maurel χρησιμοποιούν για τις υπόλοιπες χώρες τού 
δείγματός τους, ως υπόδειγμα εκτίμησης, αυτό της Εξίσωση 2-38. 
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2.4.1 Ένα ακόμη 'παράδοξο' εντός του 'παράδοξου': οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες (Less Developed Countries - LDCs) 

Στην παρούσα υποενότητα εξετάζουμε με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες το 'παράδοξο' 

εντός του 'παράδοξου FH' της εύρεσης από ένα μεγάλο μέρος της σχετικής βιβλιογραφίας 

(κυρίως εντός της τάσης εκείνης που χρησιμοποιεί ανάλυση μεικτών στοιχείων) χαμηλών 

τιμών συντελεστή   για τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, έναντι των υψηλών 

και κοντά στη μονάδα τιμών για τις πιο ανεπτυγμένες. Το εύρημα αυτό θα σήμαινε, εντός 

της συλλογιστικής FH, ένα μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες, εξ ου κι η παραδοξότητά του. Το ζήτημα σχετίζεται με το λεγόμενο 

πρόβλημα του 'μεγέθους χώρας', το οποίο έχουμε εξετάσει εκτενώς στην υποενότητα 2.2.4, 

όμως το έχουμε εντάξει τελικώς στην ενότητα για τη χρήση μεικτών στοιχείων, κυρίως λόγω 

του ότι, πολλοί από τους ερευνητές που έχουν προσφύγει στη χρήση τεχνικών μεικτών 

στοιχείων, έχουν επικεντρώσει σ' αυτό. 

Οι Vamvakidis και Wacziarg (1998) χρησιμοποιούν ένα panel εκατόν τριών (103) συνολικά 

χωρών, για τη χρονική περίοδο 1970-1993. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 

σύνθεση του panel τους και τη γενικότερη μεθοδολογία τους, παραπέμπουμε στο αντίστοιχο 

χωρίο της υποενότητας 2.2.3). 

Το υπόδειγμα μεικτών στοιχείων, το οποίο χρησιμοποιούν είναι της μορφής: 
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Εξίσωση 2-40 

όπου iitit u   , με τον όρο i  ν' αναφέρεται στους παράγοντες ετερογένειας που 

προσιδιάζουν στην κάθε χώρα τού panel τους (Vamvakidis και Wacziarg, 1998, σ.σ. 11, 13). 

Τ' αποτελέσματα που λαμβάνουν οι Vamvakidis και Wacziarg (1998) από την ανάλυση 

μεικτών στοιχείων δε διαφοροποιούνται από τ' αντίστοιχα που είχαν λάβει από την απλή 

ανάλυση διατομής τους: οι εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή   είναι γενικά πολύ πιο 

χαμηλές απ' ό,τι θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH', με μόνη εξαίρεση την υποομάδα των 

είκοσι (20) χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ. Όποτε χρησιμοποιείται ένα πιο διευρυμένο δείγμα 

χωρών (είτε αυτό συμπεριλαμβάνει τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, είτε όχι), είναι εύκολα 

παρατηρήσιμη μία μείωση των εκτιμηθεισών τιμών (Vamvakidis και Wacziarg, 1998, σ.σ. 

13, 14). 

Μάλιστα, οι τιμές που λαμβάνουν για τις υποομάδες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του 

panel τους (36 χώρες χαμηλού και 47 χώρες μέσου εισοδήματος), με την ανάλυση μεικτών 
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στοιχείων, είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες που έλαβαν από την ανάλυση διατομής 

τους. Προκειμένου ν' απαλείψουν το ενδεχόμενο αυτές οι υψηλότερες τιμές να οφείλονται 

σε κυκλικά φαινόμενα, χρησιμοποιούν και τους μέσους όρους των (ετήσιων) δεδομένων 

τους ανά πενταετία. Όμως, τα νέα αποτελέσματα δε διαφοροποιούνται και πάλι σε σχέση με 

τ' αντίστοιχα των ετήσιων δεδομένων τους (σ. 15). 

Ο Isaksson (2001) χρησιμοποιεί ένα δείγμα ενενήντα (90) αναπτυσσόμενων χωρών, οι 

οποίες ανήκουν στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή, για τη 

χρονική περίοδο 1975-1995, επιχειρώντας να μετρήσει τη διεθνή κινητικότητα του 

κεφαλαίου που τις χαρακτηρίζει, με βάση το κριτήριο FH (Isaksson, 2001, σ. 310). 

Εφαρμόζει τόσο ανάλυση διατομής, όσο και μεικτών στοιχείων. Ειδικά όσον αφορά στα 

τελευταία, το υπόδειγμα εκτίμησής του είναι το κλασσικό υπόδειγμα κατά FH, 

προσαρμοσμένο ειδικά, ώστε να συμπεριλάβει και τη μεταβλητή της εξωτερικής βοήθειας, 

αλλά και μία πρόβλεψη για τη διαχρονική μεταβολή τού βαθμού κινητικότητας του 

κεφαλαίου: 
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Εξίσωση 2-41 

όπου η μεταβλητή A  αντιστοιχεί στο ύψος της εξωτερικής βοήθειας που δέχεται 

συγκεκριμένη χώρα, ενώ ο όρος 







Y

S
T  επιχειρεί να συλλάβει ενδεχόμενες διαχρονικές 

μεταβολές στο βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου που χαρακτηρίζει συγκεκριμένη χώρα. 

Η T  λαμβάνει την τιμή 0 για τη χρονική υποπερίοδο 1975-1984 και την τιμή 1 για τη 

χρονική υποπερίοδο 1985-1995 (2001, σ.σ. 322, 323). 

 Με βάση τον ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 2-41, αναμένουμε μία αρνητική και 

στατιστικά σημαντική τιμή για το συντελεστή 3 , εφόσον η σταδιακή απελευθέρωση των 

αγορών κεφαλαίου έχει αυξήσει την κινητικότητα του κεφαλαίου από τη μία υποπερίοδο 

στην άλλη (παραπέμποντας κατ' επέκταση σε μία μικρότερη επίδραση του ύψους της 

εγχώριας αποταμίευσης επί της εγχώριας επένδυσης, ή αλλιώς, σ' έναν υψηλότερο βαθμό 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου κατά FH στη δεύτερη υποπερίοδο) (Isaksson, 2001, 

σ. 323). 

Όσον αφορά στις μεθόδους εκτίμησης μεικτών στοιχείων, ο Isaksson (2001) χρησιμοποιεί 

αυτές των σταθερών επιδράσεων (fixed effects) και των τυχαίων επιδράσεων (random 

effects). Για τις δύο αυτές μεθόδους χρησιμοποιεί και συμβάλλουσες μεταβλητές (το ύψος 
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των κυβερνητικών δαπανών ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ως 

υποκατάστατο μέγεθος για την κυβερνητική αποταμίευση και το γνωστό 'λόγο εξάρτησης' 

(dependency ratio), ως υποκατάστατο μέγεθος για το σκέλος της ιδιωτικής αποταμίευσης)  

(σ. 323). 

Από τους ελέγχους καταλληλότητας υποδείγματος που διενεργεί ο Isaksson, ειδικά για τα 

υποδείγματα μεικτών στοιχείων που χρησιμοποιεί, προκύπτει ως καταλληλότερο αυτό των 

σταθερών επιδράσεων (σ. 325). 

Κατά τα λοιπά, ο συντελεστής 2  της Εξίσωση 2-41 λαμβάνει θετικές και στατιστικά 

σημαντικές τιμές και στις τέσσερις περιπτώσεις των υποδειγμάτων μεικτών στοιχείων (FE, 

RE, FE-IV και RE-IV), γεγονός που σημαίνει ότι η εξωτερική βοήθεια παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ενίσχυση της επένδυσης των χωρών του δείγματος  (Isaksson, 2001, σ. 325). 

Με τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων, για το σύνολο των χωρών του δείγματός του, ο 

Isaksson λαμβάνει τιμή συντελεστή 1  (ο συντελεστής   των FH) ίση με 0.419 και τιμή 

συντελεστή 3  (της ψευδομεταβλητής 







Y

S
T ) ίση με -0.105 (η οποία υπονοεί μία αύξηση 

του βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου μεταξύ των δύο υποπεριόδων). Οι τιμές αυτές, με 

τη χρησιμοποίηση των συμβαλλουσών μεταβλητών, γίνονται αντίστοιχα 0.67 και -0.21, 

πράγμα που σημαίνει ότι με διόρθωση για ενδογένεια, ο βαθμός κινητικότητας του 

κεφαλαίου δεν είναι ίσως όσο υψηλός φαίνεται εξ' αρχής. Η αύξηση της απόλυτης τιμής τού 

συντελεστή 3  υπονοεί μία αύξηση του βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου, λόγω της 

σταδιακής απελευθέρωσης των κεφαλαιακών αγορών, ενώ οι σχετικά υψηλές τιμές του 

συντελεστή 1  παραπέμπουν σ' ένα γενικά μικρό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου για το 

σύνολο των υπό εξέταση χωρών. Το φαινομενικά αντιφατικό αυτό εύρημα για το σύνολο 

των χωρών, οδηγεί τον Isaksson στο να επικεντρώσει σε υποομάδες χωρών τού συνολικού 

δείγματός του, ανάλογα με τη γεωγραφική τους κατανομή (2001, σ. 325). 

Για τις χώρες της Ασίας λαμβάνει υψηλές τιμές συντελεστή 1  και για τις τέσσερις 

διαφορετικές μεθόδους μεικτών στοιχείων (FE, RE, FE-IV και RE-IV), γεγονός που φυσικά 

κατατείνει προς ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, πλην όμως, μόλις γίνεται 

διόρθωση για ενδογένεια μέσω συμβαλλουσών μεταβλητών, με τιμές 3  και πάλι αρνητικές 

και στατιστικά σημαντικές, οι οποίες αγγίζουν το -0.2, γεγονός που παραπέμπει σε μία 

σταδιακή απελευθέρωση των αγορών για τη συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικά στην περίπτωση 

του υποδείγματος τυχαίων επιδράσεων, ο Isaksson λαμβάνει τιμές συντελεστή 1  

μεγαλύτερες της μονάδας, οι οποίες φυσικά προβληματίζουν από άποψη οικονομικής 
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ερμηνείας (σ.σ. 325, 326). Η ιδιαίτερα 'σφιχτή' σχέση επένδυσης-αποταμίευσης για την 

περίπτωση της Ασίας επιβεβαιώνεται κι από τις στατιστικά μη σημαντικές τιμές που 

λαμβάνει ο συντελεστής 2 , οι οποίες σημαίνουν ότι ο παράγοντας της εξωτερικής βοήθειας 

δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ύψους της επένδυσης της Ασίας (σ. 3328). 

Τα συμπεράσματα που στη συνέχεια εξάγονται για τη Λατινική Αμερική είναι: ένας  γενικά 

υψηλός βαθμός σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, με στατιστικά σημαντικές τιμές 

συντελεστή 2  (εξωτερική βοήθεια), οι οποίες όμως σ' αυτήν την περίπτωση λαμβάνουν 

αρνητικό πρόσημο (Isaksson, 2001, σ.σ. 328, 329). 

Η εικόνα διαφοροποιείται για τις χώρες της Μ. Ανατολής: μικρές έως πολύ μικρές τιμές 

συντελεστή 1 , υπό οποιαδήποτε μέθοδο εκτίμησης. Οι σχετικοί έλεγχοι καταλληλότητας 

υποδείγματος εκτίμησης, προτείνουν σ' αυτήν την περίπτωση τα υποδείγματα RE κι RE-IV 

έναντι των FE και FE-IV. Τέλος, οι τιμές του συντελεστή 2  (εξωτερική βοήθεια) είναι 

στατιστικά μη σημαντικές, γεγονός που σημαίνει ότι η εξωτερική βοήθεια δεν αποτελεί 

διαμορφωτικό παράγοντα του ύψους της συνολικής εγχώριας επένδυσης για την περιοχή τής 

Μ.  Ανατολής (Isaksson, 2001, σ.σ. 328, 330, 331). 

Τέλος, για τις Υποσαχάριες χώρες, όπως θ' ανέμενε κανείς, παρατηρείται ένας γενικά μικρός 

βαθμός κινητικότητας του κεφαλαίου (υψηλές και στατιστικά σημαντικές τιμές συντελεστή 

1 ), ο οποίος όμως φαίνεται πως βαίνει αύξων διαχρονικά (υψηλές και στατιστικά 

σημαντικές απόλυτες τιμές συντελεστή 3 ), κυρίως υπό τους ορισμούς υποδείγματος RE 

και RE-IV, τους οποίους προτείνουν οι σχετικοί έλεγχοι Hausman (Isaksson, 2001, σ.σ. 331, 

332). 

Συνολικά, ο Isaksson (2001) έχει βρει, ότι μ' εξαίρεση την περιοχή της Μ. Ανατολής, για τον 

υπόλοιπο αποκαλούμενο 'αναπτυσσόμενο' κόσμο ο βαθμός διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου είναι χαμηλός, παρότι παρατηρείται διαχρονικά μία αύξησή του, υποκινούμενη 

από τη σταδιακή απελευθέρωση των οικείων κεφαλαιαγορών. Υπ' αυτήν την έννοια, ο 

Isaksson θεωρεί πως έχει μετρήσει τελικά τον πραγματικό βαθμό κινητικότητας για τις 

λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες κι ότι αυτός είναι τελικά μικρότερος (υψηλές γενικά τιμές 

1 ) απ' αυτόν που έχει διαγνώσει το μεγαλύτερο μέρος των παρεμφερών μελετών, οι οποίες 

έχουν παραγάγει συστηματικά χαμηλές εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή   (σ. 335). 

Η δε ενσωμάτωση στα υποδείγματα εκτίμησής του της μεταβλητής τής εξωτερικής 

βοήθειας, πιστεύει πως είναι η πραγματική αιτία για τις μεγαλύτερες εκτιμηθείσες τιμές που 

έχει λάβει: η παράλειψη του παράγοντα της εξωτερικής βοήθειας, ειδικά για την κατηγορία 
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των αναπτυσσόμενων χωρών δολιεύει προς τα κάτω τις εκτιμηθείσες τιμές του συντελεστή 

 , μ' αποτέλεσμα να εξάγονται λανθασμένα συμπεράσματα περί ενός υψηλότερου από τον 

πραγματικό βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τις χώρες αυτές (Isaksson, 2001, σ. 

335). 

Παρότι λοιπόν ο Isaksson εντάσσεται στην τάση εκείνη της βιβλιογραφίας, η οποία εστιάζει 

το ενδιαφέρον της στη μέτρηση τού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου κατά FH, ειδικά 

για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο, στην ουσία διαψεύδει εμπειρικά το εύρημα των 

χαμηλότερων τιμών συντελεστή   για τις χώρες αυτές, που παράγει στο μεγαλύτερο μέρος 

της η εν λόγω τάση. 

Οι Payne και Kumazawa (2005) εντάσσονται επίσης στο ίδιο ρεύμα τής βιβλιογραφίας που 

ερευνά το 'παράδοξο' εντός του 'παράδοξου FH', των χαμηλότερων δηλαδή τιμών 

συντελεστή   για τις αναπτυσσόμενες, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες. 

Χρησιμοποιούν ένα panel δεδομένων για είκοσι εννέα (29) Υποσαχάριες χώρες, για τη 

χρονική περίοδο 1980-2001, προκειμένου να διερευνήσουν την επίδραση που ασκούν επί 

της επένδυσης, παράγοντες όπως ο βαθμός στον οποίον είναι 'ανοικτή' συγκεκριμένη 

οικονομία κι οι ροές τής εξωτερικής βοήθειας (σ. 122). 

Συγκρίνουν τ' αποτελέσματα που παράγονται από δύο διαφορετικούς ορισμούς 

υποδείγματος: 

    ititit YSYI    (απλό υπόδειγμα FH για μεικτά στοιχεία) και 

Εξίσωση 2-42 

            itititititit YIMEXYSTYFAYSYI   , 

Εξίσωση 2-43 

(το οποίο ονομάζουν 'επαυξημένη εκδοχή του ορισμού υποδείγματος FH'), 

όπου: 

- η YI  αντιστοιχεί στο σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF), ως ποσοστό 

επί του ΑΕΠ, 

-  η YS  αντιστοιχεί στην ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, 

- η YFA  αντιστοιχεί στο ύψος της εξωτερικής βοήθειας που δέχεται συγκεκριμένη 

οικονομία, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, 
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- η  TST   αντιστοιχεί σε μία διαδραστική (interactive) μεταβλητή, η οποία συλλαμβάνει 

την επίδραση που ασκεί μία μειούμενη διαχρονικά αποταμίευση, επί του ύψους της 

συνολικής επένδυσης, 

- ο όρος   YIMEX   αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισαγωγών και των εξαγωγών, ως 

ποσοστό επί του ΑΕΠ κι αποτελεί ένα μέτρο τού βαθμού στον οποίο συγκεκριμένη 

οικονομία είναι 'ανοικτή', κατ' αντιστοιχία με τη συλλογιστική των ίδιων των FH (βλ. 

υποενότητα 2.1). 

Στην Εξίσωση 2-43, αναμένουμε φυσιολογικά θετικές τιμές για το συντελεστή  , θετικές 

τιμές για το συντελεστή   (διότι η εξωτερική βοήθεια θα πρέπει ν' ασκεί λογικά ευεργετική 

επίδραση στη συνολική επένδυση των αναπτυσσόμενων χωρών), αρνητικές  τιμές για το 

συντελεστή   (εφόσον διαχρονικά αναμένουμε μία αύξηση στο βαθμό κινητικότητας του 

κεφαλαίου) και θετικές τιμές για το συντελεστή   (διότι ο βαθμός στον οποίο μία 

οικονομία είναι 'ανοικτή' στις κεφαλαιακές μετακινήσεις, θα πρέπει ν' ασκεί θετική 

επίδραση στο ύψος της συνολικής επένδυσης) (Payne και Kumazawa, 2005, σ.σ. 123, 124). 

Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικές μεθοδολογίες ανάλυσης μεικτών 

στοιχείων:  

- τη συνδυασμένη (pooled), η οποία όπως έχει σημειωθεί κι αλλού, θεωρεί ως σταθερούς 

μεταξύ των διαφόρων χωρών κι ανά το χρόνο, τους όποιους παράγοντες ετερογένειας 

ενυπάρχουν στο δείγμα, μ' άλλα λόγια, προϋποθέτει ένα σταθερό και κοινό σημείο τομής   

(intercept), για όλες τις χώρες του δείγματος και για ολόκληρη την υπό εξέταση χρονική 

περίοδο, 

- τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων (fixed effects), η οποία περιλαμβάνει ένα σημείο 

τομής τού τύπου i , επιτρέποντας την πρόβλεψη για πιθανούς παράγοντες ετερογένειας 

μεταξύ των διαφόρων χωρών του δείγματος, οι οποίοι όμως δε μεταβάλλονται με το χρόνο48 

και 

- τη μέθοδο των τυχαίων επιδράσεων (random effects), η οποία αντιμετωπίζει το σημείο 

τομής i  ως τυχαία κατανεμημένο (ενσωματώνοντάς το στον όρο λάθους τού 

υποδείγματος) 

(Payne και Kumazawa, 2005, σ. 124). 

                                                      
48 Η μαθηματική διατύπωση του σχετικού υποδείγματος εκτίμησης δίδεται από την Εξίσωση 2-18 την 
οποία παραθέσαμε στη σελίδα 70, όταν αναφερόμασταν στο άρθρο των Fujiki και Kitamura (1995, σ. 
3). 
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Όσον αφορά στ' αποτελέσματα που οι Payne και Kumazawa (2005) λαμβάνουν μέσω του 

ορισμού υποδείγματος της Εξίσωση 2-42, η χρησιμοποίηση της συνδυασμένης μεθόδου 

παράγει αρνητική εκτιμηθείσα τιμή συντελεστή  , όμως όταν λαμβάνονται υπόψη οι 

ενδεχόμενοι παράγοντες ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων χωρών (μέθοδοι των σταθερών 

και των τυχαίων επιδράσεων), οι τιμές που παράγονται για το συντελεστή ευθυγραμμίζονται 

με τις αντίστοιχες του ρεύματος της βιβλιογραφίας που έχει ασχοληθεί με τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ήτοι, χαμηλές θετικές και στατιστικά σημαντικές (0.243 και 0.209 

αντίστοιχα, για τις δύο μεθόδους εκτίμησης) (σ.σ. 124, 125). 

Σε σχέση με τ' αποτελέσματα που παρέχει η Εξίσωση 2-43, η συνδυασμένη μέθοδος, ναι μεν 

παράγει στατιστικά σημαντική τιμή συντελεστή  , πλην όμως, η εν λόγω τιμή είναι αρκετά 

μικρότερη των αντίστοιχων τιμών των δύο άλλων μεθόδων (0.062, 0.370 και 0.309 κατά 

σειρά, για τις τρεις διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης) (σ.σ. 124, 125). 

Κατά τα λοιπά, η μεταβλητή τής εξωτερικής βοήθειας λαμβάνει θετικές και στατιστικά 

σημαντικές τιμές και με τις τρεις μεθόδους, όπως ήταν αναμενόμενο. Η διαδραστική 

χρονική μεταβλητή  TST   λαμβάνει αρνητικές και στατιστικά σημαντικές τιμές (γεγονός 

το οποίο οι Payne και Kumazawa εκλαμβάνουν, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, ως μία 

ένδειξη διαχρονικής αύξησης του βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τις Υποσαχάριες 

χώρες). Τέλος, η μεταβλητή που αντιστοιχεί στο βαθμό στον οποίο μία οικονομία είναι 

'ανοικτή' λαμβάνει επίσης θετικές και στατιστικά σημαντικές τιμές, όπως ήταν αναμενόμενο. 

Τόσο για το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-42, όσο και γι' αυτό της Εξίσωση 2-43, ο έλεγχος 

καταλληλότητας μεταξύ της συνδυασμένης μεθόδου και της μεθόδου σταθερών επιδράσεων 

(fixed effects) που διενεργούν οι Payne και Kumazawa, καταδεικνύουν ως καταλληλότερη 

τη δεύτερη (σ. 125). 

Σημαντικό να σημειωθεί είναι επίσης, το ότι η ενσωμάτωση στο υπόδειγμα εκτίμησης της 

Εξίσωση 2-43 μίας μεταβλητής για την εξωτερική βοήθεια, έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες 

εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή  , αποτέλεσμα το οποίο έρχεται σε συμφωνία με το 

αντίστοιχο του Isaksson (2001, quoted in Payne και Kumazawa 2005, σ. 125). 

Συνολικά, οι Payne και Kumazawa (2005) έχουν βρει ότι για τις (αναπτυσσόμενες) 

Υποσαχάριες χώρες, ο συντελεστής   λαμβάνει αρκετά χαμηλές τιμές, οι οποίες έρχονται 

σε συμφωνία με τις αντίστοιχες άλλων μελετών που έχουν επικεντρώσει στο βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου των αναπτυσσόμενων χωρών, ότι επίσης, σημαντικό μέρος τής 

εξωτερικής βοήθειας που δέχονται οι Υποσαχάριες χώρες διοδεύεται προς την επένδυσή 
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τους κι ότι ο βαθμός κινητικότητας του κεφαλαίου που χαρακτηρίζει τις εν λόγω χώρες 

βαίνει αύξων συν τω χρόνω (σ. 125). 

Ο Jounas (2007) χρησιμοποιεί τα υποδείγματα εκτίμησης των Payne και Kumazawa (2005) 

(Εξίσωση 2-42 και Εξίσωση 2-43 παραπάνω), τροποποιώντας τα ώστε να περιλάβουν  

ταυτόχρονα τη συνδυασμένη (pooled) μέθοδο και τη μέθοδο των σταθερών επιδράσεων 

(fixed effects). Κατ' αυτόν τον τρόπο οι εξισώσεις των Payne και Kumazawa (2005) γίνονται 

αντίστοιχα: 

    ititiit YSYI   0  και 

Εξίσωση 2-44 

            itititititiit YExYSTYAYSYI   Im0 , 

Εξίσωση 2-45 

όπου τα σημεία τομής (intercepts) 0  και 0  αντιπροσωπεύουν τους παράγοντες εκείνους, 

οι οποίοι είναι κοινοί μεταξύ των διαφόρων χωρών του panel (προσέγγιση pooled), ενώ τα 

σημεία τομής i  και i  αντιπροσωπεύουν εκείνους τους παράγοντες ετερογένειας, οι 

οποίοι διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων χωρών του panel, αλλά παραμένουν 

σταθεροί συν τω χρόνω (προσέγγιση fixed effects) (Jounas, 2007, σ. 1). 

Ο Jounas (2007) χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο panel χωρών μ' αυτό που είχαν 

χρησιμοποιήσει κι οι Payne και Kumazawa (2005), όσον αφορά όμως στην επιλογή των 

δεδομένων του, συγχέει το μέγεθος του σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου 

(GFCF) με το μέγεθος του σχηματισμού ακαθάριστου κεφαλαίου (GCF): ενώ σημειώνει 

(όπως κι οι Payne και Kumazawa), ότι χρησιμοποιεί το μέγεθος GFCF ως υποκαταστάτρια 

μεταβλητή (proxy) για την κατά FH 'εγχώρια ακαθάριστη επένδυση', όταν επεξηγεί 

αναλυτικά τα συστατικά μέρη τού εν λόγω μεγέθους (Jounas, 2007, σ. 1, υποσημείωση 1), 

αναφέρει τελικά τα συστατικά από τα οποία αποτελείται το μέγεθος GCF. Όπως εξηγούμε 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 της διατριβής, τα δύο αυτά μεγέθη δεν ταυτίζονται, μ' αποτέλεσμα ο 

Jounas να κινδυνεύει από μεροληψία στα αποτελέσματά του. 

Παρότι δεν είναι τελικά σαφές το ποιο ακριβώς είναι το μέγεθος το οποίο χρησιμοποιούν οι 

Jounas (2007) και Payne και Kumazawa (2005) ως υποκαταστάτρια μεταβλητή για την 

'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση' κατά FH, ο πρώτος διαφοροποιείται σε σχέση με τους 

δεύτερους, στο ότι διευρύνει την υπό εξέταση χρονική περίοδο (1980-2004) και στο ότι, 

εκτός της ανάλυσης των ετήσιων δεδομένων του panel του, εξετάζει επιπλέον και τη 

συμπεριφορά επένδυσης - αποταμίευσης για τους μέσους όρους των δεδομένων ανά 

πενταετία (σ. 2). 
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Επίσης, προκειμένου να λάβει υπόψη του ενδεχόμενη ενδογένεια στα δύο υποδείγματα 

εκτίμησής του, παράλληλα με τις τρεις μεθόδους εκτίμησης που είχαν χρησιμοποιήσει οι 

Payne και Kumazawa (2005) (συνδυασμένη, σταθερών και τυχαίων επιδράσεων), ο Jounas 

(2007) χρησιμοποιεί και την τεχνική των  συμβαλλουσών μεταβλητών49 (για την κάθε μία 

από τις τρεις μεθόδους εκτίμησης). 

Το βασικό αποτέλεσμα του Jounas (2007), το οποίο προκύπτει τόσο από την Εξίσωση 2-44, 

όσο κι από την Εξίσωση 2-45, είναι ότι η χρησιμοποίηση της τεχνικής των συμβαλλουσών 

μεταβλητών για την απάλειψη ενδεχόμενης ενδογένειας, οδηγεί σ' αυξημένες τιμές του 

συντελεστή τής μεταβλητής τής εξωτερικής βοήθειας, γεγονός που σημαίνει ότι οι Payne και 

Kumazawa (2005) υποεκτιμούν τελικά την επίδραση του παράγοντα της εξωτερικής 

βοήθειας επί του μεγέθους της επένδυσης (Jounas, 2007, σ.σ. 2, 3). 

Κατά τα λοιπά, τ' αποτελέσματα του Jounas (2007) ταυτίζονται μ' αυτά των Payne και 

Kumazawa (2005): σχετικά χαμηλές τιμές συντελεστή   για τις (λιγότερο ανεπτυγμένες) 

Υποσαχάριες χώρες, αύξηση του βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου διαχρονικά κι 

ενδείξεις περί του ότι καταλληλότερες μέθοδοι εκτίμησης μεικτών στοιχείων είναι αυτές οι 

οποίες λαμβάνουν υπόψη τους όποιους παράγοντες ετερογένειας μεταξύ των διαφόρων 

χωρών, όπως το πράττει για παράδειγμα η μέθοδος των σταθερών επιδράσεων (Jounas, 

2007, σ.σ. 2, 3) . 

Σε σχέση με τη χρησιμοποίηση δεδομένων και τεχνικών μεικτών στοιχείων στη σχετική με 

το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία, υπενθυμίζουμε επίσης, αφενός τη μελέτη τού Krol (1996) κι 

αφετέρου, αυτές των Coiteux κι Olivier (2000) και Jansen (1999), οι οποίοι όπως έχουμε ήδη 

εξηγήσει εκτενώς στις υποενότητες 2.3 και 2.3.1 εντάσσονται στο τμήμα εκείνο της 

βιβλιογραφίας, το οποίο άσκησε κριτική στον Krol (1996), προσάπτοντάς του, ότι η 

ενσωμάτωση του Λουξεμβούργου στο δείγμα του, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

μεροληψία της τιμής τού συντελεστή   προς τα κάτω. 

 

2.5 Θεωρία συνολοκλήρωσης και το 'παράδοξο FH' 

2.5.1 Γενικά για τη θεωρία συνολοκλήρωσης 

Η έννοια της συνολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον Κάτο (2004), αποτέλεσε επαναστατική 

εξέλιξη στο χώρο της οικονομετρίας, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, κυρίως λόγω της 

λύσης που προσφέρει στις περιπτώσεις απόκλισης από το λεγόμενο 'δόγμα της 

                                                      
49 Χωρίς δυστυχώς να επεξηγεί περαιτέρω την ακριβή διαδικασία ή τις συγκεκριμένες συμβάλλουσες 
μεταβλητές τις οποίες χρησιμοποιεί. 
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σταθερότητας', της υπόθεσης δηλαδή που γίνεται από τις παραδοσιακές μεθόδους 

εκτίμησης, ότι οι εκάστοτε εξεταζόμενες μεταβλητές παρουσιάζουν σταθερούς διαχρονικά 

μέσους και διακυμάνσεις (Κάτος, 2004, σ. 940).  

Η υπόθεση αυτή φυσικά έχει διαπιστωθεί πως δεν ισχύει, ειδικά για την πλειοψηφία των 

οικονομικών μεταβλητών, οι οποίες εμφανίζονται αντιθέτως ως μη στάσιμες 

(ολοκληρωμένες πρώτης ή και μεγαλύτερης τάξης). Η μη στασιμότητα μίας χρονοσειράς 

υποκρύπτει την ύπαρξη αφανών προσδιοριστικών (deterministic) ή στοχαστικών (stochastic) 

τάσεων στα δεδομένα, κι εκδηλώνεται πρωτίστως ως αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς 

όρους (Baddeley και Burrowclough, 2009, σ.σ. 214, 215). Σ' αυτήν την περίπτωση, οι 

κλασσικοί έλεγχοι των παραδοσιακών οικονομετρικών μεθόδων εκτίμησης οδηγούν στο 

λεγόμενο πρόβλημα της 'νόθου παλινδρομήσεως' (spurious regression)50 και τ' 

αποτελέσματα που παράγει η χρησιμοποιούμενη εκτιμητική διαδικασία θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως μη αξιόπιστα (Κάτος, 2004, σ. 940). 

Μία λύση στο πρόβλημα της 'νόθου παλινδρομήσεως', θα μπορούσε να προέλθει σύμφωνα 

με τον Asteriou (2006), λαμβάνοντας τις διαφορές των δεδομένων, διαδοχικά, έως ότου 

επιτευχθεί η στασιμότητα. Ωστόσο, σ' αυτήν την τακτική ελλοχεύει ο κίνδυνος της απώλειας 

ενδεχόμενων μακροχρόνιων ιδιοτήτων, τις οποίες πιθανώς υποκρύπτουν οι παρατηρήσεις 

των μεταβλητών στα επίπεδα. Η επιθυμία διατύπωσης υποδειγμάτων, τα οποία να 

ενσωματώνουν επιπλέον πληροφόρηση για τη βραχυπρόθεσμη, αλλά και τη μακροπρόθεσμη 

συμπεριφορά τους, διατηρώντας ταυτόχρονα τις υπό εξέταση μεταβλητές στα επίπεδα των 

παρατηρήσεών τους, οδήγησε σύμφωνα με τον Asteriou (2006) στην ανάπτυξη της θεωρίας 

συνολοκλήρωσης (Asteriou, 2006, σ. 328). 

Πριν προχωρήσουμε σε μία πιο τυπική διατύπωση της έννοιας της συνολοκλήρωσης, είναι 

σκόπιμο ν' αναφερθούμε στην έννοια της στασιμότητας μίας χρονοσειράς, δίδοντας 

παράλληλα κι ορισμένους άλλους, σχετιζόμενους μ' αυτήν ορισμούς. 

 

2.5.2 Στασιμότητα χρονοσειρών και συναφείς έννοιες 

Σύμφωνα με τον Asteriou (2006), μία χρονοσειρά χαρακτηρίζεται ως στάσιμη, εάν ισχύουν 

οι παρακάτω τρεις προϋποθέσεις: 

 Επιδεικνύει 'επάνοδο στο μέσο' (mean reversion), μ' άλλα λόγια, εμφανίζει σταθερό 

μέσο. 

                                                      
50 Ο όρος στα αγγλικά είναι δική μας προσθήκη. 
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 Έχει πεπερασμένη διακύμανση, η οποία δε μεταβάλλεται με το χρόνο. 

 Εμφανίζει ένα θεωρητικό διάγραμμα αυτοσυσχέτισης (correlogram), το οποίο μειώνεται 

καθώς αυξάνει ο αριθμός των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης.  

Με μία πιο μαθηματική έκφραση, μία χρονοσειρά είναι σύμφωνα με τον Asteriou (2006) 

στάσιμη, εφόσον ισχύουν οι παρακάτω τρεις συνθήκες: 

  tYE σταθερός για κάθε t , 

  tYVar σταθερή για κάθε t  και 

  ktt YYCov , σταθερή για κάθε t  και για κάθε 0k , 

μ' άλλα λόγια, όταν ο μέσος της, η διακύμανση κι οι συνδιακυμάνσεις της παραμένουν 

σταθερές συν τω χρόνω (Asteriou, 2006, σ. 247). 

Μία τυχαία διαδικασία  t , όπου το t  λαμβάνει τιμές από -  έως + , τα t  

κατανέμονται όλα όμοια κι ανεξάρτητα (IID) κι η οποία παρουσιάζει επιπλέον τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

έχει μέσο   0 t , για κάθε t , 

έχει διακύμανση   2 tVar , για κάθε t  κι 

έχει συνδιακύμανση   0, kttCov  , για κάθε t  και 0k , 

ονομάζεται λευκός θόρυβος (white noise). Ο 'λευκός θόρυβος' αποτελεί εξ ορισμού μία 

στάσιμη χρονοσειρά, διότι όλες οι παράμετροί του είναι σταθερές διαχρονικά (Kάτος, 2004, 

σ. 944). 

Μία στοχαστική διαδικασία της μορφής ttt XX  1 , όπου η διαδικασία t  αποτελεί 

λευκό θόρυβο, ονομάζεται τυχαίος περίπατος (random walk). Αποδεικνύεται, ότι ισχύει: 

   1 tt XX , πράγμα που σημαίνει ότι ο μέσος ενός 'τυχαίου περίπατου' παραμένει 

σταθερός διαχρονικά. Πλην όμως, η διακύμανσή του ισούται με:   2tXVar t  , η οποία 

φυσικά δεν είναι σταθερή διαχρονικά κι ως εκ τούτου, μία διαδικασία 'τυχαίου περιπάτου' 

είναι εξ ορισμού μία μη στάσιμη χρονοσειρά (Κάτος, 2004, σ.σ. 944, 945). 

 

2.5.3 Βασικοί έλεγχοι στασιμότητας χρονοσειρών 

Εάν μία χρονοσειρά μετατρέπεται σε στάσιμη αφού λάβουμε τις πρώτες διαφορές των 

παρατηρήσεών της (στα επίπεδα), τότε αυτή λέγεται πως είναι ολοκληρωμένη πρώτου 
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βαθμού (integrated of order one) και συμβολίζεται με:  1I  (Κάτος, 2004, σ. 948). 

Εναλλακτικά, λέμε ότι η χρονοσειρά έχει μοναδιαία ρίζα (unit root). Γενικά, εάν μία 

χρονοσειρά μετατρέπεται σε στάσιμη εάν λάβουμε τις d  διαφορές (των αρχικών 

παρατηρήσεών της στα επίπεδα), τότε η εν λόγω χρονοσειρά ονομάζεται ολοκληρωμένη 

d βαθμού (integrated of order d) (Κάτος, 2004, σ. 948).  

Οι ορισμοί αυτοί γίνονται πιο κατανοητοί, θεωρώντας μία αυτοπαλίνδρομη διαδικασία 

πρώτου βαθμού (AR(1)): 

ttt XX   1 , 

Εξίσωση 2-46 

όπου ο όρος t  αποτελεί 'λευκό θόρυβο' (Κάτος, 2004, σ. 960). 

Η Εξίσωση 2-46 μπορεί να γραφεί κι ως: 

ttt XX   1  

Εξίσωση 2-47 

ή 

  ttXL  1 , 

Εξίσωση 2-48 

όπου L  είναι ο τελεστής χρονικής υστέρησης (lag operator)51 (Κάτος, 2004, σ. 960). 

Η διαδικασία tX  θεωρείται πως είναι μη στάσιμη, εάν στην Εξίσωση 2-46 ισχύει 1 , ή 

αλλιώς, εάν στην Εξίσωση 2-48 ισχύει 01 . Εξ ου κι ο όρος 'μοναδιαία ρίζα', ο οποίος 

χρησιμοποιείται ισοδύναμα στην περίπτωση κατά την οποία μία χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη (Κάτος, 2004, σ. 960). 

Η βασική μηδενική υπόθεση των περισσότερων ελέγχων στασιμότητας μπορεί επομένως, με 

βάση τα παραπάνω, να συνοψισθεί ως εξής: 

αστασιμότητ για,1:

αστασιμότητ μη για,1:0









H

H
 

Εξίσωση 2-49 

(Κάτος, 2004, σ. 960). 

                                                      
51 Για τον ορισμό του τελεστή χρονικής υστέρησης (lag operator) και για μία παραστατική 
προσέγγιση στο θέμα της στασιμότητας χρονοσειρών και στη συνολοκλήρωση με τη χρησιμοποίηση 
της σημειογραφίας (notation) των τελεστών χρονικής υστέρησης, βλ. Vogelvang (2005, σ.σ. 254-259) 
κι όλο το Κεφάλαιο 12 του ιδίου. 
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Συνοπτικά, αναφερόμαστε παρακάτω στους τέσσερις βασικούς ελέγχους στασιμότητας, τους 

τρεις εκ των οποίων χρησιμοποιούμε συστηματικά και στο εμπειρικό κομμάτι της διατριβής 

αυτής και τους οποίους θα συναντήσουμε κατά κόρον και στη συνέχεια, στην ανασκόπηση 

της σχετικής με τη συνολοκλήρωση και το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας. 

 

2.5.3.1 Ο έλεγχος Dickey-Fuller (DF) 

Επειδή η Εξίσωση 2-46 μπορεί να γραφεί εναλλακτικά κι ως52: 

ttt XX   1 , 

Εξίσωση 2-50 

η μηδενική κι εναλλακτική υπόθεση της Εξίσωση 2-49, μπορούν ισοδύναμα να γραφούν κι 

ως εξής: 

αστασιμότητ για,0:

αστασιμότητ μη για,0:0









H

H
 

Εξίσωση 2-51 

(Κάτος, 2004, σ.σ. 960, 961). 

Ο απλός έλεγχος Dickey-Fuller (DF) βασίζεται ακριβώς στον έλεγχο της μηδενικής 

υπόθεσης της Εξίσωση 2-51, επί του υποδείγματος τής Εξίσωση 2-50. Οι κρίσιμες τιμές που 

χρησιμοποιούνται είναι αυτές των Dickey και Fuller (1979), όπως επεκτάθηκαν 

μεταγενέστερα από το McKinnon (1991, αναφέρεται στο Κάτος 2004, σ. 962). 

Πέραν της πρώτης, απλής εκδοχής τού ελέγχου DF τής Εξίσωση 2-50 (χωρίς σταθερή και 

χωρίς τάση), μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον και δύο ακόμη εκδοχές του ελέγχου: 

- Με σταθερή και χωρίς τάση 

ttt XX   1  και 

Εξίσωση 2-52 

- Με σταθερή και τάση 

ttt XtX   1  

Εξίσωση 2-53 

(Κάτος, 2004, σ. 962). 

 

                                                      
52 Αφαιρώντας κι από τα δύο σκέλη της τον όρο 1tX . Η παράμετρος   της Εξίσωση 2-50 σ' αυτήν 

περίπτωση, ισούται με 1 . 
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2.5.3.2 Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller test - 
ADF) 

Γενικεύοντας την αυτοπαλίνδρομη διαδικασία πρώτου βαθμού τής Εξίσωση 2-46, στην 

αυτοπαλίνδρομη διαδικασία p βαθμού τής: 

tptpttt XXXX    2211  

Εξίσωση 2-54 

και μετατρέποντάς την στην αντίστοιχη τής Εξίσωση 2-50, λαμβάνουμε τη διατύπωση: 

tptpttt XXXX    1211   

Εξίσωση 2-55 

(Κάτος, 2004, σ. 966). 

Σε όρους αθροισμάτων, η Εξίσωση 2-55 γράφεται κι ως: 

tjt

p

j
jtt XXX   




 

1

1
1 . 

Εξίσωση 2-56 

Άλλωστε, κατ' αντιστοιχία με τις Εξίσωση 2-52 κι Εξίσωση 2-53 του απλού ελέγχου DF, 

έχουμε επιπλέον και τις παρακάτω δύο εκδοχές του ελέγχου ADF: 

- Με σταθερή και χωρίς τάση 

tjt

p

j
jtt XXX   




 

1

1
1  και 

Εξίσωση 2-57 

- Με σταθερή και τάση 

tjt

p

j
jtt XXtX   




 

1

1
1  

Εξίσωση 2-58 

(Κάτος, 2004, σ. 966). 

 

2.5.3.3 Ο έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Ο έλεγχος PP βασίζεται στις ίδιες τρεις εξισώσεις τού ελέγχου ADF (Εξίσωση 2-56, 

Εξίσωση 2-57 κι Εξίσωση 2-58 παραπάνω), όμως  με διόρθωση του χρησιμοποιούμενου t-

στατιστικού, για ενδεχόμενη ετεροσκεδαστικότητα κι αυτοσυσχέτιση (άγνωστου βαθμού) 

στους υπολειμματικούς όρους (Κάτος, 2004, σ. 986). 
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Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τέτοιου είδους (μη παραμετρική) διόρθωση είναι ο συνεπής 

εκτιμητής Newey-West (1994). 

 

2.5.3.4 Ο έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Schmidt και Shin (KPSS) 

Αντίθετα με τους παραπάνω ελέγχους, όπου η μηδενική υπόθεση που ελέγχεται είναι αυτή 

της μη στασιμότητας, η μηδενική υπόθεση του ελέγχου KPSS είναι αυτή της στασιμότητας 

της υπό εξέταση χρονοσειράς (Κάτος, 2004, σ.σ. 995, 996). 

Δε θα παραθέσουμε εδώ τους μαθηματικούς τύπους των διαφόρων στατιστικών που 

χρησιμοποιούνται για τον καθένα από τους παραπάνω ελέγχους. Θα περιοριστούμε μόνο στο 

ν' αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο, σ' εμπειρικό επίπεδο, αποφασίζουμε για το εάν 

συγκεκριμένη χρονοσειρά είναι στάσιμη ή μη στάσιμη, με βάση τους ελέγχους αυτούς: για 

τους ελέγχους DF, ADF και PP, τιμές τού (αντίστοιχου για κάθε έλεγχο) στατιστικού, οι 

οποίες είναι μικρότερες (ή ισοδύναμα, μεγαλύτερες σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, σημαίνουν 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της μη στασιμότητας. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται ο 

έλεγχος KPSS, τιμές τού σχετικού (LM) στατιστικού, οι οποίες είναι μεγαλύτερες53 από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, 

σημαίνουν απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της στασιμότητας της χρονοσειράς. 

 

2.5.4 Η Θεωρία συνολοκλήρωσης στη σχετική με το 'παράδοξο FH' 
βιβλιογραφία 

Σύμφωνα με την Corbin (2004), στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία, η οποία 

υιοθετεί τεχνικές τής θεωρίας συνολοκλήρωσης, διακρίνονται δύο κύρια ρεύματα: αυτό που 

χρησιμοποιεί κάποιους περισσότερο συμβατικούς ελέγχους συνολοκλήρωσης, όπως ο 

επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (ADF) ή ο έλεγχος Phillips - Perron κι αυτό που 

χρησιμοποιεί τα λεγόμενα υποδείγματα ECM (Corbin, 2004, σ.σ. 274, 257). Με βάση αυτή 

τη βασική διάκριση, έχουμε επιλέξει να δομήσουμε την ενότητά μας για τη θεωρία  

συνολοκλήρωσης σε σχέση με το 'παράδοξο FH', προσθέτοντας κάποιες επιπλέον τάσεις που 

απαντώνται στη βιβλιογραφία (ARDL και κάποιες άλλες εναλλακτικές μεθόδους).  

Οι De Haan και Siermann (1994) αντικρούουν το εύρημα της Leachman (1991), η οποία 

χρησιμοποιώντας ένα δείγμα είκοσι τεσσάρων (24) χωρών του ΟΟΣΑ, είχε καταλήξει πως 

                                                      
53 Το LM στατιστικό το οποίο χρησιμοποιεί ο έλεγχος KPSS, για την ακριβή μαθηματική διατύπωση 
του οποίου παραπέμπουμε στον Κάτο (2004, σ. 996), παράγει θετικές τιμές κι όχι (συνήθως) 
αρνητικές, όπως συμβαίνει με τους ελέγχους DF, ADF και PP. 
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δεν μπορεί να υποστηριχθεί η ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (σ. 6).  

Ένα πρώτο επιχείρημα των De Haan και Siermann (1994), είναι το γεγονός ότι η Leachman 

(1991) χρησιμοποίησε παρατηρήσεις για το σύντομο χρονικό διάστημα 1960-1985 (είκοσι 

πέντε παρατηρήσεις μόνο), τη στιγμή που είναι γνωστό ότι για κάθε αξιόπιστη ανάλυση 

συνολοκλήρωσης, πρέπει κανείς να διαθέτει δεδομένα μεγάλου χρονικού βάθους. Γι αυτόν 

το λόγο, οι De Haan και Siermann (1994) χρησιμοποιούν, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, 

δεδομένα τα οποία καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες περιόδους, όπως παραδείγματος χάριν για 

την Αυστραλία (1900-1988), για τον Καναδά (1927-1988), την Ινδία (1900-1988) ή το 

Ηνωμένο Βασίλειο (1920-1989). Για καμία από τις δέκα (10) χώρες του δείγματός τους, ο 

αριθμός των χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων δεν είναι μικρότερος των τριάντα πέντε 

(35) (De Haan και Siermann, 1994, σ. 7).  

Όσον αφορά στο δίλημμα τού αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ακαθάριστα (gross) ή 

καθαρά (net) δεδομένα για τα μεγέθη της επένδυσης και της αποταμίευσης, οι De Haan και 

Siermann (1994) επιλέγουν την πρώτη λύση, λόγω των γνωστών, μεγάλων διαφορών των 

κατά τόπους χρησιμοποιούμενων μεθόδων απόσβεσης (σ. 6).  

Όσον αφορά δε στην απόφασή τους να χρησιμοποιήσουν τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών, 

αντί των ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων διατομής, οι De Haan 

και Siermann εξηγούν, ότι η επιλογή τους αυτή οφείλεται στο ότι είναι πολύ πιθανό, η σχέση 

που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση να διαφοροποιείται μεταξύ διαφορετικών χωρών (σ. 

6). 

Ήδη, από μία πρώτη διαγραμματική απεικόνιση της διαχρονικής πορείας των μεγεθών της 

επένδυσης και της αποταμίευσης, για κάθε μία από τις δέκα (10) χώρες τού δείγματός τους, 

οι De Haan και Siermann (1994), διαπιστώνουν πως γενικά, τα δύο μεγέθη δεν παρουσίασαν 

ιστορικά μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους, μ’ εξαίρεση ίσως την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου 

Πολέμου (σ. 7). Στη συνέχεια της μελέτης τους, επιχειρούν ν’ ανιχνεύσουν μία μακροχρόνια 

σχέση μεταξύ των εν λόγω μεγεθών. 

Χρησιμοποιούν αρχικά τον έλεγχο στασιμότητας ADF για τα μεγέθη της επένδυσης και της 

αποταμίευσης, συμπεριλαμβάνοντας και μία μεταβλητή τάσης. Όποτε διαπιστώνουν ότι ο 

συντελεστής της εν λόγω μεταβλητής τάσης δεν είναι διαφορετικός του μηδενός από άποψη 

στατιστικής σημαντικότητας, επαναλαμβάνουν τον έλεγχο ADF χωρίς μεταβλητή τάσης. 

Προσπαθούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον ελάχιστο δυνατό αριθμό συμπεριληφθέντων 

όρων χρονικής υστέρησης, διότι ως γνωστόν η ενσωμάτωση επιπλέον όρων μειώνει τη 

δύναμη (power) του ελέγχου (De Haan και Siermann, 1994, σ. 7). 
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Διαπιστώνουν τελικά από τον έλεγχο ADF, ότι τα μεγέθη τής αποταμίευσης και της 

επένδυσης είναι μη στάσιμα (non-stationary) στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το σύνολο 

των χωρών τού δείγματός τους: οι τιμές που λαμβάνουν για το στατιστικό DF είναι 

μικρότερες σ' απόλυτους όρους από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές τού στατιστικού για 

επίπεδο σημαντικότητας 5% (1994, σ. 13). Αντιθέτως, εμφανίζονται ως μεγέθη στάσιμα στις 

πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, γεγονός που επιτρέπει στους De Haan και Siermann 

(1994) να προχωρήσουν και σ' ελέγχους συνολοκλήρωσης (σ. 7).  

Αρχικά, επαναλαμβάνουν ακριβώς τους ελέγχους τής Leachman (1991), για το ίδιο χρονικό 

διάστημα (1960-1984) και για το ίδιο δείγμα χωρών (είκοσι τέσσερις χώρες-μέλη τού 

ΟΟΣΑ). Τ' αποτελέσματα που λαμβάνουν είναι όντως όμοια με τής Leachman. 

Όταν όμως χρησιμοποιούν το δικό τους (διευρυμένο) χρονικά δείγμα, για τρεις από τις επτά 

χώρες (τις οποίες είχε συμπεριλάβει κι η Leachman στο δείγμα της, ήτοι: Αυστραλία, 

Ιαπωνία και Γαλλία), οι De Haan και Siermann βρίσκουν συνολοκλήρωση μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης. Για τη Γερμανία, τον Καναδά, την Ολλανδία και το Η.Β, η 

μηδενική υπόθεση της έλλειψης συνολοκλήρωσης δεν είναι δυνατό ν’ απορριφθεί για 

επίπεδο σημαντικότητας 5%, πλην όμως, η ίδια υπόθεση γίνεται αποδεκτή για το Η.Β. σ' 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10% (De Haan και Siermann, 1994, σ. 13).  

Επιπρόσθετα, από τις τέσσερις χώρες του δείγματός τους για τις οποίες διαθέτουν τις 

περισσότερες παρατηρήσεις (Αυστραλία, Καναδά, Ινδία κι Η.Β.), οι δύο (Αυστραλία κι 

Ινδία) παρουσιάζουν συνολοκλήρωση (cointegrated) μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

(1994, σ. 13). 

Τελικά, οι De Haan και Siermann (1994) σημειώνουν ότι η πιο πιθανή αιτία για τη 

διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων τους από τ' αντίστοιχα της Leachman, είναι το μικρό 

χρονικό εύρος των παρατηρήσεων που αυτή είχε χρησιμοποιήσει (σ. 13).  

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι για τις εν λόγω διαφοροποιήσεις υπεύθυνη είναι 

η συγκεκριμένη ιστορική περίοδος στην οποία αναφέρεται το δείγμα που οι De Haan και 

Siermann (1994) έχουν επιλέξει κι όχι το ίδιο το χρονικό εύρος τού δείγματος: στο βαθμό 

που οι αγορές έχουν γίνει πιο ανοικτές σε πιο πρόσφατες εποχές, θα ήταν λογικό ν’ 

αναμένουμε ένα μεγαλύτερο βαθμό συνολοκλήρωσης (cointegration) μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης, για την προ του 1960 περίοδο. Για να ελέγξουν περαιτέρω αυτήν την 

υπόθεση, οι De Haan και Siermann (1994) διενεργούν αναλύσεις συνολοκλήρωσης ειδικά 

για τις χώρες Αυστραλία, Γαλλία κι Ιαπωνία, χρησιμοποιώντας τυχαία, υποπεριόδους των 

είκοσι πέντε (25) ετών για την προ του 1960 εποχή. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους 

μικρότερες χρονικές υποπεριόδους παρατηρήσεων, διαπιστώνουν, ότι η επένδυση κι η 
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αποταμίευση δεν είναι συνολοκληρωμένες στην περίπτωση της Αυστραλίας (σ.σ. 14, 15). 

Στην περίπτωση της Ιαπωνίας ωστόσο, παρατηρείται συνολοκλήρωση, ενώ για την 

περίπτωση της Γαλλίας, τ’ αποτελέσματα είναι ανάμεικτα. Αυτά τα ευρήματα οδηγούν τους 

De Haan και Siermann (1994) στο να εικάσουν, ότι ενδεχομένως η διαφοροποίησή τους με 

τη Leachman (1991) να οφείλεται τελικά σ’ ένα συνδυασμό των διαφορών στο εύρος των 

χρησιμοποιούμενων παρατηρήσεων και των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων στις οποίες 

αυτές αναφέρονται (De Haan και Siermann, 1994, σ. 14). 

Τέλος, διενεργώντας ελέγχους συνολοκλήρωσης, αυτήν τη φορά για τα μεγέθη της 

αποταμίευσης και της πάγιας επένδυσης (fixed investment), δηλαδή αφαιρώντας από το 

μέγεθος της επένδυσης τη λεγόμενη αποθεματική επένδυση (inventory investment), το 

μεταβλητό δηλαδή σκέλος τής συνολικής επένδυσης συγκεκριμένης χώρας, το οποίο ως 

γνωστόν αντιπροσωπεύει γενικά απρόβλεπτους κραδασμούς σε προσφορά και ζήτηση, οι De 

Haan και Siermann (1994) βρίσκουν συνολοκλήρωση μόνο στις περιπτώσεις τής Ινδίας και 

της Ιαπωνίας. Τελικά, είναι πολύ πιθανό, συμπεραίνουν, οι υψηλοί βαθμοί σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης (οι οποίοι σε όρους θεωρίας συνολοκλήρωσης μεταφράζονται σε 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών) να οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς, 

απρόβλεπτους κραδασμούς επί των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης, υπόθεση την 

οποία είχε άλλωστε διατυπώσει κι ο Bayoumi (1990, αναφέρεται στο De Haan και Siermann 

1994, σ. 16). 

Ο Miller (1988) χρησιμοποιεί εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα τετραμήνου, τα οποία 

αναφέρονται στη χρονική περίοδο 1946.Q I-1987.Q III. Εκτός της εξέτασης της συνολικής 

περιόδου, εξετάζει τη συμπεριφορά επένδυσης - αποταμίευσης και για τις δύο υποπεριόδους 

1946.Q1-1971.QII (μία περίοδο ως γνωστόν σχετικά σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών) 

και 1971.QIII-1987.QIII (μία περίοδο κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών) (Miller, 

1988, σ.σ. 32, 33).  

Ως μεταβλητές του χρησιμοποιεί την Ακαθάριστη Εγχώρια Ιδιωτική Επένδυση και την 

Ακαθάριστη Εθνική Αποταμίευση των Η.Π.Α., αμφότερες διαιρεμένες δια του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος (1988, σ. 32, 33).  

Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο στασιμότητας ADF, καταλήγει πως αμφότερα τα μεγέθη του 

είναι στάσιμα στις διαφορές των παρατηρήσεων, ή αλλιώς, ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού, 

για κάθε επιμέρους δείγμα παρατηρήσεων. Ενώ η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας 

για τα επίπεδα της χρονοσειράς δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί ακόμη και για επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, η ίδια μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, ακόμη και για επίπεδο 

σημαντικότητας 1% στις πρώτες διαφορές των δεδομένων (1988, σ. 33). 
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Διενεργώντας στη συνέχεια ανάλυση συνολοκλήρωσης με βάση τη διαδικασία δύο σταδίων 

των Engle και Granger (εφεξής διαδικασία EG), για το σύνολο των παρατηρήσεων (1946-

1987), αλλά και για τις δύο υποπεριόδους χωριστά, διαπιστώνει ότι επένδυση κι 

αποταμίευση υπήρξαν συνολοκληρωμένες για την υποπερίοδο των σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, όμως δε συνέβη το ίδιο και κατά τη μεταγενέστερη περίοδο 

των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών (1988, σ. 33, 34).  

Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει με τη γενική παραδοχή περί μίας σταδιακής αύξησης της 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (σ. 34). Ο Miller ωστόσο, δεν μπορεί ν’ αποκλείσει 

το ενδεχόμενο, ο υψηλός βαθμός παρεμβατικότητας της κυβέρνησης των Η.Π.Α. επί του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τους, κατά την περίοδο των σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, να ευθύνεται τελικά για την ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης. Σε κάθε περίπτωση, κρίνει πως θ’ απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα 

στο μέλλον σε σχέση ακριβώς μ’ αυτό του το εύρημα (σ. 34). 

Ωστόσο, ο Gulley (1992) ισχυρίζεται ότι ο Miller (1988) χρησιμοποίησε μία λανθασμένη 

εκδοχή τού ελέγχου ADF κι ως εκ τούτου, οδηγήθηκε στο λανθασμένο συμπέρασμα, ότι 

κατά τη μετά το 1971 περίοδο, η σχέση που συνέδεε επένδυση κι αποταμίευση στην 

περίπτωση των Η.Π.Α. μεταβλήθηκε κι ότι τα δύο μεγέθη έπαυσαν πλέον να είναι 

συνολοκληρωμένα (Gulley, 1992, σ. 56).  

Ο Gulley (1992) χρησιμοποιεί το ίδιο δείγμα με το Miller, με δεδομένα για την Ακαθάριστη 

Εγχώρια Ιδιωτική Επένδυση και την Ακαθάριστη Εθνική Αποταμίευση των Η.Π.Α., 

αμφότερες διαιρεμένες δια του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, για την ίδια χρονική 

περίοδο με το Miller (1946.Q I-1987.Q III), την οποία επίσης διαιρεί στις ίδιες υποπεριόδους 

(1946.Q 1-1971.Q II και 1971.Q III-1987.Q III).  

Ως έλεγχο στασιμότητας για τις μεταβλητές του χρησιμοποιεί τον ADF με σταθερή (σ' 

αντίθεση με το Miller, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τον ίδιο έλεγχο, αλλά χωρίς σταθερή). 

Τ' αποτελέσματα που λαμβάνει ο Gulley (1992) είναι εκ διαμέτρου αντίθετα σε σχέση μ' 

αυτά του Miller: η σχέση που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση δεν αλλάζει από τη μία 

υποπερίοδο στην άλλη. Τα δύο μεγέθη είναι στάσιμα στα επίπεδα και στις δύο υποπεριόδους 

κι επομένως δεν τίθεται καν θέμα ελέγχου συνολοκλήρωσής τους (Gulley, 1992, σ.σ. 56, 

57). 

Ως πιθανούς λόγους για τους οποίους η τεχνική της συνολοκλήρωσης δε φαίνεται να είναι η 

ενδεδειγμένη μέθοδος εντοπισμού κάποιου είδους αλλαγής στη σχέση επένδυσης - 

αποταμίευσης μεταξύ δύο περιόδων, οι οποίες λογικά θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από 
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μία τέτοια δομική αλλαγή (μετάβαση από το καθεστώς Bretton Woods σ' ένα καθεστώς 

ελεύθερων συναλλαγματικών ισοτιμιών), ο Gulley αναφέρει:  

- τη χαμηλή δύναμη, η οποία ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει τους ελέγχους στασιμότητας,  

- το γεγονός ότι ο Miller (1988) είχε χρησιμοποιήσει την Ακαθάριστη Εγχώρια Ιδιωτική 

Επένδυση και την Ακαθάριστη Εθνική Αποταμίευση ως μεταβλητές του. Όμως, η διαφορά 

των δύο ισούται με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι η 

σχέση εκτίμησής του εμπεριείχε στην ουσία μία ταυτότητα και 

- τα (γνωστά, σύμφωνα με τον Gulley) κενά στις μετρήσεις τού μεγέθους τής αποταμίευσης 

των Η.Π.Α. από το NIPA (National Income and Product Accounts) (Gulley, 1992, σ.σ. 57, 

58). 

Οι Argimón και Roldán (1994) ξεκινούν από τη βασική ταυτότητα των εθνικών 

λογαριασμών: η διαφορά της επένδυσης από την αποταμίευση μίας χώρας χρηματοδοτείται 

(εφόσον είναι αρνητική), από κεφαλαιακές εισροές προερχόμενες από το εξωτερικό. 

Διαχωρίζοντας σε ιδιωτικό και κυβερνητικό τομέα, η βασική αυτή ταυτότητα μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

    KISIS ggpp  , 

όπου οι δείκτες p  και g  αναφέρονται στον ιδιωτικό και τον κυβερνητικό τομέα αντίστοιχα 

κι ο όρος K  συμβολίζει τις καθαρές κεφαλαιακές εκροές μίας οικονομίας (Argimón και 

Roldán, 1994, σ. 60). 

Ο τεμαχισμός της βασικής ταυτότητας των εθνικών λογαριασμών, σε δύο συστατικά μέρη 

(της διαφοράς τής ιδιωτικής επένδυσης από την ιδιωτική αποταμίευση και της διαφοράς της 

κυβερνητικής επένδυσης από την κυβερνητική αποταμίευση), δεν υπονοεί πως είναι 

απαραίτητο οι επιμέρους τομεακές διαφορές να είναι επίσης στάσιμες, σημαίνει όμως, ότι 

δεδομένης της ισχύος της στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να υπάρχει μία πλήρης αμοιβαία εξουδετέρωση των διαφορών 

αυτών, όπως επιτάσσει ο γνωστός διαχρονικός περιορισμός τού προϋπολογισμού της 

οικονομίας, κατά τρόπο ώστε τελικά να ισχύει: 

    000  ggppgpgp ISISIISSIS  

(Argimón και Roldán, 1994, σ. 61). 

Η αμοιβαία αυτή εξουδετέρωση των επιμέρους τομεακών διαφορών της οικονομίας, 

σύμφωνα με τους Argimón και Roldán (1994), είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω μίας 
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συνειδητής στόχευσης του κυβερνητικού τομέα προς τις όποιες ανακύπτουσες ανισορροπίες 

που παρουσιάζονται στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και να λάβει τη μορφή τής 

(ενδογενούς) κρατικής φορολογικής πολιτικής. Υπ' αυτό το πρίσμα,  η διαφορά επένδυσης - 

αποταμίευσης του δημόσιου τομέα  gg IS   μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις κατά τόπους 

κεντρικές κυβερνήσεις ως εργαλείο για την εξάλειψη τυχόν ελλειμμάτων που προκύπτουν 

στον ιδιωτικό τομέα ( pp IS  ) (Argimón και Roldán, 1994, σ. 61). 

Πρόκειται για το γνωστό επιχείρημα των κεφαλαιακών ελέγχων και των κυβερνητικών 

πολιτικών σε σχέση με το 'παράδοξο FH', για μία εκτενέστερη συζήτηση του οποίου 

παραπέμπουμε στην ενότητα 2.2.5. 

Αντίστροφα, η αμοιβαία εξουδετέρωση των επιμέρους τομεακών διαφορών θα μπορούσε να 

προέλθει (κι) από διορθωτικές κινήσεις του ιδιωτικού τομέα, επιβεβαιώνοντας έτσι την 

υπόθεση της λεγόμενης Ρικαρδιανής ισοδυναμίας (Ricardian equivalence)54, σύμφωνα με 

την οποία, οι ιδιώτες προβλέπουν ex ante τους επιπλέον φόρους που θα κληθούν να 

καταβάλλουν στο μέλλον, ως αντιστάθμισμα σ' ελλείμματα που έχουν ανακύψει στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας, τροποποιώντας κατάλληλα τις τρέχουσες 

αποταμιευτικές τους επιλογές (Argimón και Roldán, 1994, σ. 61). 

Τα δεδομένα τους αφορούν στις χώρες τής (τότε) Ε.Ε., εκτός της Ελλάδας, της Πορτογαλίας 

και του Λουξεμβούργου και στη χρονική περίοδο 1960-1988 (μ' εξαίρεση την Ισπανία, για 

την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 1964-1989) (Argimón και Roldán, 

1994, σ. 60). 

Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Johansen, οι συγγραφείς βρίσκουν συνολοκλήρωση μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης σε πέντε (5) χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Δανία και Βέλγιο). 

Για τρεις χώρες (Γερμανία, Η.Β. κι Ολλανδία) δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση της έλλειψης συνολοκλήρωσης, ενώ στην περίπτωση της Ιρλανδίας, η στασιμότητα 

των χρονοσειρών επένδυσης - αποταμίευσης στα επίπεδα, σημαίνει πως δεν τίθεται θέμα 

εξέτασης τού κατά πόσο αυτά συνολοκληρώνονται μακροπρόθεσμα κι επομένως, οι 

Argimón και Roldán σταματούν στο σημείο αυτό την ανάλυση της συγκεκριμένης χώρας 

(σ.σ. 62, 63). 

Επιπρόσθετα, για τις παραπάνω πέντε χώρες για τις οποίες βρέθηκε συνολοκλήρωση, οι 

Argimón και Roldán χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ECM τού τύπου τής Εξίσωση 2-79, ώστε 

                                                      
54 Σχετικά με την έννοια της Ρικαρδιανής ισοδυναμίας, βλ. και υποσημείωση 32 της υποενότητας 
2.2.5. 
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να διερευνήσουν κατά πιο ολοκληρωμένο τρόπο την ενδεχόμενη μακροχρόνια σχέση 

συνολοκλήρωσης που συνδέει την επένδυση και την αποταμίευσή τους.  

Για τα υποδείγματα ECM παραπέμπουμε στην υποενότητα 2.5.7. Στο σημείο αυτό 

περιοριζόμαστε στο να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα μ' αυτά, στην περίπτωση κατά την οποία 

η παράμετρος   λαμβάνει θετικές τιμές, ο όρος )( 11   tt IRSR , ο οποίος αντιστοιχεί στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, βρίσκεται σε ισορροπία. Αυτό όμως σημαίνει ότι κατά 

πάσα πιθανότητα, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών είναι στάσιμο, κάτι που με τη σειρά 

του παραπέμπει σε μία σχέση 'ένα-προς-ένα' μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. Στην 

ακραία κατάσταση κατά την οποία ισχύει 1 , μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη 

στασιμότητα τού Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών.  

Μόνο στην περίπτωση της Δανίας (από τις πέντε χώρες στις οποίες οι Argimón και Roldán 

έχουν ήδη βρει συνολοκλήρωση) απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση ότι 1 . Επομένως, 

μέχρι αυτό το σημείο της ανάλυσης, η πιθανότητα ύπαρξης μίας μακροπρόθεσμης σχέσης 

'ένα-προς-ένα' μεταξύ επένδυσης - αποταμίευσης (ισοδύναμα: ενός χαμηλού βαθμού 

κινητικότητας του κεφαλαίου), εμφανίζεται ως πολύ ισχυρή, ιδιαίτερα για τις χώρες: 

Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο (σ.σ. 63, 64). 

Στη συνέχεια, οι Argimón και Roldán (1994) προχωρούν στον έλεγχο στασιμότητας του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών των πέντε χωρών για τις οποίες βρήκαν συνολοκλήρωση 

επένδυσης - αποταμίευσης, μέσω ενός ελέγχου ADF. Οι παραχθείσες τιμές τού στατιστικού 

ADF είναι μεγαλύτερες, σ' απόλυτους όρους, από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή (-2.98), για 

τις τρεις από τις πέντε χώρες, ήτοι Ισπανία, Γαλλία και Δανία, γεγονός το οποίο σημαίνει 

στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών γι' αυτές τις χώρες κι άρα, μία μεγάλη 

πιθανότητα ενός υψηλού βαθμού σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης ή σε όρους 'παράδοξου 

FH', ενός χαμηλού βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου για τις χώρες αυτές 

(Argimón και Roldán, 1994, σ. 64). 

Στο άρθρο των Argimón και Roldán θα επανέλθουμε και σ' άλλο σημείο της διατριβής 

(υποενότητα 2.5.7). 

O Mamingi (1997), ανήκει στο ρεύμα τής σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, στο 

οποίο έχουμε αναφερθεί και σ' άλλα σημεία της παρούσας διατριβής και το οποίο 
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επικεντρώνει στη μελέτη τής σχέσης μεταξύ των μεγεθών της επένδυσης και της 

αποταμίευσης των αναπτυσσόμενων ή λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών55. 

Χρησιμοποιεί, όπως αναφέραμε κι αλλού, ετήσια δεδομένα για την ακαθάριστη εγχώρια 

επένδυση και την ακαθάριστη εθνική αποταμίευση (αμφότερες εκπεφρασμένες ως ποσοστά 

επί του ΑΕΠ), πενήντα οκτώ (58) αναπτυσσόμενων χωρών, τα οποία αναφέρονται στη 

χρονική περίοδο 1970-1990 (Mamingi, 1997, σ. 607). 

Ορμώμενος από τις υψηλές τιμές στατιστικού Durbin-Watson (εφεξής DW), τις οποίες 

λαμβάνει για μεγάλο αριθμό χωρών του δείγματός του, κατά τη διαδικασία εκτίμησης 

ελαχίστων τετραγώνων τού κλασσικού υποδείγματος FH (οι οποίες φυσικά παραπέμπουν 

στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους), ο Mamingi (1997) απαριθμεί 

τους λόγους για τους οποίους ο ορισμός υποδείγματος FH είναι λανθασμένος και προχωρά, 

μεταξύ άλλων, σε ανάλυση στασιμότητας και συνολοκλήρωσης  των μεγεθών τής 

αποταμίευσης και της επένδυσης (Mamingi, 1997, σ. 609). 

Ο έλεγχος ADF τον οποίο χρησιμοποιεί δείχνει, ότι για την πλειοψηφία των χωρών του 

δείγματος (μ' εξαίρεση την Κένυα και το Μπενίν), η επένδυση κι η αποταμίευση είναι 

μεγέθη μη στάσιμα. Συνεπώς, ο Mamingi (1997) προχωρά σ' έλεγχο συνολοκλήρωσης των 

δύο μεγεθών (σ. 611). Βρίσκει τελικά συνολοκλήρωση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

για όλες τις χώρες του δείγματός του, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα εκτίμησης ECM (σ. 

612). 

Οι Sarno και Taylor (1998) επιχειρούν μία αποδόμηση της συμπεριφοράς των χρονοσειρών 

της επένδυσης και της αποταμίευσης του Η.Β., στους προσωρινού και μόνιμου χαρακτήρα 

κραδασμούς που την προσδιορίζουν, χρησιμοποιώντας την τεχνική των Blanchard και Quah 

(1989, αναφέρονται στο Sarno και Taylor 1998, σ.σ. 26, 27). Δε θα υπεισέλθουμε σε 

λεπτομέρειες σχετικές με την εν λόγω τεχνική, ούτε και με τ' αποτελέσματα που λαμβάνουν 

οι  Sarno και Taylor από την εφαρμογή της, διότι κάτι τέτοιο θα εξέφευγε του ειδικού 

ενδιαφέροντος της διατριβής. Πλην όμως, θ' αναφερθούμε στην ανάλυση στασιμότητας και 

συνολοκλήρωσης επένδυσης κι αποταμίευσης, στην οποία προβαίνουν οι συγγραφείς, πριν 

εφαρμόσουν τη μέθοδο (BQ). 

Χρησιμοποιούν δεδομένα τετραμήνου για την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση 

(εκπεφρασμένη ως ποσοστό επί του ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος), το Σχηματισμό 

Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου και το ΑΕΠ του Η.Β., για τη συνολική χρονική περίοδο 

                                                      
55 Βλ. ενδεικτικά: Dooley, Mathieson και Frankel (1986), Kasuga (2003), Schneider (1999), 
Vamvakidis και Wacziarg (1998), Wong (1990), Isaksson (2001), Payne και Kumazawa (2005), 
Jounas (2007) κ.τ.λ. 
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1955:1-1994:4. Από τα παραπάνω δεδομένα, κατασκευάζουν το λόγο τής ακαθάριστης 

εγχώριας αποταμίευσης προς το ΑΕΠ και το λόγο του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου προς το ΑΕΠ, όπως επιτάσσει η σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία (σ. 

22). 

Χρησιμοποιούν αρχικά τον έλεγχο ADF, προκειμένου να ελέγξουν τη στασιμότητα των 

μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης και συνεχίζουν με τη διαδικασία EG. Τόσο 

για τη συνολική χρονική περίοδο (1955-1994), όσο και για τις δύο υποπεριόδους στην οποία 

τη διαιρούν (1955-1979 και 1980-1994), η μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας γίνεται 

αποδεκτή (Sarno και Taylor, 1998, σ. 23). 

Επιπλέον, η μηδενική υπόθεση της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών, 

σύμφωνα με τη διαδικασία EG, δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί, για επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5%, τόσο για τη συνολική χρονική περίοδο, όσο και για τις επιμέρους 

υποπεριόδους. Στην ίδια απόφαση οδηγεί κι ο έλεγχος Johansen για συνολοκλήρωση (σ. 23).  

Ας σημειωθεί, παρεμπιπτόντως, ότι οι συγγραφείς έχουν επιλέξει το έτος 1979 ως σημείο 

πιθανής δομικής αλλαγής στη συμπεριφορά επένδυσης - αποταμίευσης του Η.Β., διότι τότε 

η συγκεκριμένη χώρα προχώρησε στην κατάργηση των ελέγχων επί του συναλλάγματος, 

μετά από μία μακρά περίοδο περιορισμών στις κεφαλαιακές της μετακινήσεις (Sarno και 

Taylor, 1998, σ. 18). 

Σε συνδυασμό με τ' αποτελέσματα που λαμβάνουν από την ανάλυση BQ, στην οποία 

προβαίνουν μετά την ανάλυση στασιμότητας και συνολοκλήρωσης επένδυσης - 

αποταμίευσης, οι Sarno και Taylor (1998) συμπεραίνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις για το ότι 

το κριτήριο FH αποτελεί τελικά έναν ορισμό της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου κι 

ότι σύμφωνα μ' αυτό, ο βαθμός διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου για το Η.Β., πράγματι 

αυξήθηκε μετά την άρση των περιορισμών επί του συναλλάγματος του 1979, στην οποία 

προέβη η χώρα (Sarno και Taylor, 1998, σ.σ. 33, 34).  

Οι Özmen και Parmaksiz (2003) τονίζουν το γεγονός ότι οι συμβατικοί έλεγχοι 

συνολοκλήρωσης, όπως ο ADF  (Augmented Dickey-Fuller) ή ο KPSS (Kwiatkowski et al.), 

τείνουν να μην απορρίπτουν την υπόθεση της μη στασιμότητας δεδομένων, τα οποία στην 

πραγματικότητα παρουσιάζουν στασιμότητα γύρω από ένα μέσο ή μία τάση (Özmen και 

Parmaksiz, 2003, σ. 218).  

Εξάλλου, ενάντια στην παραδοσιακή προσέγγιση μεγάλου μέρους της σχετικής 

βιβλιογραφίας, η οποία επιμένει ν’ αντιμετωπίζει το μέγεθος της επένδυσης ως συνάρτηση 

μίας ασθενώς εξωγενούς αποταμίευσης, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε ισχύουσες 
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κυβερνητικές πολιτικές, οι Özmen και Parmaksiz (2003) χρησιμοποιούν πιο πρόσφατες 

οικονομετρικές προσεγγίσεις, όπως αυτή των Innovational Outliers (IO) του Perron (1997) ή 

αυτή των Gregory και Hansen (1996), οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό, ενδογενώς, 

συγκεκριμένης χρονικής στιγμής κατά την οποία τα δεδομένα παρουσιάζουν μία δομική 

αλλαγή (Özmen και Parmaksiz, 2003, 218). 

Ως μεταβλητές τους οι Özmen και Parmaksiz (2003) χρησιμοποιούν την ακαθάριστη 

εγχώρια αποταμίευση και την ακαθάριστη εγχώρια επένδυση, αμφότερες εκπεφρασμένες ως 

ποσοστά επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Οι παρατηρήσεις του δείγματός τους 

αναφέρονται στην περίπτωση της Γαλλίας και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1952-1997 

(Özmen και Parmaksiz, 2003, 218). 

Αρχικά, χρησιμοποιούν τους ελέγχους ADF και KPSS, χωρίς πρόβλεψη για δομικές 

αλλαγές. Από τους εν λόγω ελέγχους προκύπτει, ότι τόσο η επένδυση, όσο κι η αποταμίευση 

είναι μεγέθη ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού (  1I ) (Özmen και Parmaksiz, 2003, 218). 

Η διαδικασία Johansen για τον έλεγχο ύπαρξης συνολοκλήρωσης, παράγει τιμές των 

στατιστικών μέγιστης ιδιοτιμής (maximal eigenvalue) και ίχνους (trace eigenvalue), τέτοιες 

ώστε να μπορεί ν’ απορριφθεί η μηδενική υπόθεση περί τής μη ύπαρξης συνολοκλήρωσης 

 0r , αλλά όχι κι η υπόθεση περί τής ύπαρξης το πολύ ενός διανύσματος 

συνολοκλήρωσης  1r . Επομένως, φαίνεται πως υπάρχει ένα μόνο διάνυσμα 

συνολοκλήρωσης για το διμεταβλητό σύστημα  ttt savinvz ,  (2003, σ. 219). 

Η μακροπρόθεσμη σχέση που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση σύμφωνα με τη διαδικασία 

Johansen, είναι η: tt savinv 92.0 , η οποία σημαίνει ότι ο βαθμός σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης αγγίζει τη μονάδα (Özmen και Parmaksiz, 2003, 219). 

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης κατά Engle και Granger (1987) στον οποίον προβαίνουν επίσης 

οι Özmen και Parmaksiz, δείχνει ότι επένδυση κι αποταμίευση είναι συνολοκληρωμένες, με 

μακροπρόθεσμη σχέση την: 

tt savinv 85.0029.0    

(Özmen και Parmaksiz, 2003, 219). 

Τα ευρήματα αυτά περί τής ύπαρξης συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

επιβεβαιώνουν κατ’ αρχάς το 'παράδοξο FH', όμως οι Özmen και Parmaksiz (2003) 

εμφανίζονται σκεπτικιστές απέναντί τους και προχωρούν εν συνεχεία στην ενσωμάτωση 

στην ανάλυσή τους ενδεχόμενων δομικών αλλαγών στα δεδομένα. Χρησιμοποιούν αρχικά 
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τη μέθοδο Innovational Outliers (IO) που ανέπτυξε ο Perron (1997, αναφέρεται στο Özmen 

και Parmaksiz 2003, σ. 219).  

Το υπόδειγμα IO του Perron (1997) για τη διάγνωση δομικών αλλαγών, μπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

  ttittbttt excxTDDTtDUx    11  

Εξίσωση 2-59 

(Pahlavani, Valadkhani και Wilson, σ. 3). 

όπου ο όρος bT  (με TTb 1 ) υποδηλώνει τη χρονική περίοδο κατά την οποία συμβαίνει η 

δομική αλλαγή, tDU , tDT  και  tbTD  είναι ψευδομεταβλητές, εκ των οποίων η πρώτη 

λαμβάνει την τιμή 1tDU  εάν bTt   κι ισούται με το μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

δεύτερη λαμβάνει την τιμή tt TDT   εάν bTt   κι ισούται με το μηδέν σε κάθε άλλη 

περίπτωση κι η τρίτη λαμβάνει την τιμή   1tbTD  εάν 1 bTt  κι ισούται με το μηδέν σε 

κάθε άλλη περίπτωση. Τέλος, ο όρος tx  αντιπροσωπεύει μία οποιαδήποτε διαδικασία 

ARMA κι ο te  είναι ένας υπολειμματικός όρος, για τον οποίον γίνεται η υπόθεση ότι 

αποτελεί λευκό θόρυβο. 

Η μηδενική υπόθεση περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας ισοδυναμεί με τον περιορισμό 

1  (Özmen και Parmaksiz, 2003, σ. 219) κι απορρίπτεται, εάν η απόλυτη τιμή τού 

σχετικού t-στατιστικού είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή (Pahlavani, 

Valadkhani και Wilson, σ.σ. 3, 4)56.  

Ο ίδιος ο Perron πρότεινε δύο εναλλακτικούς τρόπους προσδιορισμού της χρονικής 

περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται η δομική αλλαγή: σύμφωνα με τον πρώτο, ο 

όρος bT  υπολογίζεται στη βάση της ελαχιστοποίησης της τιμής του t-στατιστικού, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του περιορισμού 1  (1997, αναφέρεται στο Pahlavani, 

Valadkhani και Wilson, σ. 4) ή σε μαθηματικούς όρους  kTtt bTb
,min*

   (Özmen και 

Parmaksiz, 2003, σ. 219).  

Σύμφωνα με το δεύτερο τρόπο προσδιορισμού, ο όρος bT  επιλέγεται μεταξύ όλων των 

πιθανών σημείων δομικών αλλαγών, κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η τιμή του t-

                                                      
56 Οι Özmen και Parmaksiz (2003) παραλείπουν τον όρο tDT  και παραθέτουν ως υπόδειγμα του 

Perron (1997) το παρακάτω:   ttittbtt excxTDtDUx    11  (σ. 

219). 



Θεωρία συνολοκλήρωσης και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           132 

 

στατιστικού, το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του περιορισμού 0 , με την 

πρόσθετη υπόθεση ότι ο συντελεστής κλίσης ισούται με το μηδέν (Pahlavani, Valadkhani 

και Wilson, σ. 4). Σε μαθηματικούς όρους, επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της απόλυτης τιμής 

του στατιστικού  kTtt b ,**
,   , το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μηδενικής 

υπόθεσης περί τής ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 1  (Özmen και Parmaksiz, 2003, σ. 219).  

Τ' αποτελέσματα της ανάλυσης IO χρησιμοποιώντας τα δύο κριτήρια *
,t  και *

t  

ταυτίζονται, γι' αυτό κι οι Özmen και Parmaksiz χρησιμοποιούν εφεξής μόνο τ' 

αποτελέσματα που παράγει το κριτήριο *
,t . Τελικά, τις μεγαλύτερες (απόλυτες) τιμές για 

το στατιστικό *
,t , τόσο για την επένδυση όσο και για την αποταμίευση, οι Özmen και 

Parmaksiz τις λαμβάνουν για το έτος 1973, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη σημασία τού 

εν λόγω έτους (λήξη καθεστώτος Bretton Woods), ως ενδεχόμενου χρονικού σημείου 

δομικής αλλαγής στα δεδομένα.  

Πλην όμως, ακόμη κι αφού έχουν λάβει υπόψη τους τις ενδεχόμενες δομικές αλλαγές στα 

δεδομένα, με τη μέθοδο που μόλις περιγράψαμε, επένδυση κι αποταμίευση συνεχίζουν να 

εμφανίζονται ως μη στάσιμες (σ. 220). 

Οι υψηλές τιμές του στατιστικού *
,t  κατά το έτος 1973 κι η παράλληλη αδυναμία 

απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης περί τής μη στασιμότητας, απλά κατατείνουν προς τη 

σημασία του ρόλου που ενδέχεται να διαδραμάτισε ο παράγοντας των αλλαγών των 

εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών (όπως η λήξη του καθεστώτος σταθερών ισοτιμιών του 

Bretton Woods) στη μακροχρόνια σχέση που ιστορικά συνέδεσε επένδυση κι αποταμίευση 

(Özmen και Parmaksiz, 2003, σ. 220). Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, οι Özmen και Parmaksiz 

(2003) χρησιμοποιούν εν συνεχεία και τη μέθοδο των Gregory και Hansen (1996). 

Οι Gregory και Hansen (1996) επικαλούνται το εύρημα των Gregory, Nason και Watt, ότι η 

δύναμη του παραδοσιακού ελέγχου ADF μειώνεται κάθετα όταν υπάρχει στα δεδομένα 

κάποια δομική αλλαγή (1994, αναφέρονται στο Gregory και Hansen 1996, σ. 101). Οι 

έλεγχοι που οι ίδιοι προτείνουν, επιχειρούν ν’ αποφύγουν το πολύ κοινό στη σχετική με τη 

συνολοκλήρωση βιβλιογραφία φαινόμενο, τού να μην είναι δυνατή η απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης της μη συνολοκλήρωσης κι οι έλεγχοι να σταματούν λανθασμένα, ήδη 

κατά το πρώτο από τα δύο βήματα της διαδικασίας Engle και Granger. Αντιθέτως, οι 

Gregory και Hansen (1996) υποστηρίζουν ότι οι έλεγχοί τους εμφανίζουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα (ορθής) απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης συνολοκλήρωσης, σε 
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περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπό εξέταση χρονοσειρές είναι στην πραγματικότητα 

συνολοκληρωμένες. 

Στα πλαίσια αυτά, προτείνουν τέσσερα επιμέρους υποδείγματα, τα οποία είναι ικανά να 

συμπεριλάβουν κι ενδεχόμενες δομικές αλλαγές (Gregory και Hansen, 1996, σ.σ. 102, 103): 

Υπόδειγμα 1: Τυπικής συνολοκλήρωσης 

,...,,1,21 nteyy tt
T

t    

Εξίσωση 2-60 

όπου ο όρος ty2  είναι ολοκληρωμένος πρώτου βαθμού (  1I ) κι ο όρος te  μηδενικού 

βαθμού (  0I ), ο όρος   αντιστοιχεί σ' ένα σημείο τομής (intercept) κι ο όρος   στην 

κλίση. Δομικές αλλαγές, σύμφωνα με τους Gregory και Hansen (1996), μπορούν να 

προκύψουν, τόσο σε σχέση με το σημείο τομής  , όσο και με την κλίση   και κατ’ αυτόν 

τον τρόπο προκύπτουν τα υπόλοιπα τρία υποδείγματά τους (1996, σ. 102). 

Υπόδειγμα 2: Μετατόπισης στα επίπεδα των παρατηρήσεων (level shift) 

,...,,1,2211 nteyy tt
T

tt     

Εξίσωση 2-61 

όπου η t  είναι μία ψευδομεταβλητή, η οποία λαμβάνει την τιμή 0 για τιμές τού t  

μικρότερες ή ίσες με τη χρονική περίοδο κατά την οποία σημειώνεται η δομική αλλαγή και 

την τιμή 1 για τιμές του t  μεγαλύτερες της χρονικής περιόδου κατά την οποία σημειώνεται 

η δομική αλλαγή (Gregory και Hansen, 1996, σ. 102). Ο όρος 1  αντιστοιχεί στο σημείο 

τομής προ της δομικής αλλαγής, ενώ ο 2  στο σημείο τομής μετά τη δομική αλλαγή 

(Gregory και Hansen, 1996, σ. 103). 

Υπόδειγμα 3: Μετατόπισης στα επίπεδα των παρατηρήσεων (level shift,) με παράλληλη ύπαρξη 

τάσης (trend) 

,...,,1,2211 nteyty tt
T

tt     

Εξίσωση 2-62 

Υπόδειγμα 4: Μετατόπισης καθεστώτος (regime shift) 

Το υπόδειγμα αυτό ενσωματώνει μετατόπιση στα επίπεδα  και μετατόπιση στην κλίση: 

,...,,1,2221211 nteyyy ttt
T

t
T

tt     

Εξίσωση 2-63 
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Οι όροι 1  και 2  του υποδείγματος της Εξίσωση 2-63 αναφέρονται στο σημείο τομής προ 

και μετά της δομικής αλλαγής, οι δε όροι 1  και 2  αντιστοιχούν στην προ και μετά της 

δομικής αλλαγής κλίση (Gregory και Hansen, 1996, σ. 103). 

Οι Özmen και Parmaksiz (2003) χρησιμοποιούν ειδικότερα το υπόδειγμα της μετατόπισης 

καθεστώτος (regime shift) των Gregory και Hansen (1996), το οποίο επαναδιατυπώνουν ως 

εξής: 

tttttt uDxxDy  2121  , 

Εξίσωση 2-64 

όπου η     1,0,,1  tD  είναι μία άγνωστη παράμετρος, η οποία αναφέρεται 

στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατά την οποία συμβαίνει η δομική αλλαγή (Özmen και 

Parmaksiz, 2003, σ. 220). 

Για τον έλεγχο της μη στασιμότητας των υπολειμματικών όρων μίας σχέσης σαν αυτήν της 

Εξίσωση 2-64, οι ίδιοι οι Gregory και Hansen (1996) είχαν τροποποιήσει τον παραδοσιακό 

έλεγχο ADF, ως εξής: 
 

 


ADFADF
N

 inf* , 

όπου ο τελεστής 
 N

inf  συλλέγει τις ελάχιστες τιμές του t-στατιστικού του απλού ελέγχου 

ADF (όσο μικρότερες είναι οι τιμές τού στατιστικού ADF, τόσο πιο πιθανή είναι η 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στους υπολειμματικούς 

όρους κι άρα κι η απόρριψη της υπόθεσης της έλλειψης συνολοκλήρωσης των υπό εξέταση 

χρονοσειρών) (Özmen και Parmaksiz, 2003, σ. 220; Gregory και Hansen, 1996, σ. 106).  

Το στατιστικό *ADF  υπολογίζεται διαδοχικά για κάθε ακέραιο αριθμό συγκεκριμένου 

υποσυνόλου N  τού διαστήματος (0, 1) (οι ίδιοι οι Gregory και Hansen (1996) πρότειναν το 

διάστημα  0.850.15,N ) κι επιλέγονται οι μικρότερες (αρνητικές) ή αλλιώς, οι 

μεγαλύτερες (απόλυτες) τιμές του, ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απόρριψης της 

μηδενικής υπόθεσης τής έλλειψης συνολοκλήρωσης. 

Δουλεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Özmen και Parmaksiz (2003) λαμβάνουν δύο τοπικά 

ελάχιστα (local minima), τα οποία αντιστοιχούν στα έτη 1966 και 1974. Σε συνδυασμό με τα 

προηγούμενα αποτελέσματα της μελέτης τους, καταλήγουν πως το έτος 1973 μπορεί μ’ 

ασφάλεια να θεωρηθεί ως το έτος της δομικής αλλαγής για το δείγμα τους (σ. 220).  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η εκτιμηθείσα σχέση συνολοκλήρωσης (Εξίσωση 

2-64), η οποία αντιστοιχεί στη μετά το 1973 περίοδο, είναι η παρακάτω: 
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tttt savDsavDinv 7318.082.07304.003.0  , 

Εξίσωση 2-65 

όπου φυσικά, 173 tD  για 1973  (σ. 220). 

Σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, οι  Özmen και Parmaksiz (2003) είναι πλέον σε θέση (αφ 

ης στιγμής έχουν λάβει υπόψη τους την ύπαρξη δομικών αλλαγών) ν' απορρίψουν τη 

μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας των υπολειμμάτων της Εξίσωση 2-65, γεγονός που 

παραπέμπει σε συνολοκλήρωση των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης (σ. 220). 

Πλέον, όταν διαιρούν τη συνολική χρονική περίοδο των δεδομένων τους στις δύο 

υποπεριόδους 1952-1973 και 1974-1997 και χρησιμοποιούν και πάλι τη διαδικασία 

Johansen για τη διάγνωση πιθανής συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, 

διαπιστώνουν, ότι για την πρώτη υποπερίοδο υπάρχει μία σχέση συνολοκλήρωσης 

( tt invsav 03.1 ), σχέση η οποία όμως εκλείπει κατά τη δεύτερη υποπερίοδο. Το εύρημα 

αυτό είναι συνεπές με την κατάδειξη του 1973 ως έτους δομικής αλλαγής σε σχέση με την 

επένδυση και την αποταμίευση της Γαλλίας: με την παύση ισχύος του καθεστώτος σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods και τη μετάβαση σ' ένα καθεστώς 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, είναι λογικό επένδυση κι αποταμίευση να 

παύουν να είναι μεγέθη συνολοκληρωμένα. Με την απελευθέρωση των όποιων περιορισμών 

στη διακίνηση των κεφαλαίων, είναι πιο πιθανό οι κατά τόπους κεντρικές κυβερνήσεις να 

χαλαρώσουν τις πολιτικές 'στόχευσης του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών' τους, 

επισημαίνουν οι Özmen και Parmaksiz (2003, σ. 221). 

Συνολικά, οι Özmen και Parmaksiz (2003) βρίσκουν συνολοκλήρωση μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης για την περίπτωση της Γαλλίας, όταν χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακές 

μεθοδολογίες διάγνωσης συνολοκλήρωσης, όμως τα αποτελέσματά τους διαφοροποιούνται, 

όταν χρησιμοποιούν πιο πρόσφατα υποδείγματα εκτίμησης, τα οποία ενσωματώνουν την 

πιθανότητα ύπαρξης ενδεχόμενων δομικών αλλαγών: ενώ για την προ του 1973 περίοδο 

φαίνεται πως υπάρχει μία ισχυρή σχέση επένδυσης - αποταμίευσης, η σχέση αυτή 

εξαφανίζεται κατά τη μετά του 1973 περίοδο με την πρόβλεψη για ύπαρξη δομικών 

αλλαγών (Özmen και Parmaksiz, 2003, σ.σ. 221, 222). Τα ευρήματα αυτά θα σήμαιναν πως 

το λεγόμενο 'παράδοξο FH' μπορεί τελικά να μην ισχύει, όταν λαμβάνεται υπόψη το 

ενδεχόμενο της ύπαρξης δομικών αλλαγών (σ. 222). 
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2.5.5 Θεωρία συνολοκλήρωσης κι ο διαχρονικός περιορισμός του 
προϋπολογισμού της οικονομίας, στη σχετική με το 'παράδοξο FH' 
βιβλιογραφία 

2.5.5.1 Γενικά 

Η θεωρία της συνολοκλήρωσης σε συνδυασμό με την έννοια του διαχρονικού 

προϋπολογισμού της οικονομίας (intertemporal budget constraint), βρήκαν, από τη δεκαετία 

του '90 και μετά, πρόσφορο έδαφος, τόσο στη θεωρητική, όσο και (κυρίως) στην εμπειρική - 

μεθοδολογική διαμάχη γύρω από το 'παράδοξο FH'. Η ίδια η έννοια της συνολοκλήρωσης 

δύο  1I  χρονοσειρών (εν προκειμένω, των S  και I ), συνδυαζόμενη με τη βασική 

ταυτότητα των Εθνικών Λογαριασμών ( ISCAB  ), προσφέρει έναν ακόμη εναλλακτικό 

τρόπο ελέγχου ισχύος τού 'παράδοξου FH': εάν επένδυση κι αποταμίευση είναι μεγέθη 

συνολοκληρωμένα μακροπρόθεσμα, τότε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ( CAB ) της 

υπό εξέταση οικονομίας, θα πρέπει εξ ορισμού να είναι μέγεθος στάσιμο στα επίπεδα. Η 

στασιμότητα του CAB  σημαίνει υπ' αυτό το πρίσμα, πως υπάρχει μία μακροπρόθεσμη 

σχέση, η οποία συνδέει επένδυση κι αποταμίευση. Έτσι, θα μπορούσε να εξηγηθεί το 

εύρημα των FH (1980) περί των υψηλών βαθμών σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, χωρίς 

κάτι τέτοιο να έρχεται απαραίτητα σ' αντίθεση με την παράλληλη ύπαρξη ενός υψηλού 

βαθμού διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου. 

Στα πλαίσια αυτά, ο Jansen (1997) παρατηρεί, ότι πράγματι, η θεωρία της συνολοκλήρωσης 

παρουσιάζει εντυπωσιακές αναλογίες με την έννοια του διαχρονικού περιορισμού τού 

προϋπολογισμού τής οικονομίας κι έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, ακριβώς από την ομάδα 

εκείνη των ερευνητών, οι οποίοι έχουν ερμηνεύσει το 'παράδοξο FH' ως έκφραση της 

σχέσης που συνδέει σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα τα μεγέθη της επένδυσης και της 

αποταμίευσης. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, επένδυση κι αποταμίευση κινούνται τρόπον 

τινά ανεξάρτητα σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, ενώ αντίθετα, εξαρτώνται αμοιβαία 

σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, κυβερνώμενες από το μηχανισμό του διαχρονικού 

περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας.  

Εκπεφρασμένη σε όρους θεωρίας της συνολοκλήρωσης, η άποψη αυτή σημαίνει ότι το 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αποτελεί στην ουσία μία στάσιμη μεταβλητή, κινούμενη 

γύρω από μία (κατά πάσα πιθανότητα μη μηδενική) μέση τιμή, ή αλλιώς, ότι επένδυση κι 

αποταμίευση είναι μεγέθη συνολοκληρωμένα διαχρονικά, με διάνυσμα συνολοκλήρωσης το 

 1,1  (Jansen, 1997, σ. 78). 

Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει πως θα ήταν λάθος, οι υψηλοί βαθμοί σχέσεις μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης ν’ αποδοθούν αποκλειστικά και μόνο στο διαχρονικό περιορισμό του 
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προϋπολογισμού της οικονομίας, αλλά ότι θα ήταν πιο λογικό να υποτεθεί, ότι ένας 

συνδυασμός παραγόντων, όπως η χαμηλή διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου κι η 

μακροπρόθεσμη στόχευση στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκ μέρους των κατά 

τόπους κεντρικών κυβερνήσεων, ενισχύει την τάση επένδυσης κι αποταμίευσης προς τη 

συνολοκλήρωση κι άρα προς την ισχύ τής υπόθεσης του εξωτερικού προϋπολογισμού της 

οικονομίας και του 'παράδοξου FH', κατ' επέκταση (Jansen, 1997, σ. 79). 

Προχωρώντας σε μία πιο τυπική διατύπωση της προσέγγισης αυτής, οι Gundlach και Sinn 

(1992) ξεκινούν από τη βασική σχέση FH και καταλήγουν στην εναλλακτική της έκφραση: 

  eYSYCA   1 , 

Εξίσωση 2-66 

όπου ο συντελεστής   είναι ο γνωστός συντελεστής 'κατακράτησης ίδιων αποταμιευτικών 

πόρων' της κλασσικής σχέσης των FH. 

Εξηγώντας τη διατύπωση της Εξίσωση 2-66 των Gundlach και Sinn (1992), ο Mastroyiannis 

(2007), αναφέρει πως σύμφωνα με μία βασική ιδιότητα των χρονοσειρών, εάν οι k  και m  

είναι δύο σταθερές, με 0m  κι η  dIxt ~ , τότε θα πρέπει και  dIxmk t ~ . Εάν 

επομένως, ως tx  θεωρήσουμε  τον όρο YS  της Εξίσωση 2-66, τότε προκειμένου να είναι 

το YCA  στάσιμο μέγεθος κι η εθνική αποταμίευση ένα μη στάσιμο μέγεθος (όπως γενικά 

αποδεικνύεται από μεγάλο αριθμό ερευνών), θα πρέπει κατ’ ανάγκη κι ο συντελεστής   να 

ισούται με τη μονάδα (δηλαδή,   01   )57 (Mastroyiannis, 2007, σ. 94, υποσημείωση 4). 

Όμως, σ’ αυτήν την περίπτωση θα ισχύει 1 , οπότε συσχετίζοντας με τη συλλογιστική 

των FH (1980), θα πρέπει να υποθέσουμε, πως η χώρα δε συμμετέχει στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές ή αλλιώς, ότι χαρακτηρίζεται από ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του 

κεφαλαίου58: μία τιμή συντελεστή   ίση με τη μονάδα ισοδυναμεί, όπως έχουμε δει, με μία 

έλλειψη σχέσης μεταξύ της εθνικής αποταμίευσης και των διεθνών συναλλαγών 

συγκεκριμένης χώρας. Σημαίνει μ' άλλα λόγια, ότι η επένδυση της χώρας χρηματοδοτείται 

εξολοκλήρου από τους ίδιους αποταμιευτικούς της πόρους (Mastroyiannis, 2007, σ.σ. 94, 

95). 

                                                      
57 Ειδάλλως, ο όρος  1  θα είναι διάφορος του μηδενός κι επομένως, και το YCA  θα πρέπει να 

είναι κατ' ανάγκη ιδίου βαθμού ολοκλήρωσης με την αποταμίευση, δηλαδή μη στάσιμο, σύμφωνα με 
την προαναφερθείσα ιδιότητα. 
58 Διότι, ως γνωστόν, ένας μοναδιαίος συντελεστής   σημαίνει μία σχέση 'ένα-προς-ένα' μεταξύ 

επένδυσης - αποταμίευσης, την οποία οι FH (1980) είχαν ερμηνεύσει ως ένα μηδενικό βαθμό 
διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου. 
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Αντίθετα, προκειμένου τόσο το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, όσο κι η εθνική 

αποταμίευση να είναι μη στάσιμες χρονοσειρές, σύμφωνα με την παραπάνω ιδιότητα, θα 

πρέπει και   01    ή αλλιώς, 1 , οπότε με βάση τη συλλογιστική των FH (1980), θα 

πρέπει να υποθέσουμε πως η χώρα συμμετέχει στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ή αλλιώς, ότι 

χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (Mastroyiannis, 2007, 

σ. 95). 

Θεωρώντας υπό το ίδιο αυτό πρίσμα την ισότητά τους τής Εξίσωση 2-66, οι Gundlach και 

Sinn (1992) τονίζουν, ότι μπορεί να γίνει λόγος για κινητικότητα του κεφαλαίου, μόνο στην 

περίπτωση κατά την οποία το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών συγκεκριμένης χώρας είναι 

ένα μη στάσιμο μέγεθος ή όταν είναι ένα μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού (σ. 619). 

Η προσέγγιση της εξέτασης της στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ως 

εναλλακτικού ελέγχου για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

κι άρα, κατ' επέκταση, ως ενός επιπλέον μέτρου του βαθμού διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου (κατά FH), διάνοιξε νέες δυνατότητες για τη μελέτη της δυναμικής (dynamics) 

τής συμπεριφοράς των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης, τόσο σε 

βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.  

Ορισμοί υποδειγμάτων όπως αυτός των ECM ή των ARDL, προσομοιάζουν εντυπωσιακά με 

τη λογική που κυβερνά σχέσεις όπως αυτή της Εξίσωση 2-66 των Gundlach και Sinn, 

παραπάνω. Για τα υποδείγματα ECM, στη συνάφεια τους με το 'παράδοξο FH', θ' 

αναφερθούμε εκτενέστερα στην ενότητα 2.5.7, ενώ για τα υποδείγματα ARDL στην ενότητα 

2.5.8 της παρούσας διατριβής. Πέραν της ανασκόπησης της σχετικής με το 'παράδοξο FH' 

βιβλιογραφίας, η οποία βασίστηκε στην ιδέα του διαχρονικού περιορισμού του 

προϋπολογισμού της οικονομίας και στη χρησιμοποίηση υποδειγμάτων τέτοιου είδους, θα 

χρησιμοποιήσουμε επίσης ελέγχους στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

και τη μέθοδο ARDL (όπου αυτό κριθεί σκόπιμο) και στα κεφάλαια της εμπειρικής μας 

ανάλυσης. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι η προσέγγιση αυτή σχετίζεται μ' αυτήν της ενδογενούς 

συμπεριφοράς των κεφαλαιακών ελέγχων και κυβερνητικών πολιτικών (στις οποίες 

αναφερθήκαμε στην ενότητα 2.2.5), όπως παρατηρούν οι Coakley, Kulasi και Smith (1998, 

σ. 181). Υπενθυμίζουμε, ότι η κεντρική ιδέα αυτής της τάσης της βιβλιογραφίας, είναι ότι οι 

κατά τόπους κεντρικές κυβερνήσεις 'στοχεύουν' μέσω συγκεκριμένων πολιτικών τους στην 

επαναφορά του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τους στο επίπεδο ισορροπίας του, όποτε 

διαπιστώνουν πως αυτό παρεκκλίνει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ελλειμμάτων. Οι 

παρεμβάσεις αυτές επηρεάζουν αμφότερα τα μεγέθη της επένδυσης και της αποταμίευσης 
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ταυτοχρόνως, εξωθώντας τη σχέση τους προς τις υψηλές εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή  , 

τις οποίες συστηματικά έχει βρει η σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία. Για 

περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση μ' αυτήν την εκδοχή της προσέγγισης (η οποία 

προηγείται χρονικά της μεθόδου τής εξέτασης της στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών και για το λόγο αυτό χρησιμοποιεί πιο παραδοσιακές οικονομετρικές 

μεθόδους), παραπέμπουμε στην ενότητα 2.2.5.  

Κι η Corbin (2004), παρατηρεί πως η υιοθέτηση από συγκεκριμένο ρεύμα τής σχετικής με το 

'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, της ιδέας τής σταθερότητας (μακροπρόθεσμα) του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών, ιδέα ταυτόσημη της έννοιας της φερεγγυότητας συγκεκριμένης 

χώρας διεθνώς (solvency constraint), έχει αναδειχθεί σε νέο ερμηνευτικό εργαλείο των 

υψηλών βαθμών σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης κατά FH.  

Σύμφωνα μ’ αυτήν την οπτική, όταν συγκεκριμένη χώρα δανείζει ή δανείζεται, σε 

βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το πράττει κατά τρόπο που μακροπρόθεσμα, οδηγεί σε 

μία σχέση ένα-προς-ένα μεταξύ των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσής της, παρά 

τις όποιες βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις παρατηρούνται μεταξύ των δύο μεταβλητών: οι 

όποιες κινήσεις δανεισμού της χώρας, σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, 

αντισταθμίζονται πλήρως από τις ακριβώς αντίστροφές τους μακροπρόθεσμα (σ. 258). 

Επομένως, ο υψηλός βαθμός σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης των FH (1980), σύμφωνα με 

την παραπάνω εναλλακτική θεώρηση, θα πρέπει να ερμηνευθεί όχι απαραίτητα ως μία 

ένδειξη χαμηλής διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου, αλλά μάλλον ως μία επιβεβαίωση 

της ισχύος της λεγόμενης υπόθεσης του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της 

οικονομίας (intertemporal budget constraint), σύμφωνα με την οποία, επένδυση κι 

αποταμίευση, παρουσιάζουν μακροπρόθεσμα μία σχέση ένα-προς-ένα, οδηγώντας σε 

σταθερότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, θεώρηση την οποία έχει υιοθετήσει 

μεγάλο ρεύμα της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας (Tesar (1991); Husted 

(1992); Jansen (1996); Jansen and Schulze (1996); Moreno (1997); αναφέρονται στο Corbin 

2004, σ. 258). 

Οι Coakley, Kulasi και Smith (1998) ωστόσο, εύστοχα παρατηρούν, ότι η στασιμότητα του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών είναι δυνατό να ερμηνευτεί με δύο αντικρουόμενους 

τρόπους: αφενός, ως ένδειξη ύπαρξης συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

(κι ως εκ τούτου, ως επιβεβαίωση του 'παράδοξου FH), αλλά κι ως μία ένδειξη ότι οι 

κεφαλαιαγορές είναι 'ανοικτές' κι ότι επιβάλλουν μακροπρόθεσμα στις χώρες το λεγόμενο 
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'περιορισμό φερεγγυότητας' (solvency constraint)59. Σύμφωνα μ' αυτήν την οπτική, ένα 

στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών θα παρέπεμπε αντιθέτως σ' έναν υψηλό βαθμό 

διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (σ. 180). Ωστόσο, στο εμπειρικό μέρος της διατριβής 

αυτής, έχουμε θεωρήσει ως πιο λογική την πρώτη ερμηνεία της στασιμότητας του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών, για τους επιπρόσθετους λόγους που αναφέρουμε και στην 

υποενότητα 3.6.1 τού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

 

2.5.5.2 Εμπειρικά αποτελέσματα 

Από εμπειρική άποψη, ο Jansen (1997) αναρωτιέται για το κατά πόσο τελικά η υπόθεση του 

διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας αποτελεί ένα μάλλον ασθενή 

περιορισμό για τους παρατηρούμενους υψηλούς βαθμούς σχέσης μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης, ειδικά για μικρά δείγματα παρατηρήσεων.  

Για παράδειγμα, σ' ένα υπόδειγμα ECM, της μορφής τής Εξίσωση 2-82 της υποενότητας 

2.5.7.2, όπως αναφέρουμε κι εκεί, αρκεί να λάβουμε μία τιμή τού   μεγαλύτερη του 

μηδενός, ώστε να συμπεράνουμε ότι τα μεγέθη της επένδυσης και της αποταμίευσης είναι 

συνολοκληρωμένα. Λόγω του γενικά μικρού χρονικού εύρους των δειγμάτων που έχουν 

κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ισχύος του 'παράδοξου FH' (π.χ., τα 40 έτη της 

μεταπολεμικής περιόδου), ο Jansen θεωρεί πως ελλοχεύει γενικά ο κίνδυνος της εξαγωγής 

τού (εσφαλμένου) συμπεράσματος της έλλειψης συνολοκλήρωσης επένδυσης-αποταμίευσης 

( 0 ), στην περίπτωση που η εκτιμηθείσα τιμή τού   είναι θετική μεν, αλλά πολύ κοντά 

στο μηδέν. Υπ' αυτήν την έννοια, ο διαχρονικός περιορισμός του προϋπολογισμού της 

οικονομίας αποτελεί ένα μάλλον ασθενή περιορισμό. Ο Jansen αναρωτιέται κατά πόσο το 

γεγονός αυτό δεν έχει προκαλέσει τελικά μεγάλη μεροληψία στις εκτιμηθείσες τιμές τού 

συντελεστή  , πιέζοντάς τις προς το μηδέν (σ. 79). 

Τι θα συνέβαινε όμως σ' αυτήν την περίπτωση με τη σχέση επένδυσης-αποταμίευσης, 

αναρωτιέται ο Jansen; Θα συνέχιζε να βρίσκεται κοντά στη μονάδα, όπως θα υπαγόρευε το 

'παράδοξο FH';  (σ. 79).  

                                                      
59 Ο περιορισμός αυτός εξασφαλίζει το ότι το χρέος συγκεκριμένης χώρας έχει κατ' ανάγκην μία 
οροφή μακροπρόθεσμα κι ότι συνεπώς, δε διογκώνεται ες αεί. Είναι ισοδύναμος με τον περιορισμό 
του διαχρονικού περιορισμού τού προϋπολογισμού της οικονομίας κι επομένως, στα πλαίσια της 
θεωρίας της συνολοκλήρωσης, επιτάσσει ότι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών θ' αποτελεί ένα 
στάσιμο μέγεθος μακροπρόθεσμα. Στην ουσία, ο περιορισμός φερεγγυότητας κι ο περιορισμός του 
διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας είναι όροι ταυτόσημοι (inter alia 
Coakley και Kulasi, 1997, σ. 1; Nell και Santos, 2008, σ. 67; Jansen, 1998, σ. 206; Corbin, 2001, σ.σ. 
297, 298). 
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Προκειμένου ακριβώς να διερευνήσει το πόσο ισχυρή είναι η υπόθεση του διαχρονικού 

περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας σε σχέση με το 'παράδοξο FH', ειδικά για 

μικρά δείγματα παρατηρήσεων, χρησιμοποιεί την παρακάτω διαδικασία προσομοίωσης 

Monte Carlo: 

Δημιουργεί διακόσιες πενήντα (250) ομάδες δεδομένων για διαφορετικούς συνδυασμούς 

τιμών των συντελεστών   και  . Κάθε ομάδα δεδομένων αποτελείται από σαράντα (40) 

ετήσιες παρατηρήσεις για είκοσι πέντε (25) χώρες. Τα ποσοστά αποταμίευσης παράγονται 

από τη γενετική διαδικασία: 

 2
111 01.0,0~, NSRSR itititit    

Εξίσωση 2-67 

Τα ποσοστά επένδυσης παράγονται από μία διαδικασία ECM: 

   22
2211 015.0,0~,015.0,0~,)( NNIRSRSRIR itititititiit     

Εξίσωση 2-68 

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ( 11   itit IRSR ) θεωρείται πως είναι στάσιμο, γύρω 

από την τιμή i . Ο συντελεστής   λαμβάνει διαδοχικά τις τιμές 0, 0.10, 0.30, 0.50 και 

0.70, ενώ ο συντελεστής   τις τιμές 0, 0.05, 0.10, 0.20, 0.35 και 0.50 κι ο Jansen συλλέγει 

τις αντίστοιχες τιμές που γεννώνται για την επένδυση (Jansen, 1997, σ. 80). 

Σε κάθε ομάδα δεδομένων η οποία παράγεται κατά τον παραπάνω τρόπο, ο Jansen (1997) 

διενεργεί τις παρακάτω αναλύσεις παλινδρόμησης: 

i
av
i

cs
A

av
i SRIR 11    

Εξίσωση 2-69 

ii
cs
Li SRIR 22    

Εξίσωση 2-70 

i
av
i

cs
AD

av
i SRIR 33   , 

Εξίσωση 2-71 

όπου η Εξίσωση 2-69 είναι η γνωστή σχέση των FH (1980), η Εξίσωση 2-70 αντιστοιχεί στο 

υπόδειγμα του Sinn (1992) και στη χρησιμοποίηση ετήσιων παρατηρήσεων, ενώ η Εξίσωση 

2-71 είναι η σχέση των FH (1980), αυτήν τη φορά όμως εκπεφρασμένη στις πρώτες 

διαφορές των μεταβλητών. 

Συγκρίνοντας τους συνδυασμούς τιμών για τους συντελεστές   και  , ο Jansen (1997) 

πράγματι βρίσκει, ότι για μικρές τιμές του συντελεστή  , η υπόθεση περί της έλλειψης 
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συνολοκλήρωσης γίνεται αποδεκτή με μεγάλη συχνότητα. Επιπλέον, όσο αυξάνει η τιμή του 

συντελεστή  , η τιμή του συντελεστή   εξωθείται προς τη μονάδα.  

Ωστόσο, ακόμη και για χαμηλές τιμές του   (όταν δηλαδή ο διαχρονικός περιορισμός του 

προϋπολογισμού της οικονομίας εμφανίζεται ως ένας μάλλον ασθενής περιορισμός), η τάση 

αυτή του συντελεστή   να εξισωθεί με τη μονάδα συνεχίζει να παραμένει πολύ ισχυρή.  

Επομένως, ο Jansen (1997) θεωρεί πως έχει αποδείξει, ότι είναι πολύ πιθανό να λάβουμε 

τιμές συντελεστή   πολύ κοντά στη μονάδα, όταν υιοθετούμε την τακτική των FH (1980) 

(των μέσων όρων των δεδομένων για περιόδους ορισμένων ετών), ακόμη κι όταν ο 

διαχρονικός περιορισμός του προϋπολογισμού της οικονομίας εμφανίζεται ως ένας μάλλον 

ασθενής περιορισμός (χαμηλές θετικές τιμές συντελεστή   στην Εξίσωση 2-82).  

Συμπερασματικά, ο διαχρονικός περιορισμός του προϋπολογισμού της οικονομίας είναι 

δυνατό να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τους υψηλούς συντελεστές   (υψηλές τιμές τού   

δείχνουν να εξωθούν το   προς τη μονάδα). Πλην όμως, ακόμη και σε συνθήκες πιθανής 

ύπαρξης διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (μικρές τιμές τού  ), είναι δυνατό να 

συνεχίζουμε να λαμβάνουμε κοντά στη μονάδα τιμές τού  , γεγονός που σημαίνει ότι το 

μέτρο των FH για το βαθμό διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου (συντελεστής  ) είναι 

πιθανώς ακατάλληλο (Jansen, 1997, σ.σ. 81, 82).  

Όπως ήδη αναφέραμε στα εισαγωγικά αυτής της υποενότητας, οι Gundlach και Sinn (1992) 

χρησιμοποίησαν ως σχέση εκτίμησής τους αυτήν της Εξίσωση 2-66, η οποία είναι στην 

ουσία μία αναδιατύπωση της ίδιας της κλασσικής σχέσης FH.  

Το δείγμα τους αποτελείται από είκοσι τρεις (23) χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ κι αναφέρεται στη 

χρονική περίοδο 1950-1988 (σ.σ. 617, 620, 624). 

Προκειμένου να ελέγξουν τη στασιμότητα της εξαρτημένης μεταβλητής τού υποδείγματος 

της Εξίσωση 2-66 (CAB), χρησιμοποιούν τους ελέγχους στασιμότητας DF κι ADF, για τις 

δύο (εκ των τριών) εκδοχές τους: 

- χωρίς σταθερή και χωρίς τάση και 

- με σταθερή, αλλά χωρίς τάση. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούν και τον έλεγχο PP (σ. 620). 

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, αποφεύγουν την ενσωμάτωση ενός όρου χρονικής τάσης στους 

ελέγχους τους, διότι είναι λογικό να υποτεθεί ότι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (η 

εξαρτημένη μεταβλητή της σχέσης εκτίμησης της Εξίσωση 2-66), είναι από τις λίγες 
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οικονομικές χρονοσειρές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν τάση (Gundlach και Sinn, 1992, σ. 

619). 

Στους ελέγχους τους για τη στασιμότητα των μεταβλητών τους, υιοθετούν την πιο 

συντηρητική επιλογή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (10%), λόγω τού ότι, ως 

γνωστόν, οι έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα έχουν γενικά χαμηλή δύναμη, όσον αφορά στη 

διάκριση μεταξύ συγγενών εναλλακτικών (σ. 621). 

Οι έλεγχοι DF και ADF (και με τις δύο παραπάνω εκδοχές τους) παράγουν ασαφή κι 

αντιφατικά αποτελέσματα: υπάρχουν περιπτώσεις χωρών, για τις οποίες η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται, ανάλογα 

με τον αριθμό των όρων χρονικής υστέρησης που συμπεριλαμβάνονται (Gundlach και Sinn, 

1992, σ. 621).   

Ο έλεγχος PP (χωρίς σταθερή) φαίνεται πως παράγει πιο σταθερά αποτελέσματα, αν και 

στην περίπτωση των Η.Π.Α. και πάλι παρατηρείται αντιφατικότητα (σ. 621): σε γενικές 

γραμμές, για μεγάλο μέρος των χωρών τού δείγματος (Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, 

Ιαπωνία, Πορτογαλία, Η.Π.Α. κι ενδεχομένως και Τουρκία), η μηδενική υπόθεση περί της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή, παραπέμποντας σ’ ένα μη στάσιμο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών για τις εν λόγω χώρες (σ. 621).  

Με την εξαίρεση της Ελλάδας και της Τουρκίας, τα παραπάνω αποτελέσματα 

επιβεβαιώνονται κι από τη δεύτερη εκδοχή του ελέγχου PP (με σταθερή) (σ. 621).  

Το βασικό συμπέρασμα, είναι ότι για ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες 

χώρες του κόσμου, όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία κι οι Η.Π.Α., το Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών δείχνει να έχει μοναδιαία ρίζα (να είναι μη στάσιμο), γεγονός το οποίο 

παραπέμπει στην έλλειψη κάποιας μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της επένδυσης και της 

αποταμίευσής τους. Επομένως, οι εν λόγω χώρες, φαίνεται πως συμμετέχουν στη διεθνή 

αγορά κεφαλαίων, ενάντια στο κλασσικό συμπέρασμα των FH (1980) περί μίας γενικά 

χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου για τις ανεπτυγμένες χώρες-μέλη τού ΟΟΣΑ (σ. 

621). 

Στη συνέχεια, οι Gundlach και Sinn (1992) διαιρούν τη συνολική χρονική περίοδο στην 

οποία αναφέρονται τα δεδομένα τους, σε δύο υποπεριόδους (1950-1972 και 1973-1988), 

προκειμένου να διερευνήσουν το κατά πόσο ο βαθμός διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου αυξήθηκε κατά τη μετά την κατάρρευση του Bretton Woods περίοδο.  

Αυτήν τη φορά χρησιμοποιούν μόνο τους ελέγχους ADF και PP (υπό τις ίδιες δύο εκδοχές 

τους: χωρίς και με σταθερή, αλλά χωρίς τάση και πάλι), με χρονική υστέρηση ενός μόνο 
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έτους αυτήν τη φορά (λόγω του περιορισμένου αριθμού παρατηρήσεων στις οποίες 

συνίσταται η κάθε υποπερίοδος). 

Από τον έλεγχο ADF γίνεται φανερό, πως ο αριθμός των χωρών με στάσιμο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών είναι μικρότερος για τη δεύτερη (1973-1988), σε σχέση με την 

πρώτη υποπερίοδο (1950-1972), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για την πλειοψηφία των 

χωρών του δείγματος, η κατάρρευση του συστήματος Bretton Woods σήμανε και την 

ταυτόχρονη ακύρωση της όποιας μακροχρόνιας σχέσης συνέδεε επένδυση κι αποταμίευση ή 

ισοδύναμα, μετέτρεψε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τους σε μη στάσιμο μέγεθος. 

Για τις χώρες αυτές, η λήξη του συστήματος Bretton Woods σήμανε και μία μεγαλύτερη 

κινητικότητα του κεφαλαίου (Gundlach και Sinn, 1992, σ. 624). 

Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP: ο αριθμός των χωρών 

για τις οποίες γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

(μικρότερες απόλυτες τιμές t-στατιστικού, από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές) για τη μετά το 

1972 υποπερίοδο είναι μεγαλύτερος σε σχέση με την πρώτη υποπερίοδο (σ. 624). 

Συμπερασματικά, οι Gundlach και Sinn (1992), θεωρούν πως έχουν λάβει σημαντικές 

ενδείξεις περί μίας υψηλής κινητικότητας του κεφαλαίου, ειδικά για τις πιο ανεπτυγμένες 

χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ (Γερμανία, Ιαπωνία, Η.Π.Α.), η οποία εντείνεται ακόμη περισσότερο 

κατά την περίοδο μετά την κατάρρευση του Bretton Woods. Η αποδοχή της μηδενικής 

υπόθεσης περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας για το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

μεγαλύτερου αριθμού χωρών κατά τη δεύτερη υποπερίοδο (1973-1988) σημαίνει την 

έλλειψη κάποιας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης κι επομένως 

παραπέμπει στην ύπαρξη ενός υψηλότερου βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου γι' αυτές 

(σ. 624).  

Πλην όμως, οι Gundlach και Sinn (1992) παρακινούν τον αναγνώστη του άρθρου τους να 

τηρήσει στάση σκεπτικισμού απέναντι στ’ αποτελέσματά τους, διότι ο μικρός αριθμός 

παρατηρήσεων που περιλαμβάνεται σε κάθε μία από τις υποπεριόδους στις οποίες έχουν 

διαιρέσει τη συνολική περίοδο των δεδομένων τους, είναι δυνατόν να σημαίνει μεροληψία 

προς την κατεύθυνση της μη απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης της ύπαρξης μοναδιαίας 

ρίζας (Gundlach και Sinn, 1992, σ. 624). 

 

2.5.6 Ένα ακόμη εναλλακτικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης 

Χωρίς να επεκταθούμε περισσότερο, αναφερόμαστε στη συνέχεια σε μία μόνο, από την 

πλειάδα εναλλακτικών μεθόδων εκτίμησης που εμφανίσθηκαν στη σχετική με το 'παράδοξο 
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FH' βιβλιογραφία (στα πλαίσια πάντα της θεωρίας της συνολοκλήρωσης που εδώ μας 

ενδιαφέρει), περισσότερο για λόγους ενδεικτικής παρουσίασης του πλουραλισμού των 

οικονομετρικών μεθοδολογιών με τις οποίες έχει επιχειρηθεί να δοθεί απάντηση στο 

'παράδοξο', παρά με την πρόθεση εξάντλησης του θέματος. Πρόκειται για τη μέθοδο DOLS, 

την οποία εφαρμόζει ο Hussein (1998). Αναφερόμαστε και σ' άλλα σημεία της διατριβής 

αυτής σε κάποιες πιο πολύπλοκες κι εξεζητημένες μεθοδολογίες που έχουν κατά καιρούς 

χρησιμοποιηθεί60, ώστε να τονίσουμε το γεγονός ότι η διαμάχη γύρω από το 'παράδοξο FH' 

έχει βασιστεί κυρίως στις πολυάριθμες επιλογές που προσφέρει σ' εμπειρικό επίπεδο ο 

χώρος της σύγχρονης Οικονομετρίας, ειδικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες.  

Ο Hussein (1998) ανασκοπώντας τα προβλήματα οικονομετρικής φύσης που ενέχει η 

τεχνική τής ανάλυσης διατομής των Feldstein και Horioka (1980, αναφέρεται στο Hussein 

1998, σ. 238), αναφέρεται: στη μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης μίας σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης πολύ κοντά στη μονάδα, στην περίπτωση κατά την οποία οι κεφαλαιακές ροές 

μεταξύ των χωρών του εκάστοτε δείγματος συμψηφίζονται61. Στην πιθανότητα, 

συγκεκριμένο δείγμα να εμφανίζει κατά μέσο όρο μία μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης, ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καμία τέτοιου 

είδους σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών62. Και στην πιθανότητα, η ανάλυση διατομής να 

υπόκειται σε μεροληψία λόγω επιλογής τού συγκεκριμένου, εκάστοτε δείγματος (Hussein, 

1998, σ.σ. 238, 239). 

Η εκτιμητική μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Hussein (1998) είναι η δυναμική μέθοδος 

ελαχίστων τετραγώνων (dynamic OLS - DOLS). Το σχετικό υπόδειγμα ενσωματώνει έναν 

όρο χρονικών υστερήσεων (lags) κι έναν όρο χρονικών προπορεύσεων (leads) για τις πρώτες 

διαφορές των δεδομένων της αποταμίευσης (όροι οι οποίοι εξαλείφουν την ενδογένειά της) 

κι αντίστοιχα, έναν όρο χρονικών υστερήσεων για τις πρώτες διαφορές τής επένδυσης (ο 

οποίος εξαλείφει την εναπομένουσα αυτοσυσχέτιση του υπολειμματικού όρου) (σ. 239). Η 

γενική μορφή του υποδείγματος είναι η εξής: 

                tktktkttt uYILAYSLBYSLAYSYI   . 

Εξίσωση 2-72 

                                                      
60 Ενδεικτικά, παραπέμπουμε στη μέθοδο IO του Perron (1997) και στη μεθοδολογία των Gregory και 
Hansen (1996), τις οποίες χρησιμοποιούν οι Özmen και Parmaksiz (2003) και στις οποίες 
αναφερθήκαμε στην υποενότητα 2.5.4 και βεβαίως στα υποδείγματα ECM και ARDL, τα οποία 
αναλύουμε εκτενώς στις οικείες ενότητες της παρούσας διατριβής. 
61 ' ... when capital flows are mutually offset' στο πρωτότυπο (Hussein, 1998, σ. 238). 
62 Ο Hussein αναφέρεται στη συλλογιστική τού Sinn (1992), για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω 
από την οποία παραπέμπουμε στην υποενότητα 2.3 της διατριβής. 
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Ο Hussein (1998) θέτει 2k . Μέσω της εκτίμησης της Εξίσωση 2-72, είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί επίσης κι η μακροπρόθεσμη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης. Στην περίπτωση 

αυτή, ο συντελεστής τού όρου  tYS , είναι η παράμετρος συνολοκλήρωσης (Hussein, 

1998, σ. 239). 

Αναφορικά με τους λόγους χρησιμοποίησης της μεθόδου DOLS, ο Hussein (1998) τονίζει το 

γεγονός ότι οι στατικές εκτιμήσεις μέσω μίας απλής διαδικασίας εκτίμησης ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS), είναι γενικά μεροληπτικές όταν μελετώνται μακροπρόθεσμου χρονικού 

ορίζοντα σχέσεις μεταξύ μεταβλητών, όπως υποστήριξαν κι οι Banerjee, Hendry και Smith 

(1986, αναφέρονται στο Hussein, 1998, σ. 239) κι οι Kremers, Ericsson και Dolado (1992, 

αναφέρονται στο Hussein, 1998, σ. 239). 

Το δείγμα του Hussein (1998) αποτελείται από είκοσι τρεις (23) χώρες - μέλη του ΟΟΣΑ κι 

από ετήσιες παρατηρήσεις για τη χρονική περίοδο 1960-1993. 

Τ’ αποτελέσματα που λαμβάνει ο Hussein (1998) από την εφαρμογή του ελέγχου ADF και 

του ελέγχου PP, κατατείνουν προς  το ότι επένδυση κι αποταμίευση είναι μεγέθη 

ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού (  1I ), για τις περισσότερες χώρες τού δείγματος (σ. 239). 

Προκειμένου να διαγνώσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη γενική απορύθμιση των κάθε 

λογής κυβερνητικών περιορισμών που πιστεύεται γενικά ότι ίσχυσε από τις αρχές τις 

δεκαετίας του 1970 και μετά, ο Hussein, διαχωρίζει τη συνολική χρονική περίοδο στην 

οποία αναφέρεται το δείγμα του, σε δύο επιμέρους περιόδους: 1960-1993 και 1970-1993. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, η μηδενική υπόθεση της συνολοκλήρωσης μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης απορρίπτεται. Μόνο για την περίπτωση της Αυστρίας και του 

Η.Β. (κατά την περίοδο 1970-1993) και για την Ιρλανδία της περιόδου 1960-1993, δεν 

καθίσταται δυνατή η απόρριψη της εν λόγω μηδενικής υπόθεσης (σ. 241).  

Επιπλέον, για τις δεκαοκτώ (18) χώρες του δείγματός του, ο συντελεστής  , απέχει 

σημαντικά της μονάδας (για επίπεδο σημαντικότητας 5%), ενάντια στο κλασσικό εύρημα 

των FH (1980) περί υψηλών βαθμών σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. Οι μόνες 

πέντε (5) χώρες στις οποίες ο εν λόγω συντελεστής είναι ίσος με τη μονάδα από άποψη 

στατιστικής σημαντικότητας, είναι οι: Αυστρία, Γαλλία, Ισλανδία, Ισπανία κι Η.Β. Η πιθανή 

εξήγηση την οποία δίδει ο Hussein (1998), είναι ότι στις εν λόγω χώρες, προφανώς οι 

κεφαλαιακές εισροές κι εκροές υπήρξαν τέτοιες, ώστε να αντισταθμίζουν οι μεν τις δε, κατά 

τ’ αντίστοιχα χρονικά διαστήματα (Hussein, 1998, σ. 241). 

Συμπερασματικά, το βασικό εύρημα του Hussein (1998), είναι ότι η κινητικότητα του 

κεφαλαίου (χρησιμοποιώντας ως μέτρο της το κλασσικό κριτήριο FH) είναι υψηλή, για τις 
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δέκα οκτώ (18) από τις συνολικά είκοσι τρεις (23) χώρες του δείγματός του, όταν 

λαμβάνεται υπόψη η ενδεχόμενη ενδογένεια της αποταμίευσης (Hussein, 1998, σ. 241).  

 

2.5.7 Υποδείγματα διόρθωσης λάθους (Error Correction Models - ECM) 

2.5.7.1 Γενικά για τα υποδείγματα ECM 

Ο ορισμός υποδείγματος ECM βρίσκει τη θεωρητική του θεμελίωση στο γνωστό ως 

'αντιπροσωπευτικό θεώρημα του Granger', σύμφωνα με το οποίο, εάν δύο μεταβλητές είναι 

συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ τους (Granger, 1986, 

Engle και  Granger, 1987, αναφέρονται στο Κάτος, 2004, σ. 1013). 

Η πιθανότητα οι δύο μεταβλητές να βρίσκονται βραχυπρόθεσμα σ' ανισορροπία, παρότι σε 

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα μπορεί να συνδέονται με κάποιου είδους σχέση 

(συνολοκλήρωση), απετέλεσε τη γενεσιουργό αιτία των υποδειγμάτων ECM. Τα εν λόγω 

υποδείγματα δίδουν τη δυνατότητα της ταυτόχρονης ενσωμάτωσης όρων που περιγράφουν 

τόσο την ενδεχόμενη μακροπρόθεσμη σχέση που συνδέει τις υπό μελέτη μεταβλητές, όσο κι 

όρων που περιγράφουν τη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά τους. 

Για πρώτη φορά, τα υποδείγματα ECM προτάθηκαν από το Sargan (1964, αναφέρεται στο 

Κάτος, 2004, σ. 1013) κι η γενική τους μορφή μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

  01,, 1    ttttt XYήY , 

Εξίσωση 2-73 

όπου        ,0~,1,1~,,1~,1~ 10 IXYCIXYXY ttttttt    

t διαταρακτικός όρος λευκού θορύβου και  βραχυχρόνιος συντελεστής 

προσαρμογής (Κάτος, 2004, σ. 1013). 

Όλες οι μεταβλητές τής Εξίσωση 2-73 είναι στάσιμες (μ' εξαίρεση τον όρο t , για τον οποίο 

χρειάζεται επιπλέον πληροφόρηση) κι επομένως, η Εξίσωση 2-73 θα μπορούσε να εκτιμηθεί 

με μία απλή διαδικασία OLS (Κάτος, 2004, σ. 1013). 

Ο Asteriou (2006), εξηγεί τη σκοπιμότητα των ECM ως εξής: 

Οι οικονομικές μεταβλητές είναι στην πλειοψηφία τους μη στάσιμες κι επομένως, 

οποιαδήποτε ανάλυση παλινδρόμησης μεταξύ δύο τέτοιου είδους, μη στάσιμων μεταβλητών 

tX  και tY , της μορφής: 

ttt eXY  21  , 

Εξίσωση 2-74 



Θεωρία συνολοκλήρωσης και το 'παράδοξο FH' 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           148 

 

είναι αναγκαστικά κίβδηλη (spurious regression). Ως εκ τούτου, τ' αποτελέσματά της δε θα 

είναι αξιόπιστα.   

Ένας τρόπος ν' αντεπεξέλθουμε στο παραπάνω πρόβλημα, θα ήταν η λήψη των πρώτων 

διαφορών των μεταβλητών: 

ttt uXY  21  . 

Εξίσωση 2-75 

Με τον τρόπο αυτό, οι μεταβλητές ( tY , tX ) του υποδείγματός μας γίνονται μεν στάσιμες, 

όμως ο ορισμός υποδείγματος της Εξίσωση 2-75 μας προσφέρει πληροφόρηση μόνο για τη 

βραχυπρόθεσμη σχέση που συνδέει τη tX  με τη tY  (Asteriou, 2006, σ. 330). 

Η έννοια της συνολοκλήρωσης κι ειδικά τα υποδείγματα ECM, λύνουν αυτό ακριβώς το 

πρόβλημα: εφόσον δύο μη στάσιμες μεταβλητές tX  και tY  συνδέονται με κάποιου είδους 

γραμμικό συνδυασμό (μακροπρόθεσμη σχέση), ο οποίος είναι στάσιμος, τότε οι  tX  και tY  

είναι συνολοκληρωμένες, με σχέση συνολοκλήρωσης την Εξίσωση 2-74, η οποία πλέον δεν 

παράγει κίβδηλα (spurious) αποτελέσματα κι η οποία μας δίδει την παράγωγη γραμμική 

σχέση: 

ttt XYe 21
ˆˆˆ    

Εξίσωση 2-76 

Δεδομένου ότι οι tX  και tY  είναι συνολοκληρωμένες, πλέον ισχύει εξ ορισμού:  0~ˆ Iet  κι 

επομένως, μπορούμε να περιγράψουμε τη σχέση μεταξύ των tX  και tY  μ' ένα υπόδειγμα 

ECM της μορφής: 

tttt ueXbY  110 ˆ  

Εξίσωση 2-77 

Το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-77, σε σχέση με το αντίστοιχο της Εξίσωση 2-75, 

περιλαμβάνει πλέον πληροφόρηση, τόσο για τη βραχυπρόθεσμη, όσο και για τη 

μακροπρόθεσμη συμπεριφορά των υπό εξέταση μεταβλητών και τη μεταξύ τους σχέση: ο 

όρος 1b  μετρά την άμεση (βραχυπρόθεσμη) επίδραση που ασκεί επί της Y  μία αλλαγή στη 

tX , ο δε όρος   μετρά το βαθμό προσαρμογής, δηλαδή το βαθμό στον οποίον οποιαδήποτε 

ανισορροπία της προηγούμενης χρονικής περιόδου διορθώνεται στην τρέχουσα χρονική 

περίοδο. Επίσης, από την Εξίσωση 2-76 προκύπτει ότι: 

12111
ˆˆˆ   ttt XYe  . 

Εξίσωση 2-78 
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Ο όρος 2̂  της Εξίσωση 2-78 μετρά τη μακροπρόθεσμη απόκριση της tY  σε αλλαγές που 

συμβαίνουν στη tX  (Asteriou, 2006, σ.σ. 331, 333). 

 

2.5.7.2 Υποδείγματα ECM στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία 

Η Corbin (2004) σημειώνει πως το βασικό πλεονέκτημα των υποδειγμάτων ECM συνίσταται 

στο ότι επιτρέπουν την ταυτόχρονη ενσωμάτωση σ’ ένα μόνο υπόδειγμα, όρων που 

αντιστοιχούν τόσο στη βραχυχρόνια δυναμική (short run dynamics), όσο και στη 

μακροχρόνια ισορροπία (long run equilibrium) (σ. 257). Τα εν λόγω υποδείγματα 

εισήχθησαν για πρώτη φορά από το Sargan (1964, αναφέρεται στο Corbin 2004, σ. 257) και 

διαδόθηκαν περαιτέρω από τους Kremers, Ericsson και Dolado (1992, αναφέρονται στο 

Corbin 2004, σ. 257). Σύμφωνα με τους τελευταίους, ο έλεγχος συνολοκλήρωσης ο οποίος 

βασίζεται στην εξέταση του συντελεστή τού όρου διόρθωσης λαθών, είναι πιο ισχυρός από 

την αντίστοιχη κλασσική, βασισμένη στους υπολειμματικούς όρους, μέθοδο δύο σταδίων 

των Engle και Granger (Corbin, 2004, σ.σ. 257, 258).  

Οι Jansen και Schulze (1996), σχολιάζοντας συνολικά τη σχετική με το λεγόμενο 'παράδοξο 

FH' βιβλιογραφία, υποστηρίζουν ότι το ρεύμα της εκείνο που χρησιμοποιεί δεδομένα 

χρονοσειρών, έχει βασισθεί σε λάθος σχεδιασμούς υποδείγματος (misspecification), ενώ το 

αντίστοιχο που βασίζεται σε αναλύσεις δεδομένων διατομής πάσχει στο ότι παραγνωρίζει τη 

δυναμική των μεγεθών τής επένδυσης και της αποταμίευσης, στη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση (Jansen και Schulze, 1996, σ.σ. 117, 121). 

Είναι εντυπωσιακό, τονίζουν οι Jansen και Schulze, το γεγονός, ότι δεν έχει δοθεί ακόμη 

από τη σχετική βιβλιογραφία η δέουσα προσοχή στο σχεδιασμό (specification) του βασικού 

υποδείγματος FH, το οποίο συν τοις άλλοις, δεν απορρέει από κάποιο γνωστό κι αποδεκτό 

μακροοικονομικό θεωρητικό υπόδειγμα. Ως εκ τούτου, είναι εκτεθειμένο σε υψηλό κίνδυνο 

μεροληψίας λόγω λανθασμένου σχεδιασμού υποδείγματος. Υπ’ αυτήν την έννοια, είναι 

πιθανό το λεγόμενο 'παράδοξο FH' να μην είναι παρά απλά και μόνο το αποτέλεσμα λαθών  

μέτρησης (Jansen και Schulze,  1996, σ.σ. 117, 118).  

Οι συγγραφείς δέχονται κατ’ αρχάς ως αναντίρρητο εμπειρικό γεγονός την ύπαρξη μίας 

γενικά υψηλής σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, ειδικά για τις πιο ανεπτυγμένες 

και μεγαλύτερου μεγέθους χώρες, γεγονός το οποίο άλλωστε έχει επιβεβαιώσει και μία 

πλειάδα σχετικών μελετών. Πλην όμως, αναρωτιούνται για το κατά πόσο ο εν λόγω υψηλός 

βαθμός σχέσης θα πρέπει να ερμηνευθεί ως μία ένδειξη χαμηλής κινητικότητας του 

κεφαλαίου διεθνώς (1996, σ. 117). Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, τάσσονται με το κομμάτι 
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της βιβλιογραφίας εκείνο, το οποίο αποδέχεται μεν τη χαμηλή κινητικότητα του κεφαλαίου 

ως ικανή συνθήκη για έναν υψηλό βαθμό σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, όχι όμως κι ως 

αναγκαία: υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είναι δυνατό να οδηγήσουν σε υψηλό 

βαθμό σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών, ακόμη κι υπό συνθήκες πλήρους διεθνούς 

κινητικότητας του κεφαλαίου (1996, σ. 122). Είναι δύσκολο να διακρίνουμε το κατά πόσο, 

υπεύθυνοι παράγοντες για έναν υψηλό βαθμό σχέσης, είναι όντως μία υπαρκτή χαμηλή 

κινητικότητα του κεφαλαίου, ενδεχόμενοι εξωγενείς κραδασμοί, οι ατελώς ολοκληρωμένες 

αγορές αγαθών κλπ. Αντίστροφα, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι μία υψηλή κινητικότητα 

του κεφαλαίου θα οδηγήσει σε μικρές ή κι αρνητικές τιμές σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης. Η σχέση επένδυσης - αποταμίευσης από μόνη της δεν είναι αρκετή για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (1996, σ. 123). 

Η κεντρική συλλογιστική των Jansen και Schulze είναι η εξής: σύμφωνα με σύγχρονα 

θεωρητικά υποδείγματα της μακροοικονομικής, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, τείνει 

μακροπρόθεσμα προς μία σταθερά. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως 'κατάσταση 

σταθερότητας' (steady state) (Jansen και Schulze, 1996, σ. 119). Πρόκειται στην ουσία για 

τη γνωστή μας υπόθεση του διαχρονικού περιορισμού τού προϋπολογισμού της οικονομίας 

(intertemporal budget constraint), ο οποίος ισοδυναμεί με μία σχέση 'ένα-προς-ένα' μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης, διότι εξ ορισμού, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ισούται 

με τη διαφορά της επένδυσης από την αποταμίευση.   

Υπ' αυτό το πρίσμα, ένας ορισμός υποδείγματος ECM θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμη 

αναλυτική πληρότητα σε σχέση, τόσο με τη βραχυπρόθεσμη, όσο και με τη μακροπρόθεσμη 

σχέση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. Η οπτική αυτή των Jansen και Schulze τούς 

εντάσσει στο ρεύμα εκείνο της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, το οποίο 

βασιζόμενο στη θεωρία τού διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας, 

επικεντρώνει στη διαχρονική συμπεριφορά του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, 

προκειμένου να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη σχέση που συνδέει επένδυση κι 

αποταμίευση. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ρεύμα αυτό, παραπέμπουμε 

στην υποενότητα 2.5.5 της διατριβής αυτής. Ωστόσο, έχουμε εντάξει το άρθρο των Jansen 

και Schulze (όπως κι άλλα παρεμφερή άρθρα, στη συνέχεια) στην παρούσα υποενότητα, 

διότι χρησιμοποιούν ειδικά υποδείγματα της μορφής ECM, ώστε να συλλάβουν τη δυναμική 

συμπεριφορά του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και να ελέγξουν μέσω αυτών, την ισχύ 

του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας. 

Η πιο απλή μορφή αυτού του είδους των υποδειγμάτων σύμφωνα με τους Jansen και 

Schulze, είναι η εξής: 
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tttttt eSRIRSRSRIR   111 )(  , 

Εξίσωση 2-79 

όπου tSR  και tIR  είναι τα ποσοστά επί του ΑΕΠ, αποταμίευσης κι επένδυσης αντίστοιχα 

(1996, σ. 119). Σύμφωνα με το Schmidt (2003), η σκοπιμότητα ενσωμάτωσης του όρου 

tSR  στην Εξίσωση 2-79, είναι να συλλάβει τις όποιες επιπλέον δυναμικές προσαρμογές 

τού υποδείγματος, ενώ του όρου 1tSR , να επιτρέψει στη σχέση συνολοκλήρωσης να 

διαφοροποιηθεί από τη μονάδα (Schmidt, 2003, σ.σ. 100,101).  

Τελικά, ο συντελεστής ενδιαφέροντος στην Εξίσωση 2-79 είναι ο  , ο οποίος αντιστοιχεί 

στο βαθμό βραχυπρόθεσμης σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης κατά FH. Εκφράζει μ’ άλλα 

λόγια, το βαθμό αποκρισιμότητας της επένδυσης και της αποταμίευσης σ’ εξωγενείς 

κραδασμούς βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. 

Η 'κατάσταση σταθερότητας', για την οποία κάναμε λόγο παραπάνω, προκύπτει θέτοντας 

0  κι εξισώνοντας τους υπόλοιπους όρους της Εξίσωση 2-79 με το μηδέν: 

0)(  teSRIRSR   

Εξίσωση 2-80 

Ο όρος )( IRSR   αντιστοιχεί στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Από την Εξίσωση 

2-80 προκύπτει, ότι στην περίπτωση που 0 , το  Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών θα 

ισούται με μία σταθερά, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία 0  , το  Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών ισούται με το μηδέν. Σε κάθε περίπτωση, θα ισχύει η σχέση 'ένα-

προς-ένα' μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, η οποία σε καμία περίπτωση δε θ' αντιβαίνει 

στην έννοια μίας πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου. (Jansen και Schulze, 1996, σ. 120). 

Ο δε έλεγχος για συνολοκλήρωση μεταξύ της επένδυσης και της αποταμίευσης στο 

υπόδειγμα της Εξίσωση 2-79 ισοδυναμεί με τον έλεγχο τού κατά πόσο 0  (σ. 122). Όπως 

ήδη έχουμε αναφέρει και στην υποενότητα 2.5.5.2, ο περιορισμός 0  ισοδυναμεί με 

έλλειψη συνολοκλήρωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, θετικές τιμές τού συντελεστή   

ενδέχεται να σημαίνουν την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, 

παρά τις ενστάσεις του Jansen (1997), τις οποίες συζητήσαμε στην ίδια υποενότητα. 

Για το μέγεθος της επένδυσης, οι Jansen και Schulze (1996) χρησιμοποιούν το άθροισμα της 

καθαρής (σ' αντιδιαστολή με την ακαθάριστη) ιδιωτικής και κρατικής επένδυσης, 

συμπεριλαμβανόμενων και των αλλαγών στα αποθέματα, για το δε μέγεθος της 

αποταμίευσης χρησιμοποιούν αντίστοιχα, το άθροισμα της καθαρής ιδιωτικής και κρατικής 
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αποταμίευσης, αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα σε όρους καθαρού διαθέσιμου 

εισοδήματος (κι όχι ΑΕΠ, όπως συνηθίζεται στη σχετική βιβλιογραφία). Τα δεδομένα τους 

αφορούν στην περίπτωση της Νορβηγίας και στη χρονική περίοδο 1954-1989 (Jansen και 

Schulze, 1996, σ. 125). 

Αρχικά, χρησιμοποιούν εκτίμηση OLS για την Εξίσωση 2-79. Η εκτιμηθείσα τιμή για το 

συντελεστή   αποδεικνύεται στατιστικά μη διαφορετική του μηδενός, για κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας. Ταυτόχρονα, η μηδενική υπόθεση ότι 0  , ότι δηλαδή το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών συγκλίνει μακροπρόθεσμα προς το μηδέν ή αλλιώς, ότι επένδυση 

κι αποταμίευση εξισώνονται μακροπρόθεσμα, δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί (Jansen και 

Schulze, 1996, σ. 125). 

Ο μηδενικός 'βραχυπρόθεσμος' συντελεστής σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης (  ) 

αποτελεί βεβαίως ένδειξη μίας υψηλής κινητικότητας του κεφαλαίου βραχυπρόθεσμα. 

Μπορεί να γίνει λόγος για ένα είδος 'αντεστραμμένου παράδοξου FH', δεδομένου ότι το 

μεγαλύτερο μέρος τής χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται το δείγμα των 

παρατηρήσεων, χαρακτηρίστηκε από έναν υψηλό βαθμό κρατικής ρύθμισης κι επιβολής 

περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων, εκ μέρους της Νορβηγικής κυβέρνησης, 

επομένως θ’ ανέμενε κανείς αντιθέτως, ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (σ. 

126).  

Παράλληλα, η αδυναμία απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης 0 , η οποία προφανώς 

υπονοεί ένα στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ή αλλιώς, έναν υψηλό βαθμό σχέσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, αποδεικνύει ότι μέσω των ορισμών υποδείγματος ECM, 

οι υψηλοί βαθμοί σχέσης των δύο μεγεθών δεν αντίκεινται απαραίτητα σε μία υψηλή 

κινητικότητα του κεφαλαίου βραχυπρόθεσμα (σ.σ. 125, 126). 

Προκειμένου εν συνεχεία ν' ανιχνεύσουν ενδεχόμενες δομικές αλλαγές στα δεδομένα τους, 

οι Jansen και Schulze (1996) μελετούν αρχικά ένα απλό διάγραμμα διασποράς με την 

επένδυση και την αποταμίευση της Νορβηγίας. Γενικά, τα δύο μεγέθη εμφανίζονται θετικά 

σχετιζόμενα διαχρονικά, μ’ εξαίρεση τη δεκαετία του '70 κι ειδικότερα την περίοδο 1974-

1978, κατά την οποία παρατηρείται μία έντονα αρνητική σχέση μεταξύ τους, με την 

επένδυση να υποσκελίζει κατά πολύ την αποταμίευση.  

Η συμπεριφορά αυτή των δύο μεγεθών μπορεί να ερμηνευθεί μέσω της θεωρίας της 

διαχρονικής εξομάλυνσης του εισοδήματος (intertemporal consumption smoothing): η 

ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου κι αερίου από τη Νορβηγία κατά τη δεκαετία 

του ’70, σε συνδυασμό με την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και τη συνακόλουθη εκτόξευση 
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των τιμών του πετρελαίου, συνετέλεσαν από τη μία μεριά σε μία άνοδο των προσδοκιών για 

αυξημένα μελλοντικά εισοδήματα κι από την άλλη, σε συμπίεση των πραγματικών 

εισοδημάτων (λόγω της πετρελαϊκής κρίσης και της γενικής αύξησης των τιμών). Η 

επένδυση εκτοξεύθηκε σε πρωτόγνωρα ύψη, τροφοδοτούμενη κυρίως από κεφάλαια 

προερχόμενα από το εξωτερικό, ενώ η αποταμίευση έφτασε στα ιστορικά χαμηλά της, λόγω 

της αδυναμίας τού πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος ν' ακολουθήσει τους ρυθμούς 

αύξησης της επένδυσης. Συν τω χρόνω, στο βαθμό που οι προσδοκίες για μελλοντική 

αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος έγιναν πραγματικότητα, αυτόματα η αποταμίευση 

σημείωσε αύξηση, επανερχόμενη στα κανονικά της επίπεδα. Μετά το 1978, δεν 

παρατηρείται κάποιο ευκρινές υπόδειγμα (θετικής ή αρνητικής) σχέσης μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης. Θα μπορούσε κάλλιστα λοιπόν, η 'βραχυπρόθεσμη' μηδενική σχέση που 

βρήκαν οι  Jansen και Schulze να οφείλεται στην ύπαρξη δομικών αλλαγών κι επομένως να 

μην πρέπει να συνδεθεί απαραίτητα μ’ έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου 

(1996, 127). 

Για την πιο επακριβή ανίχνευση τέτοιου είδους ενδεχόμενων δομικών αλλαγών, οι Jansen 

και Schulze (1996) αντικαθιστούν το συντελεστή 'βραχυπρόθεσμης' κινητικότητας του 

κεφαλαίου (  ) του υποδείγματός τους με τρεις ψευδομεταβλητές, τις 1D , 2D και 3D , για 

τις χρονικές υποπεριόδους 1954-1973, 1974-1978 και 1979-1989 αντίστοιχα: 

  tttttt eSRIRSRSRDDDIR   111332211 )(  . 

Εξίσωση 2-81 

Η υπόθεση ότι ο συντελεστής της 'βραχυπρόθεσμης κινητικότητας του κεφαλαίου' στην 

Εξίσωση 2-81 ( 0332211  DDD  ) παραμένει σταθερός, απορρίπτεται για επίπεδο 

σημαντικότητας 1% (1996, σ.σ. 127, 128), ενώ και πάλι, δεν είναι δυνατό ν’ απορριφθεί η 

μηδενική υπόθεση ότι η αποταμίευση ισούται με την επένδυση μακροπρόθεσμα 

( 0 ).  

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που λαμβάνουν οι Jansen και Schulze, η τιμή του 

'βραχυπρόθεσμου' συντελεστή σχέσης για το διάστημα από τη δεκαετία του '50 μέχρι τη 

δεκαετία του '70 είναι 0.7, γίνεται αρνητική από την ανακάλυψη των πετρελαϊκών 

κοιτασμάτων και μετά κι ισούται με το μηδέν από το 1978 και μετά (1996, σ. 128). Ως εκ 

τούτου, τα νέα αποτελέσματα κατατείνουν προς μία διαφοροποίηση στο βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου διαχρονικά και πιο συγκεκριμένα, σ' έναν αυξημένο βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου για τη μετά το 1973 περίοδο (σ. 128).  
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Συνολικά, οι Jansen και Schulze (1996) έχουν αποδείξει ότι μόνο στη βάση ενός 

υποδείγματος ECM είναι δυνατό ν' αξιολογηθεί αποτελεσματικά η πραγματική σχέση που 

συνδέει τα μεγέθη της επένδυσης κι αποταμίευσης, διότι μόνο αυτού του είδους τα 

υποδείγματα υπονοούν εκ των πραγμάτων την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο 

μεγεθών.  

Το υπόδειγμα ECM που χρησιμοποιούν οι ίδιοι, όταν επιπλέον ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο 

ύπαρξης δομικών αλλαγών, παράγει αποτελέσματα, τα οποία είναι συνεπή με την πρόσφατη 

οικονομική ιστορία της Νορβηγίας (πορεία των κάθε είδους χρηματοοικονομικών 

περιορισμών, ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου κ.τ.λ.). Χωρίς την πρόβλεψη για δομικές 

αλλαγές, το υπόδειγμα ECM των Jansen και Schulze αποφασίζει υπέρ της ύπαρξης ενός 

υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τη Νορβηγία γενικά, όμως μετά την 

ενσωμάτωση σχετικής πρόβλεψης για ενδεχόμενες δομικές αλλαγές, το ίδιο υπόδειγμα είναι 

ικανό επιπλέον, ν' αποκαλύψει την ύπαρξη τριών διαφορετικών καθεστώτων εντός της 

συνολικής χρονικής περιόδου, με διαφορετική για κάθε υποπερίοδο σχέση επένδυσης - 

αποταμίευσης κι επομένως, με διαφορετικούς βαθμούς κινητικότητας του κεφαλαίου για την 

καθεμία (Jansen και Schulze, 1996, σ. ).  

Τελικά, από την συνολική εμπειρική ανάλυση των Jansen και Schulze (1996), προκύπτει ότι 

το λεγόμενο 'παράδοξο FH' δεν ίσχυσε στην περίπτωση της Νορβηγίας, ειδικά κατά τη μετά 

το 1974 περίοδο (1996, σ. 130). 

O Jansen (1997), προτείνει ως την πιο απλή εκδοχή των υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών, 

ειδικά για τις ανάγκες της μελέτης του 'παράδοξου FH', την εξής σχέση: 

ttttEt IRSRSRIR    )( 11 . 

Εξίσωση 2-82 

Η Εξίσωση 2-82 διαφοροποιείται όπως είναι φανερό από την αντίστοιχη Εξίσωση 2-79 που 

χρησιμοποίησαν οι Jansen και Schulze (1996), στο ότι ο Jansen (1997) παραλείπει από το 

υπόδειγμά του τον επιπλέον όρο 1tSR . 

Ωστόσο, ο τρόπος εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την ύπαρξη συνολοκλήρωσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης δε διαφοροποιείται κι επομένως, μπορούμε και σ' αυτήν 

την περίπτωση να συμπεράνουμε, ότι υπάρχει μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα 

σχέση επένδυσης - αποταμίευσης, εφόσον στην Εξίσωση 2-82 ισχύει 0 . Μ’ άλλα λόγια, 

στην περίπτωση αυτή, επένδυση κι αποταμίευση είναι μεγέθη συνολοκληρωμένα, με 

διάνυσμα συνολοκλήρωσης το  1,1 , οπότε και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

)( IRSR   είναι στάσιμο και κινείται γύρω από την τιμή  .  
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Για μία κλειστή οικονομία αναμένουμε υψηλές τιμές  για τους συντελεστές E  (ο οποίος, 

υπενθυμίζουμε, αντιστοιχεί στη 'βραχυπρόθεσμη' κινητικότητα του κεφαλαίου) και   (ο 

οποίος περιγράφει τη 'μακροπρόθεσμη' κινητικότητα του κεφαλαίου) (Jansen, 1997, σ. 78). 

Τελικά, μέσω μίας προσομοίωσης Monte Carlo (βλ. σχετικά κι υποενότητα 2.5.5.2 της 

παρούσας διατριβής), όπου οι παρατηρήσεις του μεγέθους τής επένδυσης γεννώνται μέσω 

μίας διαδικασίας ECM, όμοια μ' αυτήν της Εξίσωση 2-82, ο Jansen διαπιστώνει ότι ο 

διαχρονικός περιορισμός του προϋπολογισμού της οικονομίας63 είναι αρκετά ισχυρός, ώστε 

να ερμηνεύσει εν πολλοίς, τις γενικά υψηλές τιμές συντελεστή   κατά FH κι ότι επιπλέον, 

ακόμη και για κοντά στο μηδέν τιμές του συντελεστή   (στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών κι άρα, έλλειψη συνολοκλήρωσης επένδυσης - αποταμίευσης), η τιμή τού   

τείνει στη μονάδα (γεγονός που στα πλαίσια του κριτηρίου FH υπονοεί βεβαίως ένα χαμηλό 

βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου). 

Στο άρθρο τού Mamingi (1997) έχουμε ήδη κάνει αναφορά στην υποενότητα 2.5.4. Ο 

Mamingi, αφ ης στιγμής έχει διαπιστώσει ότι επένδυση κι αποταμίευση είναι μεγέθη 

ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού, για την πλειοψηφία των πενήντα οκτώ (58) 

αναπτυσσόμενων χωρών τού δείγματός του, χρησιμοποιεί τη λογική των υποδειγμάτων 

ECM, προκειμένου να ελέγξει την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών. 

Χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά υποδείγματα ECM, τα οποία διατυπώνει ως εξής: 

  ttttt uSIlaggedecI   ,11 , 

Εξίσωση 2-83 

  ttttt uSIlaggedecS   ,12 , 

Εξίσωση 2-84 

όπου ο όρος 1te  είναι ο όρος διόρθωσης λαθών, ο οποίος προκύπτει από την κλασσική 

σχέση FH 

ttt eSbcI  . 

Εξίσωση 2-85 

Επειδή, σύμφωνα με την Εξίσωση 2-85, είναι 111   ttt SbcIe , ο όρος 1te  είναι ο όρος 

'διόρθωσης λάθους' τού ECM64 κι ισούται στην ουσία με 1 tCA , αναμένουμε λογικά 

                                                      
63 Με βάση την Εξίσωση 2-82, η ισχύς τού διαχρονικού περιορισμού τού προϋπολογισμού τής 
οικονομίας επιβάλλει θετικές τιμές για το συντελεστή  . 

64 Αντιστοιχεί στον όρο )( 11   tt IRSR  της Εξίσωση 2-79, δηλαδή στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών της οικονομίας. 
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αρνητικές και σημαντικά διαφορετικές του μηδενός τιμές για τους συντελεστές 1  και 2  

στις Εξίσωση 2-83 κι Εξίσωση 2-84, στην περίπτωση κατά την οποία επένδυση κι 

αποταμίευση συνολοκληρώνονται (Mamingi, 1997, σ. 612). 

Τελικά, ο Mamingi λαμβάνει στατιστικά σημαντικές τιμές μόνο για την Εξίσωση 2-83, οι 

οποίες επιπλέον είναι κι αρνητικές για το σύνολο των χωρών του δείγματός του, γεγονός που 

παραπέμπει στην ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (σ. 612). 

Φυσικά, το εύρημα αυτό της συνολοκλήρωσης επένδυσης - αποταμίευσης ο Mamingi (1997) 

το εκλαμβάνει ως μία ένδειξη μόνο κι όχι ως οριστικό συμπέρασμα, για τους 

συγκεκριμένους λόγους που ο ίδιος αναφέρει (σ.σ. 612, 613).  

Για τους λόγους αυτούς, συνεχίζει με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου εκτίμησης των πλήρως 

τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων (FMOLS), την οποία εφαρμόζει επί της Εξίσωση 

2-85. Επιβεβαιώνει τις γενικά μικρότερες εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή   που έχουν 

παραγάγει αντίστοιχες μελέτες που επικεντρώνουν στη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης, 

ειδικά για τις λεγόμενες 'αναπτυσσόμενες' χώρες. Επιπλέον, διαπιστώνει ότι το λεγόμενο 

επιχείρημα του 'μεγέθους χώρας' λειτουργεί παραδόξως κατά τρόπο αντεστραμμένο στις 

'αναπτυσσόμενες' χώρες: μεσαίου εισοδήματος χώρες παράγουν μικρότερες τιμές 

συντελεστή   σε σχέση με τις χαμηλού εισοδήματος (Mamingi, 1997, σ. 621).  

Ο Schneider (1999), αφού βρίσκει μέσω του ελέγχου DF, ότι επένδυση κι αποταμίευση είναι 

μεγέθη ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού, για τις περισσότερες από τις εξήντα μία (61) 

'αναπτυσσόμενες χώρες' που εξετάζει (σ. 17), χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα ECM της μορφής 

τής Εξίσωση 2-79, για τη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει ο παράγοντας της 

εξωτερικής βοήθειας65 στη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης των 'αναπτυσσόμενων χωρών'. 

Προκειμένου να ενσωματώσει τον εν λόγω παράγοντα στο υπόδειγμά του, προσθέτει το 

καθαρό δημόσιο χρέος στo μέγεθος της ακαθάριστης εθνικής αποταμίευσης των υπό 

εξέταση χωρών (σ.σ. 19, 49).   

Τ' αποτελέσματα που λαμβάνει δεν είναι σαφή. Για ορισμένες χώρες (π.χ. Κορέα, Μαλαισία, 

Αλγερία, Ακτή Ελεφαντοστού), οι τιμές τού συντελεστή   έχουν μετατοπιστεί επάνω από 

την ενδεικτική τιμή τού 0.6 (η οποία συμβατικά θεωρείται ως το κατώφλι μεταξύ μίας 

χαμηλής και μίας υψηλής κινητικότητας του κεφαλαίου). Για άλλες χώρες τού δείγματός 

του, οι τιμές τού συντελεστή   έχουν μετατοπισθεί κάτω από το 0.6. Σε κάθε περίπτωση, 

                                                      
65 Εντάσσεται επομένως κι αυτός στο ρεύμα της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, το 
οποίο επικεντρώνει στη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης ειδικά των 'αναπτυσσόμενων' ή 'λιγότερο 
ανεπτυγμένων' χωρών, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους εστιάζουν στη σημασία του παράγοντα 
της εξωτερικής βοήθειας. Για επιπλέον μελέτες της ίδιας κατεύθυνσης, βλ. υποενότητα 2.4.1 
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όπου η τιμή του συντελεστή έχει αυξηθεί, η άνοδός της δεν είναι αρκετή ώστε να θεωρηθεί 

ότι μετά τη διόρθωση για εξωτερική βοήθεια, έχουμε μετακινηθεί από μία κατάσταση 

υψηλής, σε μία κατάσταση χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου. Το δε γεγονός  ότι για 

πολλές χώρες, ο συντελεστής συνεχίζει και είναι αρκετά χαμηλός, παρά τη διόρθωση για την 

εξωτερική βοήθεια, ο Schneider (1999) το αποδίδει στην ύπαρξη κι άλλων, επιπλέον 

μορφών (αφανούς) χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες πιέζουν την 

εκτιμηθείσα τιμή του   προς τα κάτω (σ. 20). 

Ορισμό υποδείγματος της μορφής ECM χρησιμοποιεί ο Schneider (1999) και για την 

εξέταση της συμπεριφοράς του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών των χωρών του 

δείγματός του. Με την εξαίρεση τριών μόνο χωρών (Αλγερία, Ουγκάντα και Γκάνα), 

λαμβάνει θετικές εκτιμηθείσες τιμές για το συντελεστή 'μακροπρόθεσμης' κινητικότητας του 

κεφαλαίου ( ECM ). Ο Schneider εξηγεί ότι χαμηλές, θετικές τιμές για τον εν λόγω 

συντελεστή παραπέμπουν σε μία ασθενή συνολοκλήρωση των μεγεθών της επένδυσης και 

της αποταμίευσης μακροπρόθεσμα. Εάν επιπλέον η εκτιμητική διαδικασία παρήγαγε και 

χαμηλές τιμές για το συντελεστή ECM , ο οποίος ως γνωστόν αντιστοιχεί στο συντελεστή 

  κατά FH, αυτό θα σήμαινε έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου για την υπό 

εξέταση χώρα. Τα εμπειρικά αποτελέσματα που λαμβάνει, ικανοποιούν αυτήν τη διπλή 

συνθήκη για πολλές χώρες του δείγματος του, πράγμα που βέβαια σημαίνει ότι αυτές δεν 

αποτελούν 'κλειστές' οικονομίες (1999, σ. 21).  

Συνεξετάζοντας στη συνέχεια τη στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και 

τις εκτιμηθείσες (μέσω του υποδείγματος ECM) τιμές τού συντελεστή ECM , ο Schneider 

(1999) βρίσκει πως είκοσι (20) από τις χώρες του δείγματός του εμφανίζουν ένα συνδυασμό 

χαμηλών τιμών συντελεστή ECM  κι ενός μη στάσιμου Ισοζυγίου  Τρεχουσών Συναλλαγών 

κι επομένως χαρακτηρίζονται σίγουρα από κινητικότητα του κεφαλαίου (σ. 22). 

Τέλος, προσθέτοντας και πάλι το καθαρό δημόσιο χρέος στην ακαθάριστη εθνική 

αποταμίευση, προκειμένου να λάβει υπόψη του και τον παράγοντα της εξωτερικής βοήθειας 

κι επανεκτιμώντας, χρησιμοποιώντας και πάλι ένα υπόδειγμα ECM, ο Schneider διαπιστώνει 

ότι μόνο για δύο χώρες (Τουρκία και Φιλιππίνες), παρατηρείται αύξηση στην τιμή του 

συντελεστή ECM , αρκετή ώστε πλέον η οικονομία να χαρακτηρίζεται από ένα χαμηλό 

βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (σ.σ. 22, 29). 

Συμπερασματικά, ο Schneider (1999) θεωρεί πως έχει δείξει, ότι χρησιμοποιώντας ένα 

υπόδειγμα ECM, αντί του παραδοσιακού απλού υποδείγματος FH, είμαστε σε θέση να 

διαχωρίσουμε δύο διαφορετικού είδους σχέσεις μεταξύ των μεγεθών της επένδυσης και της 
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αποταμίευσης: η πρώτη αντιστοιχεί στη λογική των FH, συλλαμβάνει βραχυπρόθεσμου 

χαρακτήρα εξωγενείς παράγοντες, όπως κραδασμούς παραγωγικότητας ή κυβερνητικές 

παρεμβάσεις, οι οποίοι επενεργούν επί των μεγεθών τής επένδυσης και της αποταμίευσης, 

μετρά πράγματι τη (βραχυπρόθεσμη) κινητικότητα του κεφαλαίου κι αποτυπώνεται στο 

συντελεστή ECM . Η δεύτερη, σχετίζεται με το κατά πόσο επένδυση κι αποταμίευση είναι 

μεγέθη συνολοκληρωμένα σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και συλλαμβάνεται από το 

συντελεστή ECM . Η συνδυασμένη παρατήρηση των δύο αυτών διαφορετικών σχέσεων, μας 

δίδει τη δυνατότητα μίας πιο ολοκληρωμένης κατανόησης της δυναμικής που χαρακτηρίζει 

τη συμμεταβολή των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης (Schneider, 1999, σ.σ. 

23, 29, 30). 

Οι Van Rensselaer και Copeland (2000) μελετούν τη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης 

δεκαπέντε (15) χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, μέσω ενός υποδείγματος ECM, 

για το χρονικό διάστημα 1972-1996. Για την επένδυση χρησιμοποιούν το μέγεθος της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης, για τη δε αποταμίευση, αυτό της ακαθάριστης εγχώριας 

αποταμίευσης (αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του ΑΕΠ) (σ. 197). 

Το υπόδειγμα ECM που χρησιμοποιούν, το δανείζονται από τους Jansen και Schulze (1996) 

κι από το Jansen (1996) κι επομένως, είναι της μορφής της Εξίσωση 2-79 (Van Rensselaer 

και Copeland, 2000, σ. 198). 

 Χρησιμοποιώντας τους ελέγχους ADF και PP ως ελέγχους στασιμότητας, οι Van Rensselaer 

και Copeland (2000) βρίσκουν ότι η επένδυση είναι μέγεθος στάσιμο για τρεις (3) από τις 

χώρες του δείγματός τους, ενώ η αποταμίευση είναι μέγεθος στάσιμο για τέσσερις (4) χώρες. 

Επομένως, για δώδεκα (12) χώρες, η επένδυση εμφανίζεται ως μέγεθος ολοκληρωμένο 

πρώτου (ή και μεγαλύτερου) βαθμού κι αντίστοιχα, για έντεκα (11) χώρες, η αποταμίευση 

εμφανίζεται ως μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου (ή και μεγαλύτερου) βαθμού, στα επίπεδα. 

Ελέγχοντας για μεγαλύτερους βαθμούς ολοκλήρωσης, συμπεραίνουν ότι τελικά, στις 

περιπτώσεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί μη στασιμότητα στα επίπεδα, επένδυση κι 

αποταμίευση είναι μεγέθη ολοκληρωμένα πρώτου μόνο βαθμού (σ. 201). 

Στις περιπτώσεις της Νικαράγουας και της Ουρουγουάης, αμφότερα τα μεγέθη της 

επένδυσης και της αποταμίευσης εμφανίζονται ως στάσιμα στα επίπεδα και συνεπώς, τα 

αποτελέσματα της απλής παλινδρόμησης FH (στην οποία έχουν ήδη προβεί οι Van 

Rensselaer και Copeland) για τις χώρες αυτές, θα πρέπει να θεωρηθούν ως έγκυρα: για τη 

μεν Νικαράγουα, οι Van Rensselaer και Copeland έχουν λάβει αρνητική (-0.07) και 

στατιστικά μη σημαντική (p-value ίση με 0.611) εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή  , για 
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τη δε Ουρουγουάη, υψηλή θετική (0.92) και στατιστικά σημαντική τιμή (μηδενική p-value) 

(Van Rensselaer και Copeland, 2000, σ.σ. 199, 201). Για την Ουρουγουάη συμπεραίνουν ότι 

χαρακτηρίζεται από ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, για τη δε 

Νικαράγουα, φτάνουν στο ίδιο συμπέρασμα, ίσως κατά τρόπο αυθαίρετο: η ιδιάζουσα 

σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής, με τη διαρκή κι έντονη πολιτική αναστάτωση, αλλά κι η 

δυσχερέστατη οικονομική της θέση (συστηματικά κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων πιο 

φτωχών χωρών του δυτικού ημισφαιρίου) θα ήταν μάλλον απίθανο να συνδυαστεί μ' έναν 

υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, όπως σημειώνουν οι Van Rensselaer και 

Copeland. Αντιθέτως, η αρνητική και μη σημαντική στατιστικά τιμή του συντελεστή   θα 

έπρεπε ίσως να θεωρηθεί πως απλά, δεν είναι δυνατό να οδηγήσει σε κάποιο συγκεκριμένο 

συμπέρασμα για το βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου της συγκεκριμένης χώρας. 

Για τρεις (3) από τις χώρες του δείγματός τους (Κόστα Ρίκα, Εκουαδόρ και Παραγουάη), 

ένα από τα δύο μεγέθη εμφανίζεται ως στάσιμο στα επίπεδα κι ένα ως μη στάσιμο. Συνεπώς, 

για τις χώρες αυτές δεν υπάρχει κάποιου είδους μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης κι επομένως, σύμφωνα με τους συγγραφείς, θα πρέπει να συναχθεί το 

συμπέρασμα ότι χαρακτηρίζονται από υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου (Van Rensselaer 

και Copeland, 2000, σ. 201). 

Για δέκα (10) χώρες εκ των δεκαπέντε (15) του δείγματός τους (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, 

Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Μεξικό, Περού και Βενεζουέλα) επένδυση 

κι αποταμίευση εμφανίζονται ως μεγέθη ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού κι επομένως, οι 

Van Rensselaer και Copeland προχωρούν σ' έλεγχο συνολοκλήρωσης μέσω ενός 

υποδείγματος ECM, για τις χώρες αυτές.  

Για τις χώρες Αργεντινή, Βραζιλία, Ελ Σαλβαδόρ και Μεξικό, ο συντελεστής   του 

'μακροπρόθεσμου' βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου εμφανίζεται ως στατιστικά μη 

σημαντικός και συνεπώς μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι οι χώρες αυτές εμφανίζουν 

έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (σ.σ. 202, 203). 

Για την Κολομβία, την Ονδούρα και το Περού,  η μηδενική υπόθεση της συνολοκλήρωσης 

επένδυσης-αποταμίευσης δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί κι επιπλέον ο συντελεστής   (βλ. 

Εξίσωση 2-79) εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικός. Στην περίπτωση αυτή, το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών δε συγκλίνει προς μία συγκεκριμένη σταθερή μακροπρόθεσμα κι 

επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως μη στάσιμο. Αυτό με τη σειρά του, στα πλαίσια του 

'παράδοξου FH', ερμηνεύεται ως ύπαρξη κινητικότητας του κεφαλαίου (Van Rensselaer και 

Copeland, 2000, σ.σ. 199, 203). 
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Αντιθέτως, για τρεις (3) από τις χώρες στις οποίες έχει διαγνωσθεί συνολοκλήρωση (Χιλή, 

Γουατεμάλα και Βενεζουέλα), ο συντελεστής   εμφανίζεται ως στατιστικά μη διαφορετικός 

του μηδενός, γεγονός που σημαίνει ότι το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών των χωρών 

αυτών συγκλίνει μακροπρόθεσμα προς μία σταθερή κι επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως 

στάσιμο. Υπ' αυτήν την έννοια, για τις χώρες αυτές, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι 

χαρακτηρίζονται κατ' αρχάς από έλλειψη κινητικότητας του κεφαλαίου. Πλην όμως, στις 

περιπτώσεις αυτές (εύρεση συνολοκλήρωσης και στατιστικά μη διαφορετική του μηδενός 

εκτιμηθείσα τιμή συντελεστή  ), πρέπει στα πλαίσια των υποδειγμάτων ECM να 

συνεχισθεί η ανάλυση με τη μελέτη της συμπεριφοράς και του συντελεστή 

'βραχυπρόθεσμης' κινητικότητας του κεφαλαίου,   (Van Rensselaer και Copeland, 2000, 

σ.σ. 199, 203).  

Για τη Γουατεμάλα και τη Βενεζουέλα, ο συντελεστής   εμφανίζεται ως στατιστικά μη 

διαφορετικός του μηδενός κι ως εκ τούτου, για τις χώρες αυτές, εξάγεται το συμπέρασμα της 

ύπαρξης κάποιου βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα). Για 

τη δε Χιλή, η (αρκετά υψηλή) εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή   (0.59) σε συνδυασμό με 

τα ευρήματα της ύπαρξης συνολοκλήρωσης και της στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών της, οδηγεί τους Van Rensselaer και Copeland στο να συμπεράνουν ένα 

σχετικά χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου για τη χώρα αυτή (σ. 203). 

Συνολικά, από τις δεκαπέντε (15) χώρες τού δείγματός τους, οι Van Rensselaer και 

Copeland (2000) βρίσκουν, με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, έλλειψη κινητικότητας του 

κεφαλαίου μόνο στην περίπτωση της Ουρουγουάης κι αρκετές ενδείξεις περί ενός σχετικά 

χαμηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τη Χιλή (σ. 204). Τα ευρήματα αυτά 

προβληματίζουν, δεδομένου ότι αμφότερες οι χώρες (μαζί με τη Βραζιλία και την 

Αργεντινή) ανήκουν στη (θεωρητικά) πιο ανεπτυγμένη ζώνη τής κατά τ' άλλα, πλήρους 

οικονομικών προβλημάτων περιοχή της Λατινικής Αμερικής. 

Ο Taylor (1998) χρησιμοποιεί κατά την πάγια τακτική του (ετήσια) δεδομένα που 

αναφέρονται σε μία ιδιαίτερα μεγάλη χρονική περίοδο (1880-1992), την οποία υποδιαιρεί 

περαιτέρω σε τέσσερις υποπεριόδους, με βάση τα αντίστοιχα καθεστώτα συναλλαγματικών 

ισοτιμιών και κεφαλαιακών ελέγχων που ίσχυσαν ιστορικά (1880-1913, 1914-1945, 1946-

1971 και 1972-1992), επικεντρώνοντας στην περίπτωση της Αργεντινής. Εκτός της τυπικής 

ανάλυσης παλινδρόμησης της κλασσικής σχέσης FH, χρησιμοποιεί κι ένα υπόδειγμα ECM 

(της μορφής της Εξίσωση 2-79), προκειμένου να ελέγξει καλύτερα τη βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη προσαρμογή του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της συγκεκριμένης 

χώρας, ιστορικά. 
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Λαμβάνει διαχρονικά αύξουσες εκτιμηθείσες τιμές συντελεστών   και   

('βραχυπρόθεσμης' και 'μακροπρόθεσμης' κινητικότητας του κεφαλαίου, αντίστοιχα), 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τ' αντίστοιχα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης 

επί της απλής σχέσης FH στην οποία ήδη έχει προβεί: η Αργεντινή έχει απομονωθεί 

σταδιακά, από την άποψη της κινητικότητας του κεφαλαίου. Ενώ το Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών της χώρας κατά την περίοδο των τελών του 19ου προς τις αρχές του 20ού αιώνα 

λειτούργησε ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός διόρθωσης των όποιων ανισορροπιών 

ανέκυπταν στη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης της χώρας, με την πάροδο του χρόνου, η 

επένδυση προσδέθηκε ολοένα και περισσότερο στην εγχώρια αποταμίευση κι οι εξωτερικές 

αυτές ανισορροπίες έγιναν ολοένα και μικρότερες και λιγότερο διατηρήσιμες (Taylor, 1998, 

σ.σ. 11-13).  

Ας σημειωθεί, ότι το εύρημα αυτό του Taylor (1998) έρχεται σ' αντίθεση με το αντίστοιχο 

περί τής στατιστικά μη διαφορετικής του μηδενός τιμής για το συντελεστή  , την οποία 

όπως είδαμε παραπάνω, βρήκαν για την Αργεντινή οι Van Rensselaer και Copeland (2000), 

για την (πολύ μικρότερη) χρονική περίοδο 1972-1996. Η εκτιμηθείσα τιμή την οποία 

λαμβάνει ο Taylor (1998) για την υποπερίοδο 1972-1992 (η οποία σχεδόν ταυτίζεται με τη 

συνολική περίοδο των δεδομένων των Van Rensselaer και Copeland) είναι στατιστικά 

σημαντική και κατά πολύ υψηλότερη της (στατιστικά μη σημαντικής) τιμής των Van 

Rensselaer και Copeland (0.78 έναντι μόλις 0.27) (Van Rensselaer και Copeland, 2000, σ. 

202; Taylor, 1998, σ. 27). 

Ο Bajo-Rubio (1998) χρησιμοποιεί ετήσιες παρατηρήσεις για την ακαθάριστη εθνική 

αποταμίευση και τη συνολική επένδυση της Ισπανίας (σ. 770), οι οποίες αναφέρονται στη 

χρονική περίοδο 1964-1994 (σ. 769). 

Χρησιμοποιεί αρχικά τη μέθοδο των Hansen και Phillips (1990, αναφέρονται στο Bajo-

Rubio 1998, σ. 770), η οποία επιχειρεί ν' απαλείψει ενδεχόμενη μεροληψία από τη 

χρησιμοποίηση μικρών δειγμάτων, ενώ παράλληλα, διορθώνει για αυτοσυσχέτιση κι 

ενδογένεια, μέσω συγκεκριμένων ελέγχων Wald (σ. 770). Η εν λόγω μέθοδος παράγει 

τελικά την εκτιμηθείσα σχέση FH: 

ttt uSRIR ˆ83.089.4  . 

Εξίσωση 2-86 

Το σχετιζόμενο με την παραπάνω εξίσωση υπόδειγμα ECM, είναι το: 
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11 ˆ52.041.026.0   tttt uIRSRIR 66, 

Εξίσωση 2-87 

από το οποίο συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η Ισπανία χαρακτηρίστηκε από ένα σχετικά 

υψηλό βαθμό (βραχυπρόθεσμης) κινητικότητας του κεφαλαίου για το σύνολο της υπό 

εξέταση χρονικής περιόδου ( 26.0 ). 

Στη συνέχεια, ο Bajo-Rubio (1998) προσθέτει στο ECM του, τρεις ψευδομεταβλητές, 

αντίστοιχα για τις τρεις υποπεριόδους: 1964-1973, 1974-1985 και 1986-1994. 

Επανεκτιμώντας, λαμβάνει στατιστικά μη διαφορετική της μονάδας τιμή συντελεστή   για 

την πρώτη υποπερίοδο (1.04) και στατιστικά μη διαφορετικές του μηδενός τιμές συντελεστή 

  για τις άλλες δύο (0.10 και 0.002, αντίστοιχα) (σ. 771). 

Εκτιμώντας άλλωστε μέσω ενός υποδείγματος ECM της μορφής: 

)( 10121   ttttt IRSRIRSRIR  , 

Εξίσωση 2-88 

λαμβάνει παρόμοια με την Εξίσωση 2-87 τιμή συντελεστή   (0.25). Όταν προσθέτει και 

πάλι τρεις ψευδομεταβλητές, αντίστοιχα για τις τρεις (ίδιες με προηγουμένως) 

υποπεριόδους, λαμβάνει κι αυτήν τη φορά  στατιστικά μη διαφορετική της μονάδας τιμή 

συντελεστή   (1.25) για την πρώτη υποπερίοδο και στατιστικά μη διαφορετική του 

μηδενός τιμή συντελεστή   για τις δύο άλλες υποπεριόδους (-0.04) (Bajo- Rubio, 1998, σ. 

771). 

Συμπεραίνει, ότι στην περίπτωση της Ισπανίας, παρότι εκ πρώτης άποψης, επένδυση κι 

αποταμίευση εμφανίζονται ως συνολοκληρωμένες, όταν χρησιμοποιείται ως σχέση 

εκτίμησης ένα υπόδειγμα ECM, αποκαλύπτεται μία διαχρονική μείωση του συντελεστή  , 

γεγονός το οποίο παραπέμπει στην ύπαρξη (κι ενδυνάμωση διαχρονικά) σημαντικών δεσμών 

της ισπανικής οικονομίας με τις διεθνείς χρηματαγορές (Bajo και Rubio, 1998, σ. 771). 

Από το άρθρο τού Bajo-Rubio βέβαια, δε γίνεται αρκετά σαφές το γιατί δε χρησιμοποιεί 

έναν πληρέστερο για τις ανάγκες του 'παράδοξου FH' ορισμό υποδείγματος ECM, όπως 

αυτός των Jansen και Schulze (1996) της Εξίσωση 2-79, ο οποίος θα του επέτρεπε να 

μελετήσει ταυτόχρονα το βαθμό 'βραχυπρόθεσμης' και το βαθμό 'μακροπρόθεσμης' 

κινητικότητας του κεφαλαίου (συντελεστές   και  , αντίστοιχα), αντί τού να περιοριστεί 

                                                      
66 Ο Bajo-Rubio (1998) ενσωματώνει στο υπόδειγμά του ECM κι έναν όρο χρονικής υστέρησης για 
τις διαφορές της επένδυσης ( 1 tIR ), για λόγους τους οποίους δεν αποσαφηνίζει. Κατά τα λοιπά, το 

υπόδειγμά του ομοιάζει με το κλασσικό υπόδειγμα ECM της Εξίσωση 2-77 της υποενότητας 2.5.7.1 
της παρούσας διατριβής. 
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αποκλειστικά  στη μελέτη συμπεριφοράς του συντελεστή  , ταυτίζοντάς τον με το βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου γενικά. 

Στο άρθρο τής Buch (1999) έχουμε αναφερθεί στην υποενότητα 2.4, η οποία πραγματεύεται 

τη χρήση δεδομένων και τεχνικών μεικτών στοιχείων στη σχετική με το 'παράδοξο FH' 

βιβλιογραφία. Η Buch εξετάζει και τις ιδιότητες των χρονοσειρών επένδυσης - 

αποταμίευσης για τις χώρες του δείγματός της, το οποίο, για λόγους έλλειψης δεδομένων 

είναι πιο μικρό σε σχέση μ' αυτό της ανάλυσης των μεικτών στοιχείων της: συνεχίζει και 

περιλαμβάνει τις ίδιες τρεις (3) μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία), όμως 

το αντίστοιχο δείγμα των πέντε (5) χωρών τού τέως ανατολικού μπλοκ, οι οποίες κατά την 

εποχή συγγραφής του άρθρου επίκειτο να ενταχθούν στη Ε.Ε., περιορίζεται πλέον σε δύο (2) 

μόνο χώρες (Ουγγαρία και Πολωνία) (Buch, 1999, σ. 644). 

Η χρονική περίοδος των δεδομένων της διαφέρει από χώρα σε χώρα: 1970-1997 για τις τρεις 

μεσογειακές χώρες, 1978-1996 για την Ουγγαρία και 1980-1997 για την Πολωνία (σ. 644, 

Πίνακας 2). 

Αρχικά, η Buch ελέγχει τη στασιμότητα επένδυσης κι αποταμίευσης για τις παραπάνω 

χώρες, μέσω του ελέγχου ADF. Διαπιστώνει, ότι όλες οι εξεταζόμενες χρονοσειρές της είναι 

μη στάσιμες με μόνη εξαίρεση, την επένδυση και την αποταμίευση της Πορτογαλίας (για 

την οποία τα δύο μεγέθη είναι ολοκληρωμένα μηδενικού βαθμού) και την αποταμίευση της 

Ουγγαρίας67, η οποία επίσης εμφανίζεται ως στάσιμη στα επίπεδα (σ.σ. 644, 645). 

Επομένως, θεωρεί πως τα αποτελέσματα που έχει λάβει στην προηγούμενη ανάλυση 

(κλασσικής παλινδρόμησης) του άρθρου της είναι έγκυρα μόνο για την Πορτογαλία και 

προχωρεί για το λόγο αυτό σ' έλεγχο συνολοκλήρωσης επένδυσης - αποταμίευσης για τις 

υπόλοιπες τέσσερις (4) χώρες, μέσω ενός υποδείγματος ECM της μορφής: 
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Εξίσωση 2-89 

Σε σχέση με το κλασσικό υπόδειγμα ECM των Jansen και Schulze (1996) της Εξίσωση 2-79, 

το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-89 διαφοροποιείται στο ότι αντιστρέφει τα πρόσημα των όρων 

που συμπεριλαμβάνονται στον όρο διόρθωσης λαθών κι ως εκ τούτου, η Buch (1999) 

αναμένει να υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, στην περίπτωση 

                                                      
67 Ενώ στον Πίνακα 2 τής σ. 644 η Buch (1999) εμφανίζει το μέγεθος της αποταμίευσης ως στάσιμο 
στα επίπεδα μόνο για την Ουγγαρία και την Πορτογαλία, στη σ. 645 αναφέρει ότι η αποταμίευση 
είναι στάσιμη στα επίπεδα και για την Πολωνία.  
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κατά την οποία ο συντελεστής του όρου διόρθωσης λαθών  10   θα λαμβάνει αρνητικές 

και στατιστικά σημαντικές τιμές (Buch, 1999, σ. 645). 

Τελικά, η Buch (1999) βρίσκει συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης μόνο για την 

Ελλάδα και την Ισπανία, δυστυχώς όμως δεν προχωρά περαιτέρω με τις δυνατότητες 

ανάλυσης που τής προσφέρει η ECM μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί. Δε γίνεται 

σαφής τελικά από το άρθρο της η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς (και της σχέσης) των 

μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα, διαφοροποίηση την οποία ακριβώς επιτρέπουν να διαφανεί, ειδικά τα υποδείγματα 

τύπου ECM, ενώ επιπλέον, ο μικρός σχετικά αριθμός παρατηρήσεων που χρησιμοποιεί για 

την κάθε χώρα προβληματίζει, σε σχέση με την αξιοπιστία των όποιων αποτελεσμάτων της.  

Οι Pelagidis και Mastroyannis (2003) χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ECM της μορφής της 

Εξίσωση 2-79 των Jansen και Schulze (1996, αναφέρονται στο Pelagidis και Mastroyannis 

2003, σ. 612) και δεδομένα για την ακαθάριστη εθνική αποταμίευση και την ακαθάριστη 

εγχώρια επένδυση της Ελλάδας (αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του 

ΑΕΠ της χώρας), τα οποία αναφέρονται στη χρονική περίοδο 1960-1997 (σ. 610). 

Όσον αφορά στην όλη ανάπτυξη του άρθρου τους, βασίζονται στο αντίστοιχο των Bajo και 

Rubio (1998) που χρησιμοποιούσε δεδομένα για την Ισπανία, στο οποίο έχουμε αναφερθεί 

εκτενέστερα μόλις παραπάνω. 

Ο έλεγχος στασιμότητας DF εμφανίζει κατ' αρχάς αμφότερα τα μεγέθη ως ολοκληρωμένα 

πρώτου βαθμού (Pelagidis και Mastroyannis, 2003, σ. 612). 

Όσον αφορά στην ίδια την εκτίμηση του υποδείγματος ECM τους, οι Pelagidis και 

Mastroyannis λαμβάνουν: υψηλή θετική τιμή για το συντελεστή  , υψηλή θετική τιμή για 

το συντελεστή   και μία χαμηλή αρνητική τιμή για το συντελεστή  . Όλες οι εκτιμηθείσες 

τιμές των συντελεστών είναι στατιστικά διαφορετικές του μηδενός. Συμπεραίνουν, ότι στην 

περίπτωση της Ελλάδας παρατηρείται: συνολοκλήρωση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, 

ένας υψηλός βαθμός σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης βραχυπρόθεσμα κι ένα ελλειμματικό 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών μακροπρόθεσμα (σ. 613). Επίσης, από ένα διάγραμμα των 

αναγωγικών (recursive) εκτιμηθεισών τιμών τού συντελεστή  , παρατηρείται μία πτωτική 

τάση του, διαχρονικά (σ.σ. 613, 614). 

Προκειμένου να επιβεβαιώσουν αυτήν τη διαχρονικά πτωτική τάση τού  , οι Pelagidis και 

Mastroyannis (2003) διαιρούν τη συνολική χρονική περίοδό των δεδομένων τους σε τρεις 

επιμέρους υποπεριόδους (1960-1973, 1974-1981 και 1982-1997) και χρησιμοποιούν τρεις 
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ψευδομεταβλητές για κάθε μία τους. Λαμβάνουν πλέον τιμές συντελεστή  , οι οποίες 

πράγματι, μειώνονται διαχρονικά, γεγονός που παραπέμπει σε μία (μερική) αύξηση του 

(βραχυπρόθεσμου) βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου στην περίπτωση της Ελλάδας (σ. 

614). 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματά τους κι από άποψη οικονομικής πολιτικής, οι 

Pelagidis και Mastroyannis (2003), τονίζουν τα εξής:  

- οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν έμφαση στη διατήρηση ή αύξηση της 

εγχώριας αποταμίευσης: λόγω της ύπαρξης ενός υψηλού βαθμού σχέσης μεταξύ επένδυσης 

κι αποταμίευσης, η διατήρηση ή η αύξηση του σκέλους τής αποταμίευσης, θα έχει ως 

συνεπαγωγή την αντίστοιχη διατήρηση της επένδυσης σε υψηλά επίπεδα.  

- Επίσης, στο βαθμό που η αποταμίευση επηρεάζεται αρνητικά από τα ελλείμματα του 

προϋπολογισμού και λόγω τού ότι οι κεφαλαιακές εισροές γενικά κι ειδικά οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις παραμένουν αναιμικές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή 

επεκτατικών φορολογικών πολιτικών, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημιουργία 

(ή διεύρυνση των υπαρχόντων) ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και κατ' επέκταση, σε 

περιορισμό των όποιων (εγχώριων) επενδύσεων.  

- Τέλος,  καταδεικνύεται το γεγονός, ότι οι εκάστοτε φορολογικές πολιτικές που 

υιοθετούνται από τις κεντρικές κυβερνήσεις ασκούν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση 

της απόδοσης των ίδιων (επενδεδυμένων) κεφαλαίων της χώρας, λόγω τού ότι αυτά 

παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος τους στο εσωτερικό της οικονομίας (Pelagidis και 

Mastroyannis, 2003, σ.σ. 614, 615). 

Οι Sinha και Sinha (2004) χρησιμοποιούν ένα διευρυμένο δείγμα εκατόν είκοσι τριών (123) 

χωρών και τη μεθοδολογία των υποδειγμάτων ECM. Τα μεγέθη που χρησιμοποιούν, είναι 

για τη μεν αποταμίευση, η λεγόμενη 'βασική αποταμίευση', όπως την όρισαν οι Baxter και 

Crucini (1993, αναφέρονται στο Sinha και Sinha 2004, σ. 260), δηλαδή η διαφορά της 

ιδιωτικής και της κρατικής κατανάλωσης από το ΑΕΠ, για τη δε επένδυση, ο σχηματισμός 

ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF), αμφότερα εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του 

ΑΕΠ. Για την κάθε μία χώρα τού δείγματός τους διαθέτουν τουλάχιστον τριάντα (30) 

ετήσιες παρατηρήσεις για τα μεγέθη τής επένδυσης και της αποταμίευσης (σ. 260). 

Όσον αφορά στο καθαρά οικονομετρικό σκέλος της έρευνάς τους, οι Sinha και Sinha 

(2004), προσθέτουν επιπλέον όρους αυτοσυσχέτισης (AR), για τις χώρες εκείνες στις οποίες 

παρατηρείται αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους, με βάση τη διαδικασία των μη 

γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων του Fair (1984, αναφέρεται στο Sinha και Sinha 2004, σ. 
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260). Κατά τα λοιπά, η μέθοδος εκτίμησης που εφαρμόζουν είναι αυτή των ελαχίστων 

τετραγώνων (OLS) (Sinha και Sinha, 2004, σ. 260). 

Μέσω του στατιστικού Jarque-Bera (εφεξής JB), για είκοσι μία (21) χώρες βρίσκουν μη 

κανονικότητα των υπολειμματικών όρων, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5% κι ως εκ τούτου, 

αποκλείουν τις εν λόγω χώρες από κάθε περαιτέρω ανάλυση (σ.σ. 260, 266).  

Οι τιμές του συντελεστή   του υποδείγματος ECM που χρησιμοποιούν, εμφανίζονται ως 

στατιστικά σημαντικές για σαράντα έξι (46) από τις χώρες τού δείγματος (σ. 266). Το 

γεγονός αυτό παραπέμπει στην ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης κι επομένως, στο ότι ο διαχρονικός περιορισμός του προϋπολογισμού της 

οικονομίας ισχύει για τις χώρες αυτές (σ. 266). 

Επιπλέον, για δεκαέξι (16) από τις χώρες του δείγματός τους, οι Sinha και Sinha (2004) 

λαμβάνουν στατιστικά σημαντικές τιμές για το συντελεστή  , γεγονός που σημαίνει ότι το 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών των χωρών αυτών δε συγκλίνει προς μία σταθερά 

μακροπρόθεσμα κι ως εκ τούτου, προσφέρει μία ένδειξη για την ύπαρξη κινητικότητας του 

κεφαλαίου. Τρεις μόνον εξ αυτών (Χονγκ Κονγκ, Νορβηγία κι Η.Π.Α.) ανήκουν στην 

κατηγορία των αποκαλούμενων 'ανεπτυγμένων χωρών' (σ. 266). 

Για ογδόντα τέσσερις (84) εκ των χωρών του δείγματός τους, οι Sinha και Sinha (2004, σ. 

266) λαμβάνουν στατιστικά σημαντικές τιμές για το συντελεστή  , ο οποίος, 

υπενθυμίζεται, περιγράφει το βαθμό βραχυπρόθεσμης κινητικότητας του κεφαλαίου κι 

αντιστοιχεί στο συντελεστή   του κλασσικού υποδείγματος FH. Επομένως, οι χώρες αυτές 

χαρακτηρίζονται από ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (Jansen, 1996, σ. 

762; Jansen και Schulze, 1996, σ. 119). 

Συμπερασματικά, οι Sinha και Sinha (2004) βρίσκουν στην ουσία έναν (μακροπρόθεσμα) 

υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου για δεκαέξι (16) μόνο από τις συνολικά εκατόν 

είκοσι τρεις (123) χώρες τού δείγματός τους, εκ των οποίων η πλειοψηφία ανήκει στην 

κατηγορία των λεγόμενων 'αναπτυσσόμενων χωρών'. Φαίνεται πως τελικά, η κινητικότητα 

του κεφαλαίου, τουλάχιστον όπως ορίσθηκε από τους FH, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα των ανεπτυγμένων οικονομιών, αλλά ότι αντίθετα, χαρακτηρίζει περισσότερο τις 

'αναπτυσσόμενες' οικονομίες.  

Υπ' αυτήν την έννοια, οι Sinha και Sinha (2004) εντάσσονται κι αυτοί στο ρεύμα εκείνο της 

σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, το οποίο ελέγχει εμπειρικά την ισχύ του 

κριτηρίου FH ειδικά για τις 'αναπτυσσόμενες χώρες' και στο μεγαλύτερο μέρος του βρίσκει, 

ότι αντίθετα μ' ό,τι θα υπαγόρευε η κοινή διαίσθηση, τελικά οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται 
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από ένα μεγαλύτερο βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου κατά FH, σε σχέση με τις πιο 

ανεπτυγμένες  (Sinha και Sinha, 2004, σ. 267). Για μία αναφορά σ' επιπλέον μελέτες του 

ρεύματος αυτού της βιβλιογραφίας, παραπέμπουμε και πάλι στην υποενότητα 2.4.1, την 

οποία εντάξαμε στη χρήση δεδομένων και τεχνικών ανάλυσης μεικτών στοιχείων. 

Ο Payne (2005) χρησιμοποιεί (ετήσια) δεδομένα για την εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση 

και την εγχώρια ακαθάριστη επένδυση του Μεξικό (αμφότερες εκπεφρασμένες ως ποσοστά 

επί του ΑΕΠ της χώρας), για τη χρονική περίοδο 1960-2002 (σ. 528). 

Επιλέγει ένα υπόδειγμα ECM της μορφής της Εξίσωση 2-79 για τη διερεύνηση ενδεχόμενης 

συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (σ. 528). 

Λαμβάνει μία στατιστικά μη σημαντική τιμή για το συντελεστή   και μία θετική και 

στατιστικά σημαντική τιμή για το συντελεστή   (0.242), γεγονός που παραπέμπει 

ταυτόχρονα σε ύπαρξη κινητικότητας του κεφαλαίου (και σε συνολοκλήρωση των μεγεθών 

της επένδυσης και της αποταμίευσης (σ.σ. 528, 529). 

Μέσω διαγραμμάτων CUSUM για τα αναγωγικά (recursive) αθροίσματα (και τα τετράγωνα 

των αθροισμάτων) των υπολειμμάτων, αλλά και των συντελεστών   και   του 

υποδείγματος ECM, ο Payne (2005) βρίσκει, ότι ενδεχόμενες δομικές αλλαγές είναι πιθανό 

να υπάρχουν στα δεδομένα του, κατά τα έτη 1982 και 1983 (σ. 531). 

Λόγω του ότι, όπως είναι ιστορικά γνωστό, κατά το έτος 1982 το Μεξικό προχώρησε σε 

παύση πληρωμών του εξωτερικού του χρέους, με τη συνακόλουθη, εξίσου γνωστή μακράς 

διαρκείας χρηματοπιστωτική κρίση, ο Payne θεωρεί πως η δομική αλλαγή εντοπίζεται 

τελικά στο έτος 1982 και διαιρεί τη συνολική χρονική περίοδο των δεδομένων του σε δύο 

επιμέρους υποπεριόδους: 1960-1981 και 1982-2002. Χρησιμοποιεί εν συνεχεία αντίστοιχες 

ψευδομεταβλητές, τις οποίες ενσωματώνει στο υπόδειγμα ECM του, προκειμένου να 

'συλλάβει' την αλλαγή στη συμπεριφορά τής σχέσης επένδυσης-αποταμίευσης μετά τη 

δομική αυτή αλλαγή, ως εξής: 

zesissDsDi ttttttt   1112211 )(  , 

Εξίσωση 2-90 

όπου οι 1D  και 2D  είναι οι δύο ψευδομεταβλητές αντίστοιχα, για τις δύο υποπεριόδους 

(Payne, 2005, σ. 532). 

Λαμβάνει πλέον μία θετική και στατιστικά μη σημαντική τιμή για το συντελεστή 1  (0.406) 

και μία αρνητική, αλλά στατιστικά σημαντική τιμή για το συντελεστή 2  (-0.296). Το 

αρνητικό πρόσημο στο συντελεστή 2 , ο Payne το ερμηνεύει ως μία ένδειξη για την ύπαρξη 
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κινητικότητας του κεφαλαίου και για τη μείωση τη δυνατότητας της χώρας για εξωτερικό 

δανεισμό, κατά τη μετά το 1982 περίοδο.  

Η τιμή του συντελεστή   παραμένει θετική (0.218), τα δε διαγράμματα CUSUM 

παραπέμπουν πλέον σε σταθερότητα των εκτιμηθέντων συντελεστών (Payne, 2005, σ.σ. 

528, 531, 532). 

Συνολικά, εν αντιθέσει με τις (λίγες) μελέτες που έχουν ασχοληθεί με την περίπτωση του 

Μεξικό κι οι οποίες δε βρίσκουν συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης, ούτε 

αναζητούν αλλαγή στη σχέση των δύο μεγεθών λόγω δομικών αλλαγών στα δεδομένα, ο 

Payne (2005) βρίσκει συνολοκλήρωση των μεγεθών και μάλιστα, χρησιμοποιώντας ένα 

υπόδειγμα ECM, είναι σε θέση να διαγνώσει ένα τουλάχιστον χρονικό σημείο δομικής 

αλλαγής στα δεδομένα του (1982). Το εν λόγω χρονικό σημείο ταυτίζεται ιστορικά με τη 

γνωστή κρίση χρέους από την οποία διήλθε η συγκεκριμένη χώρα, επιβεβαιώνοντας την 

επιλογή του Payne να χρησιμοποιήσει ένα υπόδειγμα ECM στην εκτιμητική του διαδικασία, 

καθώς και την ανάλυση δομικών αλλαγών στην οποία προβαίνει (σ. 532). 

Ο Kalyoncu (2007) χρησιμοποιεί επίσης ένα υπόδειγμα ECM της μορφής της Εξίσωση 2-79 

των Jansen και Schulze (1996).  

Χρησιμοποιεί ως μεταβλητές του την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση και την  

ακαθάριστη εγχώρια επένδυση, εκπεφρασμένες αμφότερες ως ποσοστά επί του ΑΕΠ, για 

ένα δείγμα είκοσι τριών (23) χωρών-μελών τού ΟΟΣΑ, ενώ για τις περισσότερες χώρες τού 

δείγματός του η υπό εξέταση χρονική περίοδος ξεκινά από το 1950 περίπου κι εκτείνεται 

μέχρι και το 2002 (Kalyoncu, 2007, σ. 598). 

Χρησιμοποιεί αρχικά ως έλεγχο στασιμότητας των μεταβλητών του, τον έλεγχο ADF. Τον 

αριθμό των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης τον αποφασίζει μέσω του 

κριτηρίου Schwartz (εφεξής SBC).  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου, δείχνουν ότι η επένδυση κι η αποταμίευση δεκαέξι (16) 

χωρών του δείγματός του (Αυστραλία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, 

Τουρκία κι Ηνωμένο Βασίλειο) είναι μη στάσιμες στα επίπεδα, αλλά όχι και στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεων, μ' άλλα λόγια, είναι ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού.  

Για τις υπόλοιπες επτά (7) χώρες, η μία εκ των δύο μεταβλητών ( SR  ή IR ) εμφανίζεται ως 

στάσιμη κι η άλλη ως μη στάσιμη στα επίπεδα των παρατηρήσεων.  Για την Αυστρία, τον 

Καναδά, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τις Η.Π.Α. ισχύει  0~ IIR , 

ενώ μόνο για την περίπτωση της Ισλανδίας ισχύει  0~ ISR . Επομένως, σύμφωνα με τον 
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Enders (1995, αναφέρεται στο Kalyoncu 2007, σ. 598) συνάγεται, ότι επένδυση κι 

αποταμίευση δεν είναι συνολοκληρωμένες και συνεπώς, σύμφωνα και με το Jansen (1996, 

αναφέρεται στο Kalyoncu 2007, σ. 598) μπορεί κατ' επέκταση να εξαχθεί το συμπέρασμα 

της ύπαρξης κινητικότητας του κεφαλαίου για τις επτά (7) παραπάνω χώρες.  

Εν συνεχεία, για τις δεκαέξι (16) χώρες του δείγματός του, για τις οποίες κατά το πρώτο 

στάδιο της ανάλυσης διαπιστώθηκε ότι είναι ολοκληρωμένες ιδίου βαθμού, ο Kalyoncu 

(2007) προχωρά σ' έλεγχο συνολοκλήρωσης μέσω ενός υποδείγματος ECM. Λαμβάνει 

στατιστικά σημαντικές τιμές για τον όρο διόρθωσης λαθών (συντελεστής  ), για τις 

δεκατέσσερις (14) από τις δεκαέξι (16) αυτές χώρες (Αυστραλία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία, Σουηδία, 

Τουρκία κι Ηνωμένο Βασίλειο). Η στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή   κατατείνει 

προς την ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης γι’ αυτές τις χώρες (σ. 599).  

Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες δύο (2) εκ των δεκαέξι (16) χωρών (Βέλγιο και Νορβηγία), ο 

συντελεστής   εμφανίζεται ως μη σημαντικός στατιστικά, πράγμα το οποίο παραπέμπει 

στη μη ύπαρξη οποιασδήποτε μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της επένδυσης και της 

αποταμίευσής τους. Εξάγεται το συμπέρασμα της ύπαρξης κινητικότητας του κεφαλαίου για 

το Βέλγιο και τη Νορβηγία (σ. 600). 

Η διάγνωση συνολοκλήρωσης για τις δεκατέσσερις (14) παραπάνω χώρες, δε σημαίνει 

ωστόσο απαραιτήτως την παντελή έλλειψη κινητικότητας του κεφαλαίου: όπως έχουμε ήδη 

εξηγήσει και σ' άλλα σημεία, εάν ο συντελεστής   της Εξίσωση 2-79 είναι στατιστικά 

σημαντικός, τότε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών )( 11   tt IRSR  δεν τείνει προς μία 

συγκεκριμένη σταθερή κι επομένως, θα πρέπει επίσης να εξαχθεί το συμπέρασμα της 

ύπαρξης κινητικότητας του κεφαλαίου, παρότι έχει ενδεχομένως διαγνωσθεί 

συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης κατά το πρώτο στάδιο της ανάλυσης (Jansen 

1996, αναφέρεται στο Kalyoncu 2007, σ. 598; Kalyoncu, 2007, σ. 600). Επόμενο βήμα 

λοιπόν στην ανάλυση συνολοκλήρωσης μέσω ενός υποδείγματος ECM, είναι η εξέταση του 

συντελεστή  . Για τις δύο (2) εκ των δεκατεσσάρων (14) χωρών στις οποίες ο Kalyoncu 

(2007) βρήκε συνολοκλήρωση (δηλαδή, για τη Φινλανδία και τη Νότια Κορέα), ο 

συντελεστής   εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικός, παραπέμποντας στην ύπαρξη 

κινητικότητας του κεφαλαίου και για τις χώρες αυτές (σ. 600). 

Για τις υπόλοιπες δώδεκα (12) χώρες, για τις οποίες δε στάθηκε δυνατό ν' απορριφθεί η 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, ο Kalyoncu στρέφεται εν 
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συνεχεία προς το συντελεστή   (ο οποίος υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με την ανάλυση των 

Jansen και Schulze (1996) εκφράζει τη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα του κεφαλαίου). Ο εν 

λόγω συντελεστής εμφανίζεται ως μη διαφορετικός του μηδενός, από άποψη στατιστικής 

σημαντικότητας, για την Αυστραλία, την Ιρλανδία και τη Νέα Ζηλανδία, γεγονός το οποίο 

παραπέμπει σε μία βραχυπρόθεσμου τύπου κινητικότητα του κεφαλαίου για τις εν λόγω 

χώρες (Kalyoncu, 2007, σ. 600). 

Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες εννέα (9) χώρες (Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιαπωνία, την 

Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία κι Ηνωμένο Βασίλειο), εξάγεται τελικά το συμπέρασμα ενός 

χαμηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου κατά FH (Kalyoncu, 2007, σ. 600). 

Επομένως, ο Kalyoncu (2007), χρησιμοποιώντας τη λογική των υποδειγμάτων ECM, 

βρίσκει ότι δεκατέσσερις (14) από τις συνολικά είκοσι τρεις (23) χώρες του δείγματός του, 

χαρακτηρίζονται από κάποιου είδους κινητικότητα του κεφαλαίου (βραχυπρόθεσμη ή 

μακροπρόθεσμη). 

 

2.5.8 Η μέθοδος των Αυτοπαλίνδρομων Κατανεμημένων Όρων Χρονικής 
Υστέρησης - AutoRegressive Distributed Lag (ARDL)  

Λόγω της στενής σχέσης που συνδέει τα υποδείγματα ECM και ARDL κι έχοντας ήδη 

αναφερθεί εκτενώς στα πρώτα (βλ. ενότητα 2.5.7), ξεκινούμε παρακάτω από τη συνάφεια 

ECM και ARDL και καταλήγουμε σ' ένα γενικό ορισμό των δεύτερων. Αφ ης στιγμής 

έχουμε δώσει τον ορισμό τους, προχωρούμε εν συνεχεία στην ανασκόπηση τού (σχετικά 

πρόσφατου) εκείνου ρεύματος της σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, το οποίο 

χρησιμοποιεί την προσέγγιση ARDL για τη διαλεύκανση του 'παράδοξου'.  

 

2.5.8.1 ARDL και ECM 

Εξηγώντας τη σχέση που συνδέει τα υποδείγματα ARDL και ECM, οι Baddeley και 

Barrowclough (2009) ξεκινούν από ένα απλό υπόδειγμα ARDL (1,1), που συνδέει την 

κατανάλωση με το εισόδημα, της μορφής: 

ttttt yycc    1211 , 

Εξίσωση 2-91 

όπου tc  είναι ο φυσικός λογάριθμος της κατανάλωσης και ty  ο φυσικός λογάριθμος του 

εισοδήματος. 
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Επικαλούμενοι τον Thomas (1996, αναφέρεται στο Baddeley και Barrowclough 2009, σ. 

239), οι Baddeley και Barrowclough αφαιρούν κι από τα δύο σκέλη της Εξίσωση 2-91 τον 

όρο 1tc : 

  ttttttt cyyccc    11211 1 . 

Εξίσωση 2-92 

Εν συνεχεία, προσθέτουν κι αφαιρούν τον όρο 11 ty  από το δεξιό σκέλος τής Εξίσωση 

2-92: 

    ttttt cyyc    11211 1 . 

Εξίσωση 2-93 

Εάν θα θέλαμε να επιβάλλουμε στο υπόδειγμα της Εξίσωση 2-91 τον όρο μίας μοναδιαίας 

(μακροπρόθεσμης) ελαστικότητας της κατανάλωσης προς το εισόδημα (ότι δηλαδή, 

μακροπρόθεσμα ισχύει: *1 ccc tt    και *1 yyy tt   ), πράγμα που ισοδύναμα θα 

σήμαινε ότι η λεγόμενη μέση ροπή προς κατανάλωση (Average Propensity to Consumption - 

APC) ισούται με τη μονάδα μακροπρόθεσμα, η Εξίσωση 2-91 θα έπρεπε να 

επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

**** 21 yycc   . 

Εξίσωση 2-94 

Λύνοντας ως προς *c : 

*
11

* 21 yc 




















. 

Εξίσωση 2-95 

Ο όρος 












1
21  αντιστοιχεί στη μακροπρόθεσμη ελαστικότητα (LRE). Εάν 1LRE , 

τότε:   121 . Αυτό όμως θα σήμαινε, ότι ο συντελεστής τού όρου 1tc  στην 

Εξίσωση 2-93 θα ήταν ίσος σε απόλυτη τιμή κι αντίθετου προσήμου σε σχέση με το 

συντελεστή τού όρου 1ty  κι επομένως, η Εξίσωση 2-93 θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί 

ως: 

    ttttt cyyc    111 11  , ή αλλιώς: 

Εξίσωση 2-96 

    ttttt ycyc    111 1 . 

Εξίσωση 2-97 
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Ο ορισμός υποδείγματος της Εξίσωση 2-97 αντιστοιχεί πλέον σ' ένα υπόδειγμα ECM. Λόγω 

τού ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα των Baddeley και Barrowclough οι μεταβλητές tc  και 

ty  αντιστοιχούν στους φυσικούς λογάριθμους της κατανάλωσης και του εισοδήματος, οι 

όροι tc  και ty  εκφράζουν τους ρυθμούς αλλαγής των δύο αυτών μεγεθών. Επομένως, 

δεδομένου ότι LRE = 1, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα εισόδημα και κατανάλωση θα 

μεταβάλλονται αναλογικά. Εάν παρόλα αυτά, η κατανάλωση κινηθεί άνω του επιπέδου 

ισορροπίας (λόγω κάποιου απρόβλεπτου εξωγενούς κραδασμού), τότε ο μηχανισμός 

διόρθωσης λαθών της Εξίσωση 2-97 (  11   tt yc ), αντίστοιχα, θα υπερβεί το μέσο επίπεδο 

τιμών του κι αν υποτεθεί περαιτέρω ότι   01  , τότε θα επέλθει μία διόρθωση στο ρυθμό 

αλλαγής της κατανάλωσης tc  κατά την επόμενη χρονική περίοδο. Σ' αυτήν ακριβώς την 

ιδιαιτερότητα των υποδειγμάτων ECM έγκειται κι η χρησιμότητά τους, γενικά στην 

οικονομική ανάλυση (Baddeley και Barrowclough, 2009, σ.σ. 239, 240). 

 

2.5.8.2 Γενική διατύπωση των υποδειγμάτων ARDL 

Τελικά, στη γενική του διατύπωση, ένα υπόδειγμα ARDL είναι της μορφής: 

tjt

m

j
iit

n

i
it uXYY  







01

 , 

Εξίσωση 2-98 

(Asteriou, 2006, σ. 334). 

Μ' άλλα λόγια, η εξαρτημένη μεταβλητή εκφράζεται ως μία συνάρτηση: 1n  όρων 

χρονικής υστέρησης για την ίδια την εξαρτημένη μεταβλητή ( it

n

i
i Y 




1

 ), της ανεξάρτητης 

μεταβλητής κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο (ο όρος it

m

j
i X 




0

 , για 0j ) και  1m  

όρων χρονικής υστέρησης της ανεξάρτητης μεταβλητής (οι όροι it

m

j
i X 




0

 , για 0j ). Για 

1 mn , το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-98, ισοδυναμεί μ' ένα υπόδειγμα ARDL (1,1), σαν 

αυτό της Εξίσωση 2-91, όπως είδαμε στην υποενότητα 2.5.8.1. Για  ni ,1  και  mj ,1 , η 

Εξίσωση 2-98 γίνεται: 

tmtmttntntt uXXXYYY     11011  

Εξίσωση 2-99 
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(Asteriou, 2006, σ. 334). 

Κατ' αντιστοιχία με την Εξίσωση 2-95, η κατάσταση μακροπρόθεσμης ισορροπίας (steady 

state), θα δίδεται πλέον από τη σχέση: 

*
11

* XY
i

i

i 


 











. 

Εξίσωση 2-100 

(Asteriou, 2006, σ. 334). 

Η Εξίσωση 2-100 μπορεί να γραφεί κι ως: 

** 10 XBBY   

Εξίσωση 2-101 

Εκτιμώντας με τη μέθοδο OLS την Εξίσωση 2-98, μπορούμε τελικά να υπολογίσουμε τους 

όρους 



i

B



1

0  και 





i

iB



11 .  

Ωστόσο, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να επαναδιατυπώσουμε την Εξίσωση 2-98 ως ένα 

υπόδειγμα ECM της γενικής μορφής: 

tttjt

m

j
jit

n

i
it XYXYY   









 1211

1

0

1

1

 

Εξίσωση 2-102 

(Asteriou, 2006, σ. 335). 

Σ' αυτήν την περίπτωση, λύνοντας ως προς 2  και 1  θα λαμβάναμε: 



m

j
j

1
2   και  









 



n

i
i

1
1 1  . Επομένως, η μακροπρόθεσμη παράμετρος 0B  της Εξίσωση 2-101 

ισούται με 10 1 B  κι η μακροπρόθεσμη παράμετρος 1B  με 121 B  (Asteriou, 2006, 

σ. 335).  

Έχουμε επιστρέψει και πάλι στη διαπίστωση, ότι τα υποδείγματα ECM αποτελούν μία 

επαναδιατύπωση των υποδειγμάτων ARDL, στην οποία είχαμε καταλήξει (για την πιο απλή 

εκδοχή των δύο ειδών υποδειγμάτων) και στην υποενότητα 2.5.8.1 παραπάνω. 
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2.5.8.3 Υποδείγματα ARDL και το 'παράδοξο FH' 

Προσαρμόζοντας το γενικό υπόδειγμα ARDL της Εξίσωση 2-102 στο 'παράδοξο FH', οι 

Abbott και De Vita (2003), χρησιμοποιούν, ειδικά για τις ανάγκες του 'παράδοξου FH', τη 

σχέση εκτίμησης: 

          tjt

q

j
jit

p

i
ittt YSYIYSYIcYI   





 

01
12110 , 

Εξίσωση 2-103 

όπου 0c  είναι ο όρος που αντιστοιχεί στο συστατικό μετατόπισης (drift component) κι t  

είναι ο όρος λάθους, ο οποίος επιπλέον γίνεται η υπόθεση πως αποτελεί λευκό θόρυβο 

(white noise) (Abbott και De Vita, 2003, σ. 295).  

Σύμφωνα με τους Pesaran και Pesaran (1997), η μηδενική υπόθεση της έλλειψης 

συνολοκλήρωσης στην Εξίσωση 2-103, είναι η: 0: 210  H 68. Για τον έλεγχο της 

υπόθεσης αυτής χρησιμοποιείται ένα F-στατιστικό, με κρίσιμες τιμές τις οποίες έχουν 

προτείνει οι Pesaran et al. (1996a, αναφέρεται στο Pesaran και Pesaran 1997, σ. 305). 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο όρια (bounds) κρίσιμων τιμών: το άνω και το κάτω. Εάν η τιμή 

του F-στατιστικού είναι μεγαλύτερη του άνω ορίου των κρίσιμων τιμών, η μηδενική 

υπόθεση της έλλειψης συνολοκλήρωσης απορρίπτεται κι εξάγεται το συμπέρασμα, ότι 

υπάρχει μία μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Εάν αντιθέτως, η τιμή του 

F-στατιστικού είναι μικρότερη του κάτω ορίου, δεν είναι δυνατό ν’ απορριφθεί η μηδενική 

υπόθεση της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών κι επομένως, συνάγεται το 

συμπέρασμα, ότι αυτές δε συνδέονται με κάποιου είδους μακροπρόθεσμη σχέση. Τέλος, εάν 

η τιμή του στατιστικού βρίσκεται εντός του διαστήματος το οποίο ορίζεται από το κάτω κι 

άνω όριο των κρίσιμων τιμών, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί κάποιο οριστικό συμπέρασμα 

σχετικά με την ύπαρξη ή μη κάποιου είδους μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ των δύο 

μεγεθών (Pesaran και Pesaran, 1997, σ. 305). 

Οι Pesaran, Shin και Smith (2001, αναφέρονται στο De Vita και Abbott 2002, σ. 295) 

σημειώνουν, ότι εκτός του παραπάνω F-στατιστικού, μπορεί εναλλακτικά να 

χρησιμοποιηθεί κι ένα t-στατιστικό, για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 0: 10 H . Η 

απόφαση σχετικά με το εάν επένδυση κι αποταμίευση είναι μεγέθη συνολοκληρωμένα, 

λαμβάνεται κατά τον ίδιο τρόπο που λαμβάνεται χρησιμοποιώντας το F-στατιστικό, όπως 

εξηγήσαμε παραπάνω.   

                                                      
68 Χρησιμοποιούμε το συμβολισμό   των Abbott και De Vita (2003), έναντι του   που 
χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι Pesaran και Pesaran (1997), διότι εφεξής, θα χρησιμοποιούμε την Εξίσωση 
2-103, ως το τυπικό υπόδειγμα ARDL στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία. 
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Εάν τελικά διαπιστωθεί ότι 01   και 02   (απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της 

έλλειψης συνολοκλήρωσης), τότε μπορούμε να συμπεράνουμε, ότι υφίσταται μία 

μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, η οποία περιγράφεται από την 

εξίσωση: 

    ttt YSYI  10 , 

Εξίσωση 2-104 

με  100 c  και 121    

(De Vita και Abbott, 2002, σ. 295; Corbin, 2004, σ. 261; Kollias, Mylonidis και Paleologou, 

2008, σ. 383). 

Η Corbin (2004) αναφέρει ως βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου ARDL των Pesaran, Shin 

και Smith (2001, αναφέρονται στο Corbin 2004, σ. 258), το γεγονός ότι, εν αντιθέσει με τα 

κλασσικά υποδείγματα ECM, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από συγκεκριμένο, 

ευρύ ρεύμα τής σχετικής με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφίας, μάς δίδει τη δυνατότητα 

ελέγχου της υπόθεσης ότι οι συντελεστές των όρων χρονικής υστέρησης   1tYI  και 

  1tYS  ισούνται με το μηδέν, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δε γνωρίζουμε εκ 

των προτέρων τίποτε σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης των μεταβλητών (εάν δηλαδή 

αυτές είναι αμφότερες ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού (  1I ),ολοκληρωμένες μηδενικού 

βαθμού (  0I ) ή αμοιβαία συνολοκληρωμένες). 

Κι οι De Vita και Abbott (2002), εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν 

την τεχνική ARDL, τονίζουν το ότι, σε σχέση με τις κλασσικές τεχνικές συνολοκλήρωσης, 

παρουσιάζει το πλεονέκτημα τού να επιτρέπει τον έλεγχο για συνολοκλήρωση, ακόμη και 

στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων το εάν οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες μηδενικού ή πρώτου βαθμού ή εάν είναι αμοιβαία 

συνολοκληρωμένες (σ.σ. 294, 295). 

2.5.8.4 Εμπειρικά αποτελέσματα σε σχέση με το 'παράδοξο FH', με τη 
χρησιμοποίηση της μεθόδου ARDL 

Οι De Vita και Abbott (2002) χρησιμοποιούν δεδομένα, τα οποία προέρχονται από τις 

Η.Π.Α. κι αναφέρονται στη χρονική περίοδο 1946:1-2001:2. Ως μεταβλητές τους 

χρησιμοποιούν τους λόγους της ακαθάριστης επένδυσης κι αποταμίευσης προς το ΑΕΠ της 

χώρας. 

Μελετούν τη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης για τις ίδιες υποπεριόδους στις οποίες είχε 

επικεντρώσει την έρευνά του κι ο Miller (1988), ήτοι 1946:1-1971:2 και 1971:3-1987:3. 

Αναφέρουν βέβαια αντίστοιχα εμπειρικά αποτελέσματα και για την ευρύτερη περίοδο των 
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ελεύθερα Κυμαινόμενων Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (1971:3-2001:2), καθώς και για το 

συνολικό χρονικό εύρος των παρατηρήσεων του δικού τους διευρυμένου δείγματος (1946:1-

2001:2) (De Vita και Abbott, 2002, σ.σ. 295, 296). 

Αρχικά, οι De Vita και Abbott (2002) ελέγχουν το βαθμό ολοκλήρωσης των δύο 

χρονοσειρών, χρησιμοποιώντας τους ελέγχους ADF και PP. Λαμβάνουν ενδείξεις περί της 

στασιμότητάς τους (  0I ) για τη συνολική χρονική περίοδο και για την υποπερίοδο 1946:1-

1971:2. Συνεπώς, για τις δύο αυτές περιόδους το πρόβλημα της λεγόμενης πλαστής 

παλινδρόμησης (spurious regression) δεν υφίσταται κι αρκεί μία απλή διαδικασία εκτίμησης 

ελαχίστων τετραγώνων (OLS) της Εξίσωση 2-103.  

Αντιθέτως, για τις περιόδους 1971:3-1987:3 και 1971:3-2001:2, προκρίνεται τελικά η 

μέθοδος εκτίμησης ARDL, λόγω των αντιφατικών ενδείξεων που προσφέρουν τα στατιστικά 

ADF και PP σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης επένδυσης κι αποταμίευσης (De Vita και 

Abbott, 2002, σ. 296). 

Οι τιμές και των δύο σχετικών στατιστικών της διαδικασίας ARDL ( t  και F ) που 

λαμβάνουν οι De Vita και Abbott (2002), για τις δύο αυτές περιόδους (1971:3-1987:3 και 

1971:3-2001:2), είναι τέτοιες, ώστε να καθίσταται δυνατή η απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης της έλλειψης συνολοκλήρωσης. Το εύρημα είναι βέβαια παράδοξο υπό το στενό 

πρίσμα της λογικής FH, διότι ειδικά για την εποχή από το 1971 και μετά, θ' ανέμενε κανείς 

έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου για μία χώρα όπως οι Η.Π.Α. Το εν λόγω 

εύρημα, οι De Vita και Abbott δεν το εκλαμβάνουν απαραίτητα ως μία ένδειξη χαμηλής 

κινητικότητας του κεφαλαίου, όπως θα υπαγόρευε η λογική FH, αλλά αντίθετα, θεωρούν 

πως είναι πολύ πιθανό ν’ αντικατοπτρίζει την επιρροή μίας σειράς άλλων 

μακροοικονομικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα ο διαχρονικός περιορισμός του 

προϋπολογισμού της οικονομίας (σ.σ. 296, 297). 

Πράγματι, όταν χρησιμοποιούν στη συνέχεια την ίδια την κλασσική σχέση εκτίμησης FH 

(μέσω OLS για τη συνολική χρονική περίοδο και για την υποπερίοδο 1946:1-1971:2 και 

μέσω της διαδικασίας ARDL για τις δύο άλλες υποπεριόδους), οι De Vita και Abbott 

λαμβάνουν μία υψηλή τιμή συντελεστή   για την υποπερίοδο 1946:1-1971:2, η οποία 

αντιστοιχεί στην εποχή των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods 

(0.93) και σαφώς χαμηλότερες τιμές συντελεστή για τις υποπεριόδους 1971:3-1987:3 και 

1971:3-2001:2, οι οποίες αντιστοιχούν στο καθεστώς των κυμαινόμενων συναλλαγματικών 

ισοτιμιών (0.2 και 0.57 αντίστοιχα). Επομένως, με βάση το κριτήριο FH, μπορούμε να 

είμαστε βέβαιοι ότι η κινητικότητα του κεφαλαίου πράγματι αυξήθηκε κατά τη μετά του 

Bretton Woods περίοδο στις Η.Π.Α. (De Vita και Abbott, 2002, σ.σ. 297, 298).  
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Η Corbin (2004) χρησιμοποιεί ετήσια δεδομένα για δώδεκα (12) χώρες, για τη χρονική 

περίοδο 1880-2001, την οποία διαιρεί περαιτέρω σε τέσσερις υποπεριόδους (1880-1913, 

1914-1945, 1946-1971, 1972-2001), κατ' αντιστοιχία με τον Taylor (1996, 2002, αναφέρεται 

στο Corbin 2004, σ. 264). 

Για τις περιόδους 1850-1914 και 1915-1959 υπολογίζει την επένδυση ως το λόγο της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης προς το εθνικό εισόδημα, ενώ η αποταμίευση 

υπολογίζεται υπολειμματικά (προσθέτοντας την επένδυση στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών των χωρών). Για το διάστημα 1960-2001, για τις δύο μεταβλητές 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα, ο λόγος της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης προς το ΑΕΠ 

κι η ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση προς το ΑΕΠ (Corbin, 2001, σ.σ. 274, 275 - 

υποσημείωση 20).  

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) για την  ECM εκδοχή τού 

ARDL υποδείγματος της Εξίσωση 2-103 και τα κριτήρια Akaike (εφεξής AIC) και SBC για 

την επιλογή του άριστου αριθμού συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης στο εν λόγω 

υπόδειγμα, διαπιστώνει ότι οι όροι των διαφορών της αποταμίευσης με χρονική υστέρηση 

είναι συστηματικά μη σημαντικοί από άποψη στατιστικής σημαντικότητας, για όλες σχεδόν 

τις παλινδρομήσεις OLS. Τελικά, καταλήγει, πως η άριστη επιλογή είναι αυτή της 

ενσωμάτωσης δύο όρων χρονικής υστέρησης στην εκτιμητική διαδικασία τής Εξίσωση 

2-103. Επιπλέον, δε φαίνεται ν' απαιτείται η ενσωμάτωση στο υπόδειγμα, πρόβλεψης για την 

ύπαρξη ενδεχόμενης χρονικής τάσης στα δεδομένα (Corbin, 2004, σ. 264). 

Στις τριάντα επτά (37) από τις σαράντα οκτώ (48) περιπτώσεις (δώδεκα χώρες, για τις 4 

επιμέρους περιόδους), η Corbin (2004) λαμβάνει τιμή F-στατιστικού, μεγαλύτερη του άνω 

ορίου των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών, για επίπεδα σημαντικότητας 10%, 5% κι 1%, 

γεγονός που σημαίνει την απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης συνολοκλήρωσης 

που υπονοεί η διαδικασία ARDL κι επομένως, την ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμης σχέσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (Corbin, 2004, σ. 264). 

Ειδικά όσον αφορά στη χρονική περίοδο κατά την οποία ίσχυσε το σύστημα των 

κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, για κάποιες από τις χώρες τού δείγματος 

(Αργεντινή, Καναδά, Δανία, Η.Π.Α.), οι F-τιμές του στατιστικού, είναι τέτοιες ώστε να μην 

καθίσταται δυνατή η απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης συνολοκλήρωσης 

επένδυσης - αποταμίευσης. Ειδικότερα για τις Η.Π.Α., η Corbin (2004), θεωρεί πως το 

εύρημα αυτό αποδεικνύει ότι τα μεγάλα κι επίμονα διαχρονικά ελλείμματα του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών των Η.Π.Α. από τις αρχές τις δεκαετίας του '70 και μετά, δε 

συνάδουν με την ύπαρξη μίας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. 
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Το εν λόγω εύρημα έρχεται άλλωστε σε συμφωνία με τ’ αντίστοιχα αποτελέσματα του 

Miller (1988, σ.σ. 33, 34), περί της ύπαρξης συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης - 

αποταμίευσης στις Η.Π.Α. για την προ του 1971 εποχή κι έλλειψης συνολοκλήρωσης για τη 

μετά του 1971 περίοδο (Corbin, 2004, σ.σ. 264, 266). 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας τον εναλλακτικό έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης 

0: 10 H  (βλ. Εξίσωση 2-103), μέσω του γνωστού t-στατιστικού (βλ. υποενότητα 

2.5.8.3), η Corbin διαπιστώνει, ότι και πάλι, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι τιμές 

του στατιστικού είναι μεγαλύτερες του άνω ορίου των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών  κι 

επομένως επιβεβαιώνονται σε γενικές γραμμές τ' αποτελέσματα του ελέγχου με το F-

στατιστικό: γενικά, παρατηρείται συνολοκλήρωση μεταξύ των μεγεθών της επένδυσης και 

της αποταμίευσης, για την πλειοψηφία των χωρών του δείγματος και για το σύνολο σχεδόν 

της υπό εξέταση χρονικής περιόδου (Corbin, 2004, σ. 266). 

Αφ ης στιγμής έχει βρει συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης, η Corbin (2004) 

εστιάζει στην εκτίμηση του συντελεστή 1  της Εξίσωση 2-104, ο οποίος ως γνωστόν, 

εκφράζει τη μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, όπου 121   

και 1 , 2  οι συντελεστές των όρων με χρονική υστέρηση μίας περιόδου τής εξαρτημένης 

και της ανεξάρτητης μεταβλητής τής Εξίσωση 2-103 (Corbin, 2004, σ.σ. 261, 266). Οι 

εκτιμηθείσες τιμές τού 1  είναι γενικά υψηλές κι όχι σημαντικά διαφορετικές της μονάδας, 

γεγονός το οποίο έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση του διαχρονικού περιορισμού του 

προϋπολογισμού της οικονομίας69, σύμφωνα με την οποία, ο βαθμός σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης ισούται μακροπρόθεσμα με την μονάδα (υπάρχει μία σχέση επένδυσης - 

αποταμίευσης 'ένα-προς-ένα').  

Ο περιορισμός της φερεγγυότητας (solvency constraint) του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών (ή αλλιώς, του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας), 

θα σήμαινε ότι, στο υπόδειγμα της Εξίσωση 2-103 οι όροι 1  και 2  είναι ίσοι κι αντίθετου 

πρόσημου70 (Corbin, 2004, σ. 266). Σε είκοσι τρεις (23) από τις τριάντα επτά (37) 

                                                      
69 Η Corbin (2004), προφανώς λανθασμένα, γράφει πως το εύρημα αυτό είναι μη συμβατό με την 
υπόθεση του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας (σ. 266). 
70 Διότι, όπως εξηγήσαμε σχετικά με την Εξίσωση 2-104, ισχύει: 121  . Επομένως, τιμή τού 

συντελεστή 1  ίση με τη μονάδα, σημαίνει ότι οι συντελεστές 1  και 2  είναι ίσοι κι αντίθετου 

πρόσημου, ενώ η μοναδιαία τιμή τού 1  στα πλαίσια της κλασσικής σχέσης FH, σημαίνει βεβαίως 

ένα χαμηλό βαθμό διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου. Υπ' αυτό το πρίσμα, η συνθήκη 21    

εκφράζει τη στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ή αλλιώς, την ισχύ τού διαχρονικού 
περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας. 
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περιπτώσεις, στις οποίες η Corbin διενεργεί τον έλεγχο ισχύος τής συνθήκης 21   , το 

σχετικό στατιστικό F λαμβάνει τιμές, με βάση τις οποίες δεν καθίσταται δυνατή η απόρριψή 

της. Δεδομένου ότι η Corbin έχει ήδη βρει κοντά στη μονάδα τιμές για το συντελεστή 1  

της Εξίσωση 2-104, θεωρεί πως έχει λάβει επαρκείς ενδείξεις περί της στασιμότητας του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών κι άρα, περί της ύπαρξης μίας μακροπρόθεσμης σχέσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (Corbin, 2004, σ.σ. 266, 267). 

Για τις περιπτώσεις χωρών στις οποίες η Corbin έχει βρει συνολοκλήρωση επένδυσης - 

αποταμίευσης και στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τους, αποκτά πλέον  

σημασία ο συντελεστής   της Εξίσωση 2-103 (η Corbin το συμβολίζει με  ). Ο εν λόγω 

συντελεστής αντιστοιχεί στο βαθμό βραχυπρόθεσμης κινητικότητας του κεφαλαίου (κατ' 

αντιστοιχία με το συντελεστή   των υποδειγμάτων ECM, όπως αυτό της Εξίσωση 2-79, 

στο οποίο αναφερθήκαμε στην υποενότητα 2.5.7.2). 

Η Corbin (2004) λαμβάνει γενικά χαμηλές τιμές συντελεστή   για τις περιόδους του 

Χρυσού Κανόνα και των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών κι υψηλότερες για την 

περίοδο του μεσοπολέμου και για την περίοδο των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 

του Bretton Woods, γεγονός που παραπέμπει στην ύπαρξη ενός υψηλού βαθμού 

βραχυπρόθεσμης κινητικότητας του κεφαλαίου, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται άλλωστε κι 

ιστορικά (Corbin, 2004, σ. 270). 

Άλλωστε, σύμφωνα με την Corbin, ο συντελεστής 1  της Εξίσωση 2-103, μπορεί να 

θεωρηθεί πως αντιστοιχεί στην ταχύτητα επαναφοράς του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών στο επίπεδο ισορροπίας του (2004, σ. 269). Χαμηλές εκτιμηθείσες τιμές για το 

συντελεστή 1  σημαίνουν, ότι ο διαχρονικός περιορισμός τού προϋπολογισμού τής 

οικονομίας δεν αποτελεί ιδιαίτερα δεσμευτικό περιορισμό για την υπό εξέταση οικονομία κι 

επομένως, παραπέμπουν σ' έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου. Το αντίθετο 

ισχύει για τις υψηλές τιμές τού συντελεστή.  

Η Corbin παρατηρεί, ότι χαμηλές τιμές συντελεστή   συνοδεύονται από αντίστοιχα 

χαμηλές τιμές συντελεστή 1 , γεγονός που σημαίνει ότι η υψηλή (βραχυπρόθεσμη) 

κινητικότητα του κεφαλαίου συνοδεύεται γενικά από ένα χαμηλό βαθμό προσαρμογής στο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (2004, σ. 270). 

Η Corbin (2004) συμπεραίνει, ότι παρότι είναι δυνατό επένδυση κι αποταμίευση να 

συνδέονται με μία μακροπρόθεσμη σχέση (να είναι μεγέθη συνολοκληρωμένα), κάτι τέτοιο 

δεν αποκλείει την παράλληλη ύπαρξη ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου 
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βραχυπρόθεσμα, η οποία φυσικά, συνοδεύεται συνήθως κι από ένα χαμηλό βαθμό 

προσαρμογής του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών σ' ενδεχόμενους εξωγενείς 

κραδασμούς (σ.σ. 270, 271). 

Στο ίδιο περίπου πνεύμα κινείται κι ο Vikøren (1994). Χρησιμοποιεί δεδομένα για την 

αποταμίευση και την επένδυση της Νορβηγίας, κατά τη χρονική περίοδο 1954-1988, όπου 

ως αποταμίευση ορίζει το λόγο τής καθαρής εθνικής αποταμίευσης προς το καθαρό 

διαθέσιμο εισόδημα κι ως επένδυση, το λόγο της συνολικής καθαρής επένδυσης (πάγιο 

κεφάλαιο κι αποθέματα) προς το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα της χώρας (σ. 144). 

Ο Vikøren χρησιμοποιεί επίσης τη μεθοδολογία ARDL. Ακολουθώντας μία διαδικασία 

επιλογής υποδείγματος 'από το γενικό προς το ειδικό' ('general to specific'), καταλήγει στο 

παρακάτω υπόδειγμα εκτίμησης ARDL: 

ttttttt uSRIRIRSRSRIR   1514231321  , 

Εξίσωση 2-105 

όπου 4113   ttt SRSRSR  (Vikøren, 1994, σ. 147). 

Στο υπόδειγμα της Εξίσωση 2-105, οι όροι 14 tIR  και 15 tSR  διαμορφώνουν το 

μηχανισμό διόρθωσης λαθών (ECM). Συνεπώς, ο λόγος  45   αντιστοιχεί στο βαθμό 

μακροπρόθεσμης κινητικότητας του κεφαλαίου. Πρόκειται για το γνωστό λόγο 

121   του υποδείγματος της Εξίσωση 2-104 (De Vita και Abbott, 2002, σ. 295; 

Corbin, 2004, σ. 261; Kollias, Mylonidis και Paleologou, 2008, σ. 383), τον οποίο 

συναντήσαμε στην υποενότητα 2.5.8.3, όταν αναφερόμαστε στη γενική διατύπωση ενός 

υποδείγματος ARDL, στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία. Άλλωστε, όπως σε 

κάθε υπόδειγμα ECM, ο όρος 1  της Εξίσωση 2-105 αντιστοιχεί στο βαθμό 

βραχυπρόθεσμης κινητικότητας του κεφαλαίου (Vikøren, 1994, σ. 147; βλ. κι Εξίσωση 2-79 

κι υποενότητα 2.5.7.2 της παρούσας διατριβής). 

Προκειμένου να διαγνώσει ενδεχόμενη συνολοκλήρωση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

μέσω του υποδείγματος της Εξίσωση 2-105, ο Vikøren βασίζεται στον έλεγχο που προτείνει 

η Banerjee (1986, αναφέρεται στο Vikøren 1994, σ. 148), σύμφωνα με τον οποίον υπάρχει 

συνολοκλήρωση, εφόσον η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή 4  είναι αρνητική και 

στατιστικά σημαντική. Πράγματι, σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ο Vikøren βρίσκει ότι η 

επένδυση κι η αποταμίευση της Νορβηγίας είναι μεγέθη συνολοκληρωμένα (σ. 148). 

Ωστόσο, ο συντελεστής 1  της Εξίσωση 2-105 εμφανίζεται ως σημαντικά διαφορετικός της 

μονάδας, αλλά όχι και του μηδενός. Στην πραγματικότητα, η εκτιμηθείσα τιμή τού εν λόγω 
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συντελεστή είναι αρνητική και πολύ κοντά στο μηδέν (-0.084) (σ. 149). Το αποτέλεσμα 

αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως ένδειξη ενός πολύ υψηλού βαθμού βραχυπρόθεσμης 

κινητικότητας του κεφαλαίου (σ. 150). 

Πράγματι, από το διάγραμμα των αναγωγικών (recursive) εκτιμήσεων του συντελεστή 1 , ο 

Vikøren διαπιστώνει ότι αυτός, όχι μόνο παρουσιάζεται σταθερά χαμηλός κι αρνητικός, 

αλλά ότι επιπλέον φθίνει διαχρονικά (σ. 150). Επιπρόσθετα, το αντίστοιχο διάγραμμα για το 

λόγο  45  , δείχνει πως αυτός κινείται σταθερά κοντά στη μονάδα διαχρονικά, γεγονός 

που παραπέμπει σε μία απόλυτη συσχέτιση επένδυσης - αποταμίευσης, σε μακροπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα (σ. 151). 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, ο Vikøren (1994) θεωρεί πως έχει αποδείξει, ότι είναι δυνατό η σχέση 

επένδυσης - αποταμίευσης να είναι εκ διαμέτρου διαφορετική σε βραχυπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, γεγονός το οποίο θα πρέπει ν' αποδοθεί στην ισχύ του 

διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας, μάλλον κι όχι σ' ένα χαμηλό 

γενικά βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου (σ.σ. 131, 135, 138). Με μία ισοδύναμη 

διατύπωση, είναι δυνατό να παρατηρείται συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης 

μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα η οικονομία να χαρακτηρίζεται από έναν υψηλότατο 

βαθμό (βραχυπρόθεσμης) κινητικότητας του κεφαλαίου (συντελεστής 1 ) (Vikøren, 1994, 

σ.σ. 140, 151, 152, 153). 

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι η οικονομετρική μεθοδολογία του Vikøren αποδεικνύει τη 

στενή σχέση που συνδέει τα υποδείγματα ARDL και ECM, η οποία έχει αναδειχθεί επαρκώς 

και στην υποενότητα 2.5.8.1 της παρούσας διατριβής. 

Οι Kollias, Mylonidis και Paleologou (2008) χρησιμοποιούν δεδομένα για δεκαπέντε (15) 

χώρες-μέλη τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αναφέρονται στην περίοδο 1962-2002. Ως 

μεγέθη τους χρησιμοποιούν, για τη μεν αποταμίευση τη λεγόμενη 'βασική αποταμίευση', 

όπως την είχαν ορίσει αρχικά οι Baxter και Crucini (1993, αναφέρονται στο Kollias, 

Mylonidis και Paleologou 2006, σ. 382), δηλαδή τη διαφορά της ιδιωτικής και της κρατικής 

κατανάλωσης από το ΑΕΠ. Για το δε σκέλος της επένδυσης, χρησιμοποιούν το σχηματισμό 

ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (gross fixed capital formation). Αμφότερα τα μεγέθη τους 

είναι φυσικά εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του ΑΕΠ τής κάθε χώρας (σ. 382). 

Χρησιμοποιούν αρχικά τρεις ελέγχους στασιμότητας, τον ADF, τον PP και τον KPSS, 

προκειμένου να ελέγξουν το βαθμό ολοκλήρωσης των μεγεθών της επένδυσης και της 

αποταμίευσης (όπως αυτά έχουν ορισθεί παραπάνω). Τ' αποτελέσματα που λαμβάνουν είναι 

ασαφή κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον οι Kollias, Mylonidis και Paleologou (2008) 
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προσφεύγουν τελικά στη μέθοδο ARDL, για τη διάγνωση ενδεχόμενης συνολοκλήρωσης 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης.  

Το υπόδειγμα ARDL, το οποίο χρησιμοποιούν είναι της μορφής της Εξίσωση 2-103. 

Για οκτώ (8) από τις συνολικά δεκαπέντε (15) χώρες τού δείγματός τους (Αυστρία, Βέλγιο, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία κι Η.Β.), οι Kollias, Mylonidis και 

Paleologou (2008) βρίσκουν συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης (τιμές F-

στατιστικού και t-στατιστικού μεγαλύτερες του άνω ορίου των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών, 

με την εξαίρεση του Βελγίου, για το οποίο η τιμή του t-στατιστικού είναι μικρότερη του 

κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών) (σ. 384).  

Για τις χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Σουηδία κι Ολλανδία, δεν είναι δυνατό 

ν’ απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της έλλειψης συνολοκλήρωσης (τιμές και των δύο 

στατιστικών, μικρότερες του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών) (σ. 384).   

Τέλος, για την περίπτωση της Πορτογαλίας, αμφότερες οι τιμές των στατιστικών βρίσκονται 

εντός του διαστήματος που ορίζεται από το άνω και κάτω όριο των κρίσιμων τιμών κι ως εκ 

τούτου, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί με βεβαιότητα κάποιο συμπέρασμα, σε σχέση με τη 

ύπαρξη ή μη συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης (Kollias, Mylonidis και 

Paleologou, 2006, σ. 384). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, οι Kollias, Mylonidis και Paleologou (2008) τα εκλαμβάνουν 

ως εξίσου ασαφή κι εκτιμούν πως είναι δύσκολο να οδηγήσουν σ' ασφαλή συμπεράσματα 

σχετικά με το βαθμό διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου ή με την ισχύ ή μη του 

'παράδοξου FH' (σ. 384). 

Το γεγονός βέβαια του ευρήματος της έλλειψης συνολοκλήρωσης για ανεπτυγμένες, 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Σουηδία κι Ολλανδία, ίσως 

δεν είναι ιδιαίτερα αναντίστοιχο με τη γενικότερη διαίσθηση που συνδέει το 'παράδοξο FH' 

με τη θεωρία τής συνολοκλήρωσης και την υπόθεση του διαχρονικού περιορισμού τού 

προϋπολογισμού της οικονομίας. Χώρες μ' απελευθερωμένες αγορές κεφαλαίου και μ’ ένα 

γενικά χαμηλό βαθμό κρατικής παρεμβατικότητας, όπως η Ολλανδία ή η Δανία, είναι 

μάλλον λογικό, να εμφανίζουν μη συνολοκληρωμένες επένδυση κι αποταμίευση. Αντίθετα, 

χώρες με γνωστές παραδοσιακά δυσκαμψίες στους μηχανισμούς τής ελεύθερης διακίνησης 

των κεφαλαίων, με υψηλούς βαθμούς γραφειοκρατίας, οι οποίες συστηματικά εμφανίζουν 

δυσκολίες ένταξης στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, όπως για παράδειγμα η 

Ελλάδα ή η Ισπανία, είναι πιο πιθανό να εμφανίζουν συνολοκληρωμένες επένδυση κι 
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αποταμίευση, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα εμπειρικά αποτελέσματα των Kollias, 

Mylonidis και Paleologou (2006). 

Λόγω των παραπάνω 'αντιφατικών' αποτελεσμάτων, όπως τουλάχιστον τα εκλαμβάνουν οι 

ίδιοι, οι Kollias, Mylonidis και Paleologou απομονώνουν εν συνεχεία τις χώρες για τις 

οποίες έχουν βρει συνολοκλήρωση και συνεχίζουν με την εκτίμηση του συντελεστή της 

μακροπρόθεσμης σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης: πέντε (5) από τις χώρες του δείγματος 

(Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία κι Η.Β.), παράγουν εκτιμηθείσες τιμές συντελεστή 

1  που κυμαίνονται από 0.59-0.88, παραπέμποντας σ’ ένα μέτριο, έως χαμηλό βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου για τις χώρες αυτές. Για το Λουξεμβούργο και την 

Πορτογαλία οι εκτιμηθείσες τιμές του 1  είναι στατιστικά μη σημαντικές, γεγονός που ίσως 

θα πρέπει να ερμηνευθεί ως μία ένδειξη υψηλής κινητικότητας του κεφαλαίου γι' αυτές τις 

χώρες. Τέλος, για την περίπτωση του Βελγίου και της Ιταλίας, οι άνω της μονάδας 

εκτιμηθείσες τιμές του 1 , σύμφωνα με τους Kollias, Mylonidis και Paleologou (2008), 

παραπέμπουν ενδεχομένως στην ερμηνεία των Sachsida και Gaetano (2000, αναφέρονται 

στο Kollias, Mylonidis και Paleologou 2006, σ. 384), σύμφωνα με την οποία,  ένας υψηλός 

βαθμός σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης αντικατοπτρίζει την υποκαταστασιμότητα μεταξύ 

εγχώριας κι εξωτερικής αποταμίευσης κι όχι απαραίτητα ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας 

του κεφαλαίου. 

Συνολικά, οι συγγραφείς ομολογούν, ότι η χρησιμοποίηση της μεθόδου ARDL στο δείγμα 

τους των δεκαπέντε (15) χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, δεν αποκαλύπτει κάποιο συγκεκριμένο 

υπόδειγμα συμπεριφοράς των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης για τις εν λόγω 

χώρες, με βάση το μέγεθος, το επίπεδο ανάπτυξης ή τη δομή των κεφαλαιαγορών της κάθε 

μίας κι επομένως, τ' αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου που 

τις χαρακτηρίζει, θα πρέπει να κριθούν ως ασαφή (Kollias, Mylonidis και Paleologou, 2008, 

σ. 386).  

Ο Singh (2008) εξετάζει την ισχύ τού 'παράδοξου FH' ειδικά για την περίπτωση της Ινδίας, 

χρησιμοποιώντας δεδομένα για την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση και το σχηματισμό 

ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου τής χώρας (αμφότερα τα μεγέθη εκπεφρασμένα ως ποσοστά 

επί του ΑΕΠ), τα οποία αναφέρονται στη χρονική περίοδο που εκτείνεται από το 1950-'51, 

έως το 2001-'02 (Singh, 2008, σ. 1066). 

Μεταξύ πολλών διαφορετικών εκτιμητικών διαδικασιών, χρησιμοποιεί κι αυτήν της ARDL, 

λόγω τού ότι οι διάφοροι έλεγχοι στασιμότητας παράγουν αντιφατικά αποτελέσματα σχετικά 

με το βαθμό ολοκλήρωσης των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης της Ινδίας. Το 
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υπόδειγμα εκτίμησης που χρησιμοποιεί τελικά, είναι αυτό της Εξίσωση 2-103. Λαμβάνει 

τιμές F-στατιστικού, οι οποίες απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση της έλλειψης 

συνολοκλήρωσης ( 0: 210  H ) και τιμές t-στατιστικού, οι οποίες απορρίπτουν τη 

μηδενική υπόθεση 0: 10 H , αποτελέσματα που κατατείνουν προς την ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης για την Ινδία (σ. 1073). 

Εκτιμώντας εν συνεχεία το υπόδειγμα της Εξίσωση 2-104, ο Singh (2008) λαμβάνει τιμή 

συντελεστή 1  ίση με 0.9383, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη μίας σχέσης επένδυσης - 

αποταμίευσης σχεδόν 'ένα-προς-ένα' κι η οποία έρχεται σε συμφωνία με τ' αποτελέσματα 

όλων των υπόλοιπων εκτιμητικών διαδικασιών που έχει χρησιμοποιήσει σ' άλλα σημεία του 

άρθρου του (Singh, 2008, σ. 1073). 

Ο Özmen (2007) χρησιμοποιεί ετήσια δεδομένα για την ακαθάριστη εθνική αποταμίευση 

( sav ), το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ( inv ), το επίπεδο 

χρηματοοικονομικής ανάπτυξης71 ( fin ) και το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών 

( ERR )72 κάποιων από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Β. Αφρικής (Αλγερία, 

Αίγυπτος, Ιράν, Ισραήλ, Ιορδανία, Μαρόκο, Σαουδική Αραβία, Συρία, Τυνησία και 

Τουρκία), για τη χρονική περίοδο 1976-2001.. 

Εκτός της ανάλυσης μεικτών στοιχείων, ο Özmen προβαίνει και σε μία ανάλυση ARDL των 

ετήσιων δεδομένων του. Το τελικό υπόδειγμά του είναι της μορφής: 
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Εξίσωση 2-106 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει συνολοκλήρωση επένδυσης - αποταμίευσης, η 

εξίσωση η οποία δίδει τη μακροπρόθεσμη σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη σύμφωνα με τη 

διαδικασία ARDL, είναι η εξής: 

ttttt ERRfinsavinv   1210 , 

Εξίσωση 2-107 

κατ' αντιστοιχία με την Εξίσωση 2-104, την οποία συναντήσαμε στην υποενότητα 2.5.8.3. 

                                                      
71 Ως υποκαταστάτρια μεταβλητή για το επίπεδο χρηματοοικονομικής ανάπτυξης ο Özmen 
χρησιμοποιεί το λόγο του συνόλου των ρευστοποιήσιμων στοιχείων παθητικού (liquid liabilities) των 
τραπεζών κι άλλων ενδιάμεσων της κάθε χώρας, προς το ΑΕΠ της (Özmen, 2007, σ. 1135). 
72 Ως υποκαταστάτρια μεταβλητή για το καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο Özmen 
χρησιμοποιεί την κλίμακα (με εύρος τιμών 1-5) που πρότειναν οι Reinhart και Rogoff (2004), με τις 
μεγαλύτερες τιμές ν' αντιστοιχούν σε πιο ευέλικτα καθεστώτα (συναλλαγματικών ισοτιμιών) (Özmen, 
2007, σ. 1135). 
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Ο Özmen εκτιμά το ARDL υπόδειγμα της Εξίσωση 2-106, με και χωρίς τις επιπλέον 

μεταβλητές fin  και ERR . Όταν τις συμπεριλαμβάνει, παρατηρεί ότι, στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες η τιμές του F-στατιστικού (της ARDL ανάλυσης) κατατείνουν προς την  ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, τότε κι ο συντελεστής 1  της  

Εξίσωση 2-107 (ο οποίος, υπενθυμίζουμε, αντιστοιχεί στο συντελεστή   κατά FH) 

λαμβάνει υψηλές και στατιστικά σημαντικές τιμές. Μόνες εξαιρέσεις αποτελούν η Αίγυπτος, 

η Συρία και το Μαρόκο, με μικρές (ή κι αρνητικές) τιμές συντελεστή 1 , παρότι η επένδυση 

κι η αποταμίευσή τους εμφανίζονται ως συνολοκληρωμένες (Özmen, 2007, σ.σ. 1136, 

1137).   

Για τις παραπάνω χώρες (πλην Αιγύπτου, Συρίας και Μαρόκου), θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι χαρακτηρίζονται από ένα χαμηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου στα 

πλαίσια της λογικής του 'παράδοξου FH'. Όμως, με βάση το παραπάνω πείραμά του, ο 

Özmen εμφανίζεται σκεπτικιστής: ένας υψηλός βαθμός σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης 

είναι πιθανό να οφείλεται σ' ενδογενή στόχευση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών εκ 

μέρους της κεντρικής κυβέρνησης μία ανοικτής οικονομίας, υπό καθεστώς σταθερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (σ. 1136). Επίσης, μία χαμηλή εκτιμηθείσα τιμή του 

συντελεστή 1  της Εξίσωση 2-107, είναι δυνατό να οφείλεται, όχι τόσο σ' έναν υψηλό 

βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, αλλά μάλλον στην ανεπάρκεια των εσωτερικών 

μηχανισμών χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης της οικονομίας, η οποία αδυνατεί να 

κατακρατήσει το σύνολο της εγχώριας αποταμίευσης στο εσωτερικό της, διοδεύοντας ένα 

μέρος της προς τις ξένες κεφαλαιαγορές (Özmen, 2007, σ. 1136). 

Υπ' αυτήν την έννοια, οι υψηλές τιμές συντελεστή 1  κι η συνολοκλήρωση επένδυσης - 

αποταμίευσης για την πλειοψηφία των χωρών του δείγματός του, εικάζει ο Özmen, είναι 

πολύ πιθανό να οφείλονται ακριβώς στην έλλειψη ενός ικανοποιητικού επιπέδου 

εσωτερικών διαμεσολαβητικών μηχανισμών για τις χώρες αυτές και δε σημαίνουν 

απαραίτητα την επιβεβαίωση του 'παράδοξου FH'. Αντιστρόφως, οι χαμηλές ή κι αρνητικές 

τιμές συντελεστή 1  για ορισμένες από τις χώρες του δείγματος, δε σημαίνουν κατ' ανάγκη 

υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου, αλλά είναι πολύ πιθανό να οφείλονται στη γενικότερη 

υπανάπτυξη που χαρακτηρίζει τις κεφαλαιαγορές τους, η οποία επιδρά ανασταλτικά στους 

μηχανισμούς εκείνους, οι οποίοι θα συνέδεαν κατά τρόπο συνεκτικό την επένδυση και την 

αποταμίευσή τους (Özmen, 2007, σ. 1138). 
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρατίθεται μία σειρά ορισμών κάποιων βασικών λογιστικών μεγεθών 

τού Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών (System of National Accounts - SNA)73, με 

παραπομπές τόσο στην έκδοση του 1993 (1993 SNA), όσο και στην πιο πρόσφατη του 2008 

(SNA 2008), πάντοτε στη συνάφεια τους με το 'παράδοξο FH'.  

Έχει καταβληθεί προσπάθεια εύρεσης των κατάλληλων λογιστικών μεγεθών του SNA, τα 

οποία ν’ αντιστοιχούν μ' όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια στην αρχική συλλογιστική των 

ίδιων των FH (1980), ότι δηλαδή, μπορούμε να εξετάσουμε το βαθμό σχέσης μεταξύ της 

ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης και της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης 

συγκεκριμένης οικονομίας, ως ένα μέτρο της κινητικότητας του κεφαλαίου που τη 

χαρακτηρίζει. Καταλήγουμε, ότι τα πιο αντιπροσωπευτικά μεγέθη είναι, για τη μεν 

'ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση', το μέγεθος της Ακαθάριστης Αποταμίευσης (Gross 

Saving), εξισωτικό μέγεθος (balancing item) του Λογαριασμού Διάθεσης του Εισοδήματος 

(Use of Income Account), για τη δε 'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση', το (κατάλληλα 

τροποποιημένο) μέγεθος του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (Gross Fixed 

Capital Formation - GFCF) του Λογαριασμού Κεφαλαίου (Capital Account) του SNA.  

Βασική συνεισφορά του παρόντος κεφαλαίου, όπως κι όλης της διατριβής σε σχέση με τη 

μελέτη τού 'παράδοξου FH', ελπίζουμε πως αποτελεί η προσπάθειά μας ν' απομονώσουμε, 

με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια, το αμιγώς 'εγχώριο' σκέλος της συνολικής 

ακαθάριστης επένδυσης, όπως άλλωστε θεώρησαν πως το έπραξαν κι οι ίδιοι οι FH (1980). 

Το μέγεθος στο οποίο οι FH αναφέρονταν ως 'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση' (gross 

domestic investment), αποτελεί την παλαιότερη ονομασία του μεγέθους εκείνου που σήμερα 

ονομάζεται Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (Gross Fixed Capital Formation - 

GFCF) στα πλαίσια του SNA και το οποίο, όπως θα φανεί καλύτερα στη συνέχεια του 

παρόντος κεφαλαίου, περιλαμβάνει κι επένδυση η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από ξένους 

κεφαλαιακούς πόρους. 

Τελικά, εξετάζοντας εναλλακτικούς τρόπους 'αποκάθαρσης' του GFCF από τους ξένους 

επενδυτικούς πόρους, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν παρεισφρήσει στην εγχώρια επένδυση 

συγκεκριμένης χώρας, προτείνουμε ως πιο αποτελεσματικό τρόπο, την αφαίρεση από το 

                                                      
73 Πρόκειται για τα διεθνή πρότυπα των Εθνικών Λογαριασμών, για τη σύνταξη των οποίων 
συνεργάζονται μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (International Monetary Fund - IMF), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) και τα Ηνωμένα 
Έθνη (United Nations). 
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μέγεθος GFCF των εισαγωγών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στις οποίες έχει προβεί 

συγκεκριμένη οικονομία (βλ. υποενότητα 3.6.3). 

Εκτός των δύο εκδόσεων του SNA (1993 SNA και 2008 SNA), στις οποίες γίνεται εκτενής 

αναφορά στο κείμενο που θ' ακολουθήσει, έχει χρησιμοποιηθεί επίσης και το εγχειρίδιο 

Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (2008) 

(εφεξής BPM6), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF). Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ 

του συστήματος SNA και του BOP (Balance of Payments), έγκειται στο ότι το πρώτο δίδει 

έμφαση στην καταγραφή των συναλλαγών μίας οικονομίας οι οποίες έχουν εγχώριο 

χαρακτήρα, ενώ το δεύτερο, εστιάζει στις συναλλαγές διεθνούς χαρακτήρα, δηλαδή στις 

οικονομικές σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένης οικονομίας και του υπόλοιπου κόσμου. 

Όπου αυτό έχει κριθεί απαραίτητο, παρατίθενται πίνακες ή αποσπάσματά τους, κυρίως υπό 

τη μορφή παραρτημάτων στο τέλος της διατριβής, οι οποίοι παρουσιάζουν περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή των διαφόρων λογαριασμών του SNA. Ιδιαίτερη έμφαση 

έχει δοθεί στους λεγόμενους πίνακες προσφοράς - χρήσεων (supply - use tables) κι εισόδου - 

εξόδου (input - output tables), διότι όπως εξηγούμε και παραπάνω, από τις τρεις συνολικά 

λύσεις που προτείνουμε για την απομόνωση τού μέρους εκείνου του GFCF το οποίο 

προέρχεται από ίδιους πόρους, η τρίτη, αυτή δηλαδή της αφαίρεσης των εισαγωγών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων από το GFCF, είναι εκείνη η οποία διανοίγει τις πιο ευοίωνες 

προοπτικές για περαιτέρω έρευνα στο χώρο τού 'παράδοξου FH' κι αυτή που ελπίζουμε πως 

αποτελεί την κύρια συνεισφορά μας στη μελέτη του. 
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3.2 Ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση (Gross domestic saving) 

Το μέγεθος της ακαθάριστης αποταμίευσης (gross saving), εντός του συστήματος των 

εθνικών λογαριασμών, αποτελεί το εξισωτικό μέγεθος (balancing item) και των δύο 

εκδοχών74 τού Λογαριασμού Διάθεσης του Εισοδήματος (Use of Income Account), που 

συντάσσονται εντός του SNA. 

Ως τέτοιο, αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνο του διαθέσιμου εισοδήματος μίας οικονομίας, το 

οποίο δε χρησιμοποιείται με σκοπό την τελική κατανάλωση αγαθών κι υπηρεσιών (System 

of National Accounts 2008, 2010, σ. 182) και το οποίο επομένως, μπορεί να διατεθεί, 

εφόσον είναι θετικό, για την απόκτηση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων ή για την κάλυψη 

υποχρεώσεων (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 183). Μία αρνητική 

αποταμίευση, σημαίνει κατ' επέκταση, είτε ότι κάποια περιουσιακά στοιχεία (assets) 

συγκεκριμένης οικονομίας έχουν ρευστοποιηθεί, είτε ότι κάποιες υποχρεώσεις της  

(liabilities) έχουν αυξηθεί (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 183). 

Για μία εικόνα των δύο εκδοχών του Λογαριασμού Διάθεσης του εισοδήματος, 

παραπέμπουμε στον Πίνακας Παραρτημάτων 1 και τον Πίνακας Παραρτημάτων 2. 

Η αποταμίευση και στις δύο εκδοχές του λογαριασμού Διάθεσης του Εισοδήματος, 

εμφανίζεται τόσο ως Ακαθάριστη (gross), όσο κι ως Καθαρή (net). Στα πλαίσια της 

συλλογιστικής FH, κατάλληλο προς μελέτη μέγεθος είναι η Ακαθάριστη Αποταμίευση 

(Gross Saving), λόγω των μεγάλων διαφορών στον υπολογισμό των αποσβέσεων, μεταξύ 

διαφορετικών χωρών. 

 

                                                      
74 Οι δύο εκδοχές του Λογαριασμού Διάθεσης του Εισοδήματος (Use of Income Account), 
διαφοροποιούνται στο ότι η μία εκ των δύο, αυτή του Προσαρμοσμένου Λογαριασμού Διάθεσης του 
Εισοδήματος (Adjusted Use of Income Account), ενσωματώνει τα μεγέθη του Προσαρμοσμένου 
Διαθέσιμου Εισοδήματος (Adjusted Disposable Income) και της Πραγματικής Τελικής Κατανάλωσης 
(Actual Final Consumption), αντί του Διαθέσιμου Εισοδήματος (Disposable Income) και της Τελικής 
Κατανάλωσης (Final Consumption) που περιλαμβάνει ως βασικά λογιστικά μεγέθη της, η άλλη. Το 
Προσαρμοσμένο Διαθέσιμο Εισόδημα των νοικοκυριών μίας οικονομίας προκύπτει εάν προσθέσουμε 
στο Διαθέσιμο Εισόδημά τους την αξία των εισπρακτέων κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος (social 
transfers in kind receivable), ενώ το αντίστοιχο Προσαρμοσμένο Διαθέσιμο Εισόδημα των 
επιχειρήσεων, προκύπτει εάν από το Διαθέσιμο Εισόδημά τους αφαιρέσουμε την αξία των πληρωτέων 
κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος (social transfers in kind payable). Κατ' αντιστοιχία, η Πραγματική 
Τελική Κατανάλωση των νοικοκυριών προκύπτει εάν στην Τελική τους Κατανάλωση προσθέσουμε 
την αξία των εισπρακτέων κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος (social transfers in kind receivable), 
ενώ η αντίστοιχη των επιχειρήσεων, εάν από την Τελική τους Κατανάλωση, αφαιρέσουμε την αξία 
των πληρωτέων κοινωνικών μεταβιβάσεων σε είδος (social transfers in kind payable). Κατά συνέπεια, 
το εξισωτικό μέγεθος (balancing item) της αποταμίευσης, είναι το ίδιο και με τις δύο εκδοχές τού 
Λογαριασμού Διάθεσης του Εισοδήματος (System of National Accounts 1993 - The Use of Income 
Account, 2010). 
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3.3 Σχηματισμός ακαθάριστου κεφαλαίου (Gross capital formation 

- GCF) 

Σύμφωνα με τον ορισμό του 2008 SNA: 

'Ο σχηματισμός ακαθάριστου κεφαλαίου (Gross Capital Formation - GCF), ισοδυναμεί με τη 

συνολική αξία του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (Gross Fixed Capital 

Formation - GFCF), τις Αλλαγές στα Αποθέματα (changes in inventories) και τις 

Αποκτήσεις μείον τις Διαθέσεις Αντικειμένων Αξίας (acquisitions less disposals of 

valuables)' (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 198).  

Το μέγεθος GCF επομένως, αποτελεί υπερσύνολο του GFCF. Και τα δύο αποτελούν βασικά 

μεγέθη του Λογαριασμού Κεφαλαίου (Capital Account), εντός του Συστήματος Εθνικών 

Λογαριασμών 2008 (2008 SNA). Για ένα παράδειγμα του Λογαριασμού Κεφαλαίου 

παραπέμπουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Στη συνέχεια παρατίθεται ο ορισμός και μια πιο 

αναλυτική αναφορά στην ακριβή σύνθεση του GFCF - το σημαντικότερο συστατικό 

στοιχείο του GCF. 

 

3.4 Σχηματισμός  ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου - Gross fixed 

capital formation (GFCF) 

Σύμφωνα και πάλι με το σχετικό ορισμό του 2008 SNA: 

'Ο σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (Gross Fixed Capital Formation - GFCF) 

αποτελείται από τη συνολική αξία των αποκτήσεων, μείον τις διαθέσεις παγίων 

περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένου παραγωγού, κατά τη διάρκεια της λογιστικής 

περιόδου, συν συγκεκριμένες δαπάνες υπηρεσιών, οι οποίες αυξάνουν την αξία των μη 

παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 198)'. 

Παρακάτω, παρατίθεται μία σύνοψη των συστατικών μερών του λογιστικού μεγέθους 

GFCF, σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του SNA, δηλ. τη 1993 SNA, όπως προκύπτει 

ειδικότερα από το υποκεφάλαιο που αναφέρεται στο Λογαριασμό Κεφαλαίου τού 

Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών75. 

 

 

                                                      
75 1993 SNA. (2010) 1993 SNA - X. THE CAPITAL ACCOUNT [Internet]. Available from:  

< http://unstats.un.org/unsd/sna1993/tocLev8.asp?L1=10&L2=1 > [Accessed 17 October 2009] 
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3.4.1 Κατηγορίες σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF)  

 Η συνολική απόκτηση, μείον τη συνολική διάθεση, νέων ή υπαρχόντων απτών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (βλ. υποενότητα 3.4.2), τα οποία υποδιαιρούνται, ανά τύπο 

περιουσιακού στοιχείου, σε: 

 Κατοικίες (βλ. 3.4.2.1). 

 Άλλα κτίρια και κατασκευές (βλ. υποενότητα 3.4.2.2). 

 Μηχανήματα κι εξοπλισμό (βλ. 3.4.2.3). 

 Καλλιέργειες - δέντρα και ζωντανά - τα οποία χρησιμοποιούνται κατ' επανάληψη, για 

την παραγωγή προϊόντων, όπως φρούτα, καουτσούκ, γάλα κ.τ.λ. (βλ. υποενότητα 

3.4.2.4). 

 Η συνολική απόκτηση, μείον τη συνολική διάθεση, νέων ή υπαρχόντων μη απτών 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων (βλ. υποενότητα 3.4.3), τα οποία υποδιαιρούνται, ανά 

τύπο περιουσιακού στοιχείου, σε: 

 Μεταλλεύματα (βλ. υποενότητα  3.4.3.1). 

 Λογισμικό Η/Υ (βλ. υποενότητα 3.4.3.2). 

 Διασκέδαση, λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά πρωτότυπα (βλ. υποενότητα 3.4.3.3). 

 Άλλα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. υποενότητα 3.4.3.4). 

 Οι μεγάλης κλίμακας βελτιώσεις σε απτά, μη παραχθέντα περιουσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανόμενης της γης (βλ. υποενότητα 3.4.4). 

 Κόστη τα οποία συνδέονται με μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας μη παραχθέντων περιουσιακών 

στοιχείων (βλ. υποενότητα 3.4.5). 

(System of National Accounts 1993 - The Capital Account, 2010). 

Ακολουθεί μία αναλυτικότερη παρουσίαση των παραπάνω βασικών συστατικών μερών τού 

GFCF. 

 

3.4.2 Η έννοια των υπαρχόντων (απτών ή μη απτών) πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων, γενικά (Existing (tangible or non-
tangible) fixed assets).  

Σύμφωνα με το σχετικό ορισμό του 2008 SNA: 'Απτό πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι 

εκείνο, του οποίου η αξία είχε συμπεριληφθεί στο απόθεμα του πάγιου κεφαλαίου μίας 

τουλάχιστον παραγωγικής μονάδας, εντός της εγχώριας οικονομίας, σε κάποια 
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προγενέστερη χρονική στιγμή, είτε κατά την τρέχουσα, είτε κατά την αμέσως προηγούμενη 

λογιστική χρήση' (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 199). Ακολουθούν κάποιες 

επιπλέον χρήσιμες εννοιολογικές διευκρινίσεις - ειδικές περιπτώσεις: 

 Όταν η ιδιοκτησία ενός υπαρκτού πάγιου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται από 

έναν παραγωγό, κάτοικο76 συγκεκριμένης χώρας, σε κάποιον άλλον, η αξία του 

περιουσιακού στοιχείου που πωλείται, ανταλλάσσεται ή μεταβιβάζεται, καταγράφεται 

ως αρνητικός σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου απ' τον πρώτο κι ως θετικός 

σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου απ' το δεύτερο. Το θετικό ακαθάριστο 

πάγιο κεφάλαιο που καταγράφεται απ' τον αγοραστή ή γενικά υποδοχέα του πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει σε αξία το αρνητικό ακαθάριστο πάγιο κεφάλαιο 

που καταγράφεται απ' τον πωλητή ή μεταβιβάζοντα το πάγιο περιουσιακό στοιχείο, 

κατά την αξία των κοστών μεταβίβασης ιδιοκτησίας, τα οποία βαρύνουν τον αγοραστή 

(System of National Accounts 2008, 2010, σ. 199). 

 Εάν συγκεκριμένο, υπάρχον, μη μετακινήσιμο, πάγιο περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα 

κτίριο, πωληθεί σε μη κάτοικο, συμβατικά, ο τελευταίος θεωρείται πως αγοράζει ένα 

χρηματοοικονομικό (κι όχι απτό, πάγιο) περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αποτελεί μέρος 

της καθαρής θέσης (equity) μίας νοητής77 θεσμικής μονάδας - κατοίκου, ενώ η νοητή 

αυτή μονάδα - κάτοικος θεωρείται πως είναι αυτή η οποία αγοράζει το εν λόγω 

περιουσιακό στοιχείο, κατά τρόπο ώστε τελικά, η πώληση κι η αγορά του περιουσιακού 

στοιχείου να λαμβάνει χώρα μεταξύ μονάδων - κατοίκων (System of National Accounts 

2008, 2010, σ. 199).  

                                                      
76 Πρόκειται για την έννοια του 'resident institutional unit', η οποία, σύμφωνα με το Balance of 
Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6), ορίζεται ως εξής: 'An 
institutional unit is resident in an economic territory when there exists, within the economic territory, 
some location, dwelling, place of production, or other premises on which or from which the unit 
engages and intends to continue engaging, either indefinitely or over a finite period of time, in 
economic activities and transactions on a significant scale' (BPM6 - Pre-publication Draft, 2008, σ. 
96). 
77 Πρόκειται για την έννοια του 'notional resident institutional unit'. Το 2008 SNA, εξηγεί ότι: 'Μη 
μετακινήσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως η γη κι άλλοι φυσικοί πόροι, καθώς και κτίρια κι άλλες 
κατασκευές, αντιμετωπίζονται σα να ανήκουν σε θεσμικές μονάδες-κατοίκους (resident institutional 
units), εκτός μίας ειδικής περίπτωσης. Εάν ο νόμιμος κάτοχος είναι στην πραγματικότητα μη-
κάτοικος, μία τεχνητή μονάδα, η οποία καλείται νοητή μονάδα-κάτοικος, δημιουργείται εντός του 
SNA. Η εν λόγω νοητή μονάδα-κάτοικος καταγράφεται ως η ιδιοκτήτρια του περιουσιακού στοιχείου 
κι ως λαμβάνουσα το ενοίκιο ή τα ενοίκια, τα οποία προκύπτουν από το περιουσιακό στοιχείο. Ο 
νόμιμος κάτοχος, στην ουσία κατέχει την καθαρή θέση της νοητής μονάδας-κατοίκου, η οποία 
συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο και λαμβάνει εισοδήματα από τη μονάδα-κάτοικο, με τη μορφή 
των εισοδημάτων ιδιοκτησίας, τα οποία πληρώνονται στο εξωτερικό' (System of National Accounts 
2008, 2010, σ. 199).  
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Η έννοια της νοητής μονάδας - κατοίκου, είναι ιδιαίτερα σημαντική εντός του SNA και του 

BOP (Balance of Payments). Πρόκειται στην ουσία για μία σύμβαση λογιστικής 

απεικόνισης. Δεν αναιρεί φυσικά το πραγματικό γεγονός της διενέργειας συναλλαγών 

μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων στην πραγματική οικονομική ζωή, πράγμα που αυτόματα 

υπονοεί πως στο μέγεθος του GFCF και κατ' επέκταση, σ' αυτό του υπερσυνόλου του GCF, 

παρεισφρέουν στην πραγματικότητα πόροι, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό κι οι 

οποίοι κατευθύνονται κυρίως στην αγορά γης και γενικότερα μη μετακινήσιμων, πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, εντός συγκεκριμένης οικονομίας. 

 Η έννοια του πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη μ' αυτήν του 

διαρκούς αγαθού: ορισμένα διαρκή αγαθά, όπως επί παραδείγματι κάποια οχήματα, 

είναι δυνατόν να καταγραφούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία ή ως καταναλωτικά 

διαρκή αγαθά, ανάλογα με τον ιδιοκτήτη τους και το σκοπό στον οποίον υπακούει η 

χρήση τους. Εάν η ιδιοκτησία ενός τέτοιου είδους αγαθού μεταβιβαζόταν από μία 

επιχείρηση σ' ένα νοικοκυριό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την τελική 

κατανάλωση εκ μέρους του νοικοκυριού, τότε, αρνητικός σχηματισμός ακαθάριστου 

πάγιου κεφαλαίου θα έπρεπε να καταγραφεί για τη μεταβιβάζουσα επιχείρηση και 

θετική δαπάνη κατανάλωσης για το νοικοκυριό. Εάν αντίστοιχα, ένα όχημα το οποίο 

κατέχει ένα νοικοκυριό επρόκειτο ν' αποκτηθεί από μία επιχείρηση, θα καταγραφόταν 

ως μία απόκτηση ενός 'νέου' (σ' αντιδιαστολή με το 'υπάρχον') πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου από την επιχείρηση (παρότι το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να 

μην είναι όντως 'νέο', αλλά να προϋπήρχε) κι ως μία αρνητική δαπάνη κατανάλωσης 

από το νοικοκυριό που το μεταβιβάζει (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 

199). 

Ακολουθεί σύντομη αναφορά στα επιμέρους συστατικά στοιχεία της κατηγορίας των 

υπαρχόντων, απτών πάγιων περιουσιακών στοιχείων (existing tangible fixed assets), η οποία 

υπενθυμίζουμε, αποτελεί με τη σειρά της βασικό συστατικό στοιχείο του GFCF. 

 

3.4.2.1 Κατοικίες (dwellings) 

Οι κατοικίες είναι κτίρια ή τμήματα κτιρίων, τα οποία είναι προορισμένα να 

χρησιμοποιούνται εξ' ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο, ως τόποι διαμονής, 

συμπεριλαμβανομένων των οιωνδήποτε άλλων σχετικών υποδομών, όπως χώροι 

στάθμευσης αυτοκινήτων, με όλα τα λοιπά μόνιμα προσαρτήματά τους, τα οποία συνήθως 

είναι εγκατεστημένα στις κατοικίες.  
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Ως παραδείγματα, μπορούν ν' αναφερθούν: κτίρια μονών ή και πολλαπλών κατοικιών, 

κτίρια κατοικιών για κοινότητες, συγκροτήματα κατοικιών για συνταξιούχους, ξενώνες, 

ορφανοτροφεία, προκατασκευασμένα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται για 

στέγαση ή τα οποία συνδέονται με τη στέγαση (όπως γκαράζ) (System of National Accounts 

2008, 2010, σ. 202). 

 

3.4.2.2 Άλλα κτίρια και κατασκευές (Other buildings and structures) 

Περιλαμβάνουν κτίρια τα οποία δεν προορίζονται για κατοικίες, άλλες κατασκευές και 

βελτιώσεις γης. 

 

Άλλα κτίρια, εκτός από τις κατοικίες (Buildings other than dwellings) 

Περιλαμβάνουν ολόκληρα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, τα οποία δεν προορίζονται για 

κατοικίες. Προσαρτήματα, λοιπές εγκαταστάσεις κι εξοπλισμός, που αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματα των κτιρίων, περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. 

Ως παραδείγματα άλλων, εκτός των κατοικιών, κτιρίων, μπορούν ν' αναφερθούν: οι 

αποθήκες, τα βιομηχανικά κτίρια, τα εμπορικά κτίρια, τα κτίρια τα οποία προορίζονται για 

διασκέδαση, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι φυλακές κ.τ.λ. 

(System of National Accounts 2008, 2010, σ.σ. 203, 204).  

Στην υποκατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα μνημεία, λόγω της συγκεκριμένης 

ιστορικής, εθνικής, τοπικής, θρησκευτικής ή συμβολικής τους σημασίας (System of National 

Accounts 2008, 2010, σ. 204). 

 

Άλλες κατασκευές (Other structures) 

Στην υποκατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται κατασκευές, διαφορετικές των κτιρίων, 

συμπεριλαμβανόμενου του κόστους των δρόμων, των αποχετεύσεων κ.τ.λ.  

Παραδείγματα άλλων κατασκευών, αποτελούν: οι δρόμοι γενικά, οι εθνικές οδοί, οι 

σιδηρόδρομοι, οι αεροδιάδρομοι, οι γέφυρες, οι ανυψωμένες εθνικές οδοί, οι πλωτοί 

δίαυλοι, τα λιμάνια, τα φράγματα, τα κανάλια, οι επικοινωνιακοί ή ενεργειακοί δίαυλοι, οι 

κατασκευές που σχετίζονται με την εξόρυξη μεταλλευμάτων ή τη βιοτεχνική/βιομηχανική 

παραγωγή, οι κατασκευές που σχετίζονται με τα αθλήματα και την αναψυχή κ.τ.λ. (System 

of National Accounts 2008, 2010, σ. 203). 
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3.4.2.3 Μηχανήματα κι εξοπλισμός (Machinery and Equipment) 

Στην υποκατηγορία αυτή συγκαταλέγονται: ο εξοπλισμός μεταφορών, ο μηχανικός 

εξοπλισμός πληροφοριών, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών (ICT equipment) και τα λοιπά 

μηχανήματα κι εξοπλισμός. 

 

Εξοπλισμός μεταφορών (Transport Equipment) 

Όπως το προδίδει κι η ονομασία της, η υποκατηγορία αυτή αναφέρεται στον εξοπλισμό, ο 

οποίος χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ανθρώπων κι αντικειμένων. 

Ως παραδείγματα, μπορούν ν' αναφερθούν: τα μηχανοκίνητα οχήματα, τα ρυμουλκούμενα κι 

ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τα πλοία, τα σιδηροδρομικά βαγόνια και τα βαγόνια τραμ, τα 

σιδηροδρομικά υλικά, τα αεροπλάνα και τα διαστημικά οχήματα, οι μοτοσικλέτες, τα 

ποδήλατα κ.τ.λ. (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 204). 

 

Μηχανικός εξοπλισμός πληροφοριών, επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών (ICT equipment) 

Αποτελείται από συσκευές, οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς ελέγχους, καθώς και τα 

ηλεκτρονικά συστατικά μέρη των εν λόγω συσκευών, περιορίζεται δε κυρίως στο 

ηλεκτρομηχανολογικό μέρος Η/Υ (computer hardware) και στον τηλεπικοινωνιακό 

εξοπλισμό (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 204). 

 

Λοιπά μηχανήματα κι εξοπλισμός 

Στην υποκατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται μηχανήματα κι εξοπλισμός που δεν 

καταγράφονται αλλού στο GFCF. Ενδεικτικά: μηχανήματα γενικής χρήσης, μηχανήματα 

ειδικής χρήσης, λογιστικός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείου, εξοπλισμός Η/Υ, ηλεκτρικά 

μηχανήματα κι εξοπλισμός, εξοπλισμός και συσκευές που σχετίζονται με το ραδιόφωνο, την 

τηλεόραση και τις τηλεπικοινωνίες, ιατρικές συσκευές, οπτικά όργανα κι όργανα ακριβείας, 

ωρολόγια, φυσίγγια καυσίμων για πυρηνικούς αντιδραστήρες, έπιπλα, μουσικά όργανα, 

αγαθά σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, ατμογεννήτριες εκτός των καυστήρων κεντρικής 

θέρμανσης κ.τ.λ. (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 204). 
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3.4.2.4 Καλλιέργειες - δέντρα και ζωντανά (τα οποία χρησιμοποιούνται 
συνεχόμενα ή κατ' επανάληψιν, για την παραγωγή προϊόντων, όπως 
φρούτα, καουτσούκ, γάλα κ.τ.λ.) 

Υποδιαιρούνται περαιτέρω σε ζωικούς πόρους, οι οποίοι παράγουν  προϊόντα σ' 

επαναλαμβανόμενη βάση και σε δέντρα, καρπούς και φυτικούς πόρους, οι οποίοι παράγουν  

προϊόντα επίσης σ' επαναλαμβανόμενη βάση. 

 
Ζωικοί πόροι, οι οποίοι παράγουν  προϊόντα σ' επαναλαμβανόμενη βάση 

Παραδείγματα της υποκατηγορίας αυτής αποτελούν: τα εκτρεφόμενα κοπάδια ζώων, τα 

κοπάδια βοοειδών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γάλακτος, τα πρόβατα κι 

άλλα ζώα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μαλλιού, τα ζώα τα οποία 

χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, σε αγώνες ή για λόγους διασκέδασης.  

Ζώα, τα οποία εκτρέφονται με σκοπό τη σφαγή, δε συμπεριλαμβάνονται σ' αυτήν την 

υποκατηγορία, αλλά καταγράφονται στην κατηγορία των αποθεμάτων (System of National 

Accounts 2008, 2010, σ. 205). 

 

Δέντρα, καρποί και φυτικοί πόροι, οι οποίοι παράγουν  προϊόντα σ' επαναλαμβανόμενη βάση 

Στην υποκατηγορία αυτή, περιλαμβάνονται: τα δέντρα (συμπεριλαμβανόμενων και των 

αμπελοκλημάτων και των θάμνων), τα οποία καλλιεργούνται για την παραγωγή φρούτων 

και καρπών, χυμών, ρητίνης, καθώς και προϊόντων φυτικών φλοιών και φύλλων.  

Δεν περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία αυτή δέντρα, τα οποία χρησιμοποιούνται για 

ξυλεία ή για την άπαξ παραγωγή προϊόντων και τα οποία φυσικά παύουν να χρησιμεύουν 

για την περαιτέρω παραγωγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος, αφ ης στιγμής κοπούν. 

Ομοίως και για δημητριακά ή λαχανικά, τα οποία παράγουν ένα μοναδικό καρπό κι όχι 

καρπούς σ' επαναλαμβανόμενη βάση (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 205). 

 

3.4.3 Μη απτά, πάγια περιουσιακά στοιχεία (non-tangible fixed assets) 
 

3.4.3.1 Μεταλλεύματα (Minerals) 

Περιλαμβάνουν την αξία των εξόδων που προκαλούνται από την ανακάλυψη κοιτασμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, μη πετρελαϊκών αποθεμάτων, αλλά και για την εκ των 

υστέρων αξιολόγηση των ανακαλύψεων που έχουν λάβει χώρα (System of National 

Accounts 2008, 2010, σ.σ. 206, 207). 
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3.4.3.2 Λογισμικό Η/Υ και βάσεις δεδομένων (Computer software and 
databases) 

Στο λογισμικό Η/Υ περιλαμβάνονται τα προγράμματα Η/Υ, οι περιγραφές των 

προγραμμάτων και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό για τα συστήματα και τις εφαρμογές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά και σ' αυτήν την περίπτωση, είναι το περιουσιακό στοιχείο 

να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κάποια παραγωγική διαδικασία από τον ιδιοκτήτη του, 

για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 207). 

 

3.4.3.3 Διασκέδαση, λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά πρωτότυπα (Entertainment, 
literary and artistic originals) 

Στην υποκατηγορία αυτήν, περιλαμβάνονται (ως υλικά), πρωτότυπα φιλμ, χειρόγραφα 

κείμενα, ταινίες κ.τ.λ., επί των οποίων καταγράφονται ή ενσωματώνονται εκτελέσεις 

θεατρικών έργων, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, μουσικές εκτελέσεις, αθλητικά γεγονότα, 

λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές παραγωγές κ.τ.λ. (System of National Accounts 2008, 2010, 

σ. 207). 

 

3.4.3.4 Άλλα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας 

Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα περιουσιακά στοιχεία πνευματικής 

ιδιοκτησίας δε συμπεριλαμβάνονται στις προηγούμενες υποκατηγορίες. 

 

3.4.4 Μεγάλης κλίμακας βελτιώσεις σε υπάρχοντα, απτά, μη παραχθέντα 
περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανόμενης της γης (Major 
improvements to existing tangible non-produced assets, including 
land). 

Ο σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF), είναι δυνατόν να λάβει τη μορφή 

των βελτιώσεων μεγάλης κλίμακας επί υπαρχόντων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων, όπως 

είναι τα κτίρια ή το λογισμικό Η/Υ, οι οποίες βελτιώνουν το παραγωγικό δυναμικό των εν 

λόγω περιουσιακών στοιχείων, επεκτείνουν τον κύκλο ζωής τους ή και τα δύο. Εξ ορισμού, 

αυτού του είδους ο σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου δεν οδηγεί στη δημιουργία 

νέων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μπορούν να ταυτοποιηθούν και ν' αποτιμηθούν αφ' 

εαυτά, αλλά σε μία αύξηση επί της αξίας των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, τα 

οποία έχουν δεχθεί τις βελτιωτικές επεμβάσεις (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 

199).    



Σχηματισμός  ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου - Gross fixed capital formation (GFCF) 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           197 

 

Μόνη εξαίρεση στην παραπάνω αρχή, είναι η αντιμετώπιση των βελτιώσεων μεγάλης 

κλίμακας επί της γης: σ' αυτήν την περίπτωση, οι όποιες βελτιώσεις, γίνεται δεκτό ότι 

δημιουργούν ένα νέο περιουσιακό στοιχείο κι όχι ότι απλά αυξάνουν την αξία ενός 

υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 200). 

Κάποιες μορφές βελτιώσεων επί απτών, μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων (tangible 

non-produced assets), απαντώνται στο κεφάλαιο για το Λογαριασμό Κεφαλαίου τού 1993 

SNA: 

 Εγγειοβελτιωτικά έργα, μέσω της κατασκευής αναχωμάτων, κυματοθραυστών ή 

φραγμάτων. 

 Αποψίλωση δασών, καθαρισμός γης από πέτρες κ.τ.λ., ώστε να καταστεί δυνατή η 

χρησιμοποίηση εκτάσεων γης, για πρώτη φορά, για παραγωγικούς σκοπούς. 

 Αποξήρανση ελών, άρδευση εκτάσεων ερήμου, με την κατασκευή αναχωμάτων, 

αρδευτικών τάφρων ή καναλιών άρδευσης. 

 Αποτροπή πλημμύρων ή διαβρώσεων από τη θάλασσα ή από ποτάμια, με την 

κατασκευή κυματοθραυστών, αναχωμάτων ή φραγμάτων. 

Η υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή, βασίζεται στο ότι απελευθερώνουν εκτάσεις γης, οι 

οποίες εν συνεχεία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγικούς σκοπούς. 

Η ίδια η απόκτηση κι η διάθεση γης, δεν καταγράφεται ως σχηματισμός ακαθάριστου 

πάγιου κεφαλαίου, αλλά ως αγορά/πώληση μη παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.4.5 Κόστη τα οποία συνδέονται με μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας μη 
παραχθέντων περιουσιακών στοιχείων 

Σύμφωνα με το 1993 SNA - The Capital Account, τα εν λόγω κόστη αποτελούνται από τα 

παρακάτω είδη αντικειμένων: 

 Κάθε είδους επαγγελματικές χρεώσεις ή προμήθειες, οι οποίες σύρονται εις βάρος της 

θεσμικής μονάδας, η οποία αποκτά το περιουσιακό στοιχείο: ποσά τα οποία 

πληρώνονται σε δικηγόρους, αρχιτέκτονες, εκτιμητές, μηχανικούς, αποτιμητές κ.τ.λ. 

και προμήθειες οι οποίες πληρώνονται σε κτηματομεσίτες, εκπλειστηριαστές κ.τ.λ. 

 Κάθε είδους φόροι, πληρωτέοι από τη μονάδα η οποία αποκτά το περιουσιακό στοιχείο. 

Τέτοιου είδους κόστη, αντιμετωπίζονται από το SNA ως αναπόσπαστο τμήμα της αξίας τού 

σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου της μονάδας η οποία αποκτά συγκεκριμένο 

περιουσιακό στοιχείο. 
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3.5 Ένταξη των λογιστικών μεγεθών GCF και GFCF, εντός της 

συλλογιστικής του παράδοξου FH 

Το μέγεθος του σχηματισμού ακαθάριστου κεφαλαίου (GCF) αποτελεί την πιο πρόσφατη 

ονομασία (στα πλαίσια του SNA) τού μεγέθους τής 'ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης' 

(gross domestic investment), το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει οι FH (1980) στο αρχικό άρθρο 

τους. Αντιπροσωπεύει όντως, κατά προσέγγιση, την ακαθάριστη εγχώρια επένδυση 

συγκεκριμένης οικονομίας.  

Ωστόσο, πολλοί από τους ερευνητές78 που επιχείρησαν μεταγενέστερα να προσεγγίσουν το 

θέμα της διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου μέσω της μέτρησης του βαθμού τής σχέσης 

μεταξύ των μεγεθών τής επένδυσης και της αποταμίευσης ή της συγγενούς προσέγγισης που 

επικεντρώνει στη δυναμική συμπεριφορά τού Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (current 

account dynamics), προτίμησαν το GFCF, ως το πλησιέστερο μέγεθος στη μεταβλητή 

'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση' των FH (1980). Ακολουθούμε κι εμείς αυτήν την επιλογή 

(χρησιμοποίηση του GFCF αντί του GCF), διότι όπως ήδη θα πρέπει να έχει γίνει σαφές, το 

πρώτο, ως υποσύνολο του δεύτερου, επικεντρώνει στα καθαρά παραγωγικού χαρακτήρα κι 

εγχώριας προέλευσης, πάγια κεφαλαιουχικά αγαθά μίας οικονομίας κι ως εκ τούτου, 

θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται κατά καλύτερο τρόπο στην αρχική συλλογιστική των ίδιων 

των FH (1980). 

Οι FH (1980), με το βασικό γραμμικό τους υπόδειγμα79, είχαν θεωρήσει πως απομόνωσαν 

τη σχέση μεταξύ 'εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης' ('gross domestic investment') κι 

'εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης' ('gross domestic savings'). Ότι δηλαδή, συνδέοντας 

την (εξαρτημένη) μεταβλητή 'gross domestic investment' με την (ανεξάρτητη) 'gross 

domestic savings' επικέντρωναν στη σχέση μεταξύ των ακαθάριστων εγχώριων 

αποταμιευτικών πόρων συγκεκριμένης οικονομίας και της επένδυσής της, της 

χρηματοδοτούμενης αποκλειστικά και μόνο από ίδιους κεφαλαιακούς πόρους. Εάν η σχέση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών αποδεικνυόταν υψηλή (κοντά στη μονάδα), τότε θα μπορούσε 

κανείς να ισχυρισθεί βάσιμα, ότι κάθε μονάδα εγχώριου νομίσματος την οποία αποταμιεύει 

η οικονομία, κατακρατείται στο εσωτερικό της σχεδόν καθ' ολοκληρίαν κι επομένως αυτή 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία 'κλειστή' οικονομία. Εναλλακτικά, μπορεί κανείς να 

                                                      
78 Ενδεικτικά, αναφέρονται: οι Baxter και Crucini (1993), οι Coiteux και Olivier (2000, σ. 537), ο 
Jounas (2007, σ. 1), οι Payne και Mohammadi (2006, σ. 612), ο Payne (2005, σ. 528), ο Selim (2006, 
σ. 14) κι οι Telatar, Telatar και Bolatoglu (2007, σ. 527).  
79 Βλ. Εξίσωση 2-1. 
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ισχυρισθεί, πως για την εν λόγω οικονομία παρατηρείται μία χαμηλή διεθνής κινητικότητα 

του κεφαλαίου.  

Προκειμένου ν' αποδεχθούμε την παραπάνω ερμηνεία, θα πρέπει φυσικά να βεβαιωθούμε 

πως το μέγεθος GFCF (ή το υπερσύνολό του GCF), τροφοδοτείται αποκλειστικά από 

εγχώριους αποταμιευτικούς πόρους. Ότι δηλαδή, δεν παρεισφρέουν στη διαμόρφωσή του 

και ξένοι κεφαλαιακοί πόροι. Όμως, κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στην πραγματική οικονομία κι 

επομένως, προκειμένου να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των 'εγχώριων' μεγεθών της 

επένδυσης και της αποταμίευσης, θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο, ν' απομονωθούν από το 

GFCF τα πάγια κεφαλαιουχικά εκείνα αγαθά, τα οποία έχουν παραχθεί αποκλειστικά και 

μόνο εντός της υπό εξέταση οικονομίας. 

Η 'αποκάθαρση' του μεγέθους GFCF (ή του GCF) από τους κάθε λογής ξένους πόρους, 

αποτελεί έργο ιδιαίτερα επίπονο, εάν όχι αδύνατο, λόγω του αυξημένου βαθμού σχέσης κι 

επικάλυψης μεταξύ των δύο βασικών κυκλωμάτων κάθε σύγχρονης οικονομίας, δηλαδή 

μεταξύ του κυκλώματος των συναλλαγών επί πραγματικών (μη χρηματοοικονομικών) 

περιουσιακών στοιχείων κι αυτού των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, λόγω της σχετιζόμενης με την προηγούμενη, επικάλυψης των συναλλαγών μεταξύ 

οικονομικών οντοτήτων που ανήκουν σε συγκεκριμένη χώρα και του υπόλοιπου κόσμου, σ' 

ένα σύγχρονο, ιδιαίτερα πολύπλοκο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον (βλ. και 

Matei, S. (smatei@imf.org), 24 December 2009. Re: StatisticsQuery. Email to: L. 

Makedonas (lefmak@gmail.com)). 

Εντός του SNA, το πρώτο κύκλωμα, ειδικά όσον αφορά στη μεταβλητή της επένδυσης που 

εδώ μάς ενδιαφέρει, γίνεται προσπάθεια να καταγραφεί στο Λογαριασμό Κεφαλαίου 

(Capital Account), ενώ το δεύτερο στο Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών 

(Financial Account). 

Δεδομένων των παραπάνω δυσκολιών, η χρησιμοποίηση του λογιστικού μεγέθους GFCF, 

ως μία προσέγγιση της μεταβλητής 
Y

I
 στο βασικό υπόδειγμα των FH, είναι πολύ πιθανό να 

οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα για τον πραγματικό βαθμό κινητικότητας του 

κεφαλαίου που χαρακτηρίζει συγκεκριμένη οικονομία. Κατά κάποιο τρόπο, θα πρέπει να 

αφαιρεθούν οι οποιοιδήποτε πόροι ξένης προέλευσης ενσωματώνονται στο εν λόγω μέγεθος, 

έτσι ώστε τελικά να είμαστε βέβαιοι πως η σχέση την οποία εξετάζουμε, είναι η σχέση 

μεταξύ εγχώριας επένδυσης κι εγχώριας αποταμίευσης δεδομένης οικονομίας. 
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3.6 Εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα της πρόσμειξης ξένων κι 

ίδιων πόρων στο μέγεθος GFCF 

Από τη σχετική με το παράδοξο FH βιβλιογραφία, αλλά κι από την ηλεκτρονική 

αλληλογραφία μας με την ειδικό του IMF κα S. Matei, ως πιθανές λύσεις στο πρόβλημα που 

μόλις περιγράφηκε, διαφαίνονται οι παρακάτω: 

 

3.6.1 Η εξέταση του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (Current 
Account Balance - CAB), για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
αναφορικά με τη σχέση S-I 

Σύμφωνα με το BPM6, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Account Balance - 

CAB), βασικό συστατικό μέρος του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments - BOP), 

αντικατοπτρίζει, κατά προσέγγιση, την αποταμιευτική κι επενδυτική συμπεριφορά 

συγκεκριμένης οικονομίας (σ. 331). Η βασική ταυτότητα, η οποία εκφράζει την παραπάνω 

κεντρική ιδέα, είναι η ακόλουθη: 

CAB  I - S    

(BPM6, 2010, σ. 330), 

όπου, με S συμβολίζεται η αποταμίευση συγκεκριμένης οικονομίας, με I η επένδυσή της και 

με CAB το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της. 

Για το λόγο αυτό, πληθώρα ερευνητών τού 'παράδοξου FH' έχουν στραφεί σχετικά 

πρόσφατα, στη μελέτη τής συμπεριφοράς του CAB, προκειμένου ν' αποκαλύψουν την 

πραγματική σχέση επένδυσης - αποταμίευσης συγκεκριμένων οικονομιών80. Ειδικότερα, 

δεδομένων των σχετικά πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της ανάλυσης χρονοσειρών, με την 

εμφάνιση της θεωρίας συνολοκλήρωσης, έχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο ρεύμα 

βιβλιογραφίας, η οποία μελετώντας ακριβώς το βαθμό ολοκλήρωσης του CAB, προσπαθεί 

να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τη σχέση S-I, εντός της προσέγγισης FH81. 

                                                      
80 Πρόκειται για την οικονομική υπόθεση του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της 
οικονομίας, σύμφωνα με την οποία, επένδυση κι αποταμίευση, παρά τον ανεξάρτητο τρόπο 
μεταβολής τους βραχυπρόθεσμα, εξαρτώνται αμοιβαία σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα. Σε όρους 
θεωρίας τής συνολοκλήρωσης, αυτό σημαίνει πως το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, είναι μία 
στάσιμη (stationary) μεταβλητή. Για λεπτομέρειες σχετικά με το διαχρονικό περιορισμό του 
προϋπολογισμού της οικονομίας, στη συνάφεια του με το 'παράδοξο FH' και τη θεωρία 
συνολοκλήρωσης, παραπέμπουμε στην υποενότητα 2.5.5 του κεφαλαίου της ανασκόπησης 
βιβλιογραφίας της παρούσας διατριβής. 
81 Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους: Miller (1988), Gundlach και Sinn (1992), De Haan και Siermann 
(1994), Argimón και Roldán (1994), Jansen και Schulze (1996), Jansen, (1997), Hussein (1998), 
Schneider 1999, Özmen και Parmaksiz (2003), Abbott και De Vita (2003), Corbin (2004), Sinha και 
Sinha (2004), Kalyoncu (2007), Kollias, Mylonidis και Paleologou (2008). 
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Πιο συγκεκριμένα, εάν εξετάζοντας τη στασιμότητα του CAB, διαπιστωθεί πως αυτό 

αποτελεί μία στάσιμη μεταβλητή, τότε μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι επένδυση κι 

αποταμίευση τείνουν να εξισωθούν μακροπρόθεσμα, γεγονός το οποίο συμπίπτει με το 

βασικό εύρημα των FH, περί ενός γενικά υψηλού (κοντά στη μονάδα) βαθμού σχέσης 

επένδυσης - αποταμίευσης. 

Έχουμε ήδη παραθέσει εκτενή πληροφόρηση σε σχέση με τη θεωρητική θεμελίωση και την 

εμπειρική εφαρμογή της εν λόγω προσέγγισης στην υποενότητα 2.5.5, όπου και 

παραπέμπουμε. 

Επιπλέον, για τους λόγους για τους οποίους η εστίαση στη συμπεριφορά του CAB είναι 

δυνατόν να προσφέρει απαντήσεις στο παράδοξο FH, παραπέμπουμε και στην ηλεκτρονική 

αλληλογραφία μεταξύ του γράφοντος και της ειδικού επί θεμάτων Εθνικών Λογαριασμών 

του IMF, κας S. Matei (Matei, S. (smatei@imf.org), 24 December 2009. Re: StatisticsQuery. 

Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com)). 

 

3.6.2 Αφαίρεση του μεγέθους των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign 
Direct Investment - FDI) από το GFCF 

Η ιδέα της αφαίρεσης του μεγέθους των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από την επένδυση 

συγκεκριμένης υπό μελέτη οικονομίας, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σχετική με το 

παράδοξο FH βιβλιογραφία, στο άρθρο των Rossini και Zanghieri (2002), στη βάση τού 

επιχειρήματος ότι η μεταβλητή τής (ακαθάριστης εγχώριας) επένδυσης που αρχικά 

χρησιμοποίησαν οι FH περιλαμβάνει τόσο επενδύσεις στις οποίες έχουν προβεί μη κάτοικοι 

(ξένοι επενδυτές), όσο κι επενδύσεις προερχόμενες από κατοίκους - επενδυτές. Στην 

περίπτωση αυτή, όπως έχουμε εξηγήσει και παραπάνω, η σχέση εκτίμησης των FH δε μετρά 

στην πραγματικότητα το βαθμό κατακράτησης των ίδιων αποταμιευτικών πόρων τής 

οικονομίας (και την επακόλουθη μετατροπή τους σε ακαθάριστη εγχώρια επένδυση) όπως οι 

ίδιοι οι FH είχαν θεωρήσει (Rossini και Zanghieri, 2002, σ. 8)82. 

Η προσέγγιση αυτή εμφανίζεται ελκυστική λόγω τού ότι, όπως ήδη έχει αναφερθεί, το έργο 

της απομόνωσης των επενδυτικών πόρων μίας χώρας, οι οποίοι τροφοδοτούνται 

αποκλειστικά και μόνον από ίδιους αποταμιευτικούς πόρους, είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι 

                                                      
82 Για την ίδια προσέγγιση, βλ. επίσης και: Rossini και Zanghieri (2003) και Adey (2003). Οι μεν 
πρώτοι, αφαιρώντας τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από την επένδυση, διαπιστώνουν πως ο 
συντελεστής   (ο συντελεστής κατακράτησης των ίδιων αποταμιευτικών πόρων, κατά FH) 

μειώνεται, υπονοώντας μία μεγαλύτερη κινητικότητα του κεφαλαίου απ' αυτήν την οποία είχαν βρει 
οι ίδιοι οι FH, ο δε δεύτερος, διαπιστώνει πως παρά την εν λόγω αφαίρεση, ο υψηλός βαθμός 
συσχέτισης επένδυσης-αποταμίευσης παραμένει. 
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αδύνατο, στο σύγχρονο, διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Τη λύση αυτή μάς έχει προτείνει 

ως εναλλακτική κι η κα Matei του IMF, στη μεταξύ μας ηλεκτρονική αλληλογραφία, πλην 

όμως με την προειδοποίηση, ότι ούτε αυτή είναι απόλυτα ικανοποιητική, λόγω τού ότι το 

μέγεθος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων περιλαμβάνει και την εκ μέρους ξένων μητρικών 

εταιριών χρηματοδότηση υπηρεσιών, εκτός των (υλικών) πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

θυγατρικών τους εταιριών (Matei, S. (smatei@imf.org), 24 December 2009. Re: 

StatisticsQuery. Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com)). 

Ακολουθεί ένας πιο αναλυτικός ορισμός τού μεγέθους FDI και μία σύντομη αναφορά στις 

πιο αντιπροσωπευτικές συναλλαγές, που αυτό επιχειρεί να καταγράψει. 

 

3.6.2.1 Γενικά 

Σύμφωνα με το BPM6, μία σχέση άμεσης ξένης επένδυσης προκύπτει, όταν ένας επενδυτής, 

ο οποίος είναι κάτοικος συγκεκριμένης οικονομίας, προβαίνει σε μία επένδυση, η οποία του 

δίδει ορισμένο βαθμό ελέγχου ή ένα σημαντικό βαθμό επιρροής στη διοίκηση μίας 

επιχείρησης, ανήκουσας σε κάποια άλλη οικονομία (σ. 144). 

Το FDI ως λογιστικό μέγεθος ανήκει στο Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών 

(Financial Account), του συστήματος του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments - 

BOP), του κυκλώματος δηλαδή των λογαριασμών που καταγράφει διεθνείς οικονομικές 

συναλλαγές, σ' αντιδιαστολή με το κύκλωμα του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών 

(SNA), το οποίο καταγράφει όπως είδαμε τις οικονομικές συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των οικονομιών. 

 

3.6.2.2 Αντιπροσωπευτικές συναλλαγές τις οποίες περιλαμβάνει το μέγεθος 
FDI 

Το μέγεθος FDI, καταγράφει το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών και των (επενδυτικών) 

θέσεων μεταξύ συγγενών εταιριών (affiliates83), οι οποίες έχουν την έδρα τους σε 

διαφορετικές οικονομίες (BPM6, 2010, σ. 150). 

                                                      
83 Σύμφωνα με το BPM6, η έννοια 'affiliate' (of an enterprise), την οποία εδώ μεταφράζουμε ως 
'συγγενής (με κάποια άλλη) εταιρία', αποτελείται από: 

- τους άμεσους επενδυτές της, οι οποίοι περαιτέρω, διακρίνονται σε: άμεσους - immediate (οι οποίοι 
δηλαδή κατέχουν 10% τουλάχιστον του συνολικού δικαιώματος ψήφου στην εταιρία) κι έμμεσους - 
indirect (οι οποίοι δηλαδή αποκτούν επαρκές δικαίωμα ψήφου στην εταιρία, επειδή έχουν δικαίωμα 
ψήφου σε άλλη εταιρία που έχει με τη σειρά της δικαίωμα ψήφου στην εταιρία περί ης ο λόγος). 
Πρόκειται λοιπόν, για την περίπτωση στην οποία συγκεκριμένη οικονομική οντότητα είναι σε θέση ν' 
ασκήσει έμμεσο έλεγχο σ' άλλη εταιρία, μέσω μίας αλυσίδας σχέσεων άμεσης επένδυσης. 
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Παρακάτω, αναφέρονται κάποια από τα συστατικά μέρη του μεγέθους FDI, καθώς κι 

ορισμένα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται μ' αυτό. 

 

Κάλυψη του χρέους μεταξύ συγγενών εταιριών (affiliates) 

Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν οι συναλλαγές επί δανειακών επενδυτικών μέσων (debt 

instrument transactions) και δανειακών θέσεων, μεταξύ εταιριών, οι οποίες φυσικά 

συνδέονται μεταξύ τους με μία σχέση άμεσης επένδυσης (BPM6, 2010, σ. 150).  

Εξαιρούνται οι συναλλαγές δανεισμού μεταξύ ειδικών περιπτώσεων συγγενών 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι παρακάτω: 

 εταιρίες οι οποίες δέχονται καταθέσεις (κεντρικές τράπεζες, αλλά κι οι λοιπές εταιρίες, 

πλην των κεντρικών τραπεζών, οι οποίες επίσης δέχονται καταθέσεις). 

 Εταιρίες επενδύσεων (investment funds). 

 Άλλοι χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι, εκτός των ασφαλιστικών εταιριών και των 

συνταξιοδοτικών ταμείων (pension funds), 

λόγω τού ότι για τους χρηματοπιστωτικούς αυτούς οργανισμούς, η ύπαρξη χρέους μεταξύ 

τους, δε θεωρείται πως συνδέεται έντονα με τη σχέση άμεσης επένδυσης (BPM6, 2010, σ. 

150). 

 

Κάλυψη άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων 
 
Χρηματοοικονομικά παράγωγα (financial derivatives) και τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 
εργαζόμενων (employee stock options) 

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα (financial derivatives) και τα δικαιώματα προαίρεσης 

μετοχών εργαζόμενων (employee stock options) δεν περιλαμβάνονται στο μέγεθος FDI, 

αλλά καταγράφονται στην κατηγορία 'Χρηματοοικονομικά παράγωγα και δικαιώματα 

προαίρεσης μετοχών εργαζόμενων' (Financial derivatives and employee stock options) του 

BOP (BPM6, 2010, σ. 151). 

 

                                                                                                                                                      
- Τις εταιρίες, οι οποίες αποτελούν τις άμεσες επενδύσεις της: θυγατρικές (subsidiaries), 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (associates) και τις θυγατρικές των συνεργαζόμενων επιχειρήσεών της 
(subsidiaries of associates).  

- Τις εταιρίες 'fellow', εκείνες δηλαδή οι οποίες έχουν τον ίδιο άμεσο (immediate) ή έμμεσο (indirect) 
άμεσο επενδυτή, χωρίς όμως κάποια απ' αυτές να είναι ένας άμεσος (immediate) ή έμμεσος (indirect) 
επενδυτής της άλλης. 

(BPM6 - Pre-publication Draft, 2008, σ. 147). 
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Επενδύσεις σε ακίνητα (real estate investment) 

Το μέγεθος FDI είναι δυνατόν να περιλάβει επενδύσεις σε ακίνητα, παρότι η γενική αρχή 

που ισχύει στην περίπτωση της ιδιοκτησίας γης σε ξένη χώρα, είναι αυτή της δημιουργίας 

μίας  νοητής θεσμικής μονάδας-κατοίκου, όπως ήδη έχουμε δει (BPM6, 2010, σ. 151). 

 

Τίτλοι μετοχικού κεφαλαίου σε διεθνείς οργανισμούς (equity in international organizations) 

Οι τίτλοι μετοχικού κεφαλαίου σε διεθνείς οργανισμούς (equity in international 

organizations) δεν περιλαμβάνονται στο μέγεθος FDI, αλλά καταγράφονται στην κατηγορία 

των 'Επενδύσεων χαρτοφυλακίου' (Portfolio investment) ή σ' αυτήν των 'Άλλων 

επενδύσεων' (Other investment) του BOP (BPM6, 2010, σ. 151). 

 

'Διερχόμενα κεφάλαια' (pass-through funds) 

Πρόκειται για κεφάλαια, τα οποία διέρχονται μέσω μίας εταιρίας-κατοίκου συγκεκριμένης 

οικονομίας, σ' άλλη, συγγενική εταιρία, η οποία εδρεύει σ' άλλη οικονομία, κατά τρόπο 

ώστε τελικά, τα κεφάλαια να μην παραμένουν εντός της πρώτης οικονομίας. 

Τα 'διερχόμενα κεφάλαια', συνηθίζεται να περιλαμβάνονται στο μέγεθος FDI, λόγω τού ότι 

αποτελούν ζωτικό τμήμα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών κάθε άμεσου επενδυτή και 

των (επενδυτικών του) θέσεων με τις συγγενικές του εταιρίες (BPM6, 2010, σ.σ. 151, 152). 

 

Συναλλαγές μεταξύ οντοτήτων-κατοίκων συγκεκριμένης οικονομίας 

Παρότι γενικά, συναλλαγές και θέσεις μεταξύ εταιριών-κατοίκων συγκεκριμένης 

οικονομίας, δεν περιλαμβάνονται στο κύκλωμα των διεθνών λογαριασμών του BOP, είναι 

δυνατό συγκεκριμένος άμεσος επενδυτής να έχει μία τέτοιου είδους αλληλουχία ελέγχου ή 

σημαντικής επιρροής, τμήμα τής οποίας να αφορά σε οικονομικές συναλλαγές μεταξύ 

κατοίκων συγκεκριμένης οικονομίας (BPM6, 2010, σ. 152). Τέτοιου είδους συναλλαγές, 

προφανώς θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέγεθος FDI. 

 

3.6.2.3 Τρόπος απεικόνισης των διαφόρων υπομεγεθών του FDI 

Τα διάφορα συστατικά μέρη του μεγέθους FDI, απεικονίζονται με βάση την παρακάτω 

τριεπίπεδη κατηγοριοποίηση: 

 επένδυση ενός άμεσου επενδυτή στις εταιρίες άμεσης επένδυσης που αυτός κατέχει, 

 αντίστροφη επένδυση (reverse investment) κάποιας από τις εταιρίες άμεσης επένδυσης 

συγκεκριμένου άμεσου επενδυτή, στον ίδιο αυτόν άμεσο επενδυτή, 
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 επένδυση μεταξύ fellow εταιριών, κατοίκων και μη-κατοίκων 

(BPM6, 2010, σ. 153). 

Ειδικά η λεγόμενη αντίστροφη επένδυση (reverse investment), προκύπτει όταν συγκεκριμένη 

εταιρία, αντικείμενο άμεσης επένδυσης, δανείζει κεφάλαια ή αποκτά τίτλους μετοχικού 

κεφαλαίου (equity), στην εταιρία - άμεσο επενδυτή της, υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι 

δεν κατέχει δικαίωμα ψήφου 10% κι άνω, στην εταιρία - άμεσο επενδυτή της (BPM6, 2010, 

σ. 153).  

3.6.2.4 Άλλα ειδικά θέματα, σε σχέση με το FDI 

 
'Κυκλικά κεφάλαια' (round tripping) 

Πρόκειται για κεφάλαια, τα οποία επενδύονται από μία οντότητα συγκεκριμένης οικονομίας, 

σ' άλλη οντότητα, άλλης οικονομίας, για να επανεπενδυθούν τελικά σε μία τρίτη οντότητα 

της πρώτης οικονομίας (BPM6, 2010, σ. 157). Τα 'κυκλικά κεφάλαια', προφανώς 

δημιουργούν θέσεις ξένης άμεσης επένδυσης και προβάλλουν την ανάγκη δημοσίευσης 

επιπρόσθετης πληροφόρησης, από τους κατά τόπους συντάκτες των Εθνικών Λογαριασμών, 

σχετικά με τη γένεσή τους και τις διαδρομές τους. 

 

3.6.3 Αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, από το 
GFCF 

Η ιδέα της αφαίρεσης των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, από το GFCF, 

ανήκει στην κα S. Matei, η οποία στη μεταξύ μας ηλεκτρονική αλληλογραφία (Matei, S. 

(smatei@imf.org), 24 December 2009. Re: StatisticsQuery. Email to: L. Makedonas 

(lefmak@gmail.com)), πρότεινε τη χρησιμοποίηση στοιχείων από πίνακες προσφοράς - 

χρήσεων (supply - use tables), από πίνακες εισόδου - εξόδου (input - output tables) ή γενικά 

από οποιαδήποτε άλλη σχετική στατιστική κατάσταση, η οποία θα αναλύει τις εισαγωγές 

πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών δεδομένης οικονομίας, ανά είδος. Αφαιρώντας τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία εισαγωγής από το GFCF, προφανώς θα είχε ως αποτέλεσμα ένα 

μέγεθος, το οποίο θα περιελάμβανε αποκλειστικά και μόνο το σκέλος εκείνου του πάγιου 

κεφαλαίου συγκεκριμένης οικονομίας που χρηματοδοτείται από ίδιους (εγχώριους) και 

μόνον πόρους. Το μέγεθος αυτό θα μπορούσε τότε να χρησιμοποιηθεί ως εξαρτημένη 

μεταβλητή, σ’ ένα υπόδειγμα εκτίμησης σαν αυτό της κλασσικής σχέσης FH.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό, η δυνατότητα που προσφέρεται από τους 

πίνακες προσφοράς - χρήσεων, για διαχωρισμό των εισαγωγών από την εγχώρια παραγωγή 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Πρόκειται για προσέγγιση ενδιαφέρουσα, η οποία όμως 
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δυστυχώς προσκρούει σε προβλήματα διαθεσιμότητας στοιχείων κι οργάνωσης των κατά 

τόπους συστημάτων συλλογής κι ομαδοποίησης των σχετικών στατιστικών δεδομένων, 

προβλήματα τα οποία φυσικά είναι πιο έντονα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πάντως, 

στην περίπτωση που ο εν λόγω διαχωρισμός καταστεί εφικτός, το αποτέλεσμα είναι ένας 

πίνακας της μορφής του Πίνακας 3-1 της επόμενης σελίδας. 
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Πίνακας 3-1: Αριθμητικό παράδειγμα ενός πίνακα χρήσεων, ειδικά για τις εισαγωγές. Πηγή: Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables, 2008 Edition, 
σ. 194 
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Στα πλαίσια της όλης συλλογιστικής των FH, η οποία μας απασχολεί εδώ, ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος είναι η στήλη 'Gross fixed capital formation' του Πίνακας 3-1, η οποία μας 

δίδει το τμήμα των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών στοιχείων που προορίζεται για το 

σχηματισμό GFCF της οικονομίας. Συνεπώς, η αφαίρεση αυτού του σκέλους των εισαγωγών 

από το συνολικό GFCF, θα μας έδιδε το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου που θα 

προερχόταν αποκλειστικά και μόνο από τους ίδιους (αποταμιευτικούς) πόρους της 

οικονομίας. Εν συνεχεία, θα μπορούσαμε να προβούμε στην κατάλληλη οικονομετρική 

ανάλυση των μεγεθών της ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης και του νέου, 

τροποποιημένου GFCF, όπως το ορίσαμε μόλις, με τη βεβαιότητα ότι πλέον εξετάζουμε 

πράγματι τη σχέση μεταξύ εγχώριας επένδυσης κι εγχώριας αποταμίευσης. Εάν από την 

ανάλυση προέκυπτε ένας υψηλός βαθμός σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών, θα μπορούσαμε 

να συμπεράνουμε ότι πράγματι, για τη συγκεκριμένη οικονομία, παρατηρείται ένας υψηλός 

βαθμός κατακράτησης των εγχώριων αποταμιευτικών πόρων της στο εσωτερικό της και κατ’ 

επέκταση, ένας χαμηλός βαθμός κινητικότητας του κεφαλαίου. Και θα μπορούσαμε να 

είμαστε βέβαιοι, ότι το συμπέρασμά μας αυτό θα ήταν πλέον αιτιολογημένο, σε σχέση με το 

αντίστοιχο των FH, οι οποίοι υπ' αυτό το πρίσμα, θα είχαν χρησιμοποιήσει στην ανάλυσή 

τους λανθασμένο λογιστικό μέγεθος, γι' αυτό που οι ίδιοι ονόμασαν 'ακαθάριστη εγχώρια 

επένδυση'. 

Παραθέτουμε εν συνεχεία, κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω σχετικά με τους πίνακες 

προσφοράς - χρήσεων (supply - use tables) και τους πίνακες εισόδου - εξόδου (input - output 

tables). 

 

3.6.3.1 Πίνακες προσφοράς - χρήσεων (supply - use tables) 

Πίνακες προσφοράς (supply tables) 

Σύμφωνα με το 2008 SNA, ένας πίνακας προσφοράς (supply table), εκπεφρασμένος σε τιμές 

αγοραστή (purchasers' prices), συνίσταται σε μία ορθογώνια μήτρα, της οποίας οι γραμμές 

αντιστοιχούν σε όλα τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα εντός μίας οικονομίας (και υπ' αυτήν 

την έννοια, ταυτίζονται με τις γραμμές ενός πίνακα χρήσεων), οι δε στήλες, αντιστοιχούν 

στην (τιμολογημένη σε βασικές τιμές) προσφορά προϊόντων που προέρχεται από την 

εγχώρια παραγωγή (βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 3), συν την προσφορά προϊόντων η οποία 

προέρχεται από εισαγωγές (βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 4), συν τις όποιες απαραίτητες 

προσαρμογές αποτίμησης (βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 5). Τελικά, τα δεδομένα του πίνακα 

προσφοράς και του αντίστοιχου χρήσεων είναι αμφότερα εκπεφρασμένα σε τιμές αγοραστή 

(System of National Accounts 2008, 2010, σ. 272). 
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Το κύριο τμήμα ενός πίνακα προσφοράς (supply table ή 'make matrix'), είναι μία μήτρα, της 

οποίας οι γραμμές αντιστοιχούν σε προϊόντα κι οι στήλες σε κλάδους της οικονομίας, ώστε 

τελικά να εμφανίζει την πληροφορία τού ποιος κλάδος της οικονομίας εφοδιάζει ή 'φτιάχνει' 

ποιο προϊόν (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 273).  

Για ένα παράδειγμα ενός πλήρους πίνακα προσφοράς, βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 6 και 

Πίνακας Παραρτημάτων 7. 

 

Πίνακες χρήσεων (use tables) 

Αντίστοιχα, ένας πίνακας χρήσεων (use table), συνίσταται στην ουσία σ' ένα σύνολο 

επιμέρους ισοζυγίων προϊόντων. Οι γραμμές του αντιστοιχούν σε όλα τα προϊόντα, τα οποία 

είναι διαθέσιμα εντός μίας οικονομίας (και υπ' αυτήν την έννοια, ταυτίζονται με τις γραμμές 

ενός πίνακα προσφοράς), οι δε στήλες, εμφανίζουν τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων σε 

διαφόρων ειδών χρήσεις από την οικονομία (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 

272). 

Ένας τυπικός πίνακας χρήσεων (use table), είναι ένας πίνακας με τέσσερα τεταρτημόρια.  

Το επάνω αριστερά τεταρτημόριο εμφανίζει τη χρήση διαφορετικών προϊόντων από 

διαφορετικές ομάδες παραγωγικών μονάδων. Μ' άλλα λόγια, το τεταρτημόριο αυτό περιέχει 

στην ουσία την ενδιάμεση κατανάλωση μίας οικονομίας (βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 8), 

αναλυμένης στα προϊόντα της οικονομίας  αυτής (οι γραμμές του πίνακα) και στους κλάδους 

της (οι στήλες του πίνακα). 

Το επάνω δεξιά τεταρτημόριο αποτελείται από μία υπό-μήτρα, η οποία εμφανίζει τη χρήση 

διαφορετικών προϊόντων από τελικούς καταναλωτές (βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 10), μία 

υπό-μήτρα εξαγωγών και μία υπό-μήτρα με το σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου (βλ. Πίνακας 

Παραρτημάτων 11). Οι τρεις αυτές υπό-μήτρες στο σύνολό τους αντικατοπτρίζουν την 

τελική ζήτηση της οικονομίας.  

Το κάτω αριστερά τεταρτημόριο περιέχει πληροφόρηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία 

(βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 9), η οποία αναλύεται περαιτέρω στα συστατικά στοιχεία του 

λογαριασμού εισοδήματος, ήτοι, στην αποζημίωση των εργαζόμενων (compensation of 

employees), στην ακαθάριστη λειτουργική υπεραξία (gross operating surplus) ή ακαθάριστο 

μεικτό εισόδημα (gross mixed income) και στους φόρους μείον τις επιδοτήσεις επί της 

παραγωγής (taxes less subsidies on production) (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 

280). 
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Για ένα παράδειγμα ενός πλήρους πίνακα χρήσεων, βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 12 και 

Πίνακας Παραρτημάτων 13. 

 
 

3.6.3.2 Πίνακες εισόδου - εξόδου (input - output tables) 

Για τη σύνταξη των πινάκων εισόδου - εξόδου απαιτούνται συγκεκριμένοι μετασχηματισμοί 

επί των αντίστοιχων πινάκων προσφοράς - χρήσεων (System of National Accounts 2008, 

2010, σ. 507). Η χρησιμότητά τους έγκειται στις πολυάριθμες εφαρμογές τους στο χώρο της 

γενικότερης  οικονομικής ανάλυσης (System of National Accounts 2008, 2010, σ.σ. 512, 

513). 

Ουσιαστικά, ένας πίνακας εισόδου - εξόδου προκύπτει από έναν πίνακα προσφοράς - 

χρήσεων, αντικαθιστώντας, είτε τις στήλες των οικονομικών κλάδων με προϊόντα, είτε τις 

γραμμές των προϊόντων με οικονομικούς κλάδους, κατά τρόπο ώστε αφενός, τα σύνολα των 

γραμμών του νέου πίνακα να ισούνται με τ' αντίστοιχα των στηλών του κι αφετέρου, ο 

προκύπτων πίνακας να είναι συμμετρικός (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 

511). 

Σημαντική για τη σύνταξη πινάκων εισόδου - εξόδου, είναι η έννοια των δευτερογενών 

προϊόντων (secondary products), των προϊόντων εκείνων δηλαδή, τα οποία προέρχονται η 

σχετίζονται μ' αντίστοιχα πρωτογενή προϊόντα (primary products) (System of National 

Accounts 2008, 2010, σ.σ. 513, 514). Είναι ακριβώς η ανακατανομή (reallocation) των 

δευτερευόντων προϊόντων ενός πίνακα χρήσεων, αυτή που οδηγεί στη δημιουργία του 

αντίστοιχου πίνακα εισόδου - εξόδου (input - output table). 

Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι πινάκων εσόδου - εξόδου: οι πίνακες προϊόντων επί προϊόντων 

(product by product tables) κι οι πίνακες κλάδων επί κλάδων (industry by industry tables). 

  

Πίνακες προϊόντων επί προϊόντων (product by product tables) 

Για την κατασκευή ενός πίνακα προϊόντων επί προϊόντων, ξεκινούμε από έναν πίνακα 

χρήσεων, κινούμενοι εντός μίας συγκεκριμένης γραμμής (συγκεκριμένο προϊόν) κι 

ανακατανέμοντας καταχωρίσεις από συγκεκριμένες στήλες του, σε άλλες (οικονομικοί 

κλάδοι) (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 514). Για ένα παράδειγμα ενός πίνακα 

προϊόντων επί προϊόντων, βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 15. 

Υπάρχουν δυο τρόποι κατασκευής ενός τέτοιου είδους  πίνακα: 
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Βάσει της υπόθεσης της τεχνολογίας κλάδου (technology industry assumption) 

Κατ' αρχάς, από το επάνω μέρος τού Πίνακας Παραρτημάτων 12 (πίνακας προσφοράς), 

παρατηρούμε ότι ο κλάδος των κατασκευών (Construction) συνεισφέρει στην οικονομία έξι 

(6) μονάδες βιομηχανικών προϊόντων (manufacturing products). Για να κατασκευάσουμε 

έναν πίνακα εισόδου - εξόδου, καλούμαστε να ανακατανείμουμε τις έξι (6) αυτές μονάδες 

βιομηχανικών προϊόντων, από τον κλάδο των κατασκευών (ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως 

ένας κλάδος παραγωγής δευτερογενών κι όχι πρωτογενών προϊόντων), στον κλάδο των 

βιομηχανικών προϊόντων.  

Η υπόθεση της τεχνολογίας κλάδου σημαίνει, ότι θεωρούμε πως οι συντελεστές οι οποίοι 

δείχνουν πώς παράγονται τα βιομηχανικά προϊόντα, εξαρτώνται από τον οικονομικό κλάδο 

εντός του οποίου παράγονται (εδώ, από τον κλάδο κατασκευών). Συνεπώς, θα 

ανακατανείμουμε τις έξι (6) μονάδες βιομηχανικών προϊόντων που παράγει ο 

κατασκευαστικός κλάδος, στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων, πολλαπλασιάζοντας το 6 

επί τους συντελεστές παραγωγής του κατασκευαστικού κλάδου (στήλη 'Construction' της 

καρτέλας 'Coefficient form' του Πίνακας Παραρτημάτων 14), προσθέτοντας το αποτέλεσμα 

στη στήλη 'Manufacturing and other industry' κι αφαιρώντας το από τη στήλη 'Construction' 

της καρτέλας 'Use table', του Πίνακας Παραρτημάτων 14 (System of National Accounts 

2008, 2010, σ. 515). Τ' αποτελέσματα των πράξεων αυτών, εμφανίζονται στις στήλες της 

καρτέλας 'Industry technology' του ιδίου πίνακα: πολλαπλασιάζοντας τις έξι (6) μονάδες 

βιομηχανικών προϊόντων που προσφέρει στην οικονομία ο κατασκευαστικός κλάδος με το 

συντελεστή 0.303 της στήλης 'Construction', λαμβάνουμε 1.8 μονάδες βιομηχανικών 

προϊόντων, τις οποίες αφαιρούμε από τον κατασκευαστικό κλάδο και τις προσθέτουμε στον 

κλάδο βιομηχανικών προϊόντων. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός όγκος των βιομηχανικών 

προϊόντων αυξάνει από 675 σε 676.8, ενώ αντίθετα, ο συνολικός όγκος των προϊόντων του 

κατασκευαστικού κλάδου μειώνεται από 63 σε 61.2 (αύξηση και μείωση κατά 1.8 μονάδες, 

αντίστοιχα). 

 

Βάσει της υπόθεσης της τεχνολογίας προϊόντος (product technology assumption) 

Κατ' αντιστοιχία με την προηγούμενη, η υπόθεση της τεχνολογίας προϊόντος θεωρεί πως οι 

έξι (6) μονάδες βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίες παράγονται από τον κατασκευαστικό 

τομέα (όπως τις εμφανίζει ο πίνακας προσφοράς), θα πρέπει να ανακατανεμηθούν στον 

πίνακα χρήσεων, με βάση τους συντελεστές του τομέα στον οποίον αφορούν (εδώ, του 

τομέα βιομηχανικών προϊόντων). Επομένως, προκειμένου να κατασκευάσουμε τον πίνακα 

εισόδου - εξόδου με βάση αυτήν την υπόθεση, αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τις 6 μονάδες 

βιομηχανικών προϊόντων επί τους συντελεστές της στήλης 'Manufacturing and other 
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industry' της καρτέλας 'Coefficient form' του Πίνακας Παραρτημάτων 14, προσθέτοντας το 

αποτέλεσμα στη στήλη 'Manufacturing and other industry' κι αφαιρώντας το από τη στήλη 

'Construction' της καρτέλας 'Use table', του Πίνακας Παραρτημάτων 14 (System of National 

Accounts 2008, 2010, σ. 515). Επομένως, πολλαπλασιάζοντας το 6 με το συντελεστή της 

στήλης 'Manufacturing and other industry' (0.363), λαμβάνουμε 2.178 μονάδες, τις οποίες εν 

συνεχεία αφαιρούμε από τον κατασκευαστικό κλάδο και τις προσθέτουμε στον κλάδο των 

βιομηχανικών προϊόντων. Έτσι, ο συνολικός όγκος προϊόντων του κατασκευαστικού κλάδου 

μεταβάλλεται από 63 σε 60.8, ενώ ο κλάδος των βιομηχανικών προϊόντων μεταβάλλεται από 

675 σε 677.2. Τ' αποτελέσματα των πράξεων αυτών, εμφανίζονται στις στήλες της καρτέλας 

'Product technology' του ιδίου πίνακα. 

 

Πίνακες κλάδων επί κλάδων (industry by industry tables) 

Για την κατασκευή ενός πίνακα κλάδων επί κλάδων, ουσιαστικά ανακατανέμουμε 

καταχωρίσεις από συγκεκριμένες γραμμές σε άλλες (προϊόντα), κινούμενοι εντός μίας 

συγκεκριμένης στήλης (συγκεκριμένος οικονομικός κλάδος) ενός πίνακα χρήσεων (System 

of National Accounts 2008, 2010, σ. 515). Για ένα παράδειγμα ενός πίνακα κλάδων επί 

κλάδων, βλ. Πίνακας Παραρτημάτων 16. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο, γραμμές του πίνακα χρήσεων, οι οποίες (ως γνωστόν) αντιστοιχούν 

σε προϊόντα, μετατρέπονται σε οικονομικούς κλάδους.  

Κατ' αντιστοιχία με τους πίνακες προϊόντων επί προϊόντων και στην περίπτωση των πινάκων 

κλάδων επί κλάδων, υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις κατασκευής τους: 

 

Βάσει της δομής πωλήσεων συγκεκριμένου προϊόντος (fixed product sales structure) 

Γίνεται η υπόθεση ότι η ανακατανομή της ζήτησης προϊόντων στους διάφορους χρήστες, 

εξαρτάται από το προϊόν το ίδιο κι όχι από τον οικονομικό κλάδο από τον οποίον αυτό 

πωλείται. Συνεπώς, οι 6 μονάδες βιομηχανικών προϊόντων που έχουν παραχθεί από τον 

κατασκευαστικό κλάδο κι είναι ενσωματωμένες στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων θα 

πρέπει ν' αφαιρεθούν από τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και να προστεθούν στον 

κατασκευαστικό. Έτσι, από τη γραμμή που αναφερόταν στα βιομηχανικά προϊόντα, 

αφαιρείται η συνεισφορά άλλων οικονομικών κλάδων και πλέον μετατρέπεται σε κλάδο, 

αποκλειστικά και μόνο βιομηχανικών προϊόντων. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 

σύμφωνα με την προσέγγιση της δομής πωλήσεων συγκεκριμένου προϊόντος, θα πρέπει οι 6 

μονάδες βιομηχανικών προϊόντων να πολλαπλασιαστούν με τους συντελεστές της γραμμής 
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του κλάδου βιομηχανικών προϊόντων και τ' αποτελέσματα να προστεθούν στη γραμμή του 

κατασκευαστικού κλάδου (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 515). 

 
 
 

Βάσει της δομής πωλήσεων συγκεκριμένου κλάδου (Fixed industry sales structure) 

Στην περίπτωση αυτή, οι 6 μονάδες βιομηχανικών προϊόντων του προηγούμενου 

παραδείγματος, οι οποίες έχουν παραχθεί από τον κατασκευαστικό τομέα, θα 

ανακατανεμηθούν στον κατασκευαστικό τομέα, από τη γραμμή που αντιστοιχεί στον κλάδο 

βιομηχανικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας τους συντελεστές της γραμμής του 

κατασκευαστικού κλάδου. 
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

 Δεδομένα: Statistics Norway. GDP, GDS, GFCF, Imported Fixed Capital Assets 

Destined to GFCF, CAB and FDI, σε εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (NOK) 

(τρέχουσες τιμές).  

 Χρονική περίοδος δεδομένων: 

- για τα μεγέθη GDP, GDS, GFCF: 1978-2008, 

- για το μέγεθος FDI: 1981-2008, 

- για το μέγεθος CAB: 1983-2008 και 

- για τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών οι οποίες κατευθύνονται προς το 

σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF): 1992-2007. 

 

4.1 Νορβηγία, 1978-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και 

GDS/GDP 

4.1.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων σ' απόλυτους 

όρους) μεγεθών του ΑΕΠ (Gross Domestic Product - GDP), της Ακαθάριστης Εγχώριας 

Αποταμίευσης (Gross Domestic Savings - GDS) και του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου (Gross Fixed Capital Formation - GFCF), για τη Νορβηγία, κατά το χρονικό 

διάστημα 1978-2008: 
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Σχήμα 4-1: Νορβηγία 1978-2008. Η πορεία των μεγεθών GDP, GDS και GFCF 
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Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών GFCF και GDS, αυτήν τη 

φορά εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του GDP, για την περίπτωση της Νορβηγίας, κατά 

το ίδιο χρονικό διάστημα (1978-2008): 
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Σχήμα 4-2: Νορβηγία 1978-2008. Η πορεία των μεγεθών GDS/GDP και GFCF/GDP  

Η σχέση μεταξύ Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης (GDS) κι Ακαθάριστης Εγχώριας 

Επένδυσης (GFCF) εμφανίζει στην περίπτωση της Νορβηγίας πολλές εναλλαγές κατά το 

χρονικό διάστημα 1978-2008, παραπέμποντας σ' ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών για τη συγκεκριμένη χώρα. Η πρώτη αυτή οπτική διαπίστωση 

προδιαθέτει αρνητικά για τον εντοπισμό μίας σαφούς, μακροπρόθεσμης γραμμικής σχέσης 

μεταξύ των δύο μεγεθών, όπως θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'. 

Παραθέτουμε επίσης διάγραμμα με την παράλληλη αποτύπωση των μεγεθών GDS/GDP, 

GFCF/GDP και CAB/GDP: 
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Σχήμα 4-3: Νορβηγία 1978-2008. Τα μεγέθη GDS/GDP, GFCF/GDP και CAB/GDP  
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Διαχρονικά, το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (CAB) της Νορβηγίας παρουσιάζει 

εμφανή ανοδική τάση, αρχής γενομένης από το δεύτερο μισό της δεκαετίας '80, περίοδο 

κατά την οποία η χώρα άρχισε ν' αποκομίζει τις πρώτες θετικές αποδόσεις των μεγάλου 

ύψους επενδύσεων, στις οποίες είχε προβεί για σειρά ετών, από την ανακάλυψη των 

πετρελαϊκών της κοιτασμάτων και μετά, προκειμένου να δημιουργήσει έναν εθνικό κλάδο 

εκμετάλλευσής τους84.  

Είναι εμφανής από το Σχήμα 4-3 η διεύρυνση, ειδικά κατά την περίοδο από τα μέσα της 

δεκαετίας '90 και μετά, της 'ψαλίδας' μεταξύ μίας υπερβάλλουσας αποταμίευσης και της 

επένδυσης της χώρας, η οποία οδηγεί σ' όλο και πιο πλεονασματικό Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών. 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα μίας απλής ανάλυσης παλινδρόμησης της μορφής: 

 GDPGDSGDPGFCF   , 

Εξίσωση 4-1  

κατά τα πρότυπα του κλασσικού υποδείγματος FH: 

Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/05/10   Time: 20:15 
Sample: 1978 2008 
Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.300389 0.037231 8.068342 0.0000 
GDS_TO_GDP -0.214524 0.124816 -1.718717 0.0963 

R-squared 0.092445     Mean dependent var 0.237317 
Adjusted R-squared 0.061150     S.D. dependent var 0.036092 
S.E. of regression 0.034971     Akaike info criterion -3.806269 
Sum squared resid 0.035466     Schwarz criterion -3.713754 
Log likelihood 60.99717     F-statistic 2.953989 
Durbin-Watson stat 0.296363     Prob(F-statistic) 0.096326 
Πίνακας 4-1: Νορβηγία, 1978-2008 - αποτελέσματα παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-1.                  
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 
2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή   είναι αρνητική και μικρή (-0.21452), επομένως πολύ 

μακριά της σχέσης 'ένα-προς-ένα', η οποία υποτίθεται πως συνδέει επένδυση κι 

αποταμίευση, σύμφωνα με το 'παράδοξο FH'. Η p-value του αντίστοιχου t-στατιστικού 

(0.0963 ή 9,63%) είναι μεγαλύτερη της πιθανότητας που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (κι οριακά μικρότερη της πιθανότητας που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

                                                      
84 Η Tesar (1991) αναφέρεται στην περίοδο της επενδυτικής έκρηξης που σημειώθηκε στη χώρα κατά 
τη δεκαετία του '70, μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου, η οποία οδήγησε όπως ήταν 
αναμενόμενο σε ένα επίμονο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της (υποσημείωση 6, 
σ. 64). 
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σημαντικότητας 10%), μ' αποτέλεσμα η μηδενική υπόθεση 0:0 H  να γίνεται αποδεκτή 

σ' επίπεδο σημαντικότητας 5% και ν' απορρίπτεται, οριακά μόνο, για επίπεδο 

σημαντικότητας 10%. 

Η παραχθείσα τιμή του 2R  (0.09244) είναι σχεδόν μηδενική, παραπέμποντας σε μία πολύ 

αδύναμη σύνδεση μεταξύ των δύο μεγεθών.  

Διενεργώντας εν συνεχεία έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 , λαμβάνουμε τα εξής 

αποτελέσματα: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 94.68266 (1, 29) 0.0000
Chi-square 94.68266 1 0.0000
Πίνακας 4-2: Έλεγχος Wald για τον περιορισμό β=1 

Η p-value του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση 

1:0 H , ισούται με το 0 κι επομένως η εν λόγω μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

ξεκάθαρα. 

Συνεπώς, ο συντελεστής   εμφανίζεται ως σημαντικά διαφορετικός της μονάδας, αλλά όχι 

και του μηδενός, με μία χαμηλή και το σημαντικότερο, αρνητική εκτιμηθείσα τιμή, ενάντια 

βεβαίως σ' ότι θα υπαγόρευε η ισχύς του 'παράδοξου FH'. 

Η τιμή του στατιστικού DW (0.29636) στον Πίνακας 4-1 ωστόσο, προσφέρει ήδη μία πρώτη 

ένδειξη για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους τής Εξίσωση 4-1. 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της παραπάνω παλινδρόμησης FH με 

τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής: 
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Σχήμα 4-4: Νορβηγία, 1978-2008 - Διαχρονική πορεία υπολειμματικών όρων, πραγματικών κι 
εκτιμηθεισών τιμών τής Εξίσωση 4-1 

Το Σχήμα 4-4 επιβεβαιώνει κατ' αρχάς τη φτωχή προσαρμογή του υποδείγματος της 

Εξίσωση 4-1 (τιμή 2R  ίση με 0.09244). 

Φαίνεται επίσης από το Σχήμα 4-4, πως το υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο μεταβάλλονται 

με το χρόνο οι υπολειμματικοί όροι, παραπέμπει στην ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης (οι 

τρέχουσες παρατηρήσεις των υπολειμματικών όρων έχουν γενικά όμοιο πρόσημο με τις 

αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου) (Asteriou, 2006, σ.σ. 141, 142). 

Ακολουθεί διάγραμμα των υπολειμματικών όρων τής τρέχουσας (RESID), έναντι των 

υπολειμματικών όρων τής προηγούμενης χρονικής περιόδου (RESID(-1)): 
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Σχήμα 4-5: Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 'RESID'  της Εξίσωση 4-1 

Με βάση κι αυτό το διάγραμμα, είναι πλέον προφανής, τουλάχιστον οπτικά, η ύπαρξη 

θετικής αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 4-1 (Κάτος, 2004, σ.σ. 
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429, 448, 449), για την οποία είχαμε ήδη μία πρώτη ένδειξη με τη χαμηλή τιμή του 

στατιστικού DW, αλλά και με το διάγραμμα που προηγήθηκε, με τη μεταβολή στο χρόνο 

των υπολειμματικών όρων τής Εξίσωση 4-1. 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του κλασσικού 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-1. 

 

4.1.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρακάτω παρατίθενται τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων της παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-1: 

0
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-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Residuals
Sample 1978 2008
Observations 31

Mean      -7.62E-17
Median   0.003802
Maximum  0.067246
Minimum -0.054870
Std. Dev.   0.034383
Skewness   4.49E-05
Kurtosis   1.865122

Jarque-Bera  1.663599
Probability  0.435265

 

Σχήμα 4-6: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 4-1 

Ως γνωστόν, η κατανομή τού ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή   6636.199147.522
05,0  , 

η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value (0.43526 > 0.05 ή 43.526% > 5%). Συνεπώς, 

μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων 

ισχύει στην περίπτωσή μας.  

 

4.1.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται αμέσως παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου BG, για 

διαδοχικές τιμές τού αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης (p). 

Ξεκινώντας με την εξ ορισμού τιμή την οποία προτείνει η εφαρμογή EViews (p = 2): 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 30.78722     Probability 0.000000
Obs*R-squared 21.55032     Probability 0.000021

Η μικρή p-value του LM στατιστικού (0.000021) σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μη 

ύπαρξης αυτοσυσχέτισης απορρίπτεται για p = 2. Πάντως, μόνο η εκτιμηθείσα τιμή του 

συντελεστή τού πρώτου όρου χρονικής υστέρησης ('RESID(-1)') εμφανίζεται ως στατιστικά 

σημαντική (με μηδενική p-value για το αντίστοιχο t-στατιστικό) κι επομένως, είναι πιθανό η 

αυτοσυσχέτιση στο υπόδειγμά μας να είναι τελικά 1ου μόνο βαθμού: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.009024 0.021619 -0.417426 0.6797
GDS_TO_GDP 0.031690 0.072579 0.436632 0.6659

RESID(-1) 1.003893 0.187585 5.351670 0.0000
RESID(-2) -0.213445 0.189952 -1.123679 0.2710

Επαναλαμβάνοντας λοιπόν τον έλεγχο για p = 1, λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 59.75128     Probability 0.000000
Obs*R-squared 21.10841     Probability 0.000004

Για p = 1, η p-value του LM στατιστικού (0.000004) είναι και πάλι αρκετά μικρή, ώστε ν' 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης και μάλιστα είναι ακόμη 

μικρότερη από την αντίστοιχη που είχαμε λάβει για p = 2. Επιπλέον, η τιμή του t-

στατιστικού τού συντελεστή τού πρώτου (και μοναδικού σ' αυτήν την περίπτωση) όρου 

χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών όρων, είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που 

είχαμε λάβει στην περίπτωση όπου είχαμε ορίσει p = 2 (7.72985 > 5.35167): 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.012727 0.021466 -0.592884 0.5580
GDS_TO_GDP 0.044695 0.071986 0.620886 0.5397

RESID(-1) 0.830739 0.107471 7.729895 0.0000

Επομένως, η αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων του υποδείγματός μας είναι τελικά 

1ου βαθμού. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB)  για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 
όρους 

Ο έλεγχος LB για τον προτεινόμενο από την εφαρμογή EViews αριθμό υστερήσεων (16), 

παράγει συστηματικά p-values ίσες με το μηδέν, για τα αντίστοιχα Q-στατιστικά, γεγονός 

που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 

όρους (υπενθυμίζεται, ότι η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η μη 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους).  
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Επομένως, συνολικά, τόσο ο έλεγχος BG, όσο κι ο LB, παραπέμπουν στην ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, γεγονός που στην ουσία ακυρώνει τα πρώτα 

αποτελέσματα της απλής παλινδρόμησης FH του Πίνακας 4-1. 

 

Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Εν συνεχεία, προκειμένου ν' απαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση 1ου βαθμού που διαπιστώσαμε 

παραπάνω, προσθέτουμε έναν όρο AR(1) στην αρχική μας εξίσωση παλινδρόμησης. Τ' 

αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/05/10   Time: 23:56 
Sample(adjusted): 1979 2008 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.297373 0.048232 6.165409 0.0000 
GDS_TO_GDP -0.224473 0.135987 -1.650688 0.1104 

AR(1) 0.825893 0.099904 8.266868 0.0000 

R-squared 0.739997     Mean dependent var 0.235541 
Adjusted R-squared 0.720738     S.D. dependent var 0.035303 
S.E. of regression 0.018656     Akaike info criterion -5.030647 
Sum squared resid 0.009397     Schwarz criterion -4.890528 
Log likelihood 78.45971     F-statistic 38.42251 
Durbin-Watson stat 1.494873     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .83 
Πίνακας 4-3: Αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-1, με την προσθήκη ενός όρου 
AR(1). Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 
16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: 
L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Έχοντας ενσωματώσει έναν όρο AR(1) για την εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης 1ου βαθμού 

των υπολειμματικών όρων που διαπιστώσαμε παραπάνω, λαμβάνουμε και πάλι αρνητική 

τιμή για το συντελεστή   και μάλιστα πολύ όμοια μ' αυτήν που είχαμε λάβει στον Πίνακας 

4-1 (-0.22447 έναντι της τιμής -0.214524 του Πίνακας 4-1), με p-value η οποία κάνει και 

πάλι αποδεκτή τη μηδενική υπόθεση ότι 0:0 H .  

Η τιμή του 2R  έχει βελτιωθεί αισθητά (0.72073), συνεχίζοντας όμως να παραπέμπει σ' ένα 

χαμηλό βαθμό προσαρμογής τού υποδείγματος, ενώ η τιμή του στατιστικού DW (1.49487) 

έχει εμφανώς προσεγγίσει την τιμή 2 (η οποία αντιστοιχεί στην κατάσταση έλλειψης 

αυτοσυσχέτισης), υπονοώντας τη (σε μεγάλο βαθμό) εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης των 

υπολειμματικών όρων από το αρχικό μας υπόδειγμα της Εξίσωση 4-1, μετά την 

ενσωμάτωση ενός όρου AR(1). 
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Συγκρίνοντας άλλωστε τις τιμές των κριτηρίων AIC (-3.80627) και SBC (-3.71375) του 

αρχικού υποδείγματος FH της Εξίσωση 4-1, με τις αντίστοιχες του υποδείγματος με την 

ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) (-5.03064 και -4.89052 αντίστοιχα), είναι φανερή η υπεροχή 

του δεύτερου έναντι του πρώτου. 

 

4.1.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

ανάλυση παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 4-1: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.048941     Probability 0.826522 
Log likelihood ratio 0.054137     Probability 0.816015 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/06/10   Time: 01:53 
Sample: 1978 2008 
Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.289251 4.470087 0.288417 0.7752 
GDS_TO_GDP -1.364761 5.200935 -0.262407 0.7949 

FITTED^2 -11.52959 52.11690 -0.221226 0.8265 

R-squared 0.094029     Mean dependent var 0.237317 
Adjusted R-squared 0.029316     S.D. dependent var 0.036092 
S.E. of regression 0.035559     Akaike info criterion -3.743499 
Sum squared resid 0.035404     Schwarz criterion -3.604726 
Log likelihood 61.02424     F-statistic 1.453027 
Durbin-Watson stat 0.306218     Prob(F-statistic) 0.250959 
Πίνακας 4-4: Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey στην παλινδρόμηση της Εξίσωση 4-1. Πηγή: Jakobsen, 
O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 2009, 
(ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Η τιμή του F-στατιστικού σύγκρισης των δύο εναλλακτικών υποδειγμάτων που παράγει ο 

έλεγχος Ramsey (0.048941) είναι πολύ μικρή και παράλληλα, η αντίστοιχη p-value 

(0.82652) είναι σαφώς μεγαλύτερη από την πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% (0. 82652 > 0.05 ή 82,65 > 5%). Συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση ότι το υπόδειγμα FH το οποίο χρησιμοποιήσαμε είναι σωστά ορισμένο, γίνεται 

ξεκάθαρα αποδεκτή, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Παράλληλα, η p-value που αντιστοιχεί στο t-στατιστικό τού εκτιμηθέντος συντελεστή τού 

όρου 2Ŷ  (0.8265), οδηγεί στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης ότι ο εν λόγω συντελεστής 

ισούται με το μηδέν.  
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Επομένως, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό 

υποδείγματος της Εξίσωση 4-1.  

Μπορούμε επομένως προς το παρόν να υποθέσουμε, ότι το υπόδειγμα FH που 

χρησιμοποιήσαμε δεν πάσχει από μεροληψία λόγω παράλειψης επεξηγηματικών 

μεταβλητών κι ότι είναι πολύ πιθανό η σχέση που τελικά συνδέει τα μεγέθη  GDPGFCF  

και  GDPGDS  να είναι γραμμική85, της μορφής της Εξίσωση 4-1. 

 

4.1.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών GFCF/GDP και 
GDS/GDP για τη Νορβηγία 

4.1.2.1 Το μέγεθος GFCF/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 

                                                      
85 Υπάρχουν βεβαίως κι άλλα ενδεχόμενα, για τα οποία παραπέμπουμε στην αντίστοιχη ενότητα της 
εμπειρικής ανάλυσης των δεδομένων της Ολλανδίας. 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος ADF 
στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -2.00037 

(SBC, AIC) 
-1.70579 -1.04083 

1ο υπόδειγμα DF 
 

1% -3.679322 
( 0H ) 

-3.699871 
( 0H ) 

-3.724070 
( 0H ) 

5% -2.967767 
( 0H ) 

-2.976263 
( 0H ) 

-2.986225 
( 0H ) 

10% -2.622989 
( 0H ) 

-2.627420 
( 0H ) 

-2.632604 
( 0H ) 

  -2.63313 -2.83304 -2.46216 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.309824 
( 0H ) 

-4.339330 
( 0H ) 

-4.374307 
( 0H ) 

5% -3.574244 

( 0H ) 

-3.587527 
( 0H ) 

-3.603202 
( 0H ) 

10% -3.221728 
( 0H ) 

-3.229230 
( 0H ) 

-3.238054 
( 0H ) 

Πίνακας 4-5: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP. 
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 
2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Για τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των ελέγχων στασιμότητας των διαφόρων 

χρονοσειρών που χρησιμοποιούμε εφεξής στην εμπειρική μας ανάλυση και για τις τρεις 

χώρες του δείγματός μας, παραπέμπουμε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 

  -1.99468 
(NW) 

-2.03153 -1.92891 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.670170 

( 0H ) 
-3.670170 

( 0H ) 
-3.670170 

( 0H ) 

5% 
-2.963972 

( 0H ) 
-2.963972 

( 0H ) 
-2.963972 

( 0H ) 

10% 
-2.621007 

( 0H ) 
-2.621007 

( 0H ) 
-2.621007 

( 0H ) 

  -2.24948 
(NW) 

-2.34312 -2.09424 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.296729 

( 0H ) 
-4.296729 

( 0H ) 
-4.296729 

( 0H ) 

5% 
-3.568379 

( 0H ) 
-3.568379 

( 0H ) 
-3.568379 

( 0H ) 

10% 
-3.218382 

( 0H ) 
-3.218382 

( 0H ) 
-3.218382 

( 0H ) 

Πίνακας 4-6: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP.          
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 

2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε,  για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος KPSS 
στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  2 4 5 
  0.7057 

0.51403 
(NW) 

0.47234 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.08133 
(NW)

0.07944 0.0893 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 4-7: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP.      
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 

2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Ενώ οι έλεγχοι ADF και PP δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία για το ότι η χρονοσειρά 

GFCF/GDP είναι μη στάσιμη στα επίπεδα των παρατηρήσεων για την περίπτωση της 

Νορβηγίας, ο έλεγχος KPSS παράγει πιο αντιφατικά αποτελέσματα: υπό την πρώτη εκδοχή 

των υποδειγμάτων DF (με σταθερή και χωρίς τάση) και για πιο 'συντηρητικές' επιλογές 

επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (5% και 10%), η χρονοσειρά GFCF/GDP εμφανίζεται 

ως μη στάσιμη, ενώ για επίπεδο σημαντικότητας 1%, εμφανίζεται ως στάσιμη, ανεξαρτήτως 

τιμής 'παραμέτρου εύρους ζώνης'. Η δεύτερη εκδοχή των υποδειγμάτων DF (με σταθερή και 

με τάση) τείνει ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς στα επίπεδα, ειδικά 

όσο αυξάνει η τιμή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης'. 

Θα επικαλεστούμε στο σημείο αυτό το επιχείρημα του Vogelvang (2005, σ. 287), ότι για 

οικονομικές μεταβλητές, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με σταθερή, 

αλλά χωρίς τάση) είναι γενικά η καταλληλότερη και θα θεωρήσουμε πως κι ο έλεγχος KPSS 

παρουσιάζει το GFCF/GDP ως μη στάσιμο στα επίπεδα.  

Επίσης, το γεγονός ότι ο ίδιος έλεγχος (KPSS) αποφασίζει τελικά υπέρ της μη στασιμότητας 

για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου σημαντικότητας (5% και 10%), αποτελεί μία 
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επιπλέον σοβαρή ένδειξη περί τού ότι τελικά το GFCF/GDP είναι μέγεθος μη στάσιμο στα 

επίπεδα των παρατηρήσεων σύμφωνα με τον εν λόγω έλεγχο. 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

GFCF/GDP, για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-200886: 

Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος ADF 
στις πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 2 5 
  -4.57851 

(SBC) 
-3.39831 -3.27838 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.679322 
( 1H ) 

-3.699871 
( 0H ) 

-3.737853 
( 0H ) 

5% -2.967767 
( 1H ) 

-2.976263 
( 1H ) 

-2.991878 
( 1H ) 

10% -2.622989 
( 1H ) 

-2.627420 
( 1H ) 

-2.635542 
( 1H ) 

  -4.52137 -3.35638 -3.21025 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.309824 
( 1H ) 

-4.339330 
( 0H ) 

-4.394309 
( 0H ) 

5% -3.574244 
( 1H ) 

-3.587527 
( 0H ) 

-3.612199 
( 0H ) 

10% -3.221728 
( 1H ) 

-3.229230 
( 1H ) 

-3.243079 
( 0H )* 

Πίνακας 4-8: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP. Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), 

September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για 

την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 

                                                      
86 Με αστερίσκο εφεξής, θα σημειώνουμε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόφαση του εκάστοτε 
χρησιμοποιούμενου ελέγχου, λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος PP στις 
πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -4.57623 -4.55609 

-4.52104 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.679322 
( 1H ) 

-3.679322 
( 1H ) 

-3.679322 
( 1H ) 

5% -2.967767 
( 1H ) 

-2.967767 
( 1H ) 

-2.967767 
( 1H ) 

10% -2.622989 
( 1H ) 

-2.622989 
( 1H ) 

-2.622989 
( 1H ) 

  -4.5203 -4.49425 
-4.44523 

(NW) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.309824 
( 1H ) 

-4.309824 
( 1H )* 

-4.309824 
( 1H )* 

5% -3.574244 
( 1H ) 

-3.574244 
( 1H ) 

-3.574244 
( 1H ) 

10% -3.221728 
( 1H ) 

-3.221728 
( 1H ) 

-3.221728 
( 1H ) 

Πίνακας 4-9: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP. Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), 

September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

GFCF/GDP, στην περίπτωση της Νορβηγίας και για τη χρονική περίοδο 1978-2008: 



Νορβηγία, 1978-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           229 

 

Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος KPSS 
στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 3 4 
  0.0854 

0.08601 
(NW) 

0.09443 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

  0.04928 0.05052 
0.05608 
(NW) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 4-10: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος KPSS στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP. Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), 

September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Συνολικά, σε σχέση με τ' αποτελέσματα των τριών ελέγχων, τόσο ο έλεγχος PP, όσο κι ο 

KPSS δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τη στασιμότητα του GFCF/GDP στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεων.  

Ο έλεγχος ADF παράγει ανάμεικτα αποτελέσματα: όταν χρησιμοποιείται η δεύτερη εκδοχή 

των υποδειγμάτων DF (με σταθερή και τάση), αποφασίζει υπέρ της μη στασιμότητας της 

χρονοσειράς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πλην όμως, μπορούμε και σ' αυτήν την 

περίπτωση να επικαλεστούμε το επιχείρημα του Vogelvang (2005, σ. 287), ότι για 

οικονομικές μεταβλητές, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με σταθερή, 

αλλά χωρίς τάση) είναι γενικά η καταλληλότερη και να θεωρήσουμε πως κι ο έλεγχος ADF 

παρουσιάζει το μέγεθος GFCF/GDP ως  στάσιμο στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων.  

Επομένως, μπορούμε συμπερασματικά να πούμε ότι το GFCF/GDP είναι στην περίπτωση 

της Νορβηγίας και για το διάστημα 1978-2008, μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού ή 

αλλιώς, ότι )1(~ IGDPGFCF . 
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4.1.2.2 Το μέγεθος GDS/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 

Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  2 4 5 
  1.17234 

(SBC) 
0.62826 0.35873 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.689194 
( 0H ) 

-3.711457 
( 0H ) 

-3.72407 
( 0H ) 

5% -2.971853 
( 0H ) 

-2.981038 
( 0H ) 

-2.986225 
( 0H ) 

10% -2.625121 
( 0H ) 

-2.629906 
( 0H ) 

-2.632604 
( 0H ) 

  -0.11174 -0.275 -0.57924 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.323979 
( 0H ) 

-4.356068 
( 0H ) 

-4.3743 
( 0H ) 

5% -3.580623 
( 0H ) 

-3.595026 
( 0H ) 

-3.603202 
( 0H ) 

10% -3.225334 
( 0H ) 

-3.233456 
( 0H ) 

-3.238054 
( 0H ) 

Πίνακας 4-11: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.     
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 

2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος PP στα επίπεδα 
των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  5 10 12 13 

  -0.03294 -0.0948 
-0.11982 

(NW) 
-0.11917 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.670170 

( 0H ) 
-3.670170 

( 0H ) 
-3.670170 

( 0H ) 
-3.670170 

( 0H ) 

5% 
-2.963972 

( 0H ) 
-2.963972 

( 0H ) 
-2.963972 

( 0H ) 
-2.963972 

( 0H ) 

10% 
-2.621007 

( 0H ) 
-2.621007 

( 0H ) 
-2.621007 

( 0H ) 
-2.621007 

( 0H ) 

  -0.92866 -0.77264 -0.71505 
-0.67635 

(NW)

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.296729 

( 0H ) 
-4.296729 

( 0H ) 
-4.296729 

( 0H ) 
-4.296729 

( 0H ) 

5% 
-3.568379 

( 0H ) 
-3.568379 

( 0H ) 
-3.568379 

( 0H ) 
-3.568379 

( 0H ) 

10% 
-3.218382 

( 0H ) 
-3.218382 

( 0H ) 
-3.218382 

( 0H ) 
-3.218382 

( 0H ) 

Πίνακας 4-12: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.         
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 

2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος KPSS στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 4 5 
  0.85106 

0.44595 
(NW) 

0.39808 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 0H )* 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.32405 
0.1766 
(NW) 

0.1591 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 1H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 1H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

Πίνακας 4-13: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.   
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 

2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email to: L. 
Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

Συνολικά, οι έλεγχοι ADF και PP αποφασίζουν συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας του 

μεγέθους GDS/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων, ενώ ο έλεγχος KPSS προσφέρει και 

πάλι αντιφατικές ενδείξεις: γενικά, τείνει ν' αποφασίζει υπέρ της μηδενικής υπόθεσης της 

στασιμότητας υπό την πρώτη εκδοχή των υποδειγμάτων DF, όσο λιγότερο 'συντηρητική' 

είναι η επιλογή τού επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας κι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' (λ).  

Πάντως, το γεγονός ότι για λ = 1 ο έλεγχος αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη 

στασιμότητας της χρονοσειράς, αλλά και το ότι για μία 'συντηρητική' επιλογή επιπέδου 

σημαντικότητας όπως αυτή του 10% η απόφασή του είναι και πάλι υπέρ της μη 

στασιμότητας (στην περίπτωση του πρώτου υποδείγματος DF, το οποίο είναι κι αυτό που 

περισσότερο ενδιαφέρει προκειμένου για οικονομικά μεγέθη), μας επιτρέπει να θεωρήσουμε 

πως τελικά το μέγεθος GDS/GDP είναι μη στάσιμο στα επίπεδα κι ως εκ τούτου να 

συνεχίσουμε με τον έλεγχο της στασιμότητάς του στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 
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Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, 

για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 

Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος ADF στις 
πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -5.71567 

(SBC) 
-1.8364 -0.92862 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.689194 
( 1H ) 

-3.711457 
( 0H ) 

-3.737853 
( 0H ) 

5% -2.971853 
( 1H ) 

-2.981038 
( 0H ) 

-2.991878 
( 0H ) 

10% -2.625121 
( 1H ) 

-2.629906 
( 0H ) 

-2.635542 
( 0H ) 

  -6.7578 
(SBC) 

-2.91843 -2.92338 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.323979 
( 1H ) 

-4.356068 
( 0H ) 

-4.394309 
( 0H ) 

5% -3.580623 
( 1H ) 

-3.595026 
( 0H ) 

-3.612199 
( 0H ) 

10% -3.225334 
( 1H ) 

-3.233456 
( 0H ) 

-3.243079 
( 0H ) 

Πίνακας 4-14: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GDS/GDP. Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), 

September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

Μ' εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία επιλέγουμε p = 1, ο έλεγχος ADF αποφασίζει 

συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας του μεγέθους GDS/GDP, ακόμη και στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεων. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για 

την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος PP στις πρώτες 
διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  5 10 16 28 

  -4.21022 -4.20555 -4.20422 
-4.35193 

(NW)

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.679322 

( 1H ) 
-3.679322 

( 1H ) 
-3.679322 

( 1H ) 
-3.679322 

( 1H ) 

5% 
-2.967767 

( 1H ) 
-2.967767 

( 1H ) 
-2.967767 

( 1H ) 
-2.967767 

( 1H ) 

10% 
-2.622989 

( 1H ) 
-2.622989 

( 1H ) 
-2.622989 

( 1H ) 
-2.622989 

( 1H ) 

  -4.43089 -4.76976 
-5.34464 

(NW) 
-6.49911 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.309824 

( 1H )* 
-4.309824 

( 1H ) 
-4.309824 

( 1H ) 
-4.309824 

( 1H ) 

5% 
-3.574244 

( 1H ) 
-3.574244 

( 1H ) 
-3.574244 

( 1H ) 
-3.574244 

( 1H ) 

10% 
-3.221728 

( 1H ) 
-3.221728 

( 1H ) 
-3.221728 

( 1H ) 
-3.221728 

( 1H ) 

Πίνακας 4-15: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GDS/GDP. Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), 

September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, 

για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1978-2008: 
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Νορβηγία, 1978-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος KPSS στις πρώτες 
διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  5 10 17 22 

  0.2731 0.27234 
0.29929 
(NW) 

0.36812 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
0.739000 

( 0H ) 
0.739000 

( 0H ) 
0.739000 

( 0H ) 
0.739000 

( 0H ) 

5% 
0.463000 

( 0H ) 
0.463000 

( 0H ) 
0.463000 

( 0H ) 
0.463000 

( 0H ) 

10% 
0.347000 

( 0H ) 
0.347000 

( 0H ) 
0.347000 

( 0H ) 
0.347000 

( 1H )* 

  0.10617 0.1643 0.24484 
0.32211 
(NW)

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
0.216000 

( 0H ) 
0.216000 

( 0H ) 
0.216000 

( 1H ) 
0.216000 

( 1H ) 

5% 
0.146000 

( 0H ) 
0.146000 

( 1H ) 
0.146000 

( 1H ) 
0.146000 

( 1H ) 

10% 
0.119000 

( 0H ) 
0.119000 

( 1H ) 
0.119000 

( 1H ) 
0.119000 

( 1H ) 

Πίνακας 4-16: Νορβηγία, 1978-2008. Έλεγχος KPSS στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GDS/GDP. Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), 

September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

 

Οι πίνακες των επόμενων σελίδων συνοψίζουν τ' αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί. 
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Πίνακας 4-17: Νορβηγία, 1978-2008 -  Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GFCF/GDP.                                              
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 

SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  

 

 

 

Νορβηγία, 1978-2008: GFCF/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 
Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 
1 

(SBC, 
AIC) 

-2.00037 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 
(NW) 

-1.99468 
 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 0.7057 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 -1.70579 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.03153 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 
(NW) 

0.51403
 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.04083 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 
 

-1.92891 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.47234 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

1 
(SBC, 
AIC) 

-2.63313 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 
(NW) 

-2.24948 
 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 
(NW) 

0.08133
 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

3 -2.83304 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.34312 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.07944 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -2.46215 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.09424 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.0893 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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Πίνακας 4-18 : Νορβηγία, 1978-2008 -  Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GFCF/GDP.                                           
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, 

Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).                       

Νορβηγία, 1978-2008: GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0 
(SBC) 

 
-4.57851 

 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -4.57623 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.0854 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 -3.39831 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -4.55609 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 
(NW) 

0.08601 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -3.27838 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 
(NW) 

-4.52104 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 0.09443 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -4.52137 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -4.5203 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.04928 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 -3.35638 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -4.49425 

1% 1H  (στάσιμη)*

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 0.05052 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -3.21025 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη)* 

5 -4.44523 

1% 1H  (στάσιμη)*

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 0.05608 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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Νορβηγία, 1978-2008: GDS/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 
2 

(SBC) 
1.17234 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -0.03294 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.85106 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

4 0.62826 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

10 -0.0948 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 

(KW) 
0.44595 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 0.35873 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

12 

(NW) 
-0.11982 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.39808 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

 - - - 13 -0.11917 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 2 -0.11174 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -0.92866 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.32405 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

4 -0.275 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

10 -0.77264 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 

(NW) 
0.1766 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -0.57924 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

12 -0.71505 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.1591 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

  - - - 13 
-0.67635 

 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - 

Πίνακας 4-19 : Νορβηγία, 1978-2008 -  Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GDS/GDP.                                                  
Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, 

Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  
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Νορβηγία, 1978-2008: GDS/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 
1 

(SBC) 
-5.71567 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 -4.21022 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.2731 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

3 -1.8364 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

10 -4.20555 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

10 0.27234 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -0.92862 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

16 -4.20422 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

17 

(NW) 
0.29929 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

 - - - 
28 

(NW) 
-4.35193 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

22 0.36812 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη)* 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

1 

(SBC) 
-6.7578 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5  -4.43089 

1% 1H  (στάσιμη)* 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.10617 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

3 -2.91843 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

10 -4.76976 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

10 0.1643 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -2.92338 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

16 

(NW) 
-5.34464 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

17 0.24484 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

  - - - 28 -6.49911  

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

22 

(NW) 
0.32211 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 
Πίνακας 4-20: Νορβηγία, 1978-2008 -  Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GDS/GDP.                                              

Πηγή: Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts Statistics Norway), September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel 
SSB, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com).  
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4.1.2.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχων στασιμότητας των μεγεθών 
GFCF/GDP και GDS/GDP, για τη Νορβηγία 

Είναι φανερό από τους πίνακες Πίνακας 4-17 και Πίνακας 4-18, ότι το μέγεθος GFCF/GDP 

είναι ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού ή αλλιώς ότι )1(~ IGDPGFCF . 

Για το μέγεθος GDS/GDP αντιθέτως, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι δεν είναι στάσιμο, 

ούτε καν στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεών του κι ότι συνεπώς, είναι μέγεθος 

ολοκληρωμένο τουλάχιστον δεύτερου βαθμού. Ειδικότερα, τόσο ο έλεγχος ADF, όσο κι ο 

KPSS, αποφασίζουν σ' αρκετές περιπτώσεις υπέρ της μη στασιμότητάς του στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεων. Οι σημαντικότερες ενδείξεις προσφέρονται από τον έλεγχο 

ADF, ο οποίος ακόμη κι υπό την πρώτη εκδοχή των υποδειγμάτων DF, κατατείνει προς τη 

μη στασιμότητα του GDS/GDP στις πρώτες διαφορές. Μόνο ο έλεγχος PP αποφασίζει 

συστηματικά υπέρ του ότι το GDS/GDP είναι μέγεθος επίσης ολοκληρωμένο πρώτου 

βαθμού. 

Το ενδεχόμενο τού να είναι η χρονοσειρά GDS/GDP ολοκληρωμένη δεύτερου βαθμού 

σημαίνει κατ' αρχάς ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τελικά τα μεγέθη GFCF/GDP και 

GDS/GDP να μην είναι συνολοκληρωμένα (παρότι ακόμη και στην περίπτωση δύο μεγεθών 

I(1) και I(2) είναι δυνατόν να υπάρχει μία σχέση συνολοκλήρωσης που να τα συνδέει)87. Δε 

θα προχωρήσουμε προς το παρόν σε περαιτέρω έλεγχο της στασιμότητας του GDS/GDP 

στις δεύτερες διαφορές των παρατηρήσεών του.  

Πάντως, οι σοβαρές ενδείξεις περί τού ότι αυτό είναι ολοκληρωμένο δεύτερου βαθμού, όπως 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, κατατείνουν προς το ότι GFCF/GDP και GDS/GDP δεν είναι 

συνολοκληρωμένα μεγέθη.  

Θα εφαρμόσουμε, ωστόσο, στη συνέχεια, τη μέθοδο ARDL για τη διάγνωση ενδεχόμενης 

συνολοκλήρωσης μεταξύ τους, λόγω τού ότι αυτή δεν προαπαιτεί την ex ante γνώση του 

βαθμού ολοκλήρωσης των υπό εξέταση μεταβλητών. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως κι αυτή η μέθοδος προϋποθέτει πως οι υπό εξέταση 

μεταβλητές είναι I(0), I(1) ή ένας συνδυασμός των δύο. Δεν μπορεί ούτε αυτή να περιλάβει 

περιπτώσεις μεταβλητών I(2) (Pesaran και Pesaran, 1997, σ. 303). Πάντως, σε κάθε 

περίπτωση, η ARDL μεθοδολογία παρουσιάζεται ως ελκυστική και για το ότι ενσωματώνει 

κι όρους χρονικής υστέρησης των υπό εξέταση μεταβλητών, στρατηγική ενδεικνυόμενη, για 

περιπτώσεις όπου έχει εντοπισθεί αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων, όπως πράγματι 

έχει συμβεί στην περίπτωση των δεδομένων της Νορβηγίας. 

                                                      
87 Johansen 1995, αναφέρεται στο Asteriou 2006, σ. 344. 
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4.1.3 Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

4.1.3.1 Με βάση τη μεθοδολογία ARDL 

Χρησιμοποιούμε εν συνεχεία ένα υπόδειγμα ARDL, παρόμοιο μ' αυτό που προτείνουν οι 

Pesaran και Pesaran (1997, σ. 304): 
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Εξίσωση 4-2 

Χρησιμοποιούμε αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με πέντε (5) για τις διαφορές των 

δύο μεταβλητών, διότι κι οι ίδιοι οι FH (1980) είχαν διαιρέσει το συνολικό χρονικό εύρος 

των παρατηρήσεών τους σε υποπεριόδους πενταετούς διάρκειας. 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε και τις τρέχουσες τιμές τού όρου   itGDPGDSD  , 

επιτρέποντας στο i να λάβει και την τιμή 0, αντίθετα με το ό,τι κάνουν οι Pesaran και 

Pesaran στο παράδειγμά τους (1997, σ. 305), διότι με βάση τη θεωρία του 'παράδοξου FH', 

έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε εξ αρχής, ότι η εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση αποτελεί 

τη μεταβλητή η οποία επηρεάζει μακροπρόθεσμα το μέγεθος της ακαθάριστης εγχώριας 

επένδυσης. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Microfit 4.0, υπολογίζουμε αρχικά το σχετικό στατιστικό 

F, με βάση το οποίο διενεργείται ο βασικός έλεγχος συνολοκλήρωσης της μεθόδου ARDL: 

Διενεργούμε αρχικά μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για την εξίσωση παλινδρόμησης 
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Εν συνεχεία, προσθέτουμε στο υπόδειγμα αυτό ως επιπλέον όρους, τούς 

  11 tGDPGFCF και   12 tGDPGDS , ώστε να ελέγξουμε, μέσω του F-στατιστικού, τη 

μηδενική υπόθεση 0: 210  H , ότι δηλαδή οι όροι του μηχανισμού διόρθωσης λάθους 

(Error Correction) του υποδείγματος ARDL ισούνται με το μηδέν, μ' άλλα λόγια, ότι δεν 

εντοπίζεται μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση μεταξύ των μεγεθών  

GDPGFCF  και GDPGDS .  

Λαμβάνουμε τιμή για το F-στατιστικό, ίση με 0.11082. Από τον πίνακα F των Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 479), για αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών k = 1 (όπως ισχύει στην 

περίπτωσή μας), τα δύο όρια (bounds), για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% και για 

την περίπτωση κατά την οποία συμπεριλαμβάνουμε μία σταθερή αλλά όχι και τάση, είναι 

4.934 και 5.764. Επειδή είναι 0.11082 < 4.934, συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση της 
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μη ύπαρξης μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών 

μας δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί (δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης).  

Προκειμένου στη συνέχεια να ελέγξουμε τη σημαντικότητα των όρων με μία χρονική 

υστέρηση (   1tGDPGFCF  και   1tGDPGDS ) επί της  GDPGDSD , επαναλαμβάνουμε 

τον έλεγχο F, αντικαθιστώντας στην Εξίσωση 4-2, όπου  tGDPGFCFD  με 

 tGDPGDSD  κι επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε παραπάνω.  

Αυτήν τη φορά, λαμβάνουμε τιμή F-στατιστικού ίση με 1.6793. Η τιμή αυτή είναι και πάλι 

μικρότερη του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών των Pesaran και Pesaran  (1.6793 < 4.934) 

και συνεπώς η μηδενική υπόθεση ότι 0: 210  H  δεν είναι δυνατόν ν'  απορριφθεί ούτε 

σ' αυτήν την περίπτωση.  

Τόσο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την 

 tGDPGFCFD , όσο και στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε την 

 GDPGDSD , ο έλεγχος F παράγει τιμές κατώτερες του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών 

των Pesaran και Pesaran (1997), υπονοώντας ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους 

μακροπρόθεσμη σχέση, η οποία να συνδέει τα μεγέθη GDPGFCF  και GDPGDS , 

ανεξαρτήτως της 'φοράς' τής εξίσωσης εκτίμησης που θα χρησιμοποιήσουμε: η μεταβλητή 

GDPGDS  δεν αποτελεί το μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της, αλλά κι 

αντίστροφα, η GDPGFCF  δεν αποτελεί το μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της 

GDPGDS .  

Για το λόγο αυτό, δε θα συνεχίσουμε περαιτέρω με τη μεθοδολογία ARDL. 

Επομένως, ούτε η μεθοδολογία ARDL εντοπίζει κάποιου είδους μακροπρόθεσμη σχέση 

μεταξύ των δύο μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP, γεγονός που έρχεται προς επίρρωση 

της διαίσθησης περί μη συνολοκλήρωσης που είχαμε σχηματίσει από τη διενέργεια των 

ελέγχων στασιμότητας για τα δύο μεγέθη παραπάνω (υποενότητα 4.1.2.3). 

Χρησιμοποιώντας την ορολογία τού 'παράδοξου FH', η έλλειψη συνολοκλήρωσης σημαίνει 

πως για την περίπτωση της Νορβηγίας και το διάστημα 1978-2008 (και φυσικά έχοντας 

χρησιμοποιήσει ως 'μέτρο' της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης το μέγεθος GFCF), 

εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση κι επένδυση δε σχετίζονται μεταξύ τους κι επομένως, η 

Νορβηγία χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου, ενάντια σ' ό,τι θα 

υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'. 
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4.2 Νορβηγία, 1983-2008: Έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών (CAB) 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος ADF  

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1983-2008: 

Νορβηγία, 1983-2008: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 2 5 
  -0.9664 

-0.16002 
(SBC) 

0.04125 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.737853 
( 0H ) 

-3.752946 
( 0H ) 

-3.808546 
( 0H ) 

5% -2.991878 
( 0H ) 

-2.998064 
( 0H ) 

-3.020686 
( 0H ) 

10% -2.635542 
( 0H ) 

-2.638752 
( 0H ) 

-2.650413 
( 0H ) 

 
 

-4.44541 
(AIC) 

-4.99955 -1.69122 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.394309 
( 1H )* 

-4.416345 
( 1H ) 

-4.498307 
( 0H ) 

5% -3.612199 
( 1H ) 

-3.622033 
( 1H ) 

-3.658446 
( 0H ) 

10% -3.243079 
( 1H ) 

-2.638752 
( 1H ) 

-3.268973 
( 0H ) 

Πίνακας 4-21: Νορβηγία, 1983-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP.     
Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. 

Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που διενεργήσαμε, 

για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την περίπτωση της 

Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1983-2008: 
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Νορβηγία, 1983-2008: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  4 7 13 

  -0.56611 
(NW) 

-0.58342 -0.69153 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.724070 

( 0H ) 
-3.724070 

( 0H ) 
-3.72407 

( 0H ) 

5% 
-2.986225 

( 0H ) 
-2.986225 

( 0H ) 
-2.986225 

( 0H ) 

10% 
-2.632604 

( 0H ) 
-2.632604 

( 0H ) 
-2.632604 

( 0H ) 

  -2.84893 -2.9468 
-3.04459 

(NW) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.374307 

( 0H ) 
-4.374307 

( 0H ) 
-4.374307 

( 0H ) 

5% 
-3.603202 

( 0H ) 
-3.603202 

( 0H ) 
-3.603202 

( 0H ) 

10% 
-3.238054 

( 0H ) 
-3.238054 

( 0H ) 
-3.238054 

( 0H )* 

Πίνακας 4-22: Νορβηγία, 1983-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP.         
Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. 

Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την 

περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1983-2008: 
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Νορβηγία, 1983-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος KPSS στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 3 5 
  1.07046 

0.63153 
(NW) 

0.47755 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H )* 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.12568 
(NW)

0.1253 0.14237 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H )* 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

Πίνακας 4-23: Νορβηγία, 1983-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP.         
Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. 

Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί. 
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Πίνακας 4-24: Νορβηγία, 1983 - 2008. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας για το μέγεθος CAB. Νορβηγία, 1983-2008. Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. 
Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

Νορβηγία, 1983-2008: CAB/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 1 -0.9664 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 
(NW) 

-0.56611 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 1.07046 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2 
(SBC) 

-0.16002 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

7 -0.58342 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 0.63153 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 0.04125 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

13 -0.69153 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.47755 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

1 
(AIC) 

-4.44541 

1% 1H  (στάσιμη)*

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 -2.84893 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 
(NW) 

0.12568 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2 -4.99955 

1% 1H  (στάσιμη)

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

7 -2.9468 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 0.1253 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.69122 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

13 
(NW) 

-3.04459 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.14237 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 
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4.2.1 Νορβηγία, 1978-2008: Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχων 
στασιμότητας του μεγέθους CAB/GDP 

Συνολικά, από τους ελέγχους στασιμότητας της χρονοσειράς CAB/GDP που προηγήθηκαν, 

υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις, για το ότι η αυτή είναι μη στάσιμη στα επίπεδα: ο έλεγχος 

ADF αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητάς της για το πρώτο υπόδειγμα DF 

(με σταθερή και χωρίς τάση), ενώ κι υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF (με σταθερή και τάση) 

και για μεγάλο αριθμό όρων χρονικής υστέρησης, η απόφαση είναι η ίδια (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). Όπως πολλάκις έχει αναφερθεί κι αλλού, το πρώτο υπόδειγμα DF θα πρέπει να 

έχει βαρύνουσα σημασία, όταν πρόκειται για οικονομικές μεταβλητές, όπως σημειώνει κι ο 

Vogelvang (2005, σ. 287). 

Ο έλεγχος PP δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τη μη στασιμότητα του CAB/GDP: τόσο υπό 

την (πιο ρεαλιστική από οικονομικής άποψης) πρώτη εκδοχή, όσο κι υπό τη δεύτερη εκδοχή 

των υποδειγμάτων DF, ο έλεγχος αποφασίζει ξεκάθαρα υπέρ της μη στασιμότητας του 

μεγέθους στα επίπεδα. 

Ο έλεγχος KPSS τέλος, παράγει ανάμεικτα αποτελέσματα, αποφασίζοντας άλλοτε υπέρ της 

στασιμότητας κι άλλοτε υπέρ της μη στασιμότητας του CAB/GDP. Πλην όμως, με μια πιο 

προσεκτική παρατήρηση, τόσο υπό το πρώτο, όσο κι υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, 

αποφασίζει τελικά υπέρ της μη στασιμότητάς του για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές 

επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας. Μάλιστα, για το πρώτο υπόδειγμα DF, η απόφαση 

υπέρ της μη στασιμότητας λαμβάνεται σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% και για τα 

τρία διαφορετικά μήκη 'παραμέτρου εύρους ζώνης' τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει (για το 

δεύτερο υπόδειγμα DF η απόφαση της μη στασιμότητας περιορίζεται μόνο στην πλέον 

'συντηρητική' επιλογή τού επιπέδου σημαντικότητας (5%) και για τα τρία διαφορετικά μήκη 

'παραμέτρου εύρους ζώνης'). 

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω γεγονότων (απόφαση υπέρ της μη στασιμότητας για τις 

δύο εκ των τριών επιλογές επιπέδου σημαντικότητας υπό το πρώτο υπόδειγμα DF, το οποίο 

άλλωστε είναι και το σημαντικότερο από οικονομικής άποψης και τάση απόρριψης της 

μηδενικής της στασιμότητας για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου σημαντικότητας, 

γενικά και για τα δύο υποδείγματα DF), μας προσφέρει βάσιμα επιχειρήματα υπέρ τού ότι 

τελικά κι ο έλεγχος KPSS εμφανίζει το μέγεθος CAB/GDP ως μη στάσιμο στα επίπεδα των 

παρατηρήσεων. 

 Η μη στασιμότητα του CAB/GDP σημαίνει, εντός του θεωρητικού πλαισίου τού 
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'παράδοξου FH', ότι δεν υπάρχει88 μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία 

να συνδέει τις δύο συνιστώσες του CAB/GDP, δηλαδή, την ακαθάριστη εγχώρια 

αποταμίευση και την ακαθάριστη εγχώρια επένδυση. Το εύρημα αυτό παραπέμπει στην 

ύπαρξη ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τη Νορβηγία, κατά το υπό 

εξέταση χρονικό διάστημα. 

 

4.3 Νορβηγία, 1981-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων από το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου 

((GFCF - FDI)/GDP) 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στην αφαίρεση του μεγέθους των άμεσων ξένων επενδύσεων 

(FDI) από το μέγεθος του σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF), 

προκειμένου ν' απομονώσουμε το σκέλος εκείνο του GFCF, το οποίο αποτελείται αμιγώς 

από εγχώρια κεφάλαια, ώστε τελικά να είμαστε βέβαιοι πως εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ 

εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης κι εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης, όπως είχαν 

θεωρήσει πως το έπραξαν κι οι ίδιοι οι FH (1980). Τη συλλογιστική πίσω απ' αυτήν την 

προσέγγιση την εξηγούμε διεξοδικότερα στην υποενότητα 3.6.2 της διατριβής, όπου και 

παραπέμπουμε.  

 

4.3.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων σ' απόλυτους 

όρους) μεγεθών του ΑΕΠ (GDP), της ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης (GDS) και του 

σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου, αφού αφαιρεθούν απ' αυτό οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (GFCF - FDI), για τη Νορβηγία και το χρονικό διάστημα 1981-2008: 

                                                      
88 Βέβαια, οι Coakley et al. (1998, σ. 180) σημειώνουν ότι η στασιμότητα του CAB/GDP είναι 
δυνατόν να ερμηνευθεί με δύο εκ διαμέτρου αντίθετους τρόπους: είτε ως επιβεβαίωση του 
'παράδοξου FH' (κι άρα, ως ένδειξη μίας χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου), είτε ως μία ένδειξη 
της ισχύος του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας, η οποία δεν αποκλείει 
την παράλληλη ύπαρξη ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου. Στην παρούσα διατριβή, 
χρησιμοποιούμε τη στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ως μία ένδειξη για την ισχύ 
τού 'παράδοξου FH' και συνεπώς, θεωρούμε ένα μη στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ως μη 
συγκλίνον μακροπρόθεσμα προς μία σταθερή, γεγονός που με τη σειρά του σημαίνει ότι και τα δύο 
συστατικά του μέρη (επένδυση κι αποταμίευση) δε είναι συνολοκληρωμένα μακροπρόθεσμα. Μ' 
άλλα λόγια, αντιμετωπίζουμε ένα μη στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, ως μία ένδειξη ενός 
υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου.  
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Σχήμα 4-7: Νορβηγία 1981-2008. Η πορεία των μεγεθών GDP, GDS και GFCF-FDI 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών (GFCF-FDI) και GDS, 

εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του GDP, για τη Νορβηγία και το ίδιο χρονικό διάστημα 

(1981-2008): 
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Σχήμα 4-8: Νορβηγία 1981-2008. Η πορεία των μεγεθών GDS και (GFCF-FDI) ως ποσοστών επί του 
GDP   

Το Σχήμα 4-8 συγκρινόμενο με το Σχήμα 4-2 της Ενότητας 4.1.1, εξομαλύνει τις συχνές 

εναλλαγές μεταξύ ελλειμματικού και πλεονασματικού Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ή 

αλλιώς, υπερβάλλουσας επένδυσης κι αποταμίευσης, αντίστοιχα) που είχαμε διαπιστώσει 

εκεί, υπονοώντας ένα μόνιμα πλεονασματικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών για τη 

Νορβηγία, ειδικά από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και μετά, όπως αυτό εκφράζεται από τη 

διατήρηση μίας σταθερά υπερβάλλουσας αποταμίευσης κατά το ίδιο διάστημα. Φαίνεται 

πως επένδυση κι αποταμίευση (αφ ης στιγμής έχουμε αφαιρέσει το FDI από το GFCF), 

σχετίζονται μέσω μίας μακροχρόνιας σχέσης, η οποία είναι μάλλον αρνητική παρά θετική, 
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στην περίπτωση της Νορβηγίας. Την ύπαρξη μίας τέτοιου είδους μακροχρόνιας σχέσης θα 

διερευνήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω, με τους ελέγχους στασιμότητας και 

συνολοκλήρωσης των δύο μεγεθών GDS/GDP και (GFCF-FDI)/GDP. 

Προς το παρόν, για τους ίδιους λόγους που το είχαμε πράξει και στην Ενότητα 4.1.1, 

παραθέτουμε επίσης διάγραμμα, το οποίο εμφανίζει ταυτόχρονα, για λόγους σύγκρισης, τα 

μεγέθη (GFCF - FDI)/GDP, GDS/GDP και CAB/GDP: 
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Σχήμα 4-9: Νορβηγία 1981-2008. Τα μεγέθη GDS, (GFCF-FDI) και CAB ως ποσοστά επί του GDP   

Το Σχήμα 4-9 μάς δίδει μία εικόνα παρεμφερή εκείνης του Σχήμα 4-3, μ' ένα πλεονασματικό 

κι αύξον διαχρονικά Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, ειδικά από τα τέλη της δεκαετίας 

του '80 και μετά, το οποίο αποτυπώνεται κατά ξεκάθαρο τρόπο στην αντίστοιχη πορεία των 

μεγεθών GDS/GDP και (GFCF-FDI)/GDP (πτωτική πορεία για το (GFCF-FDI)/GDP κι 

ανοδική πορεία για το GDS/GDP). 

Στη συνέχεια, παρατίθενται για τη Νορβηγία και το διάστημα 1981-2008, τ' αποτελέσματα 

της απλής ανάλυσης παλινδρόμησης FH, της μορφής 

  GDPGDSGDPFDIGFCF   : 

Εξίσωση 4-3 
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Dependent Variable: GFCFMINUSFDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/15/10   Time: 22:07 
Sample: 1981 2008 
Included observations: 28 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.286503 0.041101 6.970767 0.0000 
GDS_TO_GDP -0.226749 0.136495 -1.661223 0.1087 

R-squared 0.095956     Mean dependent var 0.219250 
Adjusted R-squared 0.061185     S.D. dependent var 0.038730 
S.E. of regression 0.037526     Akaike info criterion -3.658817 
Sum squared resid 0.036613     Schwarz criterion -3.563660 
Log likelihood 53.22344     F-statistic 2.759661 
Durbin-Watson stat 0.295755     Prob(F-statistic) 0.108682 
Πίνακας 4-25: Νορβηγία, 1981-2008 -  Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-3. Πηγή: 
Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. 
Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

Τ' αποτελέσματα αυτά έρχονται και πάλι, καταφανώς, σε πλήρη αντίθεση μ' ό,τι θα 

υπαγόρευε το θεωρητικό πλαίσιο του 'παράδοξου FH': ο συντελεστής 'κατακράτησης των 

ίδιων αποταμιευτικών πόρων' (  ) στην περίπτωση της Νορβηγίας (όταν ως μέτρο της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης χρησιμοποιούμε το (GFCF-FDI)/GDP), όχι μόνο δεν 

προσεγγίζει τη μονάδα, σύμφωνα με το κλασσικό εύρημα των FH (1980), αλλά λαμβάνει 

μία τιμή χαμηλή κι αρνητική (-0.22675). Επιπλέον, η τιμή του εμφανίζεται ως στατιστικά μη 

σημαντική (η p-value του αντίστοιχου t-στατιστικού είναι αρκετά μεγαλύτερη της 

πιθανότητας που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% κι επομένως η 

μηδενική υπόθεση ότι 0  δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί).  

Είναι σημαντική η ομοιότητα της εκτιμηθείσας τιμής που λαμβάνουμε χρησιμοποιώντας ως 

σχέση εκτίμησης την Εξίσωση 4-3 (-0.22675), με τις αντίστοιχες που είχαμε λάβει από την 

Εξίσωση 4-1 (-0.21452) κι από την προσθήκη ενός όρου AR(1) στην Εξίσωση 4-1 (-

0.22447). 

Διενεργώντας στη συνέχεια έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 , λαμβάνουμε τα 

εξής αποτελέσματα: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 80.77508 (1, 26) 0.0000
Chi-square 80.77508 1 0.0000
Πίνακας 4-26: Έλεγχος Wald: β = 1 

Η p-value του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση 

1:0 H , ισούται με το 0 κι επομένως, η εν λόγω μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 



Νορβηγία, 1981-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           252 

 

ξεκάθαρα. Συνεπώς, ο συντελεστής   εμφανίζεται επιπλέον κι ως διαφορετικός της 

μονάδας από άποψη στατιστικής σημαντικότητας. 

Πλην όμως και σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή του στατιστικού DW του Πίνακας 4-25 είναι 

χαμηλή (0.29575), προσφέροντας μία πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους. 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων τής παραπάνω παλινδρόμησης, με τις 

πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές τής εξαρτημένης μεταβλητής: 
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Σχήμα 4-10: Νορβηγία, 1981-2008. Διαχρονική πορεία υπολειμματικών όρων, πραγματικών κι 
εκτιμηθεισών τιμών τής Εξίσωση 4-3 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, υπάρχει ενδεχομένως θετική αυτοσυσχέτιση στους 

υπολειμματικούς όρους τής Εξίσωση 4-3 (οι τρέχουσες παρατηρήσεις των υπολειμματικών 

όρων έχουν γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου) 

(Asteriou, 2006, σ.σ. 141, 142), όπως υποθέσαμε κι από την τιμή του στατιστικού DW 

παραπάνω. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων (RESID) της 

Εξίσωση 4-3, έναντι των υπολειμματικών της όρων τής προηγούμενης χρονικής περιόδου 

(RESID(-1)): 
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Σχήμα 4-11: Διάγραμμα διασποράς υπολειμματικών όρων 'RESID(-1)' και 'RESID'  της Εξίσωση 4-3 

Από το διάγραμμα αυτό, λαμβάνουμε επιπρόσθετες ενδείξεις για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους και μάλιστα θετικής (Κάτος, 2004, σ.σ. 429, 

448, 449). 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του κλασσικού 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-3. 

 

4.3.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρακάτω παρατίθενται τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων τής Εξίσωση 4-3: 
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Sample 1981 2008
Observations 28

Mean       2.03E-17
Median  -0.009313
Maximum  0.070831
Minimum -0.051141
Std. Dev.   0.036825
Skewness   0.428773
Kurtosis   1.903904

Jarque-Bera  2.259616
Probability  0.323095

 

Σχήμα 4-12: Έλεγχος JB στην Εξίσωση 4-3 

Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή 

  259616.299147,522
5,0  , η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών 

όρων, την οποία υπονοεί ο έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, 
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γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value (0.323095 > 0,05 ή 32,3% > 

5%). Επομένως, η υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων ισχύει.  

 

4.3.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται αμέσως παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου, για διαδοχικές 

τιμές τού αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Για p = 2: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 31.07663     Probability 0.000000
Obs*R-squared 20.19995     Probability 0.000041

Η σχεδόν μηδενική p-value του LM στατιστικού (0.000041), σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης απορρίπτεται ξεκάθαρα, για p = 2. 

Πάντως, μόνο ο συντελεστής του πρώτου όρου χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών 

όρων τού ελέγχου, εμφανίζεται ως σημαντικά διάφορος του μηδενός (με σχεδόν μηδενική p-

value για το αντίστοιχο t-στατιστικό) κι επομένως, είναι πιθανό η αυτοσυσχέτιση στο 

υπόδειγμά μας να είναι τελικά 1ου μόνο βαθμού: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.025049 0.023518 -1.065098 0.2974 
GDS_TO_GDP 0.085901 0.078358 1.096261 0.2838 

RESID(-1) 0.955740 0.197656 4.835373 0.0001 
RESID(-2) -0.116045 0.203444 -0.570404 0.5737 

Επαναλαμβάνοντας λοιπόν τον έλεγχο για p = 1, λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 63.54263     Probability 0.000000
Obs*R-squared 20.09420     Probability 0.000007

Για p = 1, η p-value του LM στατιστικού (0.000007) είναι και πάλι αρκετά μικρή, ώστε ν' 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης και μάλιστα, είναι 

σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη που είχαμε λάβει για p = 2 (0.000041). 

Επιπλέον, η τιμή τού t-στατιστικού τού συντελεστή τού πρώτου (και μοναδικού σ' αυτήν την 

περίπτωση) όρου χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών όρων, είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη που είχαμε λάβει στην περίπτωση όπου p = 2 (7.971363 > 4.835373): 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.028197 0.022551 -1.250379 0.2227
GDS_TO_GDP 0.096810 0.074956 1.291570 0.2083

RESID(-1) 0.861923 0.108127 7.971363 0.0000
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Επομένως, η αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων του υποδείγματός μας είναι τελικά 

1ου βαθμού. 

Συγκρίνοντας τ' αποτελέσματα του ελέγχου BG για την περίπτωση κατά την οποία ως 

υπόδειγμα εκτίμησης χρησιμοποιείται αυτό της Εξίσωση 4-3, σε σχέση με τ' αντίστοιχα της 

Εξίσωση 4-1, παρατηρούμε πως οι p-values του F-στατιστικού που παράγονται στην 

περίπτωση της Εξίσωση 4-3 για p = 2 και p = 1 (0.000041 και 0.000007 αντίστοιχα), έχουν 

προσεγγίσει κατά τι την περιοχή της αποδοχής τής μηδενικής υπόθεσης της μη ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης, σε σχέση με τις αντίστοιχες p-values της Εξίσωση 4-1 (0.000021 και 

0.000004 αντίστοιχα), υπονοώντας ενδεχομένως έναν καλύτερο ορισμό υποδείγματος της 

Εξίσωση 4-3 έναντι της Εξίσωση 4-1. Φυσικά, η διαφορά είναι απειροελάχιστη. Γεγονός 

παραμένει η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, ακόμη και με το νέο ορισμό υποδείγματος. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB)  για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 
όρους 

Η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους. Η εφαρμογή EViews προτείνει αυτόματα αριθμό χρονικών 

υστερήσεων ίσο με δώδεκα (12). Οι p-values που παράγει ο έλεγχος για τον παραπάνω 

αριθμό υστερήσεων είναι όλες τους ίσες με το μηδέν, γεγονός το οποίο σημαίνει τη 

συστηματική απόρριψη της μηδενικής της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης κι υπ' αυτήν την 

έννοια, παραπέμπει στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους της 

παλινδρόμησης. 

Συνολικά επομένως, τόσο ο έλεγχος BG, όσο κι ο LB, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους και συνεπώς, τ' αποτελέσματα της 

αρχικής ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-3, όπως αυτά είχαν παρατεθεί στον 

Πίνακας 4-25, θα πρέπει να θεωρηθούν ως μη ισχύοντα. 

 

Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Στη συνέχεια, προκειμένου ν' απαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση 1ου βαθμού που 

διαπιστώσαμε παραπάνω, προσθέτουμε έναν όρο AR(1) στην Εξίσωση 4-3. Τ' 

αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 
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Dependent Variable: GFCFMINUSFDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/19/10   Time: 19:26 
Sample(adjusted): 1982 2008 
Included observations: 27 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 15 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.294140 0.056356 5.219316 0.0000 
GDS_TO_GDP -0.264980 0.156368 -1.694593 0.1031 

AR(1) 0.841797 0.109838 7.663955 0.0000 

R-squared 0.749656     Mean dependent var 0.218009 
Adjusted R-squared 0.728794     S.D. dependent var 0.038896 
S.E. of regression 0.020256     Akaike info criterion -4.856305 
Sum squared resid 0.009847     Schwarz criterion -4.712323 
Log likelihood 68.56012     F-statistic 35.93409 
Durbin-Watson stat 1.747763     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .84 
Πίνακας 4-27: Αποτελέσματα της εξίσωσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-3, με την προσθήκη ενός 
όρου AR(1). Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], 
[Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

Τ' αποτελέσματα του Πίνακας 4-27 δείχνουν ότι η τιμή τού συντελεστή τού όρου AR(1) που 

έχει συμπεριληφθεί είναι υψηλή και στατιστικά σημαντική (0.841797, με μηδενική p-value 

για το αντίστοιχο t-στατιστικό), επιβεβαιώνοντας κατ' αρχάς την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους, την οποία διαπιστώσαμε και παραπάνω. 

Η εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή   (-0.26498) που παράγει το υπόδειγμα της 

Εξίσωση 4-3 με την ενσωμάτωση ενός όρου AR(1), είναι παρεμφερής με την τιμή -0.21452 

που είχαμε λάβει από την Εξίσωση 4-1 (βλ. Πίνακας 4-1), την τιμή -0.22447 που είχαμε 

λάβει όταν ενσωματώσαμε έναν όρο AR(1) στην Εξίσωση 4-1 (βλ. Πίνακας 4-3) και την 

τιμή -0.22675 που λάβαμε στον Πίνακας 4-25 από τη χρησιμοποίηση της Εξίσωση 4-3 ως 

σχέση εκτίμησης. Η εμμονή των διαφόρων υποδειγμάτων εκτίμησης, είτε πριν είτε μετά την 

αφαίρεση της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων, σε μία χαμηλή κι αρνητική τιμή 

κοντά στο -0.2, είναι ενδεικτική για τη μη ισχύ του 'παράδοξου FH' στην περίπτωση της 

Νορβηγίας. Ακόμη σημαντικότερο είναι το ότι παραπέμπει μάλλον σε μία κατάσταση 

'αποεπένδυσης' κατά το εξεταζόμενο διάστημα, εύρημα το οποίο σημειώνουμε και στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο για την περίπτωση της Ολλανδίας. 

Συνεχίζοντας με την ανάλυση των αποτελεσμάτων του Πίνακας 4-27, η τιμή του 

στατιστικού DW (1.747763) εμφανίζεται πλέον πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης της απλής 

παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-3 (0.295755) και κοντά στην τιμή 2, γεγονός που υπονοεί 

βεβαίως την εξάλειψη σε μεγάλο βαθμό τής αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων με 

την προσθήκη ενός όρου AR(1). 
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Οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC (-4.856305 και -4.712323 αντίστοιχα) είναι σαφώς 

μικρότερες από τις αντίστοιχες του Πίνακας 4-25 (-3.658817 και -3.56366 αντίστοιχα) κι 

επομένως, το υπόδειγμα το οποίο ενσωματώνει κι έναν όρο AR(1) είναι πιο αποτελεσματικό 

από το απλό υπόδειγμα FH της Εξίσωση 4-3 και θα πρέπει να προτιμηθεί. 

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) στο υπόδειγμα της 

Εξίσωση 4-1, παράγει τιμές για τα κριτήρια AIC και SBC (-5.03064 και -4.89052 

αντίστοιχα), ακόμη μικρότερες δηλαδή απ' αυτές που παράγονται όταν χρησιμοποιούμε ως 

υπόδειγμα εκτίμησης αυτό της Εξίσωση 4-3 με την ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) (-

4.856305 και -4.712323 αντίστοιχα), γεγονός που σημαίνει ότι η εξάλειψη της 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων (η οποία ούτως ή άλλως αποτελεί κοινό 

παράγοντα και των δύο υποδειγμάτων), γίνεται κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό με την 

ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) στο απλό υπόδειγμα FH, εν συγκρίσει με το υπόδειγμα το 

οποίο επιχειρεί ν' απομονώσει την  ακαθάριστη εγχώρια επένδυση, αφαιρώντας το FDI από 

το GFCF. 

4.3.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey, για την 

Εξίσωση 4-3. 

Συμπεριλαμβάνοντας μόνο έναν όρο 2Ŷ , λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.000157     Probability 0.990101 
Log likelihood ratio 0.000176     Probability 0.989419 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCFMINUSFDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/19/10   Time: 20:02 
Sample: 1981 2008 
Included observations: 28 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.335828 3.936301 0.085316 0.9327 
GDS_TO_GDP -0.289052 4.973696 -0.058116 0.9541 

FITTED^2 -0.639829 51.05800 -0.012531 0.9901 

R-squared 0.095962     Mean dependent var 0.219250 
Adjusted R-squared 0.023639     S.D. dependent var 0.038730 
S.E. of regression 0.038269     Akaike info criterion -3.587395 
Sum squared resid 0.036613     Schwarz criterion -3.444659 
Log likelihood 53.22353     F-statistic 1.326847 
Durbin-Watson stat 0.296198     Prob(F-statistic) 0.283358 
Πίνακας 4-28: Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey στην παλινδρόμηση της Εξίσωση 4-3 (Α). Πηγή: 
Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. 
Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 



Νορβηγία, 1981-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           258 

 

Η τιμή τού F-στατιστικού την οποία παράγει ο έλεγχος Ramsey, για τη σύγκριση των δύο 

εναλλακτικών υποδειγμάτων, έχει p-value ίση με 0.9901, σαφώς μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.9901 > 0.05 ή 

99,01 > 5%) και συνεπώς η μηδενική υπόθεση ότι το υπόδειγμα της Εξίσωση 4-3 είναι 

σωστά ορισμένο, γίνεται αποδεκτή, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Παράλληλα, ο συντελεστής τού όρου 2Ŷ  είναι στατιστικά μη σημαντικός, για επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.9901 > 0.05) Επομένως, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν 

προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό υποδείγματος.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης του ορθού ορισμού 

υποδείγματος από τον έλεγχο Ramsey RESET, γίνεται στην περίπτωση της Εξίσωση 4-3 

κατά τρόπο πολύ πιο αδιαμφισβήτητο (p-value για το F-στατιστικό 0.9901), απ' ό,τι για την 

περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιείται το υπόδειγμα της Εξίσωση 4-1 (p-value για το F-

στατιστικό 0.82652). Παρότι λοιπόν και στην περίπτωση της Εξίσωση 4-3 συνεχίζει να 

υφίσταται το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων, ο έλεγχος Ramsey 

RESET παρέχει ισχυρότερες ενδείξεις περί τού ότι η Εξίσωση 4-3 είναι ορθά ορισμένη ως 

υπόδειγμα εκτίμησης, σε σχέση με τ' αντίστοιχα αποτελέσματα που ο ίδιος έλεγχος παράγει 

για την Εξίσωση 4-1. 

 

4.3.2 Νορβηγία, 1981-2008: Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών 
(GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP 

4.3.2.1 Το μέγεθος GDS/GDP 

Για το μέγεθος GDS/GDP παραπέμπουμε στους αντίστοιχους ελέγχους στασιμότητας που 

είχαμε διενεργήσει στο υποκεφάλαιο 4.1.2.2. 

 

4.3.2.2 Το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, 

για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1981-2008: 
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Νορβηγία, 1981-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
ADF στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 2 5 
  -1.56047 

(SBC) 
-1.36032 -2.25926 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.699871 
( 0H ) 

-3.724070 
( 0H ) 

-3.769597 
( 0H ) 

5% -2.976263 
( 0H ) 

-2.986225 
( 0H ) 

-3.004861 
( 0H ) 

10% -2.627420 
( 0H ) 

-2.632604 
( 0H ) 

-2.642242 
( 0H ) 

  -1.94927 -1.99847 -1.3066 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.339330 
( 0H ) 

-4.374307 
( 0H ) 

-4.440739 
( 0H ) 

5% -3.587527 
( 0H ) 

-3.603202 
( 0H ) 

-3.632896 
( 0H ) 

10% -3.229230 
( 0H ) 

-3.238054 
( 0H ) 

-3.254671 
( 0H ) 

Πίνακας 4-29: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP.     Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics 

Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, για 

την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1981-2008: 
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Νορβηγία, 1981-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
PP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 1 5 

  -1.56047 
-1.59098 

(NW) 
-1.51972 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.699871 

( 0H ) 
-3.699871 

( 0H ) 
-3.699871 

( 0H ) 

5% 
-2.976263 

( 0H ) 
-2.976263 

( 0H ) 
-2.976263 

( 0H ) 

10% 
-2.627420 

( 0H ) 
-2.627420 

( 0H ) 
-2.627420 

( 0H ) 

  -1.94927 
(NW)

-2.08123 -2.0247 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.339330 

( 0H ) 
-4.339330 

( 0H ) 
-4.339330 

( 0H ) 

5% 
-3.587527 

( 0H ) 
-3.587527 

( 0H ) 
-3.587527 

( 0H ) 

10% 
-3.229230 

( 0H ) 
-3.229230 

( 0H ) 
-3.229230 

( 0H ) 

Πίνακας 4-30: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP.     
Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. 

Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, 

για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1981-2008: 
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Νορβηγία, 1981-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
KPSS στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 3 4 
  0.9398 0.54306 

0.4658 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H )* 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.1574 
0.11281 
(NW) 

0.1095 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 

( 1H ) 

0.14600 

( 0H ) 

0.14600 

( 0H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 0H )* 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 4-31: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP. Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], 

[Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας στα 

επίπεδα των παρατηρήσεων για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP, οι οποίοι έχουν προηγηθεί. 
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Πίνακας 4-32: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχοι στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Statistics Norway, Balance 
of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

Νορβηγία, 1981-2008: (GFCF-FDI)/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0  
(SBC) 

-1.56047 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

0 -1.56047 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.9398 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2 -1.36032 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 
(NW) 

-1.59098 
 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 0.54306 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -2.25926 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -1.51972 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 
(NW) 

0.4658 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -1.94927 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

0 
(NW) 

-1.94927 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.1574 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2 -1.99847 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.08123 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 
(NW) 

0.11281 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη)* 

5 -1.3066 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.0247 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.1095 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακας 4-32, οι έλεγχοι ADF και PP δεν αφήνουν καμία αμφιβολία 

για το ότι το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP είναι μη στάσιμο στα επίπεδα των παρατηρήσεων. 

Ο έλεγχος KPSS όμως, παράγει και πάλι πιο διφορούμενα αποτελέσματα, αποφασίζοντας 

κατά περίπτωση, τόσο υπέρ της στασιμότητας, όσο κι υπέρ της μη στασιμότητας της 

χρονοσειράς: έχει την τάση ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας, κυρίως υπό τη δεύτερη 

εκδοχή των υποδειγμάτων DF. 

Ωστόσο, ο έλεγχος KPSS αποφασίζει τελικά υπέρ της μη στασιμότητας της χρονοσειράς υπό 

την πρώτη εκδοχή των υποδειγμάτων DF (η οποία όπως έχουμε σημειώσει κι αλλού είναι 

και πιθανότερο ν' αντιστοιχεί στην πραγματικότητα εφόσον μελετούμε οικονομικές 

μεταβλητές) και για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας 

(5% και 10%). Μπορούμε συνεπώς να θεωρήσουμε, ότι κι ο έλεγχος KPSS προσφέρει 

επίσης σημαντικές ενδείξεις υπέρ της μη στασιμότητας του (GFCF-FDI)/GDP στα επίπεδα, 

παρότι με λιγότερο ευκρινή τρόπο σε σχέση με τους δύο άλλους ελέγχους. 

Συνεχίζουμε επομένως, εξετάζοντας τη στασιμότητα του (GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεών του. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1981-2008: 
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Νορβηγία, 1981-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
ADF στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 2 8 
  -4.96454 

(SBC)
-2.74828 -1.37566 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.711457 
( 1H ) 

-3.737853 
( 0H ) 

-3.857386 
( 0H ) 

5% -2.981038 
( 1H ) 

-2.991878 
( 0H ) 

-3.040391 
( 0H ) 

10% -2.629906 
( 1H ) 

-2.635542 
( 1H ) 

-2.660551 
( 0H ) 

  -4.93522 -2.78473 -2.99578 
(AIC) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.356068 
( 1H ) 

-4.394309 
( 0H ) 

-4.571559 
( 0H ) 

5% -3.595026 
( 1H ) 

-3.612199 
( 0H ) 

-3.690814 
( 0H ) 

10% -3.233456 
( 1H ) 

-3.243079 
( 0H ) 

-3.286909 
( 0H ) 

Πίνακας 4-33: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP. Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], 

[Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1981-2008: 
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Νορβηγία, 1981-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
PP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 

  -4.9663 
-4.96838 

(NW)
-5.04814 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.711457 

( 1H ) 
-3.711457 

( 1H ) 
-3.711457 

( 1H ) 

5% 
-2.981038 

( 1H ) 
-2.981038 

( 1H ) 
-2.981038 

( 1H ) 

10% 
-2.629906 

( 1H ) 
-2.629906 

( 1H ) 
-2.629906 

( 1H ) 

  -4.93705 -4.94214 -5.0766 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.356068 

( 1H ) 
-4.356068 

( 1H ) 
-4.356068 

( 1H ) 

5% 
-3.595026 

( 1H ) 
-3.595026 

( 1H ) 
-3.595026 

( 1H ) 

10% 
-3.233456 

( 1H ) 
-3.233456 

( 1H ) 
-3.233456 

( 1H ) 

Πίνακας 4-34: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP. Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], 

[Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, για την περίπτωση της Νορβηγίας και τη χρονική περίοδο 1981-2008: 
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Νορβηγία, 1981-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
KPSS στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  2 3 5 
  0.09532 

(NW) 
0.09867 0.1223 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

  0.07663 
0.07991 
(NW) 

0.10161 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 4-35: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχος KPSS στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
(GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics 
Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010] 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας για 

το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, στην περίπτωση 

της Νορβηγίας και για το χρονικό διάστημα 1981-2008. 
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Νορβηγία, 1981-2008: (GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0 
(SBC) 

-4.96454 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -4.9663 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 
(NW) 

0.09532 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 -2.74828 

1% 0H  (μη στάσιμη)

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 
(NW) 

-4.96838 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 0.09867 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

8 -1.37566 

1% 0H  (μη στάσιμη)

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -5.04814 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.1223 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -4.93522 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -4.93705 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 0.07663 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 -2.78473 

1% 0H  (μη στάσιμη)

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -4.94214 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 
(NW) 

0.07991 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

8 
(AIC) 

-2.99578 

1% 0H  (μη στάσιμη)

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -5.0766 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.10161 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

Πίνακας 4-36: Νορβηγία, 1981-2008. Έλεγχοι στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Statistics Norway, 
Balance of payments. Tables [Homepage of Statistics Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ [2010, May, 4, 2010]
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4.3.2.3 Νορβηγία, 1981-2008: σύνοψη αποτελεσμάτων των ελέγχων 
στασιμότητας των μεγεθών (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP 

Οι έλεγχοι PP και KPSS δεν αφήνουν αμφιβολίες σχετικά με τη στασιμότητα του μεγέθους 

(GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

Πλην όμως, ο έλεγχος ADF προσφέρει ιδιαίτερα αντιφατικά και δυσεξήγητα αποτελέσματα: 

μόνο στην περίπτωση όπου p = 0, αποφασίζει, τόσο υπό την πρώτη, όσο κι υπό τη δεύτερη 

εκδοχή των υποδειγμάτων DF, υπέρ της στασιμότητας του μεγέθους στις πρώτες διαφορές. 

Για μεγάλο αριθμό όρων χρονικής υστέρησης (p = 8), ωστόσο, ο έλεγχος αποφασίζει υπέρ 

της μη στασιμότητας και για τα δύο υποδείγματα DF. Υπάρχει ίσως κάποια πιθανότητα, με 

βάση τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF, το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP να είναι 

ολοκληρωμένο δεύτερου βαθμού (   )2(~ IGDPFDIGFCF  ). Σ' αυτήν την περίπτωση, 

τόσο το (GFCF-FDI)/GDP, όσο και το GDS/GDP θα ήταν μεγέθη ολοκληρωμένα δεύτερου 

βαθμού και θ ' απαιτούσαν ειδική ανάλυση συνολοκλήρωσης. 

Ωστόσο, λόγω της απόλυτης σύμπτωσης των αποφάσεων των δύο άλλων ελέγχων, PP και 

KPSS, οι οποίοι όπως είδαμε αποφασίζουν χωρίς εξαίρεση υπέρ της στασιμότητας, θα 

θεωρήσουμε πως τελικά το (GFCF-FDI)/GDP είναι μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού 

κι ότι ως εκ τούτου δεν είναι κατ' αρχάς συνολοκληρωμένο με το GDS/GDP 

(υπενθυμίζουμε, ότι το GDS/GDP εμφανίστηκε ως μη στάσιμο ακόμη και στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεών του). 

Παρ’ όλα αυτά, θα εφαρμόσουμε στη συνέχεια τη μέθοδο ARDL, για τη διάγνωση 

ενδεχόμενης συνολοκλήρωσης μεταξύ τους, λόγω τού ότι  αυτή δεν προαπαιτεί την ex ante 

γνώση του βαθμού ολοκλήρωσης των υπό εξέταση μεταβλητών. 

Θα πρέπει φυσικά και πάλι να σημειωθεί πως κι αυτή η μέθοδος προϋποθέτει πως οι υπό 

εξέταση μεταβλητές είναι I(0), I(1) ή ένας συνδυασμός των δύο. Δεν μπορεί ούτε αυτή να 

περιλάβει περιπτώσεις μεταβλητών I(2) (Pesaran και Pesaran, 1997, σ. 303). Πάντως, σε 

κάθε περίπτωση, η ARDL μεθοδολογία παρουσιάζεται ως ελκυστική και για το ότι 

ενσωματώνει επιπλέον κι όρους χρονικής υστέρησης των υπό εξέταση μεταβλητών, 

στρατηγική ενδεικνυόμενη, για περιπτώσεις όπου έχει εντοπισθεί αυτοσυσχέτιση των 

υπολειμματικών όρων, όπως πράγματι έχουμε δει ότι συμβαίνει, στην περίπτωση της 

Νορβηγίας. 
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4.3.3 Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεγεθών (GFCF - FDI)/GDP και 
GDS/GDP 

4.3.3.1 Με βάση τη μεθοδολογία ARDL 

Χρησιμοποιούμε εν συνεχεία ένα υπόδειγμα ARDL, παρόμοιο μ' αυτό που προτείνουν οι 

Pesaran και Pesaran (1997, σ. 304) και το οποίο ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει για τον έλεγχο 

συνολοκλήρωσης των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP στην υποενότητα 4.1.3.1: 
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Εξίσωση 4-4 

Χρησιμοποιούμε και σ' αυτήν την περίπτωση αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με πέντε 

(5) για τους όρους των διαφορών των μεταβλητών, διότι κι οι ίδιοι οι FH (1980) είχαν 

διαιρέσει το συνολικό χρονικό εύρος των παρατηρήσεών τους σε υποπεριόδους πενταετούς 

διάρκειας. 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε και τις τρέχουσες τιμές τού μεγέθους τού όρου 

  itGDPGDSD  , επιτρέποντας στο i να λάβει και την τιμή 0, αντίθετα με το ό,τι κάνουν οι 

Pesaran και Pesaran στο παράδειγμά τους (1997, σ. 305), διότι με βάση τη θεωρία του 

'παράδοξου FH', έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε εξ αρχής, ότι η εγχώρια ακαθάριστη 

αποταμίευση αποτελεί τη μεταβλητή η οποία επηρεάζει μακροπρόθεσμα το μέγεθος της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Microfit 4.0, υπολογίζουμε αρχικά την τιμή του F-

στατιστικού, με βάση την οποία διενεργείται ο βασικός έλεγχος συνολοκλήρωσης σύμφωνα 

με τη μέθοδο ARDL: 

Διενεργούμε αρχικά μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για την εξίσωση παλινδρόμησης: 

      it
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it GDPGDSDdGDPFDIGFCFDbGDPFDIGFCFD 
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0 . Εν 

συνεχεία, προσθέτουμε στο υπόδειγμα αυτό ως επιπλέον όρους, τους 

  11  tGDPFDIGFCF  και   12 tGDPGDS , ώστε να ελέγξουμε, μέσω του F-

στατιστικού, τη μηδενική υπόθεση 0: 210  H , ότι δηλαδή οι όροι του μηχανισμού 

διόρθωσης λάθους (Error Correction) του υποδείγματος ARDL ισούνται με το μηδέν, μ' 

άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία να 

συνδέει τα μεγέθη   GDPFDIGFCF   και GDPGDS .  



Νορβηγία, 1981-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Λαμβάνουμε τιμή για το F-στατιστικό ίση με 0.40924. Από τον πίνακα F των Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 479), για αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών k = 1 (όπως ισχύει στην 

περίπτωσή μας), τα δύο όρια (bounds), για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% και για 

την περίπτωση κατά την οποία συμπεριλαμβάνουμε μία σταθερή αλλά όχι και τάση, είναι 

4.934 και 5.764. Επειδή είναι 0.40924 < 4.934, συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση της 

έλλειψης μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών μας 

δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί. 

Προκειμένου στη συνέχεια να ελέγξουμε τη σημαντικότητα των 'μεταβλητών επιπέδων με 

όρους χρονικής υστέρησης'89 (   1 tGDPFDIGFCF  και   1tGDPGDS ) επί της 

 tGDPGDSD , επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο F, αντικαθιστώντας όπου 

 tGDPFDIGFCFD   με  tGDPGDSD  στην Εξίσωση 4-4 κι επαναλαμβάνουμε τη 

διαδικασία που ακολουθήσαμε παραπάνω. Ευνόητο είναι, το ότι αυτήν τη φορά, 

συμπεριλαμβάνουμε τις τρέχουσες τιμές τού όρου   itGDPFDIGFCFD   

(   it
i

i GDPFDIGFCFDb 



5

0

) και παραλείπουμε αυτές του όρου   itGDPGDSD   

(   it
i

i GDPGDSDd 



5

1

). 

Λαμβάνουμε τιμή F-στατιστικού ίση με 2.179. Η τιμή αυτή είναι και πάλι μικρότερη του 

κάτω ορίου (4.934 ) του πίνακα F των Pesaran και Pesaran (1997, σ. 479). Το συμπέρασμα 

που προκύπτει, είναι ότι η μηδενική υπόθεση πως η 'μεταβλητή επιπέδων μ' έναν όρο 

χρονικής υστέρησης' δεν είναι στατιστικά σημαντική, στην περίπτωση κατά την οποία ως 

εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η  tGDPGDSD , δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί. 

Επομένως, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή 

την  tGDPFDIGFCFD  , όσο και στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε την 

 tGDPGDSD , ο έλεγχος F παράγει τιμές κατώτερες του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών 

των Pesaran και Pesaran (1997), υπονοώντας ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους 

μακροπρόθεσμη σχέση, η οποία να συνδέει τα μεγέθη   GDPFDIGFCF   και 

GDPGDS , ανεξαρτήτως της 'φοράς' τής εξίσωσης εκτίμησης που θα χρησιμοποιήσουμε: η 

μεταβλητή GDPGDS  δεν αποτελεί το μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της 

                                                      
89 Ο ακριβής όρος που χρησιμοποιούν οι Pesaran και Pesaran είναι 'lagged level variables' (1997, σ. 
305). 
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  GDPFDIGFCF  , αλλά κι αντίστροφα, η   GDPFDIGFCF   δεν αποτελεί το 

μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της GDPGDS .  

Για το λόγο αυτό, δε θα συνεχίσουμε περαιτέρω με τη μεθοδολογία ARDL. 

Κατά συνέπεια, με βάση τη μεθοδολογία ARDL, τα δύο μεγέθη (GFCF-FDI)/GDP και 

GDS/GDP εμφανίζονται ως μη συνολοκληρωμένα, γεγονός που έρχεται προς επίρρωση της 

αρχικής μας διαίσθησης περί μη συνολοκλήρωσης, όταν είχαμε διαπιστώσει αφενός πως 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το μέγεθος GDS/GDP είναι ολοκληρωμένο δεύτερου τάξης 

(υποενότητα 4.1.2.2) κι αφετέρου ότι, με βάση τους ελέγχους στασιμότητας PP και KPSS, 

το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP είναι πολύ πιθανόν να είναι ολοκληρωμένο πρώτου τάξης 

(υποενότητα 4.3.2.2) . 

Χρησιμοποιώντας την ορολογία του 'παράδοξου FH', η έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ 

των μεγεθών (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP σημαίνει πως για την περίπτωση της 

Νορβηγίας και το διάστημα 1981-2008 (και φυσικά χρησιμοποιώντας ως 'μέτρο' της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης το μέγεθος GFCF-FDI), εγχώρια ακαθάριστη 

αποταμίευση κι επένδυση δε σχετίζονται μεταξύ τους, ενάντια στο αρχικό εύρημα των FH 

περί της ύπαρξης μίας σχεδόν 'ένα προς ένα' σχέσης μεταξύ τους. Το εύρημα αυτό 

παραπέμπει στην ύπαρξη ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τη 

Νορβηγία, κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα. 

 

4.4 Νορβηγία, 1992-2007: Αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων από το μέγεθος GFCF 

Για τις ανάγκες της παρούσας υποενότητας (όπως και των αντίστοιχων των επόμενων δύο 

κεφαλαίων της διατριβής, για την Ολλανδία και τη Φινλανδία), θα χρησιμοποιήσουμε τον 

όρο Τροποποιημένος Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (Modified Gross Fixed 

Capital Formation - MGFCF), προκειμένου να περιγράψουμε το μέγεθος που προκύπτει εάν 

από το Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (GFCF) αφαιρέσουμε τις εισαγωγές 

πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών. Όπως εκτενώς είχαμε εξηγήσει στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, όπου 

και παραπέμπουμε, την προσέγγισή μας αυτήν την υιοθετούμε στην προσπάθειά μας ν' 

απομονώσουμε το σκέλος εκείνο της επένδυσης συγκεκριμένης οικονομίας, το οποίο 

χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνον από ίδιους κεφαλαιακούς πόρους (εγχώρια 

επένδυση). 
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4.4.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Παραθέτουμε κατ' αρχάς διάγραμμα, το οποίο απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων 

σ' απόλυτους όρους) μεγεθών του ΑΕΠ (GDP), της Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης 

(GDS) και του Τροποποιημένου Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (MGFCF), 

για τη Νορβηγία, κατά το χρονικό διάστημα 1992-2007, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα: 
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Σχήμα 4-13: Νορβηγία, 1992-2007. Πορεία των μεγεθών GDP, GDS και MGFCF 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών MGFCF και GDS, αυτήν τη 

φορά εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του GDP, για τη Νορβηγία και το ίδιο χρονικό 

διάστημα (1992-2007): 
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Σχήμα 4-14: Νορβηγία, 1992-2007. Πορεία των μεγεθών MGFCF/GDP και GDS/GDP  
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Συνεξετάζοντας το Σχήμα 4-14 με το Σχήμα 4-2, διαπιστώνουμε ότι η αφαίρεση των 

εισαγωγών πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το μέγεθος GFCF έχει καταστήσει πιο 

σαφή την απόσταση που χωρίζει τα δύο μεγέθη GFCF/GDP και GDS/GDP. 

Χαρακτηριστικά, ενώ σύμφωνα με το Σχήμα 4-2, κατά το έτος 1998, επένδυση κι 

αποταμίευση εξισώθηκαν στιγμιαία (υπονοώντας ένα, κατά προσέγγιση, ισοσκελισμένο 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών), το Σχήμα 4-14, για το ίδιο έτος, κάνει σαφή τη διαφορά 

μεταξύ (εγχώριας πλέον) επένδυσης κι (εγχώριας) αποταμίευσης, λόγω της μετατόπισης της 

πρώτης προς τα κάτω, μετά την αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών 

στην οποία έχουμε υποβάλλει το GFCF.  

Παραθέτουμε επίσης διάγραμμα με την παράλληλη αποτύπωση των μεγεθών GDS/GDP, 

MGFCF/GDP και CAB/GDP: 
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Σχήμα 4-15: Νορβηγία, 1992-2007. Πορεία των μεγεθών MGFCF/GDP, GDS/GDP και CAB/GDP 

Στη συνέχεια, προχωρούμε σε μία απλή ανάλυση παλινδρόμησης για τα δύο μεγέθη 

MGFCF/GDP και GDS/GDP της μορφής:  

  GDPGDSGDPMGFCF   , 
Εξίσωση 4-5 

καθώς και στους απαραίτητους ελέγχους ισχύος των στοχαστικών υποθέσεών της, 

προκειμένου να εξετάσουμε την ύπαρξη ή μη, μίας σχέσης 'ένα-προς-ένα' μεταξύ επένδυσης 

κι αποταμίευσης, όπως υπαγορεύει το 'παράδοξο FH'. 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα της απλής παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-5: 
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Dependent Variable: GFCF_MODIFIED_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/21/10   Time: 19:08 
Sample: 1992 2007 
Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.132927 0.023429 5.673679 0.0001 
GDS_TO_GDP 0.104883 0.075435 1.390370 0.1861 

R-squared 0.121328     Mean dependent var 0.165029 
Adjusted R-squared 0.058565     S.D. dependent var 0.016407 
S.E. of regression 0.015920     Akaike info criterion -5.326043 
Sum squared resid 0.003548     Schwarz criterion -5.229469 
Log likelihood 44.60834     F-statistic 1.933127 
Durbin-Watson stat 0.966494     Prob(F-statistic) 0.186126 
Πίνακας 4-37: Νορβηγία, 1992-2007. Αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-5. 
Πηγή: Statistics Norway , National Accounts - Input Output Tables 1992-2007 [Homepage of 
Statistics Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/english/subjects/09/01/nr_en/ [2010, June, 
4, 2010]. 

Σε σχέση με τ' αποτελέσματα που είχαμε λάβει χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 4-1, 

παρατηρούμε ότι η τιμή του συντελεστή   έχει γίνει πλέον θετική, όμως η μηδενική 

υπόθεση 0:0 H  δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί σε κανένα επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας, με βάση την p-value που παράγεται για το αντίστοιχο t-στατιστικό (0.1861 

> 0.05 και 0.1861 > 0.1). Η εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή   (0.104883) είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές κοντά στη μονάδα, τις οποίες θα 

υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'.  

Η τιμή του 2R  (0.12132) έχει επίσης βελτιωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη του Πίνακας 4-1 

(0.09244), παρότι βέβαια παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, υπονοώντας μία πολύ φτωχή 

προσαρμογή τού υποδείγματος της Εξίσωση 4-5. 

Διενεργώντας εν συνεχεία έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 , λαμβάνουμε τα εξής 

αποτελέσματα: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 140.8031 (1, 14) 0.0000
Chi-square 140.8031 1 0.0000
Πίνακας 4-38: Νορβηγία 1992-2007. Έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση β = 1  

Η p-value του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση 

1:0 H , ισούται με το 0 κι επομένως η εν λόγω μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

ξεκάθαρα. 
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Επομένως, ο συντελεστής   εμφανίζεται κατ' αρχάς ως σημαντικά διαφορετικός της 

μονάδας, αλλά όχι και του μηδενός, με μία θετική και πολύ χαμηλή εκτιμηθείσα τιμή, 

ενάντια σ' ότι θα υπαγόρευε η ισχύς του 'παράδοξου FH'. 

Η τιμή του στατιστικού DW (0.96649) στον Πίνακας 4-37, προσφέρει ήδη μία πρώτη 

ένδειξη για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους. Αξίζει πάντως να 

σημειωθεί, ότι κι αυτό το στατιστικό έχει βελτιωθεί σε σχέση με την τιμή που είχε λάβει, 

όταν ως σχέση εκτίμησης είχαμε χρησιμοποιήσει την Εξίσωση 4-1 (0.29636). 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-5 

με τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές τής εξαρτημένης μεταβλητής: 
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Σχήμα 4-16: Νορβηγία, 1992-2007. Διαχρονική πορεία υπολειμματικών όρων, πραγματικών κι 
εκτιμηθεισών τιμών τής Εξίσωση 4-5 

Και στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε αφαιρέσει τις εισαγωγές πάγιων 

κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF, παρατηρείται θετική αυτοσυσχέτιση στους 

υπολειμματικούς όρους (οι τρέχουσες παρατηρήσεις των υπολειμματικών όρων έχουν 

γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου) (Asteriou, 2006, σ.σ. 

141, 142). Είναι λογικό επομένως, να παρατηρούμε ένα σχεδόν πανομοιότυπο υπόδειγμα 

διαχρονικής μεταβολής μεταξύ των πραγματικών παρατηρήσεων και των υπολειμματικών 

όρων της παλινδρόμησης, γεγονός που παραπέμπει σε μία φτωχή περιγραφή της 

πραγματικής σχέσης που συνδέει τα μεγέθη MGFCF/GDP και GDS/GDP από τη σχέση της 

Εξίσωση 4-5. 

Ακολουθεί διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της τρέχουσας χρονικής περιόδου 

(RESID), έναντι των υπολειμματικών όρων της προηγούμενης χρονικής περιόδου (RESID(-

1)): 
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Σχήμα 4-17: Νορβηγία, 1992-2007. Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 
'RESID'  της Εξίσωση 4-5 

Η ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους δεν εμφανίζεται τόσο 

ευκρινής, όσο στο αντίστοιχο διάγραμμα του Σχήμα 4-5, προφανώς λόγω του μικρότερου 

αριθμού των διαθέσιμων παρατηρήσεων. Πιο σαφή συμπεράσματα σε σχέση με την 

αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων είναι δυνατό να εξαχθούν ενδεχομένως, μετά τη 

διενέργεια των τυπικών ελέγχων αυτοσυσχέτισης που θ' ακολουθήσουν. 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 4-5. 

 

4.4.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρατίθενται στη συνέχεια, τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 4-5: 

0

1

2

3

4

5

6

-0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals
Sample 1992 2007
Observations 16

Mean       3.25E-18
Median  -0.002214
Maximum  0.037064
Minimum -0.020120
Std. Dev.   0.015380
Skewness   0.735512
Kurtosis   3.059109

Jarque-Bera  1.444938
Probability  0.485552

 

Σχήμα 4-18: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 4-5 
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Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή 

  444938.199147.522
05,0  , η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών 

όρων, την οποία υπονοεί ο έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value (0.485552 > 0.05 ή 48.55% 

> 5%). Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υπόθεση της κανονικότητας των 

υπολειμματικών όρων ισχύει. 

 

4.4.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται αμέσως παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου για διαδοχικές 

τιμές του αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Ξεκινώντας με την εξ ορισμού τιμή την οποία προτείνει η εφαρμογή EViews (p = 2): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 3.381657     Probability 0.068427
Obs*R-squared 5.767267     Probability 0.055931

Η p-value του LM στατιστικού (0.055931) είναι αρκετά υψηλή ώστε η μηδενική υπόθεση 

της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης να γίνει αποδεκτή για p = 2, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5% 

(0.055931 > 0.05 ή 5.59% > 5%). Έχουμε συνεπώς μία πρώτη σοβαρή ένδειξη, για το ότι η 

αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF οδηγεί σ' έναν πιο 

ορθό ορισμό υποδείγματος, απαλείφοντας την αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων, 

την οποία τόσο επίμονα έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, στα υπόλοιπα εμπειρικά 

αποτελέσματά μας για τη Νορβηγία και την οποία θα συναντήσουμε και στα αντίστοιχα των 

δύο άλλων χωρών της εμπειρικής μας ανάλυσης. 

Πάντως, η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή του πρώτου χρονικής υστέρησης ('RESID(-1)') 

εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντική για επίπεδο σημαντικότητας 5%, όχι όμως και για 

επίπεδο σημαντικότητας 1% (με p-value για το αντίστοιχο t-στατιστικό ίση με 0.0247): 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.003362 0.020568 -0.163463 0.8729 
GDS_TO_GDP 0.011113 0.066052 0.168247 0.8692 

RESID(-1) 0.696156 0.271161 2.567316 0.0247 
RESID(-2) -0.430877 0.278643 -1.546342 0.1480 

Σε κάθε περίπτωση, συγκρίνοντας με τη μηδενική p-value που είχαμε λάβει από τον ίδιο 

έλεγχο, για p = 2, όταν ως υπόδειγμα εκτίμησης είχαμε χρησιμοποιήσει την Εξίσωση 4-1 

(βλ. υποενότητα 4.1.1.2), γίνεται σαφές ότι με τον ορισμό υποδείγματος που συνεπάγεται η 
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Εξίσωση 4-5, λαμβάνουμε σίγουρα βελτιωμένα αποτελέσματα, με σαφώς μικρότερο βαθμό 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων. 

Για p = 3, λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα του ελέγχου BG: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.198383     Probability 0.145728
Obs*R-squared 5.997244     Probability 0.111744

Η p-value του LM στατιστικού (0.111744) είναι ακόμη υψηλότερη για p = 3 κι επομένως η 

μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης απορρίπτεται μ' ακόμη πιο 

αδιαμφισβήτητο τρόπο, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.111744 > 0.05 ή 11.17% > 5%). 

Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ τον έλεγχο BG, συμπεραίνοντας πως μας παρέχει 

σημαντικές ενδείξεις περί της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, όταν 

ως σχέση εκτίμησης χρησιμοποιούμε την Εξίσωση 4-5. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB)  για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 
όρους 

Υπενθυμίζουμε ότι η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η μη ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους.  

Για τα δεδομένα μας, ο έλεγχος LB, για τον προτεινόμενο από την εφαρμογή EViews 

αριθμό υστερήσεων (12), παράγει για τους πρώτους τέσσερις όρους χρονικής υστέρησης, p-

values (των αντίστοιχων Q-στατιστικών), οι οποίες κατατείνουν προς την αποδοχή της 

παραπάνω μηδενικής υπόθεσης. Οι εν λόγω τιμές είναι κατά σειρά οι εξής: 0.043, 0.118, 

0.184 και 0.117. Είναι προφανές, ότι για τον πρώτο όρο χρονικής υστέρησης, η μηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται κατά τρόπο οριακό για επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.043 < 0.05 ή 

4.3% < 5%), ενώ για τους υπόλοιπους τρεις όρους, η ίδια μηδενική υπόθεση γίνεται 

αποδεκτή, όχι μόνο για επίπεδο σημαντικότητας 5%, αλλά και για την πιο 'συντηρητική' 

επιλογή τού 10%. 

Όσον αφορά δε στις p-values των υπόλοιπων οκτώ όρων χρονικής υστέρησης, όλες τους 

παραπέμπουν στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, πλην όμως, δεν 

είναι μηδενικές, όπως είχε συμβεί μ' όλες ανεξαιρέτως τις p-values που είχαμε λάβει 

χρησιμοποιώντας ως σχέση εκτίμησης την Εξίσωση 4-1. 

Επομένως, ο έλεγχος LB, παρότι δεν αποκλείει εντελώς την πιθανότητα ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, παράγει, ειδικά για τους πρώτους κατά 

σειρά όρους, p-values οι οποίες παραπέμπουν στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης της 

έλλειψης αυτοσυσχέτισης. Σε γενικές γραμμές, οι παραχθείσες τιμές αυτοσυσχέτισης (AC) 
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και μερικής  αυτοσυσχέτισης (PAC) κινούνται κοντά στο μηδέν. Σε κάθε περίπτωση, στο 

σύνολό τους οι p-values των Q-στατιστικών είναι διαφορετικές του μηδενός, δημιουργώντας 

μία διαφορετική εικόνα απ' αυτήν που είχε παραγάγει ο ίδιος έλεγχος για την Εξίσωση 4-1. 

Συνολικά, τόσο ο έλεγχος LB, όσο και (κυρίως) ο BG, παρέχουν σημαντικές ενδείξεις περί 

της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους (ερχόμενοι σε συμφωνία και με 

τη σχετικά υψηλή τιμή του στατιστικού DW την οποία είχε παραγάγει η Εξίσωση 4-5), 

γεγονός το οποίο σημαίνει κατ' αρχάς, ότι τ' αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξίσωση 

4-5, όπως αυτά είχαν παρατεθεί στον Πίνακας 4-37, ισχύουν. 

Αυτό με τη σειρά του σημαίνει, ότι για την περίπτωση της Νορβηγίας και κατά το χρονικό 

διάστημα 1992-2007, θα πρέπει να δεχτούμε πως η σχέση μεταξύ της ακαθάριστης εγχώριας 

επένδυσης και της εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης υπήρξε ιδιαίτερα ασθενής, μ' 

εκτιμηθείσα τιμή για το 'συντελεστή κατακράτησης ίδιων αποταμιευτικών πόρων' πολύ 

κοντά στο μηδέν κι όχι στη μονάδα, όπως θα προέβλεπε το 'παράδοξο FH'.  

Η αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF, μάς παρέχει μία 

εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία αντιστοιχεί πραγματικά στην εγχώρια ακαθάριστη 

επένδυση της υπό εξέταση οικονομίας. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της τροποποιημένης 

μεταβλητής, μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι ότι εξετάζουμε την πραγματική σχέση που 

συνδέει την εγχώρια ακαθάριστη επένδυση με την εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση της 

οικονομίας. Στην περίπτωση της Νορβηγίας και για την περίοδο 1992-2007, για την οποία 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών, η 

χρησιμοποίηση της εν λόγω μεταβλητής ως εξαρτημένης, στο υπόδειγμα εκτίμησης της 

Εξίσωση 4-5, παράγει πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην τήρηση των 

στοχαστικών υποθέσεων της κανονικότητας και της έλλειψης αυτοσυσχέτισης των 

υπολειμματικών όρων, υπονοώντας κατ' αρχάς έναν ορθό ορισμό υποδείγματος. Διαψεύδει 

δε, κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο, το εύρημα των FH (1980) περί μίας σχέσης 'ένα-προς-ένα' 

μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, παράγοντας μία ιδιαίτερα χαμηλή (0.104883) και 

στατιστικά μη σημαντική τιμή (p-value ίση με 0.1861) για το συντελεστή  .  

Η εξίσου χαμηλή τιμή στατιστικής προσαρμογής (fit) (τιμή 2R  ίση με 0.12132) ωστόσο, 

σημαίνει πως η γραμμική σχέση της Εξίσωση 4-5 δεν περιγράφει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την πραγματική σχέση επένδυσης - αποταμίευσης, ούτως ή άλλως. Προχωρούμε στη 

συνέχεια σ' έναν έλεγχο Ramsey RESET, για την περαιτέρω διερεύνηση της 

καταλληλότητας του υποδείγματος της Εξίσωση 4-5. 
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4.4.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

ανάλυση παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 4-5: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.24863169
9453

    Probability 0.6263702
48495 

Log likelihood ratio 0.30311874
6759

    Probability 0.5819338
2048 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCF_MODIFIED_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 04/17/11   Time: 00:42 
Sample: 1992 2007 
Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.12789 2.52868 -0.44603 0.66290 
GDS_TO_GDP -2.52813 5.28107 -0.47871 0.64009 

FITTED^2 75.80030 152.01720 0.49862 0.62637 

R-squared 0.13781     Mean dependent var 0.16502 
Adjusted R-squared 0.00517     S.D. dependent var 0.016407 
S.E. of regression 0.016364     Akaike info criterion -5.21998 
Sum squared resid 0.00348     Schwarz criterion -

5.0751275
5635 

Log likelihood 44.75990     F-statistic 1.03900 
Durbin-Watson stat 0.95459     Prob(F-statistic) 0.38141 
Πίνακας 4-39: Νορβηγία, 1992-2007 - Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey RESET για ορθό ορισμό 
υποδείγματος της Εξίσωση 4-5. Πηγή: Statistics Norway , National Accounts - Input Output Tables 
1992-2007 [Homepage of Statistics Norway], [Online]. Available: 
http://www.ssb.no/english/subjects/09/01/nr_en/ [2010, June, 4, 2010]. 

Η τιμή τού F-στατιστικού σύγκρισης των δύο εναλλακτικών υποδειγμάτων που παράγει ο 

έλεγχος Ramsey RESET (0.248632) είναι χαμηλή και παράλληλα, η αντίστοιχη p-value 

(0.62637) είναι σαφώς μεγαλύτερη από την πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.626370 > 0.05 ή 62,63 > 5%). Συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση ότι το τροποποιημένο υπόδειγμα της Εξίσωση 4-5 είναι σωστά ορισμένο, γίνεται 

ξεκάθαρα αποδεκτή, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Επιπλέον, η p-value που αντιστοιχεί στο t-στατιστικό του εκτιμηθέντος συντελεστή του 

όρου 2Ŷ  (0.6264), είναι μεγαλύτερη της πιθανότητας που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση ότι ο εν λόγω συντελεστής ισούται 

με το μηδέν γίνεται αποδεκτή.  

Επομένως, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό 

υποδείγματος στην Εξίσωση 4-5.  
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Μπορούμε επομένως, σε συνδυασμό και με τ' αποτελέσματα των ελέγχων κανονικότητας κι 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων να συμπεράνουμε, ότι το υπόδειγμα της 

Εξίσωση 4-5, είναι σε γενικές γραμμές ορθά ορισμένο κι ότι εκτιμά ικανοποιητικά την 

πραγματική σχέση που συνδέει τα μεγέθη της εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης και της 

εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης (παρά τη μικρή τιμή τού 2R  που παράγει). Η σχέση 

αυτή, είναι κατά πολύ ασθενέστερη απ' αυτήν που θα προέβλεπε το 'παράδοξο FH' (τιμή 

συντελεστή   ίση με 0.104883), γεγονός που παραπέμπει στην ύπαρξη ενός υψηλού 

βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου για τη Νορβηγία, κατά τη χρονική περίοδο 1992-

2007. 

 

4.5 Συνολικά Συμπεράσματα για τη Νορβηγία 

Το βασικό εύρημα από την ανάλυση των δεδομένων της Νορβηγίας, είναι διττό: 

- ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους της παλινδρόμησης της Εξίσωση 

4-1, η οποία αντιστοιχεί στο κλασσικό υπόδειγμα εκτίμησης που είχαν χρησιμοποιήσει οι 

ίδιοι οι FH (1980), μέσω του οποίου οδηγήθηκαν στο λεγόμενο 'παράδοξο FH'. Το εύρημα 

αυτό της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων μάς ανάγκασε να θεωρήσουμε ως 

άκυρα τ' αποτελέσματα του Πίνακας 4-1. 

- Μείωση της παραπάνω αυτοσυσχέτισης, στην περίπτωση κατά την οποία αφαιρούμε τις 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) από το Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου 

(GFCF) (Εξίσωση 4-3 και Πίνακας 4-25) και το σημαντικότερο, εξάλειψή της, όταν 

αφαιρούμε τις Εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το Σχηματισμό Ακαθάριστου 

Πάγιου Κεφαλαίου (GFCF), χρησιμοποιώντας συνεπώς ως εξαρτημένη μεταβλητή μας τον 

Τροποποιημένο Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (MGFCF) (Εξίσωση 4-5 και 

Πίνακας 4-37). 

Το γεγονός τής έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους τής Εξίσωση 4-5, 

σημαίνει πως θα πρέπει να δεχθούμε κατ' αρχάς, πως αυτή περιγράφει κατά τρόπο 

ικανοποιητικό την πραγματική σχέση που συνδέει την επένδυση και την αποταμίευση της 

Νορβηγίας κι ότι κατά συνέπεια, τ' αποτελέσματα του Πίνακας 4-37 είναι όντως αξιόπιστα, 

αναφορικά με την πραγματική σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη. Επομένως, η εκτιμηθείσα 

τιμή 0.104883 για το συντελεστή   θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο πραγματικός βαθμός 

σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. Είναι προφανές, ότι το 'παράδοξο FH' δεν ισχύει 

στην περίπτωση της Νορβηγίας. 
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Παραθέτουμε στη συνέχεια πίνακα με μία σύνοψη των αποτελεσμάτων που έχουμε λάβει 

στο παρόν κεφάλαιο, από τα διαφορετικά υποδείγματα τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει για 

την εκτίμηση της σχέσης επένδυσης-αποταμίευσης της Νορβηγίας: 

Υπόδειγμα 
Συντελεστής 

  
Durbin-
Watson 

p-value LM 
στατιστικού του 

ελέγχου BG (p = 2) 
AIC SBC 

Εξίσωση 4-1 (εξαρτημένη 
μεταβλητή: GFCF) 

-0.21452 0.29636 0.000021 -3.806269 -3.713754 

Εξίσωση 4-1 με την 
προσθήκη ενός όρου AR(1) 

-0.22447 1.49487 - -5.03064 -4.89052 

Εξίσωση 4-3 (εξαρτημένη 

μεταβλητή: GFCF-FDI) 
-0.22675 0.29575 0.000041 -3.658817 -3.563660 

Εξίσωση 4-3 μ' 
ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) 

-0.26498 1.747763 - -4.856305 -4.712323 

Εξίσωση 4-5 (εξαρτημένη 
μεταβλητή: MGFCF) 

0.104883 0.96649 0.055931 -5.326043 -5.229469 

Πίνακας 4-40: Σύγκριση των διαφορετικών υποδειγμάτων εκτίμησης της σχέσης επένδυσης-
αποταμίευσης για τη Νορβηγία 

Όπως είχαμε σημειώσει κι αλλού, εντύπωση προκαλεί η επιμονή των διαφόρων 

χρησιμοποιηθέντων υποδειγμάτων εκτίμησης, είτε πριν είτε μετά την αφαίρεση της 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων, να παράγουν μία τιμή συντελεστή   πολύ 

κοντά στο -0.2, γεγονός που φυσικά έρχεται από μόνο του σε πλήρη αντίθεση με την 

πρόβλεψη του 'παράδοξου FH' για μία σχεδόν 'ένα-προς-ένα' σχέση μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης. Τελικά βέβαια, η πραγματική σχέση μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης 

επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης στην περίπτωση της Νορβηγίας φαίνεται 

πως περιγράφεται καλύτερα από το υπόδειγμα εκτίμησης της Εξίσωση 4-5, λόγω κυρίως της 

έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους που το διακρίνει, όπως σημειώσαμε 

και παραπάνω. Σ' αυτήν την περίπτωση, ο βαθμός σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών γίνεται 

μεν θετικός (0.104883), συνεχίζει όμως ν' απέχει σημαντικά από τη μονάδα, όπως θα 

υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'. 

Κατά τα λοιπά, φαίνεται πως στην περίπτωση της Νορβηγίας, η αφαίρεση των Άμεσων 

Ξένων Επενδύσεων (FDI) από το Σχηματισμό Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (GFCF) 

(Εξίσωση 4-3) δεν επιφέρει σημαντική βελτίωση σε σχέση με το υπόδειγμα της Εξίσωση 

4-1, εάν κρίνουμε από τις σχεδόν όμοιες τιμές του στατιστικού DW και των κριτηρίων AIC 

και SBC που τα δύο υποδείγματα παράγουν. Μάλιστα, το υπόδειγμα της Εξίσωση 4-1 

εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερο του αντίστοιχου της Εξίσωση 4-3, με βάση τα τρία αυτά 

μέτρα. 
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Δεδομένων των παραπάνω, η βελτίωση στην εκτιμητική διαδικασία που επιφέρει το 

υπόδειγμα της Εξίσωση 4-5 είναι εμφανής: η τιμή του στατιστικού DW είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη (0.96649), ενώ οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC που αυτό παράγει (-

5.326043 και -5.229469 αντίστοιχα), είναι με διαφορά μικρότερες των αντίστοιχων τιμών 

των υποδειγμάτων της Εξίσωση 4-1 και της Εξίσωση 4-3. Ακόμη σημαντικότερο, οι εν λόγω 

τιμές είναι ακόμη μικρότερες κι από τις αντίστοιχες που λαμβάνουμε, εάν από τα 

υποδείγματα της Εξίσωση 4-1 και της Εξίσωση 4-3 αφαιρέσουμε την αυτοσυσχέτιση των 

υπολειμματικών τους όρων, ενσωματώνοντας όρους AR: το υπόδειγμα της Εξίσωση 4-5 

μπορεί να συγκριθεί με υποδείγματα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η αυτοσυσχέτιση και 

μάλιστα φαίνεται πως αποδίδει καλύτερα απ' αυτά ως υπόδειγμα εκτίμησης της πραγματικής 

σχέσης μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης. 

Το συμπέρασμά μας αυτό επιβεβαιώνεται κι από τ' αποτελέσματα των τυπικών ελέγχων για 

αυτοσυσχέτιση: ο έλεγχος BG για παράδειγμα, για p = 2, δίδει p-value για το στατιστικό LM 

ίση με 0.055931, η οποία οδηγεί σ' αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης 

αυτοσυσχέτισης, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Αναφορικά με τις λοιπές θεωρητικές (και κατ' επέκταση, οικονομετρικές) προσεγγίσεις με 

τις οποίες επιχειρήσαμε να ελέγξουμε την ισχύ του 'παράδοξου FH' στην περίπτωση της 

Νορβηγίας, σημειώνουμε τα εξής: 

 Στην υποενότητα 4.1.2.3 είχαμε επισημάνει, πως οι έλεγχοι στασιμότητας παρήγαγαν 

ενδείξεις, σχετικά με το ότι το μέγεθος GDS/GDP ήταν πιθανώς ολοκληρωμένο 2ου (ή 

και μεγαλύτερου) βαθμού. Αυτό θα σήμαινε αυτόματα ότι τα μεγέθη GFCF/GDP και 

GDS/GDP θα ήταν μη συνολοκληρωμένα (λόγω του διαφορετικού βαθμού 

ολοκλήρωσης μεταξύ τους). Λόγω αυτών των επιφυλάξεων, προχωρήσαμε περαιτέρω σ' 

ανάλυση συνολοκλήρωσης μέσω της μεθόδου ARDL, λόγω τού ότι αυτή δε θέτει τον 

περιορισμό του ίδιου βαθμού ολοκλήρωσης των υπό εξέταση μεταβλητών. Η μέθοδος 

ARDL επιβεβαίωσε τις υποψίες μας για την έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

χρονοσειρών GFCF/GDP και GDS/GDP, γεγονός που σε όρους του θεωρητικού 

πλαισίου τού 'παράδοξου FH' μεταφράζεται σ' ένα χαμηλό βαθμό σχέσης μεταξύ 
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εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης (ύπαρξη 

κινητικότητας του κεφαλαίου)90. 

 Όπως είχαμε επισημάνει στην υποενότητα 4.2.1, οι έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών προς το ΑΕΠ (CAB/GDP) της Νορβηγίας εμφανίζουν το εν 

λόγω μέγεθος ως μη στάσιμο στα επίπεδα, γεγονός το οποίο, όπως έχουμε εξηγήσει στο 

οικείο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής σημαίνει επίσης τη μη ισχύ του 'παράδοξου 

FH'.  

 Τέλος, στο ίδιο συμπέρασμα οδηγηθήκαμε, ακόμη κι όταν επιχειρήσαμε να 

βελτιώσουμε τον ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 4-1, αφαιρώντας το μέγεθος FDI 

από το GFCF (βλ. Εξίσωση 4-3): οι σχετικοί έλεγχοι στασιμότητας έδειξαν πως το 

(GFCF- FDI)/GDP είναι επίσης ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού κι επομένως δεν είναι 

κατ' αρχάς συνολοκληρωμένο με το GDS/GDP. Ωστόσο, χρησιμοποιήσαμε και τη 

μέθοδο ARDL, η οποία και πάλι απεφάσισε υπέρ της αποδοχής τής μηδενικής υπόθεσης 

της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών (βλ. υποενότητα 4.3.3.1). 

Συνολικά λοιπόν, τόσο από τις διαφορετικές κλασσικές αναλύσεις παλινδρόμησης υπό τις 

διάφορες διατυπώσεις τους, όσο κι από τους ελέγχους στασιμότητας και συνολοκλήρωσης 

των εκάστοτε μεταβλητών, στους οποίους προβήκαμε, λαμβάνουμε περισσότερες ενδείξεις 

υπέρ της έλλειψης ενός υψηλού (σχεδόν μοναδιαίου, όπως θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH') 

βαθμού σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, ή αλλιώς, σε όρους θεωρίας συνολοκλήρωσης, 

υπέρ της έλλειψης κάποιου είδους μακροπρόθεσμης σχέσης, η οποία να συνδέει επένδυση κι 

αποταμίευση, για την περίπτωση της Νορβηγίας.  

Το πλέον ορθό υπόδειγμα εκτίμησης της πραγματικής σχέσης μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης 

επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης της νορβηγικής οικονομίας, 

αποδεικνύεται πως είναι αυτό της Εξίσωση 4-5.  

Το δε κλασσικό υπόδειγμα FH, το οποίο αντιστοιχεί στην Εξίσωση 4-1 είναι λανθασμένο κι 

αυτό αποδεικνύεται από την αυτοσυσχέτιση την οποία εντοπίσαμε στ' αποτελέσματά του. 

Είναι πολύ πιθανό, τελικά οι υψηλοί βαθμοί σχέσης μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης 

επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης που είχαν βρει αρχικά οι FH (1980), να 

οφείλονταν ακριβώς σ' αυτήν την αυτοσυσχέτιση. Η ερμηνεία της θα πρέπει ν' αναζητηθεί 
                                                      
90 Για μία τεκμηρίωση του συμπεράσματος, παραπέμπουμε μεταξύ άλλων στο άρθρο τού Kalyoncu 
(2007), στο οποίο κάναμε εκτενέστερη αναφορά στην υποενότητα 2.5.7.2. Ο Kalyoncu επικαλείται 
τον Enders (1995, αναφέρεται στο Kalyoncu 2007, σ. 598) και το Jansen (1996, αναφέρεται στο 
Kalyoncu 2007, σ. 598), σχετικά με το συμπέρασμα, ότι εάν επένδυση κι αποταμίευση είναι 
ολοκληρωμένες διαφορετικού βαθμού, τότε βεβαίως δεν είναι συνολοκληρωμένες και συνεπώς, με 
βάση τη συλλογιστική FH, εξάγεται το συμπέρασμα της ύπαρξης κινητικότητας του κεφαλαίου για 
την υπό εξέταση χώρα. 
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στη λανθασμένη επιλογή εξαρτημένης μεταβλητής από τους FH (1980): το μέγεθος που 

αυτοί θεώρησαν πως αντιστοιχούσε στην 'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση', αντιστοιχούσε 

στην πραγματικότητα στο σύνολο της επένδυσης στο εσωτερικό της οικονομίας 

(συμπεριελάμβανε τόσο ίδια, όσο και ξένα επενδυτικά κεφάλαια). Η 'αποκάθαρση' του 

μεγέθους GFCF (το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτό που λανθασμένα οι FH είχαν ονομάσει 

'ακαθάριστη εγχώρια επένδυση') από τους ξένους κεφαλαιακούς πόρους που αυτό 

περιλαμβάνει, οδηγεί στον επιθυμητό σωστό ορισμό υποδείγματος, εάν θέλουμε να 

μελετήσουμε την πραγματική σχέση μεταξύ εγχώριας επένδυσης κι αποταμίευσης. Έτσι 

πράττοντας, οδηγούμαστε σε μία θετική μεν, αλλά χαμηλή και μακράν της μονάδας τιμή για 

το βαθμό της σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών, γεγονός που σημαίνει πως τελικά, η διεθνής 

κινητικότητα του κεφαλαίου που χαρακτήρισε την οικονομία της Νορβηγίας στο πρόσφατο 

παρελθόν, είναι μεγαλύτερη απ' αυτήν που θα υπέθετε το 'παράδοξο FH'. 
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

 Δεδομένα: Statistics Netherlands. GDP, GDS, GFCF, Imported Fixed Capital Assets 

Destined to GFCF, CAB and FDI, σε εκατομμύρια Ευρώ (τρέχουσες τιμές).  

 Χρονική περίοδος δεδομένων: 

- για τα μεγέθη GDP, GDS, GFCF: 1969-2008, 

- για το μέγεθος FDI: 1982-2008, 

- για το μέγεθος CAB: 1982-2008 και 

- για τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών οι οποίες κατευθύνονται προς το 

σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF): 1987-2008. 

 
 

5.1 Ολλανδία, 1969-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και 

GDS/GDP 

5.1.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται ταυτόχρονα τα μεγέθη ΑΕΠ (GDP), 

Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (GFCF) κι Ακαθάριστη Εγχώρια 

Αποταμίευση (GDS), για την Ολλανδία και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Σχήμα 5-1: Ολλανδία, 1969-2008. Η πορεία των μεγεθών GDP, GDS και GFCF 
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Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η πορεία του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου (GFCF) και της Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης (GDS) της Ολλανδίας, 

εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του ΑΕΠ (GDP) της χώρας, για τη χρονική περίοδο 1969-

2008: 
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Σχήμα 5-2: Ολλανδία, 1969-2008. Η πορεία των μεγεθών GDS και GFCF ως ποσοστών επί του GDP 

Ακολουθεί ο πίνακας των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παλινδρόμησης: 

   ii GDPGDSGDPGFCF   , 

Εξίσωση 5-1 

κατ’ αντιστοιχία με την κλασσική εξίσωση παλινδρόμησης των FH, για την Ολλανδία, κατά 

τη χρονική περίοδο 1969-2008: 

Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/10   Time: 20:07 
Sample: 1969 2008 
Included observations: 40 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.113851 0.037594 3.028452 0.0044 
GDS_TO_GDP 0.404190 0.143304 2.820516 0.0076 

R-squared 0.173110     Mean dependent var 0.219520 
Adjusted R-squared 0.151349     S.D. dependent var 0.021416 
S.E. of regression 0.019729     Akaike info criterion -4.964727 
Sum squared resid 0.014791     Schwarz criterion -4.880283 
Log likelihood 101.2945     F-statistic 7.955308 
Durbin-Watson stat 0.384829     Prob(F-statistic) 0.007579 
Πίνακας 5-1: Ολλανδία, 1969-2008. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-1.  
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: 

Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Από τ’ αποτελέσματα, προκύπτει κατ’ αρχάς ένας χαμηλός βαθμός 'κατακράτησης των 

εγχώριων αποταμιευτικών πόρων' στην περίπτωση της Ολλανδίας, για το διάστημα από 
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1969-2008: πρόκειται για την εκτίμηση του συντελεστή   της ανεξάρτητης μεταβλητής 

GDS/GDP. Η εκτιμηθείσα τιμή 0.404190 είναι αρκετά χαμηλή σε σχέση με τα ευρήματα 

περί των σχεδόν ίσων με τη μονάδα, αντίστοιχων συντελεστών των FH (1980). Η p-value 

του t-στατιστικού του εν λόγω συντελεστή είναι πολύ μικρή, ώστε η μηδενική υπόθεση 

0:0 H  ν' απορρίπτεται ξεκάθαρα (0.0076 < 0.05 ή 0.76% < 5%).  Συνεπώς, ο 

συντελεστής   εμφανίζεται ως διαφορετικός του μηδενός, από άποψη στατιστικής 

σημαντικότητας. 

Η τιμή του 2R  (0.17311) είναι πολύ μικρή, παραπέμποντας σ' Ανάν πολύ χαμηλό βαθμό 

προσαρμογής για το υπόδειγμα της Εξίσωση 5-1. 

Από έναν έλεγχο Wald για τη μηδενική υπόθεση 1:0 H , λαμβάνουμε p-value για το 

σχετικό F-στατιστικό ίση με 0.0002 ή 0.02%, τιμή η οποία είναι καθαρά μικρότερη της 

πιθανότητας που αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός που υπονοεί ότι η 

εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή   είναι διαφορετική της μονάδας, από άποψη 

στατιστικής σημαντικότητας: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 
Test Statistic Value df Probability
F-statistic 17.28631 (1, 38) 0.0002
Chi-square 17.28631 1 0.0000

Όσον αφορά στην τιμή τού στατιστικού DW (0.384829) του Πίνακας 5-1, ήδη προσφέρει 

μία πρώτη ένδειξη για ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, ένδειξη την 

οποία θα διερευνήσουμε περαιτέρω με κάποιους πιο τυπικούς ελέγχους παρακάτω. 

Ακολουθεί μία διαγραμματική απεικόνιση των υπολειμμάτων της παλινδρόμησης της 

Εξίσωση 5-1: 
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Σχήμα 5-3: Ολλανδία, 1969-2008. Υπολειμματικοί όροι, πραγματικές κι εκτιμηθείσες τιμές για την 
Εξίσωση 5-1 

Παρατηρείται, ότι οι υπολειμματικοί όροι ακολουθούν ένα μη τυχαίο υπόδειγμα: αρχικά 

σημειώνονται θετικές τιμές, αρκετά πάνω του άνω ορίου του ενός τυπικού λάθους 

( u


•10  , Vogelvang, p. 114), τις οποίες διαδέχονται αρνητικές τιμές, εξίσου αρκετά 

μικρότερες του κάτω ορίου τού ενός τυπικού λάθους ( uσ•1-0


, Vogelvang, p. 114). Το 

διάγραμμα παραπέμπει στην ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους 

(Κάτος, 2004, σ.σ. 429, 448, 449).  

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη συμμεταβολή των όρων te  ('RESID') κι 1te  

('RESID(-1)'): 
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Σχήμα 5-4: Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 'RESID'  της Εξίσωση 5-1 

Κι αυτό το διάγραμμα παραπέμπει στην ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους (Κάτος, 2004, σ.σ. 429, 448, 449). 

 

5.1.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρακάτω παρατίθενται τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου Jarque - Bera για την κανονικότητα 

των υπολειμματικών όρων της εξίσωσης παλινδρόμησης Εξίσωση 5-1: 
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Series: Residuals
Sample 1969 2008
Observations 40

Mean      -1.24E-17
Median  -0.001534
Maximum  0.050652
Minimum -0.037110
Std. Dev.   0.019475
Skewness   0.413713
Kurtosis   3.349297

Jarque-Bera  1.344406
Probability  0.510583

 

Σχήμα 5-5: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 5-1 

Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου είναι η  22 . Επειδή   344406,199147,522
5,0  , η 

μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη p-value (0,510583 > 0,05 ή 51,05% > 5%). Συνεπώς, 

μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων 

ισχύει.  

 

5.1.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται παρακάτω τ' αποτελέσματα του ελέγχου, για διαδοχικές τιμές του αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Ξεκινώντας με την εξ ορισμού τιμή την οποία προτείνει η εφαρμογή EViews (p = 2): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 31.56968     Probability 0.000000
Obs*R-squared 25.47499     Probability 0.000003

Η μικρή p-value του LM στατιστικού (0.000003) σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μη 

ύπαρξης αυτοσυσχέτισης απορρίπτεται για p = 2.  

Ωστόσο, μόνο η εκτιμηθείσα τιμή τού συντελεστή τού πρώτου όρου χρονικής υστέρησης 

('RESID(-1)') εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντική (με μηδενική p-value για το αντίστοιχο 

t-στατιστικό), ενώ η αντίστοιχη τιμή για το συντελεστή του δεύτερου όρου χρονικής 

υστέρησης ('RESID(-2)') είναι στατιστικά μη σημαντική για επίπεδο σημαντικότητας 5% 

(0.3570 > 0.05 ή 35,7% > 5%) κι επομένως, είναι πολύ πιθανό, η αυτοσυσχέτιση στο 

υπόδειγμά μας να είναι 1ου μόνο βαθμού: 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.022561 0.023448 0.962183 0.3424 
GDS_TO_GDP -0.086552 0.089387 -0.968289 0.3394 

RESID(-1) 0.923444 0.166057 5.561002 0.0000 
RESID(-2) -0.158922 0.170328 -0.933035 0.3570 

Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο ισχύει η παραπάνω εικασία, επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο 

BG, αυτήν τη φορά για p=1: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 62.48743     Probability 0.000000
Obs*R-squared 25.12375     Probability 0.000001

Η p-value του LM στατιστικού είναι αυτήν τη φορά ακόμη μικρότερη (0.000001) και 

συνεπάγεται την ακόμη πιο ασφαλή απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί της έλλειψης 

αυτοσυσχέτισης. 

Επιπλέον, η τιμή του t-στατιστικού του συντελεστή του πρώτου (και μοναδικού σ' αυτήν την 

περίπτωση) όρου χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών όρων, είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη που είχαμε λάβει στην περίπτωση όπου είχαμε ορίσει p = 2 (7.904899 > 

5.561002): 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.022109 0.023402 0.944736 0.3509 
GDS_TO_GDP -0.085282 0.089220 -0.955861 0.3453 

RESID(-1) 0.800807 0.101305 7.904899 0.0000 

Επομένως, η αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 5-1 είναι μόνον 1ου 

βαθμού. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 
όρους 

Ο έλεγχος LB για τον προτεινόμενο από την εφαρμογή EViews αριθμό υστερήσεων (20), 

παράγει συστηματικά p-values ίσες με το μηδέν, για τα αντίστοιχα Q-στατιστικά, γεγονός 

που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 

όρους (η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η μη ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους). Επομένως κι αυτός ο έλεγχος οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη διατύπωση του υποδείγματος FH είναι ελλιπής.  

Συνολικά, λόγω της εύρεσης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους και με τους δύο 

παραπάνω ελέγχους, προκύπτει η ανάγκη επαναδιατύπωσης του υποδείγματός μας. Υπ’ 

αυτό το πρίσμα, τ' αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης που προηγήθηκε των 

ελέγχων αυτοσυσχέτισης και κανονικότητας (Πίνακας 5-1), θα πρέπει να θεωρηθούν ως μη 

ισχύοντα. 
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Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Εν συνεχεία, προκειμένου ν' απαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση 1ου βαθμού που διαπιστώσαμε 

παραπάνω, προσθέτουμε έναν όρο AR(1) στον αρχικό μας ορισμό υποδείγματος της 

Εξίσωση 5-1. Τ' αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/10   Time: 20:43 
Sample(adjusted): 1970 2008 
Included observations: 39 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 5 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.229723 0.026647 8.620944 0.0000 
GDS_TO_GDP -0.083164 0.093791 -0.886690 0.3811 

AR(1) 0.872340 0.065349 13.34892 0.0000 

R-squared 0.820371     Mean dependent var 0.218497 
Adjusted R-squared 0.810392     S.D. dependent var 0.020682 
S.E. of regression 0.009006     Akaike info criterion -6.508126 
Sum squared resid 0.002920     Schwarz criterion -6.380160 
Log likelihood 129.9085     F-statistic 82.20674 
Durbin-Watson stat 1.236414     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .87 
Πίνακας 5-2: Ολλανδία, 1969-2008. Αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-1, 
με την προσθήκη ενός όρου AR(1). Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 
16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Έχοντας ενσωματώσει έναν όρο AR(1) για την εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης 1ου βαθμού 

των υπολειμματικών όρων που διαπιστώσαμε παραπάνω, λαμβάνουμε πλέον σχεδόν 

μηδενική, στατιστικά μη σημαντική (p-value ίση με 0.3811) και το σημαντικότερο, αρνητική 

τιμή συντελεστή   (-0.083164).  

Η τιμή του 2R  (0.820371) είναι σαφώς υψηλότερη της αντίστοιχης του Πίνακας 5-1, 

παραπέμποντας πλέον σε μία αρκετά καλή προσαρμογή για το νέο υπόδειγμα εκτίμησης. 

Άλλωστε, η νέα τιμή τού στατιστικού DW (1.236414) έχει προσεγγίσει σημαντικά την τιμή 

2 (έλλειψη αυτοσυσχέτισης), λόγω της, σε μεγάλο βαθμό εξάλειψης της αυτοσυσχέτισης 

των υπολειμματικών όρων που επέφερε η ενσωμάτωση στο αρχικό υπόδειγμά μας, του όρου 

AR(1). 

Αυτό σημαίνει, ότι απαλείφοντας την αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων που 

παράγει η παλινδρόμηση της Εξίσωση 5-1, η τιμή τού 'συντελεστή κατακράτησης των ίδιων 

αποταμιευτικών πόρων' (συντελεστής  ) όχι μόνο μειώνεται αισθητά, αλλά γίνεται κι 

αρνητική, απομακρυνόμενη απ' τη μοναδιαία τιμή που θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'.  

Άλλωστε, συγκρίνοντας τις τιμές των κριτηρίων AIC και SBC του υποδείγματος με την 

ενσωμάτωση του όρου AR(1) (-6.508126 και -6.380160 αντίστοιχα), με τις αντίστοιχες του 
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αρχικού υποδείγματος FH (-4.964727 και -4.880283 αντίστοιχα), είναι φανερή η υπεροχή 

του υποδείγματος με τον όρο AR(1). 

 

5.1.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

παλινδρόμηση της Εξίσωση 5-1: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 4.708573     Probability 0.036506 
Log likelihood ratio 4.791552     Probability 0.028600 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/10   Time: 21:09 
Sample: 1969 2008 
Included observations: 40 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.015390 0.069535 -0.221333 0.8261 
GDS_TO_GDP -13.00029 6.178906 -2.103979 0.0422 

FITTED^2 75.28243 34.69357 2.169925 0.0365 

R-squared 0.266459     Mean dependent var 0.219520 
Adjusted R-squared 0.226808     S.D. dependent var 0.021416 
S.E. of regression 0.018832     Akaike info criterion -5.034515 
Sum squared resid 0.013121     Schwarz criterion -4.907849 
Log likelihood 103.6903     F-statistic 6.720136 
Durbin-Watson stat 0.678370     Prob(F-statistic) 0.003239 
Πίνακας 5-3: Ολλανδία, 1969-2008. Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey στην Εξίσωση 5-1.                 
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: 
Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Η p-value 0.036506 (ή 3.65%) του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Ramsey, σημαίνει 

ότι μπορούμε ν’ απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι το υπόδειγμά μας είναι ορθώς 

ορισμένο, για επίπεδο σημαντικότητας ίσο με 5% (3.65% < 5%), αλλά ότι δεν μπορούμε να 

πράξουμε το ίδιο για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με 1% (3.65% > 1%). Το 

αποτέλεσμα είναι οριακό, πλην όμως προσφέρει σημαντικές ενδείξεις περί της πιθανότητας 

ενός μη σωστού ορισμού υποδείγματος της Εξίσωση 5-1. 

Ο όρος ‘FITTED^2’ (ο οποίος ως γνωστόν, σύμφωνα με τον έλεγχο Ramsey RESET, 

αντιπροσωπεύει το τετράγωνο των εκτιμηθεισών τιμών τής εξαρτημένης μεταβλητής τού 

αρχικού υποδείγματος FH) εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικός κι αυτό σημαίνει ότι η 

πραγματική σχέση μεταξύ των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP περιγράφεται 

ενδεχομένως από μία εξίσωση δεύτερου βαθμού (ή κι άλλης μορφής) κι όχι από μία απλή 

γραμμική σχέση πρώτου βαθμού σαν αυτήν που χρησιμοποίησαν αρχικά οι FH, ή ότι γενικά 
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υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες (κακώς) δεν έχουν συμπεριληφθεί στο υπόδειγμά μας 

(omitted variables). 

5.1.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών GFCF/GDP και 
GDS/GDP 

5.1.2.1 Το μέγεθος GFCF/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 

Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  2 3 5 7 

  -4.99183 
(SBC) 

-2.87769 
(AIC) 

-1.57264 -1.91984 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.621023 

( 1H ) 
-3.626784 

( 0H ) 
-3.639407 

( 0H ) 
-3.653730 

( 0H ) 

5% 
-2.943427 

( 1H ) 
-2.945842 

( 0H )* 
-2.951125 

( 0H ) 
-2.957110 

( 0H ) 

10% 
-2.610263 

( 1H ) 
-2.611531 

( 1H ) 

-2.614300 

( 0H ) 
-2.617434 

( 0H ) 

  -5.31186 -3.52811 -1.93894 -2.48006 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.226815 

( 1H ) 
-4.234972 

( 0H ) 
-4.252879 

( 0H ) 
-4.273277 

( 0H ) 

5% 
-3.536601 

( 1H ) 
-3.540328 

( 0H )* 
-3.548490 

( 0H ) 
-3.557759 

( 0H ) 

10% 
-3.200320 

( 1H ) 
-3.202445 

( 1H ) 
-3.207094 

( 0H ) 
-3.212361 

( 0H ) 

Πίνακας 5-4: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP.  
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: 

Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -2.03504 

(NW) 
-2.07136 -1.95549 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.610453 
( 0H ) 

-3.610453 
( 0H ) 

-3.610453 
( 0H ) 

5% -2.938987 
( 0H ) 

-2.938987 
( 0H ) 

-2.938987 
( 0H ) 

10% -2.607932 
( 0H ) 

-2.607932 
( 0H ) 

-2.607932 
( 0H ) 

  -2.11944 -2.21413 -1.96022 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.211868 
( 0H ) 

-4.211868 
( 0H ) 

-4.211868 
( 0H ) 

5% -3.529758 
( 0H ) 

-3.529758 
( 0H ) 

-3.529758 
( 0H ) 

10% -3.196411 
( 0H ) 

-3.196411 
( 0H ) 

-3.196411 
( 0H ) 

Πίνακας 5-5: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP.  Πηγή: 
Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-

economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος KPSS 
στα επίπεδα των παρατηρήσεων  

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  2 4 5 
  0.69307 

0.51771 
(NW) 0.48488 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H )* 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.13698 0.11025 0.10768 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 5-6: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP.  
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: 

Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Σε σχέση με τους ελέγχους στασιμότητας του GFCF/GDP, παρατηρούμε τα εξής: 

Ο έλεγχος PP αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας του μεγέθους, για κάθε 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας κι ανεξαρτήτως τιμής 'περικομμένης υστέρησης'. 

Ο έλεγχος KPSS κατατείνει επίσης προς την απόφαση της μη στασιμότητας του GFCF/GDP 

στα επίπεδα, παρότι με πιο αμφιλεγόμενο τρόπο: αποφασίζει υπέρ της μη στασιμότητας, 

κυρίως υπό το πρώτο υπόδειγμα DF και για τις πλέον 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου 

σημαντικότητας (5% και 10%). Μπορούμε συνεπώς, βάσει του επιχειρήματος του 

Vogelvang (2005, σ. 287), σύμφωνα με το οποίο, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των 

υποδειγμάτων DF (με σταθερή, αλλά χωρίς τάση) είναι η καταλληλότερη, ειδικά για 

οικονομικές μεταβλητές, το οποίο επικαλούμαστε κι αλλού στην παρούσα διατριβή, να 

θεωρήσουμε ότι κι ο έλεγχος KPSS αποφασίζει τελικά υπέρ της μη στασιμότητας του 

GFCF/GDP στα επίπεδα. 

Όμως, ο έλεγχος ADF παράγει κάποια ιδιαίτερα αντιφατικά στοιχεία: για μικρούς αριθμούς 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας, ενώ για 

μεγαλύτερους αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης υπέρ της μη στασιμότητας της 

χρονοσειράς στα επίπεδα. 
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Συνολικά ωστόσο, φαίνεται πως οι ενδείξεις υπέρ της μη στασιμότητας του GFCF/GDP 

υπερισχύουν και συνεπώς, θα θεωρήσουμε το μέγεθος ως μη στάσιμο στα επίπεδα των 

παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτόν, προχωρούμε στη συνέχεια και στον έλεγχο 

στασιμότητας του GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, για την περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 

Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος ADF 
στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 5 9 
  -5.0689 

(SBC) 
-3.72808 -3.12623 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.615588 
( 1H ) 

-3.646342 
( 1H ) 

-3.679322 
( 0H ) 

5% -2.941145 
( 1H ) 

-2.954021 
( 1H ) 

-2.967767 
( 1H ) 

10% -2.609066 
( 1H ) 

-2.615817 
( 1H ) 

-2.622989 
( 1H ) 

  -5.259 -3.74214 -2.77829 
(AIC) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.219126 
( 1H ) 

-4.262735 
( 0H ) 

-4.309824 
( 0H ) 

5% -3.533083 
( 1H ) 

-3.552973 
( 1H ) 

-3.574244 
( 0H ) 

10% -3.198312 
( 1H ) 

-3.209642 
( 1H ) 

-3.221728 
( 0H ) 

Πίνακας 5-7: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP.  Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, 

(infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που διενεργήσαμε, 

για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος PP στις 
πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF Επίπεδο 
στατιστικής 

σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 2 5 
  -5.06593 

-5.13604 
(NW) -5.103 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.61558 
( 1H ) 

-3.615588 
( 1H ) 

-3.61558 
( 1H ) 

5% -2.94114 
( 1H ) 

-2.941145 
( 1H ) 

-2.94114 
( 1H ) 

10% -2.60906 
( 1H ) 

-2.609066 
( 1H ) 

-2.60906 
( 1H ) 

  -5.25659 -5.28501 -5.26274 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.21912 
( 1H ) 

-4.21912 
( 1H ) 

-4.21912 
( 1H ) 

5% -3.53308 
( 1H ) 

-3.53308 
( 1H ) 

-3.53308 
( 1H ) 

10% -3.19831 
( 1H ) 

-3.19831 
( 1H ) 

-3.19831 
( 1H ) 

Πίνακας 5-8: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP.  Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, 

(infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

GFCF/GDP, για την περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος KPSS 
στις πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  0 1 5 
  0.12336 

(NW) 
0.09973 0.11459 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

  0.06782 0.05583 
(NW) 

0.06854 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 5-9: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος KPSS στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP.  Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, 

(infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Τελικά, επιβεβαιώνεται από τους παραπάνω ελέγχους, ότι το GFCF/GDP είναι στην 

περίπτωση της Ολλανδίας και για το διάστημα 1969-2008, μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου 

βαθμού (    1~ IGDPGFCF ). Για μία σύνοψη των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών, 

παραπέμπουμε στον Πίνακας 5-13 και Πίνακας 5-14. 

 

5.1.2.2 Το μέγεθος GDS/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 3 5 8 

  -2.80116 
(SBC) 

-2.45855 -3.43475 -1.9051 

1ο υπόδειγμα 
DF 

1% 
-3.610453 

( 0H ) 
-3.626784 

( 0H ) 
-3.639407 

( 0H ) 
-3.661661 

( 0H ) 

5% 
-2.938987 

( 0H ) 
-2.945842 

( 0H ) 
-2.951125 

( 1H ) 
-2.960411 

( 0H ) 

10% 
-2.607932 

( 1H ) 
-2.611531 

( 0H ) 
-2.614300 

( 1H ) 
-2.619160 

( 0H ) 

  -2.78237 -2.60169 4.89294 -4.37053 

2ο υπόδειγμα 
DF 

1% 
-4.211868 

( 0H ) 
-4.234972 

( 0H ) 
-4.252879 

( 1H ) 
-4.284580 

( 1H ) 

5% 
-3.529758 

( 0H ) 
-3.540328 

( 0H ) 
-3.548490 

( 1H ) 
-3.562882 

( 1H ) 

10% 
-3.196411 

( 0H ) 
-3.202445 

( 0H ) 
-3.207094 

( 1H ) 
-3.215267 

( 1H ) 

Πίνακας 5-10: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.  
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: 

Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που διενεργήσαμε, 

για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την περίπτωση της 

Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 

  -2.7205 
(NW) 

-2.7396 -2.71095 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.610453 

( 0H ) 
-3.610453 

( 0H ) 
-3.610453 

( 0H ) 

5% 
-2.938987 

( 0H ) 
-2.938987 

( 0H ) 
-2.938987 

( 0H ) 

10% 
-2.607932 

( 1H ) 
-2.607932 

( 1H ) 
-2.607932 

( 1H ) 
  -2.69002 -2.68613 -2.63101 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.211868 

( 0H ) 
-4.211868 

( 0H ) 
-4.211868 

( 0H ) 

5% 
-3.529758 

( 0H ) 
-3.529758 

( 0H ) 
-3.529758 

( 0H ) 

10% 
-3.196411 

( 0H ) 
-3.196411 

( 0H ) 
-3.196411 

( 0H ) 

Πίνακας 5-11: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.  Πηγή: 
Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-

economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008: 
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Ολλανδία, 1969-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος KPSS στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 4 5 
  0.27797 

0.14936 
(NW) 0.13611 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

  0.27995 0.1503 0.13692 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 1H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

Πίνακας 5-12: Ολλανδία, 1969-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.  
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: 

Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Ο έλεγχος KPSS αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μηδενικής υπόθεσης της στασιμότητας 

του GDS/GDP στα επίπεδα υπό το πρώτο υπόδειγμα DF, ενώ υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF 

αποφασίζει κι υπέρ της μη στασιμότητάς του σε κάποιες περιπτώσεις (κυρίως για μικρά 

μήκη 'παραμέτρου εύρους ζώνης' και για πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας). Λόγω τού ότι το πρώτο υπόδειγμα DF είναι πιο πιθανό να περιγράφει την 

πραγματικότητα, όταν πρόκειται για μεταβλητές οικονομικού χαρακτήρα (Vogelvang, 2005, 

σ. 287), θα θεωρήσουμε πως σύμφωνα με τον έλεγχο KPSS το μέγεθος GDS/GDP 

εμφανίζεται ως μέγεθος στάσιμο στα επίπεδα. 

Ο έλεγχος PP παράγει όπως είδαμε κάποια πιο αμφιλεγόμενα αποτελέσματα: υπό το πρώτο 

υπόδειγμα DF (το οποίο, επαναλαμβάνουμε, είναι κι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο) 

αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας του GDS/GDP μόνο για την πλέον 'συντηρητική' επιλογή 

επιπέδου σημαντικότητας του 10%, η οποία όμως προφανώς, έχει και τη μεγαλύτερη 

βαρύτητα.  

Τα πλέον αμφιλεγόμενα κι αντιφατικά αποτελέσματα τα παράγει ο έλεγχος ADF: υπό το 

πρώτο υπόδειγμα DF, αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς για p = 3 και p = 

8, αλλά υπέρ της στασιμότητάς της για p = 0 (για επίπεδο σημαντικότητας 10%) και p = 5 

(για επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%). 
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Συνεκτιμώντας και τις (σημαντικές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω) ενδείξεις των δύο άλλων 

ελέγχων, υπέρ της στασιμότητας του GDS/GDP, θα θεωρήσουμε πως συνολικά, το 

GDS/GDP είναι ένα μέγεθος στάσιμο στα επίπεδα ή αλλιώς, ολοκληρωμένο μηδενικού 

βαθμού (    0~ IGDPGDS ), στην περίπτωση της Ολλανδίας και για το διάστημα 1969-

2008. 

Δεδομένου ότι, όπως είδαμε στο υποκεφάλαιο 5.1.2.1, το μέγεθος GFCF/GDS είναι 

ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού (    1~ IGDPGFCF ), μπορούμε ήδη να συμπεράνουμε ότι 

στην περίπτωση της Ολλανδίας και για το διάστημα 1969-2008, εγχώρια ακαθάριστη 

επένδυση κι εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση είναι μεγέθη μη συνολοκληρωμένα. Αυτό 

σημαίνει, ότι αντίθετα μ' ό,τι θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH', δεν υπάρχει μία 

μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία να τα συνδέει. 

Παρόλα αυτά, θα προβούμε σε μία ανάλυση ARDL, για την εξακρίβωση της ύπαρξης (ή μη) 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών, δεδομένου ότι η εν λόγω μέθοδος δεν απαιτεί, 

ως γνωστόν, οι εξεταζόμενες μεταβλητές να παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό ολοκλήρωσης 

όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Οι πίνακες των επόμενων σελίδων συνοψίζουν τ' αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί. 
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Ολλανδία, 1969-2008: GFCF/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 
Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

2 
(SBC) 

-4.99183 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 
(Newey-
West) 

-2.03504 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 0.69307 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 
(AIC) 

-2.87769 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) * 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -2.07136 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 
(Newey-
West) 

0.51771 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.57264 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -1.95549 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.48488 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

7 -1.91984 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

2 -5.31186 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -2.11944 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 0.13698 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 -3.52811 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -2.21413 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.11025 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -1.93894 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -1.96023 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.10768 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

  7 -2.48006 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

Πίνακας 5-13: Ολλανδία, 1969-2008. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GFCF/GDP. Πηγή: Lapré, F. 
(Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas 

(lefmak@gmail.com) 
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Πίνακας 5-14: Ολλανδία, 1969 - 2008 - Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GFCF/GDP. Πηγή: Lapré, F. (Statistics 
Netherlands Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Ολλανδία, 1969-2008: GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0 
(SBC) 

-5.0689 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -5.06593 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

0 
(NW) 

0.12336 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -3.72808 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 
(Newey-
West) 

-5.13604 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.09973 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

9 -3.12623 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 -5.103 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.11459 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -5.259 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -5.25659 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

0 0.06782 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -3.74214 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 -5.28501 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 
(NW) 

0.05583 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

9 
(AIC) 

-2.77829 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -5.26274 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.06854 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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Ολλανδία, 1969-2008: GDS/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 
0 

(SBC, 

AIC) 

-2.80116 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 

(NW) 
-2.7205 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.27797 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

3 -2.45855 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.7396 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 

(NW) 
0.14936 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -3.43475 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 -2.71095 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.13611 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

 8 -1.9051 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -2.78237 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.69002 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.27995 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 -2.60169 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.68613 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.1503 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 4.89294 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 -2.63101 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.13692 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

  8 -4.37053 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

- - - - - - 

Πίνακας 5-15: Ολλανδία, 1969 - 2008 - Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GDS/GDP. Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands 
Infoservice), September, 16, 2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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5.1.2.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων των ελέγχων στασιμότητας των μεγεθών 
GFCF/GDP και GDS/GDP, για τη Ολλανδία 

Από τον Πίνακας 5-13, καταδεικνύεται ο αντιφατικός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων που 

παράγει ο έλεγχος ADF, για τη στασιμότητα του μεγέθους GFCF/GDP στα επίπεδα των 

παρατηρήσεων: για μικρούς αριθμούς συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης (2 και 3 

στην περίπτωσή μας), ο έλεγχος τείνει γενικά προς την απόφαση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς στα επίπεδα, ενώ όσο αυξάνει ο αριθμός των όρων χρονικής υστέρησης η 

παραχθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού μειώνεται γρήγορα, οδηγώντας στην αποδοχή 

της μηδενικής υπόθεσης της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Οι δύο άλλοι χρησιμοποιούμενοι έλεγχοι (PP και KPSS) δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για 

τη μη στασιμότητα του GFCF/GDP στα επίπεδα, με την εξαίρεση της απόφασης του 

ελέγχου KPSS υπέρ της αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης της στασιμότητας για τις 

λιγότερο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων σημαντικότητας.  

Ο Πίνακας 5-14 δεν αφήνει πολλές αμφιβολίες για το ότι το μέγεθος GFCF/GDP είναι 

στάσιμο στις πρώτες διαφορές ή αλλιώς, ότι είναι ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού 

(    1~ IGDPGFCF ). 

Αναφορικά με τους ελέγχους στασιμότητας του μεγέθους GDS/GDP, μία σύνοψη των 

οποίων παρουσιάζει ο Πίνακας 5-15, είχαμε τονίσει την αντιφατικότητα των αποτελεσμάτων 

των τριών ελέγχων, ήδη στην υποενότητα 5.1.2.2, κυρίως του ADF, ο οποίος χωρίς κάποιο 

προφανές υπόδειγμα, αποφασίζει άλλοτε υπέρ της στασιμότητας κι άλλοτε υπέρ της μη 

στασιμότητας, για διαφορετικούς αριθμούς συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Τελικά, στην παραπάνω υποενότητα, είχαμε αποφασίσει πως οι ενδείξεις των ελέγχων υπέρ 

της στασιμότητας του GDS/GDP στα επίπεδα είναι περισσότερες, θεωρώντας τελικά το 

GDS/GDP ως μέγεθος ολοκληρωμένο μηδενικού βαθμού    0~ IGDPGDS . 

Λόγω ακριβώς αυτής της διαφοράς στο βαθμό ολοκλήρωσης των δύο μεγεθών GFCF/GDP 

και  GDS/GDP, προχωρούμε αμέσως παρακάτω σε μία ανάλυση ARDL για τη διάγνωση 

ενδεχομένης συνολοκλήρωσης μεταξύ τους. 

 

5.1.3 Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

5.1.3.1 Με βάση τη μεθοδολογία ARDL 

Χρησιμοποιούμε εν συνεχεία ένα υπόδειγμα ARDL, παρόμοιο μ' αυτό που προτείνουν οι 

Pesaran και Pesaran (1997, σελ. 304): 
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Εξίσωση 5-2 

Χρησιμοποιούμε και πάλι αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με πέντε (5) για τις 

διαφορές των μεταβλητών, όπως το έχουμε πράξει και σ' άλλα σημεία της εμπειρικής μας 

ανάλυσης, μέχρι το σημείο αυτό, για τους λόγους που εκεί έχουμε εξηγήσει. 

Επαναλαμβάνουμε επίσης, ότι συμπεριλαμβάνουμε και τις τρέχουσες τιμές του μεγέθους 

του όρου   itGDPGDS  , επιτρέποντας στο i να λάβει και την τιμή 0, αντίθετα με το ό,τι 

κάνουν οι Pesaran και Pesaran στο παράδειγμά τους (1997, σ. 305), διότι με βάση τη θεωρία 

του 'παράδοξου FH', έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε εξ αρχής, ότι η εγχώρια ακαθάριστη 

αποταμίευση αποτελεί τη μεταβλητή η οποία επηρεάζει μακροπρόθεσμα το μέγεθος της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Microfit 4.0, υπολογίζουμε αρχικά το F-στατιστικό, με 

βάση το οποίο διενεργείται ο βασικός έλεγχος συνολοκλήρωσης σύμφωνα με τη μέθοδο 

ARDL. 

Διενεργούμε αρχικά μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για την εξίσωση παλινδρόμησης: 

      it
i

iit
i

ii GDPGDSDdGDPGFCFDbGDPGFCFD 





 
5

0

5

1
0 . 

Εν συνεχεία, προσθέτουμε στο υπόδειγμα αυτό ως επιπλέον όρους τούς   11 tGDPGFCF  

και   12 tGDPGDS , ώστε να ελέγξουμε, μέσω του F-στατιστικού , τη μηδενική υπόθεση 

0: 210  H , ότι δηλαδή οι όροι του μηχανισμού διόρθωσης λάθους (Error Correction 

Mechanism) του υποδείγματος ARDL ισούνται με το μηδέν, μ' άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει 

μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία να συνδέει τα μεγέθη GDPGFCF  

και GDPGDS . 

Στην περίπτωση των δεδομένων τής Ολλανδίας, λαμβάνουμε τιμή για το F-στατιστικό ίση 

με 0.35859. Από τον πίνακα των Pesaran και Pesaran (1997, σ. 479), για αριθμό 

ανεξάρτητων μεταβλητών k = 1 (όπως ισχύει στην περίπτωσή μας), τα δύο όρια (bounds), 

για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% και για την περίπτωση κατά την οποία 

συμπεριλαμβάνουμε μία σταθερή αλλά όχι και τάση, είναι 4.934 και 5.764. Επειδή είναι 

0.35859 < 4.934, συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης μίας 

μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών μας, δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί. 
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Προκειμένου στη συνέχεια να ελέγξουμε τη σημαντικότητα των 'μεταβλητών επιπέδων με 

όρους χρονικής υστέρησης' (   1tGDPGFCF  και   1tGDPGDS ) επί της  tGDPGDSD , 

επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο F, αντικαθιστώντας όπου  tGDPGFCFD  με 

 tGDPGDSD  στην Εξίσωση 5-2 κι επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που ακολουθήσαμε 

παραπάνω. Ευνόητο είναι ότι αυτήν τη φορά, συμπεριλαμβάνουμε τις τρέχουσες τιμές του 

όρου  itGDPGFCFD   (  it
i

i GDPGFCFDb 



5

0

) και παραλείπουμε αυτές του όρου 

  itGDPGDSD   (   it
i

i GDPGDSDd 



5

1

). 

Αυτήν τη φορά, λαμβάνουμε τιμή F-στατιστικού ίση με 7.0546. Η τιμή αυτή είναι κατά 

πολύ ανώτερη του άνω ορίου (5.764) των κρίσιμων τιμών τού πίνακα F των Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 479). Το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι η μηδενική υπόθεση πως η 

'μεταβλητή επιπέδων μ' έναν όρο χρονικής υστέρησης' δεν είναι στατιστικά σημαντική, 

απορρίπτεται. 

Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την 

 tGDPGFCFD , ο έλεγχος F παράγει τιμή κατώτερη του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών 

των Pesaran και Pesaran (1997), υπονοώντας ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους 

μακροπρόθεσμη σχέση, η οποία να συνδέει τα μεγέθη GDPGFCF  και GDPGDS , ενώ 

αντιθέτως, στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε την  tGDPGDSD  ως 

εξαρτημένη, ο έλεγχος F παράγει τιμή μεγαλύτερη του άνω ορίου των κρίσιμων τιμών των 

Pesaran και Pesaran. Εξάγεται το μάλλον παράδοξο από άποψη οικονομικής ερμηνείας 

συμπέρασμα, ότι η μεταβλητή GDPGFCF  αποτελεί το 'μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό 

παράγοντα'91 της GDPGDS  κι όχι το αντίστροφο. 

Στο βαθμό που εδώ μας ενδιαφέρει, με βάση τη μεθοδολογία ARDL, τα δύο μεγέθη 

GDPGFCF  και GDPGDS  εμφανίζονται ως μη συνολοκληρωμένα, γεγονός το οποίο 

έρχεται να επιβεβαιώσει τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας των δύο μεγεθών που 

προηγήθηκε, όπου είχαμε διαπιστώσει ότι είναι ολοκληρωμένα διαφορετικού βαθμού. 

Για το λόγο αυτό, δε συνεχίζουμε περαιτέρω την ανάλυση ARDL. 

Εντάσσοντας την παραπάνω ανάλυση στο θεωρητικό πλαίσιο του 'παράδοξου FH', για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1969-2008, όταν ως 'μέτρο' τής κατά FH 
                                                      
91 'Long run forcing' variable, σύμφωνα με την ακριβή ορολογία των Pesaran και Pesaran (1997, σ. 
306). 
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'ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης' χρησιμοποιούμε το μέγεθος GDPGFCF , εγχώρια 

ακαθάριστη επένδυση κι εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση εμφανίζονται ως μη 

συνολοκληρωμένες (κι άρα, δε σχετίζονται μεταξύ τους), ενάντια σ' ό,τι θα υπονοούσε το 

'παράδοξο FH' (1980). Το εύρημά μας αυτό παραπέμπει σ' έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας 

του κεφαλαίου για την Ολλανδία, κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα. 

 

5.2 Ολλανδία, 1982-2008: Έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών της  

Για τα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1982-2008: 

Ολλανδία, 1982-2008: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων  

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  2 5 7 

  -3.06583 
(SBC) 

-1.65033 -0.54462 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.737853 

( 0H ) 
-3.788030 

( 0H ) 
-3.831511 

( 0H ) 

5% 
-2.991878 

( 1H )* 
-3.012363 

( 0H ) 
-3.029970 

( 0H ) 

10% 
-2.635542 

( 1H ) 
-2.646119 

( 0H ) 
-2.655194 

( 0H ) 

  -4.02883 -3.64687 
-3.62966 

(AIC) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.394309 

( 0H ) 
-4.467895 

( 0H ) 
-4.532598 

( 0H ) 

5% 
-3.612199 

( 1H ) 
-3.644963 

( 1H )* 
-3.673616 

( 0H ) 

10% 
-3.243079 

( 1H ) 
-3.261452 

( 1H ) 
-3.277364 

( 1H ) 

Πίνακας 5-16: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP.  
Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international investment 

position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 
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Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1982-2008: 

Ολλανδία, 1982-2008: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων  

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 2 5 

  -2.06917 
-2.17637 

(NW) 
-2.00022 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.711457 

( 0H ) 
-3.711457 

( 0H ) 
-3.711457 

( 0H ) 

5% 
-2.981038 

( 0H ) 
-2.981038 

( 0H ) 
-2.981038 

( 0H ) 

10% 
-2.629906 

( 0H ) 
-2.629906 

( 0H ) 
-2.629906 

( 0H ) 

  -2.57022 
(NW) 

-2.66325 -2.25353 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.356068 

( 0H ) 
-4.356068 

( 0H ) 
-4.356068 

( 0H ) 

5% 
-3.595026 

( 0H ) 
-3.595026 

( 0H ) 
-3.595026 

( 0H ) 

10% 
-3.233456 

( 0H ) 
-3.233456 

( 0H ) 
-3.233456 

( 0H ) 

Πίνακας 5-17: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP.  Πηγή: 
De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international investment position 

[Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, στην 

περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1982-2008: 
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Ολλανδία, 1982-2008: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος KPSS στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  2 3 5 
  0.4663 

0.40887 
(NW) 

0.38631 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H )* 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.06784 
(NW)

0.0658 0.08481 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 5-18: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP.  
Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international investment 

position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί. 
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Πίνακας 5-19: Ολλανδία, 1982-2008. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας για το μέγεθος CAB/GDP. Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and 
international investment position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans 

[2010, June, 17, 2010].

Ολλανδία, 1982-2008: CAB/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

2 
(SBC) 

-3.06583 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -2.06917 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 0.4663 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.65033 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 
(NW) 

-2.17637 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 
(NW) 

0.40887 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

7 -0.54462 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.00022 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.38631 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 2 -4.02883 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 
(NW) 

-2.57022 
 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 
(NW) 

0.06784 
 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -3.64687 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 -2.66325 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 0.0658 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

7 
(AIC) 

-3.62966 
 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 -2.25353 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.08481 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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5.2.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχων στασιμότητας του μεγέθους 
CAB/GDP, για την Ολλανδία 

Ο έλεγχος ADF παράγει αντιφατικά αποτελέσματα σε σχέση με τη στασιμότητα του 

CAB/GDP στα επίπεδα: υπό το πρώτο υπόδειγμα DF και για μικρό αριθμό 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης (π.χ. 2), τείνει ν' αποφασίζει υπέρ της 

στασιμότητας του μεγέθους, ενώ για μεγαλύτερους αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης (5 κι 

7), αποφασίζει αντιθέτως, υπέρ της μη στασιμότητάς του.  

Όταν χρησιμοποιούμε το δεύτερο υπόδειγμα DF, ο έλεγχος τείνει ν' αποφασίζει υπέρ της 

στασιμότητας του μεγέθους ακόμη και για μεγάλους αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης. 

Ο έλεγχος PP αντιθέτως, αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας του CAB/GDP 

στα επίπεδα. 

Τέλος, ο έλεγχος KPSS εμφανίζει το μέγεθος ως μη στάσιμο, ειδικά υπό την πρώτη εκδοχή 

των υποδειγμάτων DF και για την πλέον 'συντηρητική' επιλογή επιπέδου σημαντικότητας 

τού 10%. Υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF ο έλεγχος αποφασίζει αντιθέτως υπέρ της 

στασιμότητάς του. 

Θα επικαλεστούμε και πάλι το επιχείρημα του Vogelvang (2005, σ. 287), ότι για 

οικονομικές μεταβλητές, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με σταθερή, 

αλλά χωρίς τάση) είναι γενικά η καταλληλότερη και θα θεωρήσουμε πως τόσο ο έλεγχος 

ADF, όσο κι ο KPSS κατατείνουν τελικά προς τη μη στασιμότητα του CAB/GDP στα 

επίπεδα. 

Επομένως, παρά τα αντιφατικά αποτελέσματα των δύο από τους τρεις ελέγχους, το 

CAB/GDP εμφανίζεται ως μέγεθος μη στάσιμο στα επίπεδα, πράγμα το οποίο, στα πλαίσια 

του θεωρητικού πλαισίου του 'παράδοξου FH' σημαίνει, ότι η επένδυση κι η αποταμίευση δε 

συνδέονται στην περίπτωση της Ολλανδίας με κάποιου είδους μακροπρόθεσμη σχέση, όπως 

θα υπονοούσε το 'παράδοξο FH'. 

Το εύρημά μας αυτό έρχεται σε συμφωνία με τ' αποτελέσματα του Πίνακας 5-2 (περί μίας 

μικρής κι αρνητικής τιμής για το συντελεστή  , αφού έχουμε απαλείψει την αυτοσυσχέτιση 

1ου βαθμού των υπολειμματικών όρων τής Εξίσωση 5-1), με το αντίστοιχο εύρημα περί τού 

ότι τα μεγέθη GFCF/GDP και GDS/GDP δεν είναι συνολοκληρωμένα, λόγω διαφορετικού 

βαθμού ολοκλήρωσης (βλ. συμπεράσματα υποκεφαλαίου 5.1.2.2) και με τ' αποτελέσματα 

του Πίνακας 5-21, παρακάτω (περί μίας αρνητικής και κοντά στο -1 τιμής του συντελεστή 

 , όταν έχουμε απαλείψει την αυτοσυσχέτιση 2ου βαθμού των υπολειμματικών όρων της 

Εξίσωση 5-3). Συνάδουν επίσης με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, στην ενότητα 5.4 της 
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διατριβής, όπου προβαίνουμε στην αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών παγίων 

από το GFCF, ως έναν τρόπο απομόνωσης του εγχώριου μόνο σκέλους της επένδυσης της 

Ολλανδίας. 

 

5.3 Ολλανδία, 1982-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων από το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου 

((GFCF - FDI)/GDP) 

Εν συνεχεία επιχειρούμε να βελτιώσουμε την εκτίμηση της σχέσης που συνδέει τα μεγέθη 

της ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης και της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης, 

αφαιρώντας το μέγεθος των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) από το μέγεθος GFCF, όπως 

εξηγήσαμε πιο αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

Αφαιρώντας το FDI από το GFCF, επιτυγχάνεται μία απομόνωση του μέρους εκείνου της 

ακαθάριστης επένδυσης μίας οικονομίας, το οποίο προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από 

ίδιους κεφαλαιακούς πόρους. Με το νέο μέγεθος που προκύπτει, μπορούμε πια να 

εξετάσουμε την πραγματική σχέση που συνδέει ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση κι 

ακαθάριστη εγχώρια επένδυση, ως ένα μέτρο τού βαθμού στον οποίο συγκεκριμένη 

οικονομία είναι 'ανοικτή' ή 'κλειστή' στις κεφαλαιακές μετακινήσεις, όπως ακριβώς είχαν 

επιχειρήσει να το πράξουν κι οι ίδιοι οι FH (1980). 

 

5.3.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται ταυτόχρονα τα μεγέθη ΑΕΠ (GDP), του 

Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου μείον τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (GFCF - 

FDI) και της Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης (GDS), για την Ολλανδία και για τη 

χρονική περίοδο 1982-2008: 
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Σχήμα 5-6: Ολλανδία, 1982-2008 - Η πορεία των μεγεθών GDP, GDS και (GFCF-FDI) 

Στα παρακάτω διαγράμματα, εμφανίζεται η πορεία τού Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου μείον τις άμεσες ξένες επενδύσεις (GFCF - FDI) και της Ακαθάριστης Εγχώριας 

Αποταμίευσης (GDS) της Ολλανδίας, εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του ΑΕΠ (GDP) 

της χώρας, για τη χρονική περίοδο 1982-2008: 

.00

.05

.10

.15

.20

.25

.30

1985 1990 1995 2000 2005

GDS_TO_GDP GFCF_MIN_FDI_TO_GDP
 

Σχήμα 5-7: Ολλανδία, 1982-2008. Η πορεία των μεγεθών GDS και (GFCF-FDI) ως ποσοστών επί του 
GDP 

Το διάγραμμα προσφέρει την ενδιαφέρουσα (αλλά κι εκ πρώτης άποψης παράδοξη) 

πληροφόρηση, ότι η χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από ίδιους πόρους επένδυση της 

Ολλανδίας (GFCF - FDI), ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας, σημείωσε μία απότομη πτώση 

κατά την περίοδο 1997-2000 και μία εξίσου απότομη άνοδο για την επόμενη τετραετία 

περίπου, ενώ για τα υπόλοιπα (λίγα) έτη μέχρι το 2007, έτος - όριο των διαθέσιμων 

δεδομένων μας, η κίνησή της εμφανίζεται άστατη, μ' απότομες αυξομειώσεις. Η συνολική 

εικόνα επιβεβαιώνει κατ' αρχάς τ' αποτελέσματα της πρώτης ανάλυσης παλινδρόμησης που 



Ολλανδία, 1982-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           317 

 

παρουσιάζουμε παρακάτω, η οποία όπως θα δούμε, αποκαλύπτει μία αρνητική σχέση 

γενικά, μεταξύ της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης και της ακαθάριστης εγχώριας 

αποταμίευσης: από το έτος 1982 και μετά, το ποσοστό τής ακαθάριστης εγχώριας 

αποταμίευσης της χώρας εμφανίζει μία (ήπια) αυξητική τάση, ενώ αντίθετα, η (κατάλληλα 

τροποποιημένη με την αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων) ακαθάριστη εγχώρια 

επένδυση βαίνει σε γενικές γραμμές φθίνουσα, ειδικά από τα τέλη της δεκαετίας '90 και 

μετά, όπως ήδη σημειώσαμε.  

Στη συνέχεια, παρατίθενται τ' αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης επί της 

κλασσικής σχέσης FH, με την αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το GFCF: 

   GDPGDSGDPFDIGFCF    

Εξίσωση 5-3 

Τα σχετικά αποτελέσματα εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Dependent Variable: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/07/10   Time: 19:42 
Sample: 1982 2008 
Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.557114 0.134230 4.150454 0.0003 
GDS_TO_GDP -1.497726 0.515272 -2.906669 0.0075 

R-squared 0.252587     Mean dependent var 0.167620 
Adjusted R-squared 0.222691     S.D. dependent var 0.046254 
S.E. of regression 0.040780     Akaike info criterion -3.490062 
Sum squared resid 0.041575     Schwarz criterion -3.394074 
Log likelihood 49.11584     F-statistic 8.448723 
Durbin-Watson stat 1.594309     Prob(F-statistic) 0.007547 
Πίνακας 5-20: Ολλανδία, 1982-2008. Αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης επί της σχέσης 
τής Εξίσωση 5-3. Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and 
international investment position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. 
Available: http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

Ο συντελεστής 'κατακράτησης ίδιων αποταμιευτικών πόρων' που λαμβάνουμε (-1.497726) 

είναι μη ρεαλιστικός, κυρίως σε σχέση με τη βασική υπόθεση του 'παράδοξου FH' περί μίας 

υψηλής, θετικής σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. Η εκτιμηθείσα τιμή που 

λαμβάνουμε, είναι αντιθέτως αρνητική κι αρκετά άνω της μονάδας (σ' απόλυτους όρους). Η 

p-value του αντίστοιχου t-στατιστικού είναι αρκετά χαμηλή, ώστε η μηδενική υπόθεση 

0:0 H  ν' απορρίπτεται σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.0075 < 0.05 ή 

0.75% < 5%). 

Ο έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση 1:0 H , παράγει p-value για το σχετικό F-

στατιστικό ίση με 0,0001 ή 0,01%, τιμή η οποία είναι καθαρά μικρότερη της πιθανότητας 

που αντιστοιχεί στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% κι επομένως, η εκτιμηθείσα 
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τιμή για το συντελεστή   είναι διαφορετική της μονάδας από άποψη στατιστικής 

σημαντικότητας: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 23.49719 (1, 25) 0.0001
Chi-square 23.49719 1 0.0000

Η προσαρμογή που υπονοεί η χαμηλή τιμή του 2R  (0.252587) του Πίνακας 5-20 είναι 

φτωχή, υπονοώντας πως ένα μικρό μόνο μέρος (25.25%) της συνολικής μεταβλητότητας της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης, όπως αυτή ορίζεται από το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP, 

εξηγείται από μεταβολές στην ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση (GDS/GDP).  

Η τιμή τού στατιστικού DW (1.594309) βρίσκεται αρκετά κοντά στην τιμή 2 (η οποία ως 

γνωστόν, αντιστοιχεί στην κατάσταση της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 

όρους), είναι υψηλότερη τόσο από την αντίστοιχη τιμή του Πίνακας 5-1 (0.384829), όσο κι 

απ' την αντίστοιχη του Πίνακας 5-2 (1.236414), δε σημαίνει ωστόσο τον αποκλεισμό τού 

ενδεχόμενου ύπαρξης αυτοσυσχέτισης. Το ενδεχόμενο αυτό, θα το διερευνήσουμε 

παρακάτω, με τους τυπικούς μας ελέγχους για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να εξετάσουμε καλύτερα την πιθανότητα ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους τής Εξίσωση 5-3 (γεγονός που θα ακύρωνε τ' 

αποτελέσματα του Πίνακας 5-20), παραθέτουμε αρχικά ένα διάγραμμα των υπολειμματικών 

όρων τής παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-3, με τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές της 

εξαρτημένης μεταβλητής: 
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Σχήμα 5-8: Ολλανδία, 1982-2008 - Υπολειμματικοί όροι, πραγματικές κι εκτιμηθείσες τιμές για την 
Εξίσωση 5-3 
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Το διάγραμμα του Σχήμα 5-8 συνεχίζει να παραπέμπει στην ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 5-3 (οι τρέχουσες παρατηρήσεις των 

υπολειμματικών όρων έχουν γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της προηγούμενης 

περιόδου) (Asteriou, 2006, σ.σ. 141, 142), ακόμη και με τη χρησιμοποίηση του μεγέθους 

(GFCF-FDI)/GDP ως εξαρτημένης μεταβλητής. 

Παραθέτουμε επίσης ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της τρέχουσας χρονικής 

περιόδου (RESID), έναντι των υπολειμματικών όρων της προηγούμενης χρονικής περιόδου 

(RESID(-1)): 
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Σχήμα 5-9: Ολλανδία, 1982-2008 - Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 
'RESID'  της Εξίσωση 5-3 

Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι από το Σχήμα 5-9 και μόνο για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 5-3. Θα χρειασθούν οι τυπικοί 

έλεγχοι ανίχνευσης αυτοσυσχέτισης, προκειμένου να βεβαιωθούμε για την ύπαρξη ή μη 

αυτοσυσχέτισης. 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-3. 

 

5.3.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρακάτω παρατίθενται τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 5-3: 



Ολλανδία, 1982-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           320 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals
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Observations 27

Mean      -1.90E-17
Median   0.013239
Maximum  0.054371
Minimum -0.086379
Std. Dev.   0.039988
Skewness  -0.703347
Kurtosis   2.584976

Jarque-Bera  2.419915
Probability  0.298210

 

Σχήμα 5-10: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 5-3 

Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή 

  419915.299147,522
5,0  , η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών 

όρων, την οποία υπονοεί ο έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value (0.298210 > 0,05 ή 29,82% 

> 5%). Επομένως, η υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 

5-3 ισχύει.  

 

5.3.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Breusch-Godfrey (BG) autocorrelation test.  

Παρατίθενται παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου για διαδοχικές τιμές 

τού αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Για p = 2: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 4.777420     Probability 0.018399
Obs*R-squared 7.924495     Probability 0.019020

Η p-value του σχετικού LM στατιστικού είναι τέτοια, ώστε η μηδενική υπόθεση της μη 

ύπαρξης αυτοσυσχέτισης ν' απορρίπτεται σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 

(0.019020 < 0.05 ή 1.9% < 5%), αλλά όχι και σ' επίπεδο σημαντικότητας 1% (0.019020 > 

0.01 ή 1.9% > 1%), γεγονός που σημαίνει πως για πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου 

στατιστικής σημαντικότητας, όπως αυτή του 5%, μπορούμε να θεωρήσουμε πως υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 5-3, ενώ για λιγότερο 

'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας, όπως αυτή του 1%, 

μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο ορισμός υποδείγματος της Εξίσωση 5-3 δεν 'πάσχει' από το 

πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. Το αποτέλεσμα είναι οριακό κι επιβεβαιώνει την τιμή 

1.594309 του στατιστικού DW που είχαμε λάβει στον Πίνακας 5-20. 
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Όσον αφορά στους εκτιμηθέντες συντελεστές των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής 

υστέρησης του ελέγχου, μόνο ο συντελεστής του δεύτερου όρου χρονικής υστέρησης 

εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικός, ενώ ο αντίστοιχος του πρώτου όρου εμφανίζεται, 

παραδόξως, ως στατιστικά μη σημαντικός: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.040235 0.118389 -0.339853 0.7371 
GDS_TO_GDP 0.148772 0.454239 0.327519 0.7462 

RESID(-1) 0.065837 0.181324 0.363092 0.7199 
RESID(-2) 0.582560 0.201999 2.883976 0.0084 

Ο εν λόγω συντελεστής συνεχίζει να είναι στατιστικά σημαντικός και στην περίπτωση που 

επιλέγουμε p = 3. Στην περίπτωση αυτή, τ' αποτελέσματα του ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 4.281591     Probability 0.015932
Obs*R-squared 9.952967     Probability 0.018970

και 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.049253 0.114569 -0.429899 0.6715 
GDS_TO_GDP 0.183573 0.439586 0.417604 0.6803 

RESID(-1) 0.227357 0.201701 1.127199 0.2718 
RESID(-2) 0.705820 0.209585 3.367711 0.0028 
RESID(-3) -0.404602 0.250067 -1.617973 0.1199 

Η τιμή τού LM στατιστικού (0.018970) είναι παρεμφερής με την αντίστοιχη που είχαμε 

λάβει όταν είχαμε θέσει p = 2 και μάλιστα κατά τι μικρότερη, παραπέμποντας και πάλι σε 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%, αλλά σ' έλλειψη 

αυτοσυσχέτισης για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%. Ο δε συντελεστής του 

δεύτερου όρου χρονικής υστέρησης είναι και σ' αυτήν την περίπτωση ο μόνος στατιστικά 

σημαντικός, με p-value ίση με 0.0028. 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου BG είναι τα παρακάτω: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.948376     Probability 0.339847
Obs*R-squared 1.026365     Probability 0.311014

και  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.001888 0.134382 -0.014047 0.9889 
GDS_TO_GDP 0.007627 0.515865 0.014785 0.9883 

RESID(-1) 0.195421 0.200669 0.973846 0.3398 

Σ' αυτήν την περίπτωση, ο έλεγχος κατατείνει σαφώς προς την αποδοχή της μηδενικής 

υπόθεσης της έλλειψης αυτοσυσχέτισης (p-value του LM στατιστικού ίση με 0.311014 > 

0.05), γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη μη σημαντικότητα του εκτιμηθέντος συντελεστή 

τού πρώτου (και μοναδικού σ' αυτήν την περίπτωση) όρου χρονικής υστέρησης. 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν είναι σαφή για την ύπαρξη ή μη αυτοσυσχέτισης στο 

υπόδειγμά μας και για το συγκεκριμένο βαθμό της. Το γεγονός ότι ο συντελεστής του 

δεύτερου όρου χρονικής υστέρησης εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικός, για p = 2 και για 

p = 3, παραπέμπει στην ενδεχόμενη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, όμως το γεγονός ότι ο πρώτος 

όρος εμφανίζεται συστηματικά ως στατιστικά μη σημαντικός δε μας επιτρέπει να είμαστε 

βέβαιοι πως η αυτοσυσχέτιση είναι τελικά 2ου (ή 3ου) βαθμού. 

Με κάθε επιφύλαξη, συμβουλευόμενοι και το 'κορελόγραμμα' (correlogram) που στην 

εφαρμογή EViews συνοδεύει τον έλεγχο LB, θα θεωρήσουμε πως τελικά ο ορισμός 

υποδείγματος της Εξίσωση 5-3 πάσχει από αυτοσυσχέτιση 2ου βαθμού στους 

υπολειμματικούς της όρους. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB) 

 Η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους.  

Η εφαρμογή EViews προτείνει αυτόματα αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με δώδεκα 

(12). Οι p-values που παράγει ο έλεγχος για τον παραπάνω αριθμό όρων χρονικής 

υστέρησης, με μόνη εξαίρεση αυτές που αντιστοιχούν στους αριθμούς όρων χρονικής 

υστέρησης 2 και 3, είναι όλες τους στατιστικά μη σημαντικές, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 

η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης γίνεται αποδεκτή συστηματικά κι υπ' 

αυτήν την έννοια, ο έλεγχος LB φαίνεται ν' αποφασίζει υπέρ της έλλειψης αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους τής παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-3.  

Τόσο σύμφωνα με τον έλεγχο LB λοιπόν, όσο και με τον BG, η απόφαση σχετικά με την 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους εμφανίζεται ως αμφιλεγόμενη κι 

οριακή, γεγονός που από μόνο του σημαίνει ότι ο ορισμός υποδείγματος της Εξίσωση 5-3 

είναι καλύτερος από τον αντίστοιχο της Εξίσωση 5-1. Ωστόσο, επειδή όπως επισημάναμε 

παραπάνω, αφενός ο έλεγχος BG εμφανίζει το συντελεστή τού δεύτερου όρου χρονικής 

υστέρησης ως στατιστικά σημαντικό για διαφορετικές τιμές του αριθμού συμπεριληφθέντων 

όρων (p) κι αφετέρου, το σχετικό 'κορελόγραμμα' εμφανίζει υψηλές τιμές αυτοσυσχέτισης 

(AC) και μερικής αυτοσυσχέτισης (PAC) για τον πρώτο και κυρίως για το δεύτερο όρο 

χρονικής υστέρησης (οι οποίες ακολουθούνται από μία απότομη πτώση των τιμών για τους 

επόμενους όρους και μία σταθεροποίηση των τιμών των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης και 

μερικής αυτοσυσχέτισης σε χαμηλές, κοντά στο μηδέν τιμές), θα εξετάσουμε παρακάτω τις 

πιθανές βελτιώσεις που μπορεί να προσφέρει στην εκτιμητική διαδικασία μας, η 

ενσωμάτωση στο υπόδειγμα της Εξίσωση 5-3, ταυτόχρονα ενός όρου AR(1) κι ενός AR(2). 
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Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Τα σχετικά αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω: 

Dependent Variable: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/08/10   Time: 21:15 
Sample(adjusted): 1984 2008 
Included observations: 25 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 20 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.395393 0.142180 2.780936 0.0112 
GDS_TO_GDP -0.904857 0.515364 -1.755765 0.0937 

AR(1) 0.069688 0.204871 0.340155 0.7371 
AR(2) 0.670071 0.224149 2.989397 0.0070 

R-squared 0.498290     Mean dependent var 0.165573 
Adjusted R-squared 0.426617     S.D. dependent var 0.047526 
S.E. of regression 0.035988     Akaike info criterion -3.665619 
Sum squared resid 0.027198     Schwarz criterion -3.470599 
Log likelihood 49.82024     F-statistic 6.952275 
Durbin-Watson stat 1.561514     Prob(F-statistic) 0.001993 

Inverted AR Roots        .85       -.78 
Πίνακας 5-21: Αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-3, με την προσθήκη δύο όρων 
AR(1) και AR(2). Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and 
international investment position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. 
Available: http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

Η ενσωμάτωση των δύο όρων AR(1) κι AR(2), δεν επιφέρει κάποια σημαντική βελτίωση σε 

σχέση με τον αρχικό ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 5-3: η νέα τιμή του 2R  (0.498290) 

είναι μεν μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Πίνακας 5-20 (0.252587), όμως παραμένει 

χαμηλή, παραπέμποντας σε μία φτωχή προσαρμογή τού υποδείγματος.  

Η τιμή τού στατιστικού DW (1.561514) συνεχίζει να είναι υψηλή (κοντά στην τιμή 2, η 

οποία ως γνωστόν, θεωρείται πως αντιστοιχεί στην κατάσταση της έλλειψης 

αυτοσυσχέτισης), πλην όμως είναι κατά τι μικρότερη της αντίστοιχης του Πίνακας 5-20 

(1.594309).  

Ωστόσο, οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC του Πίνακας 5-21 (-3.665619 και -3.470599 

αντίστοιχα) είναι ελαφρώς μικρότερες των αντίστοιχων του Πίνακας 5-20 (-3.490062 και -

3.394074 αντίστοιχα), γεγονός που σημαίνει, ότι με την ενσωμάτωση των όρων AR 

οδηγούμαστε σε σχετικά καλύτερο ορισμό υποδείγματος απ' αυτόν της Εξίσωση 5-3. 

Πάντως, η p-value του t-στατιστικού του συντελεστή του όρου AR(2) (0.007) σημαίνει πως 

ο εν λόγω όρος είναι στατιστικά σημαντικός σ' επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.007 < 0.05), 

επιβεβαιώνοντας τ' αντίστοιχα αποτελέσματα των ελέγχων BG και LB για την επιρροή που 

φαίνεται ν' ασκεί στη σχέση επένδυσης-αποταμίευσης της Ολλανδίας ειδικά ο δεύτερος όρος 

χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 5-3. Θα πρέπει να δεχθούμε 

πως, κατά κάποιον τρόπο, ο δεύτερος εκ των όρων χρονικής υστέρησης  των 
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υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 5-3, επηρεάζει τις λοιπές μεταβλητές του υποδείγματος, 

χωρίς όμως να  μπορούμε να ισχυριστούμε πως το ορθό υπόδειγμα περιγραφής της σχέσης 

επένδυσης-αποταμίευσης της Ολλανδίας είναι της μορφής AR(p). Η απλή γραμμική σχέση 

της Εξίσωση 5-3 φαίνεται να μην πάσχει από αυτοσυσχέτιση και να περιγράφει αρκετά καλά 

τη σχέση που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση, υπόθεση που επιβεβαιώνεται κι από τον 

έλεγχο Ramsey RESET, παρακάτω. 

Σε κάθε περίπτωση, η αρνητική σχέση επένδυσης-αποταμίευσης για την Ολλανδία επιμένει 

(στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνουμε τιμή συντελεστή   ίση με -0.904857), 

παραπέμποντας μάλλον σε κατάσταση αποεπένδυσης κατά το υπό εξέταση χρονικό 

διάστημα, παρά σε μία γραμμική σχέση 'ένα-προς-ένα' μεταξύ των δύο μεγεθών, όπως 

υποθέτει το 'παράδοξο FH'. 

 

5.3.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

Εξίσωση 5-3. Συμπεριλαμβάνοντας μόνο έναν όρο 2Ŷ , λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.226390     Probability 0.638516 
Log likelihood ratio 0.253495     Probability 0.614625 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/08/10   Time: 21:39 
Sample: 1982 2008 
Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.513000 2.013611 0.751386 0.4597 
GDS_TO_GDP -4.513065 6.358928 -0.709721 0.4847 

FITTED^2 -6.000898 12.61211 -0.475805 0.6385 

R-squared 0.259572     Mean dependent var 0.167620 
Adjusted R-squared 0.197869     S.D. dependent var 0.046254 
S.E. of regression 0.041426     Akaike info criterion -3.425377 
Sum squared resid 0.041187     Schwarz criterion -3.281395 
Log likelihood 49.24258     F-statistic 4.206836 
Durbin-Watson stat 1.692369     Prob(F-statistic) 0.027152 
Πίνακας 5-22: Ολλανδία, 1982-2008. Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey στην Εξίσωση 5-3. Πηγή: De 
Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international investment position 
[Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

Η τιμή τού F-στατιστικού για τη σύγκριση των δύο εναλλακτικών υποδειγμάτων την οποία 

παράγει ο έλεγχος Ramsey, έχει p-value ίση με 0.638516, η οποία είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 
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(0.638516 > 0.05 ή 63,85 > 5%) και συνεπώς η μηδενική υπόθεση ότι το υπόδειγμα το οποίο 

χρησιμοποιήσαμε είναι σωστά ορισμένο, γίνεται αποδεκτή, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Παράλληλα, ο συντελεστής τού όρου 2Ŷ  είναι στατιστικά μη σημαντικός, για επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.6385 > 0.05) Επομένως, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν 

προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό υποδείγματος, στην περίπτωση της Εξίσωση 

5-3. 

 

5.3.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (GFCF-FDI)/GDP και 
GDS/GDP 

 

5.3.2.1 Το μέγεθος GDS/GDP 

Για το μέγεθος GDS/GDP παραπέμπουμε στους αντίστοιχους ελέγχους στασιμότητας που 

είχαμε διενεργήσει στην υποενότητα 5.1.2.2 

 

5.3.2.2 Το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, 

για την περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1982-2008: 
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Ολλανδία, 1982-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
ADF στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 5 8 
  -1.17709 

(SBC) 
-0.84823 0.02915 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.724070 
( 0H ) 

-3.788030 
( 0H ) 

-3.857386 
( 0H ) 

5% -2.986225 
( 0H ) 

-3.012363 
( 0H ) 

-3.040391 
( 0H ) 

10% -2.632604 
( 0H ) 

-2.646119 
( 0H ) 

-2.660551 
( 0H ) 

  -2.07367 -1.92254 -1.94719 
(AIC) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.374307 
( 0H ) 

-4.467895 
( 0H ) 

-4.571559 
( 0H ) 

5% -3.603202 
( 0H ) 

-3.644963 
( 0H ) 

-3.690814 
( 0H ) 

10% -3.238054 
( 0H ) 

-3.261452 
( 0H ) 

-3.286909 
( 0H ) 

Πίνακας 5-23: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP.  Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international 
investment position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 

http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, για 

την περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1982-2008: 
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Ολλανδία, 1982-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
PP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 2 5 

  -2.81708 
-2.95446 

(NW) 
-3.10573 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.711457 

( 0H ) 
-3.711457 

( 0H ) 
-3.711457 

( 0H ) 

5% 
-2.981038 

( 0H ) 
-2.981038 

( 0H )* 
-2.981038 

( 1H ) 

10% 
-2.629906 

( 1H ) 
-2.629906 

( 1H ) 
-2.629906 

( 1H ) 

  -4.07964 -4.23603 -4.18452 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.356068 

( 0H ) 
-4.356068 

( 0H ) 
-4.356068 

( 0H ) 

5% 
-3.595026 

( 1H ) 
-3.595026 

( 1H ) 
-3.595026 

( 1H ) 

10% 
-3.233456 

( 1H ) 
-3.233456 

( 1H ) 
-3.233456 

( 1H ) 

Πίνακας 5-24: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP.  
Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international investment 

position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, 

για την περίπτωση της Ολλανδίας και τη χρονική περίοδο 1982-2008: 
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Ολλανδία, 1982-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
KPSS στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  2 3 5 
  0.62822 

0.52523 
(NW) 

0.41317 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.08925 
(NW)

0.08657 0.09094 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 5-25: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP.  Πηγή: De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and international 
investment position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 

http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας στα 

επίπεδα των παρατηρήσεων για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP, οι οποίοι έχουν προηγηθεί. 
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Πίνακας 5-26: Ολλανδία, 1982-2008. Έλεγχοι στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: De Nederlandsche Bank 
Eurosysteem , Balance of payments and international investment position [Homepage of De Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 

http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans [2010, June, 17, 2010]. 

Ολλανδία, 1982-2008: (GFCF-FDI)/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων  

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

1  

(SBC) 
-1.17709 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.81708 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 0.62822 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -0.84823 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 

(NW) 
-2.95446 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 

(NW) 
0.52523 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

8 0.02915 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -3.10573 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.41317 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 1 -2.07367 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

1 -4.07964 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 

(NW) 
0.08925 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -1.92254 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 -4.23603 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 0.08657 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

8 

(AIC) 
-1.94719 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -4.18452 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.09094 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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5.3.2.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχων στασιμότητας των μεγεθών (GFCF-
FDI)/GDP και GDS/GDP, για τη Ολλανδία 

Τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας του μεγέθους (GFCF-FDI)/GDP είναι αρκετά 

αντιφατικά για την περίπτωση της Ολλανδίας, όπως φαίνεται κι από τον Πίνακας 5-26: ενώ 

ο έλεγχος ADF αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας του μεγέθους στα 

επίπεδα, οι έλεγχοι KPSS  και PP παράγουν ανάμεικτα αποτελέσματα, αποφασίζοντας 

άλλοτε υπέρ της στασιμότητας κι άλλοτε υπέρ της μη στασιμότητάς του.  

Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος KPSS, υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, εμφανίζει συστηματικά 

το (GFCF-FDI)/GDP ως στάσιμο, πλην όμως, υπό το πρώτο υπόδειγμα DF και κυρίως για 

τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας, αποφασίζει υπέρ της 

μη στασιμότητάς του. Σύμφωνα και πάλι με το Vogelvang (2005, σ. 287), η πρώτη από τις 

δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με σταθερή, αλλά χωρίς τάση) είναι η καταλληλότερη 

όταν πρόκειται για οικονομικές μεταβλητές και με βάση αυτήν τη λογική, μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι κι ο έλεγχος KPSS κατατείνει τελικά υπέρ της μη στασιμότητας του 

μεγέθους. 

Ο έλεγχος PP αντιθέτως, αποφασίζει στις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου στατιστικής 

σημαντικότητας κι υπό το πρώτο υπόδειγμα DF, υπέρ της στασιμότητας του (GFCF-

FDI)/GDP και το γεγονός αυτό αποτελεί μία σοβαρή αντίφαση των τριών ελέγχων που 

χρησιμοποιήσαμε, σε σχέση με τη στασιμότητα του υπό εξέταση μεγέθους, δυσκολεύοντας 

την τελική μας απόφαση. 

Τελικά, οι δύο από τους τρεις ελέγχους (ADF και KPSS) κατατείνουν προς το ότι το (GFCF-

FDI)/GDP είναι μη στάσιμο στα επίπεδα. Δεδομένου ότι στην υποενότητα 5.1.2.2, είχαμε 

καταλήξει ότι το μέγεθος GDS/GDP είναι στάσιμο στα επίπεδα, μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι τα (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP είναι μεγέθη μη συνολοκληρωμένα.  

Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι τη μεθοδολογία ARDL για την ανίχνευση 

ενδεχόμενης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών, λόγω ακριβώς τού ότι δεν 

προαπαιτεί τον ίδιο βαθμό ολοκλήρωσης για τις υπό εξέταση μεταβλητές. 

 

5.3.3 Έλεγχος συνολοκλήρωσης των μεγεθών (GFCF-FDI)/GDP και 
GDS/GDP 

5.3.3.1 Με βάση τη μεθοδολογία ARDL 

Χρησιμοποιούμε εν συνεχεία ένα υπόδειγμα ARDL, παρόμοιο μ' αυτό που προτείνουν οι 

Pesaran και Pesaran (1997, σελ. 304): 
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Εξίσωση 5-4 

Όπως και στις υπόλοιπες περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζουμε τη μέθοδο ARDL στην 

παρούσα διατριβή,  θα χρησιμοποιήσουμε κι εδώ αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με 

πέντε (5) για τις διαφορές των μεταβλητών, διότι κι οι ίδιοι οι FH (1980) είχαν διαιρέσει το 

συνολικό χρονικό εύρος των παρατηρήσεών τους σε υποπεριόδους πενταετούς διάρκειας. 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε και τις τρέχουσες τιμές του μεγέθους του όρου 

  itGDPGDS  , επιτρέποντας στο i να λάβει και την τιμή 0, αντίθετα με το ό,τι κάνουν οι 

Pesaran και Pesaran στο παράδειγμά τους (1997, σ. 305), διότι με βάση τη θεωρία του 

'παράδοξου FH', έχουμε λόγο να πιστεύουμε εξ αρχής, ότι η εγχώρια ακαθάριστη 

αποταμίευση αποτελεί τη μεταβλητή η οποία επηρεάζει μακροπρόθεσμα το μέγεθος της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης. 

Μέσω της εφαρμογής Microfit 4.0, υπολογίζουμε αρχικά το F-στατιστικό, με βάση το οποίο 

διενεργείται ο βασικός έλεγχος συνολοκλήρωσης σύμφωνα με τη μέθοδο ARDL. 

Διενεργούμε αρχικά μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για την εξίσωση παλινδρόμησης: 
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1
0 . Εν 

συνεχεία, προσθέτουμε στο υπόδειγμα αυτό ως επιπλέον όρους, τους 

  11  tGDPFDIGFCF  και   12 tGDPGDS , ώστε να ελέγξουμε, μέσω του σχετικού F-

στατιστικού, τη μηδενική υπόθεση 0: 210  H , ότι δηλαδή οι όροι του μηχανισμού 

διόρθωσης λάθους (Error Correction Mechanism) του υποδείγματος ARDL ισούνται με το 

μηδέν, μ' άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η 

οποία να συνδέει τα μεγέθη   GDPFDIGFCF   και GDPGDS . 

Στην περίπτωση των δεδομένων της Ολλανδίας που χρησιμοποιούμε, λαμβάνουμε τιμή για 

το F-στατιστικό ίση με 5.5016. Από τον πίνακα των Pesaran και Pesaran (1997, σ. 479), για 

αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών k = 1, όπως ισχύει στην περίπτωσή μας, τα δύο όρια 

(bounds), για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% και για την περίπτωση κατά την 

οποία συμπεριλαμβάνουμε μία σταθερή αλλά όχι και τάση, είναι 4.934 και 5.764. Επειδή 

είναι 5.5016 < 5.764, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το κατά πόσο η μηδενική 

υπόθεση της μη ύπαρξης μίας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών μας 
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μπορεί να γίνει αποδεκτή ή ν' απορριφθεί. Πάντως, η τιμή 5.5016 είναι προφανώς οριακή 

και βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή της απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης περί της μη 

ύπαρξης συνολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών. Ίσως μ' ένα ακόμη μεγαλύτερο δείγμα, να 

προέκυπτε τελικά μία μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των μεγεθών   GDPFDIGFCF   και 

GDPGDS  για την Ολλανδία.  

Προκειμένου στη συνέχεια να ελέγξουμε τη σημαντικότητα των 'μεταβλητών επιπέδων με 

όρους χρονικής υστέρησης' (   1 tGDPFDIGFCF  και   1tGDPGDS ) επί της 

ανεξάρτητης μεταβλητής   itGDPGDSD  , επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο F, 

αντικαθιστώντας όπου  tGDPFDIGFCFD   με  tGDPGDSD  στην Εξίσωση 5-4 κι 

επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε παραπάνω. Ευνόητο είναι, ότι σ' αυτήν 

την περίπτωση, συμπεριλαμβάνουμε τις τρέχουσες τιμές του όρου   itGDPFDIGFCFD   

(   it
i

i GDPFDIGFCFDb 



5

0

) και παραλείπουμε αυτές του όρου   itGDPGDSD   

(   it
i

i GDPGDSDd 



5

1

). 

Αυτήν τη φορά, λαμβάνουμε τιμή F-στατιστικού ίση με 4.7254. Η τιμή αυτή είναι οριακά 

μικρότερη του κάτω ορίου (4.934) των κρίσιμων τιμών του πίνακα F των Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 479). Το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι η μηδενική υπόθεση ότι οι 

μεταβλητές επιπέδων με όρους χρονικής υστέρησης δεν είναι στατιστικά σημαντικές, στην 

περίπτωση κατά την οποία ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η  tGDPGDSD , 

απορρίπτεται οριακά. 

Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι με βάση τη μεθοδολογία ARDL, για το 

κατά πόσο η μεταβλητή   1tGDPGDS  αποτελεί το 'μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό 

παράγοντα'91 της μεταβλητής   1 tGDPFDIGFCF , ούτε και για το αντίστροφο: ο 

έλεγχος με εξαρτημένη μεταβλητή την  tGDPFDIGFCFD   παράγει τιμή η οποία 

βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή της απόρριψης της μηδενικής περί έλλειψης 

συνολοκλήρωσης κι ο έλεγχος με εξαρτημένη μεταβλητή την  tGDPGDSD  παράγει τιμή 

η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην ενδιάμεση ζώνη τιμών, εντός της οποίας ως γνωστόν, 

δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την ύπαρξη ή την έλλειψη κάποιας σχέσης 

συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών. 
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5.4 Ολλανδία, 1987-2008: Αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων από το μέγεθος GFCF 

Εν συνεχεία, θα χρησιμοποιούμε το μέγεθος του Τροποποιημένου Σχηματισμού 

Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (Modified Gross Fixed Capital Formation - MGFCF), το 

οποίο όπως έχει σημειωθεί κι αλλού, προκύπτει εάν από το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου 

κεφαλαίου (GFCF) αφαιρέσουμε τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών 

συγκεκριμένης οικονομίας. Η προσέγγιση αυτή απαντά στην ανάγκη απομόνωσης του 

σκέλους εκείνου της επένδυσης της οικονομίας, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά και 

μόνο από ίδιους κεφαλαιακούς πόρους. 

 

5.4.1 Το βασικό υπόδειγμα FH 

Παραθέτουμε κατ' αρχάς διάγραμμα, το οποίο απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων 

σ' απόλυτους όρους) μεγεθών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP), της 

Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης (GDS) και του Τροποποιημένου Σχηματισμού 

Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου (MGFCF), για την Ολλανδία, κατά το χρονικό διάστημα 

1987 - 2008: 
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Σχήμα 5-11: Ολλανδία, 1987-2008. Πορεία των μεγεθών GDP, GDS και MGFCF 

Αντίστοιχα, το διάγραμμα που ακολουθεί, εμφανίζει τα μεγέθη GDS και MGFCF 

εκπεφρασμένα ως ποσοστά επί του GDP, για την Ολλανδία και την ίδια χρονική περίοδο 

(1987-2008): 
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Σχήμα 5-12: Ολλανδία, 1987-2008 - Πορεία των μεγεθών MGFCF/GDP και GDS/GDP 

Παραθέτουμε επίσης διάγραμμα με την παράλληλη αποτύπωση των μεγεθών GDS/GDP, 

MGFCF/GDP και CAB/GDP: 
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Σχήμα 5-13: Ολλανδία,, 1987-2008. Πορεία των μεγεθών MGFCF/GDP, GDS/GDP και CAB/GDP 

Προχωρούμε στη συνέχεια, σε μία ανάλυση παλινδρόμησης για τα δύο μεγέθη 

MGFCF/GDP και GDS/GDP, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα εκτίμησης της μορφής:  

   GDPGDSGDPMGFCF   , 

Εξίσωση 5-5 

κατ’ αντιστοιχία με το κλασσικό υπόδειγμα των FH, για την Ολλανδία και τη χρονική 

περίοδο 1987-2008: 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα της απλής παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-5: 
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Dependent Variable: MGFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 03/28/10   Time: 16:49 
Sample: 1987 2008 
Included observations: 22 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.211061 0.037311 5.656874 0.0000 
GDS_TO_GDP -0.168458 0.141018 -1.194582 0.2462 

R-squared 0.066599     Mean dependent var 0.166542 
Adjusted R-squared 0.019929     S.D. dependent var 0.008497 
S.E. of regression 0.008412     Akaike info criterion -6.631852 
Sum squared resid 0.001415     Schwarz criterion -6.532666 
Log likelihood 74.95037     F-statistic 1.427026 
Durbin-Watson stat 0.356254     Prob(F-statistic) 0.246226 
Πίνακας 5-27: Ολλανδία, 1987-2008. Αποτελέσματα ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-5. 
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), February, 1, 2010, (infoservice@cbs.nl) RE: 

Data Inquiry [#2416], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com). 

Τ’ αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης, όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή 

χρησιμοποιείται το μέγεθος του ‘Τροποποιημένου Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου’ (MGFCF) έναντι αυτού του ‘Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου’ 

(GFCF), δείχνουν κατ’ αρχάς πως εγχώρια επένδυση κι εγχώρια αποταμίευση σχετίζονται 

αρνητικά και σε μικρό βαθμό (συντελεστής 0,168458- ). Το αποτέλεσμα αυτό, έρχεται 

κατ’ αρχάς σε πλήρη αντίθεση με την αρχική υπόθεση των FH, περί της ύπαρξης γενικά 

υψηλών, σχεδόν ίσων με τη μονάδα, βαθμών σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών. Επιπλέον, η 

αντίστοιχη p-τιμή του t-στατιστικού για το συντελεστή   (0,2462 ή 24,62%) μάς οδηγεί 

ξεκάθαρα σ’ αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης 0 , γεγονός που συνηγορεί στο ότι 

εγχώρια επένδυση (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί στο υπόδειγμά μας με το μέγεθος MGFCF) 

κι εγχώρια αποταμίευση δε σχετίζονται μεταξύ τους. 

Η σχεδόν μηδενική τιμή του 2R  (0.066599) είναι ακόμη μικρότερη κι από την αντίστοιχη 

του Πίνακας 5-1 (0.173110) και παραπέμπει σε μία ιδιαίτερη χαμηλή προσαρμογή τού 

υποδείγματος της Εξίσωση 5-5. 

Η δε τιμή του στατιστικού DW (0.356254) βρίσκεται πολύ κοντά στην αντίστοιχη τιμή που 

είχαμε λάβει στον Πίνακας 5-1 (0.384829) και σημαίνει τη συνέχιση ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους του υποδείγματος της Εξίσωση 5-5. Την 

αυτοσυσχέτιση αυτή θα επιχειρήσουμε να ποσοτικοποιήσουμε επακριβώς και ν' 

απαλείψουμε, στη συνέχεια της ανάλυσής μας. 

Ωστόσο, οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC (-6.631852 και -6.532666 αντίστοιχα) του 

Πίνακας 5-27, είναι ξεκάθαρα μικρότερες των αντίστοιχων που είχαμε λάβει στον Πίνακας 
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5-1 (-4.964727 και -4.880283 αντίστοιχα), γεγονός που εμφανίζει το υπόδειγμα της Εξίσωση 

5-5 ως σαφώς ανώτερο του αντίστοιχου της Εξίσωση 5-1. 

Διενεργούμε στη συνέχεια έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 . Τ' αποτελέσματα 

του ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 68.65561 (1, 20) 0.0000
Chi-square 68.65561 1 0.0000

Λαμβάνουμε p-value για το σχετικό F-στατιστικό ίση με 0, γεγονός που σημαίνει πως η εν 

λόγω μηδενική υπόθεση απορρίπτεται ξεκάθαρα.  

Το ίδιο καθαρά απορρίπτεται κι η μηδενική υπόθεση 1-:0 H : 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 34.77112 (1, 20) 0.0000
Chi-square 34.77112 1 0.0000

Το συμπέρασμα προς το παρόν, είναι πως για την περίπτωση της Ολλανδίας, μετά την 

κατάλληλη τροποποίηση του GFCF ώστε να περιλάβει μόνο τον εγχώριο σχηματισμό 

ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου, αντίθετα με ό,τι θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH', η όποια 

(ούτως ή άλλως αδύναμη) θετική σχέση μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης κι 

εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης εκμηδενίζεται. Μόνο μία αδύναμη ένδειξη για μία 

αρνητική σχέση ήσσονος σημασίας προκύπτει από τα πρώτα αυτά αποτελέσματα της 

ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-5. 

Για μία οπτική διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 5-5, παραθέτουμε ένα διάγραμμα των υπολειμματικών 

της όρων με τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής: 



Ολλανδία, 1987-2008: Αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών στοιχείων από το 
μέγεθος GFCF 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           337 

 

-.02

-.01

.00

.01

.02

.15

.16

.17

.18

.19

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Residual Actual Fitted
 

Σχήμα 5-14: Ολλανδία, 1987-2008. Υπολειμματικοί όροι, πραγματικές κι εκτιμηθείσες τιμές για την 
Εξίσωση 5-5 

Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε αφαιρέσει τις εισαγωγές πάγιων 

κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF, παρατηρείται θετική αυτοσυσχέτιση στους 

υπολειμματικούς όρους (οι τρέχουσες παρατηρήσεις των υπολειμματικών όρων έχουν 

γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρονικής περιόδου) (Asteriou, 

2006, σ.σ. 141, 142). 

Η φτωχή προσαρμογή του υποδείγματος της Εξίσωση 5-5, όπως αυτή επισημάνθηκε 

παραπάνω με τη σχεδόν μηδενική τιμή του 2R  (0.066599), επιβεβαιώνεται κι οπτικά από 

την παρατήρηση του Σχήμα 5-14 και την ανομοιογενή διαχρονική κίνηση των πραγματικών 

παρατηρήσεων με τις εκτιμηθείσες τιμές τους, που αυτό παράγει. 

Ακολουθεί διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της τρέχουσας (RESID), έναντι των 

υπολειμματικών όρων της προηγούμενης χρονικής περιόδου (RESID(-1)): 
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Σχήμα 5-15: Ολλανδία, 1987-2008. Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 
'RESID' της Εξίσωση 5-5 

Είναι προφανής από το Σχήμα 5-15 η ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 5-5. 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-5. 

 

5.4.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρακάτω παρατίθενται τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων της εξίσωσης παλινδρόμησης Εξίσωση 5-5: 
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Series: Residuals
Sample 1987 2008
Observations 22

Mean       3.11E-18
Median  -0.000757
Maximum  0.014862
Minimum -0.014044
Std. Dev.   0.008209
Skewness  -0.104932
Kurtosis   2.342203

Jarque-Bera  0.437011
Probability  0.803719

 

Σχήμα 5-16: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 5-5 

Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου είναι η  22 . Επειδή   437011,099147,522
5,0  , 

η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώνεται από την αντίστοιχη p-value (0,803719 > 0,05 ή 80,37% > 5%). Συνεπώς, 
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μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων 

ισχύει. 

 

5.4.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται αμέσως παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου για διαδοχικές 

τιμές του αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Ξεκινώντας με την εξ ορισμού τιμή την οποία προτείνει η εφαρμογή EViews (p = 2): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 26.93882     Probability 0.000004
Obs*R-squared 16.49064     Probability 0.000262

Η p-value του LM στατιστικού (0.000262) είναι αρκετά χαμηλή, ώστε η μηδενική υπόθεση 

της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης ν' απορρίπτεται σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 

(0.000262 < 0.05 ή 0,02% < 5%). Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα της Εξίσωση 5-5, η p-value του LM στατιστικού έχει μετακινηθεί αισθητά προς 

την περιοχή της αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης αυτοσυσχέτισης, σε σχέση 

με την αντίστοιχη που είχαμε λάβει από τον ίδιο έλεγχο, όταν ως υπόδειγμα εκτίμησης 

είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό της Εξίσωση 5-1 (0.000262 > 0.000003).  

Ωστόσο, μόνο ο συντελεστής τού πρώτου όρου χρονικής υστέρησης εμφανίζεται ως 

στατιστικά σημαντικός (μηδενική p-value), γεγονός που σημαίνει ότι η αυτοσυσχέτιση είναι 

πιθανώς μόνο 1ου βαθμού: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.032068 0.023316 -1.375327 0.1859 
GDS_TO_GDP 0.120780 0.088057 1.371612 0.1870 

RESID(-1) 1.131741 0.205026 5.520001 0.0000 
RESID(-2) -0.319380 0.226802 -1.408187 0.1761 

Για p = 1, ο έλεγχος BG παράγει τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 49.34188     Probability 0.000001
Obs*R-squared 15.88369     Probability 0.000067

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η p-value του LM στατιστικού (0.000067) σημαίνει την 

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους (0.000067 < 0.05). Πρέπει και πάλι να σημειωθεί, ότι 

χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της Εξίσωση 5-5, η p-value του LM στατιστικού έχει 

μετακινηθεί αισθητά προς την περιοχή της αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης 
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αυτοσυσχέτισης, σε σχέση με την αντίστοιχη που είχαμε λάβει από τον ίδιο έλεγχο, όταν ως 

υπόδειγμα εκτίμησης είχαμε χρησιμοποιήσει αυτό της Εξίσωση 5-1 (0.000067 > 0.000001).  

Το γεγονός ότι σ' αυτήν την περίπτωση η τιμή τού t-στατιστικού τού ενός και μοναδικού 

όρου χρονικής υστέρησης είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που λάβαμε για τον ίδιο 

όρο, όταν θέσαμε p = 2 (7.024377 > 5.520001), σημαίνει πως τελικά, η αυτοσυσχέτιση είναι 

1ου μόνο βαθμού: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.047077 0.021267 -2.213563 0.0393 
GDS_TO_GDP 0.177363 0.080356 2.207209 0.0398 

RESID(-1) 0.903322 0.128598 7.024377 0.0000 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB) 

Υπενθυμίζουμε κατ' αρχάς, ότι η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η 

μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους.  

Για τα δεδομένα μας, ο έλεγχος LB, για τον προτεινόμενο από την εφαρμογή EViews 

αριθμό υστερήσεων (12), παράγει μηδενικές p-values για τους πρώτους έξι (6) όρους και 

πολύ κοντά στο μηδέν p-values για τους υπόλοιπους 6, υπονοώντας την απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους τής 

Εξίσωση 5-5. 

Συνολικά, λόγω της εύρεσης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους και με τους δύο 

παραπάνω ελέγχους, προκύπτει η ανάγκη επαναδιατύπωσης του υποδείγματος FH, ακόμη κι 

αφού έχουμε τροποποιήσει το μέγεθος GFCF. Υπ’ αυτό το πρίσμα, τ' αποτελέσματα της 

ανάλυσης παλινδρόμησης που προηγήθηκε των ελέγχων αυτοσυσχέτισης και 

κανονικότητας, θα πρέπει ουσιαστικά να θεωρηθούν ως μη ισχύοντα. 

 

Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Στη συνέχεια, λόγω της αυτοσυσχέτισης 1ου βαθμού που διαπιστώσαμε από τον έλεγχο BG 

παραπάνω, προσθέτουμε στο υπόδειγμα της Εξίσωση 5-5 κι έναν όρο αυτοσυσχέτισης 

AR(1). Τα σχετικά αποτελέσματα παρατίθενται παρακάτω: 
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Dependent Variable: MGFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/19/10   Time: 01:13 
Sample(adjusted): 1988 2008 
Included observations: 21 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 6 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.153479 0.016844 9.111906 0.0000 
GDS_TO_GDP 0.033229 0.056231 0.590930 0.5619 

AR(1) 0.872480 0.097415 8.956332 0.0000 

R-squared 0.813378     Mean dependent var 0.166087 
Adjusted R-squared 0.792642     S.D. dependent var 0.008428 
S.E. of regression 0.003838     Akaike info criterion -8.156337 
Sum squared resid 0.000265     Schwarz criterion -8.007119 
Log likelihood 88.64154     F-statistic 39.22588 
Durbin-Watson stat 0.809265     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .87 
Πίνακας 5-28: Ολλανδία, 1987-2008. Αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξίσωση 5-5, με την 
προσθήκη ενός όρου AR(1). Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), February, 1, 2010, 
(infoservice@cbs.nl) RE: Data Inquiry [#2416], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com). 

Η ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) παράγει μία σχεδόν μηδενική τιμή για το συντελεστή   

(0.033229), ο οποίος επιβεβαιώνει τις χαμηλές θετικές ή κι αρνητικές τιμές που έχουμε βρει 

συστηματικά μέχρι τώρα, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει για 

την περίπτωση της Ολλανδίας. 

Η προσαρμογή του υποδείγματος αυτού είναι σαφώς βελτιωμένη, αν και συνεχίζει να 

παραμένει σχετικά χαμηλή ( 0.8133782 R ), η δε τιμή του στατιστικού DW έχει επίσης 

βελτιωθεί (0.809265, σε σχέση με την τιμή 0.356254 του Πίνακας 5-27), αν και συνεχίζει να 

παραπέμπει στην ύπαρξη επιπλέον αυτοσυσχέτισης. 

Τέλος, οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC (-8.156337 και -8.007119) είναι σαφώς 

χαμηλότερες των αντίστοιχων του Πίνακας 5-27 και του Πίνακας 5-1, πράγμα λογικό, 

δεδομένου ότι η ενσωμάτωση του όρου AR(1) έχει απαλείψει σημαντικό μέρος τής 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων τής Εξίσωση 5-5. 

  

5.4.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 5-5: 
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Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.027937     Probability 0.869023 
Log likelihood ratio 0.032325     Probability 0.857317 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: MGFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 07/19/10   Time: 01:28 
Sample: 1987 2008 
Included observations: 22 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.062615 17.06049 0.179515 0.8594 
GDS_TO_GDP -3.922024 22.45753 -0.174642 0.8632 

FITTED^2 -67.03390 401.0544 -0.167144 0.8690 

R-squared 0.067970     Mean dependent var 0.166542 
Adjusted R-squared -0.030139     S.D. dependent var 0.008497 
S.E. of regression 0.008624     Akaike info criterion -6.542412 
Sum squared resid 0.001413     Schwarz criterion -6.393634 
Log likelihood 74.96653     F-statistic 0.692803 
Durbin-Watson stat 0.361220     Prob(F-statistic) 0.512371 
Πίνακας 5-29: Ολλανδία, 1987-2008. Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey RESET για την Εξίσωση 5-5. 
Πηγή: Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), February, 1, 2010, (infoservice@cbs.nl) RE: 
Data Inquiry [#2416], Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com). 

Η p-value που αντιστοιχεί στο F-στατιστικό του ελέγχου Ramsey RESET (0.869023) είναι 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 

(0.869023 > 0.05 ή 86.9% > 5%). Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση ότι το τροποποιημένο 

υπόδειγμα της Εξίσωση 5-5 είναι σωστά ορισμένο, γίνεται αποδεκτή σ' επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 

Παράλληλα, η p-value που αντιστοιχεί στο t-στατιστικό τού εκτιμηθέντος συντελεστή τού 

όρου 2Ŷ  (0.8690) είναι μεγαλύτερη της πιθανότητας που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση ότι ο εν λόγω συντελεστής ισούται 

με το μηδέν γίνεται αποδεκτή.  

Συνολικά, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό 

υποδείγματος, στην περίπτωση της Εξίσωση 5-5. 

 

5.5 Συνολικά Συμπεράσματα για την Ολλανδία 

Το βασικό εύρημά μας στην περίπτωση της Ολλανδίας, είναι ότι η διατύπωση της απλής 

εξίσωσης παλινδρόμησης FH (Εξίσωση 5-1 του παρόντος κεφαλαίου), πάσχει στην 

πραγματικότητα από αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους. Αυτό, σύμφωνα με τον 

Asteriou (1997, σ.σ. 140-141) θα μπορούσε ενδεικτικά να σημαίνει: παράλειψη μεταβλητών 
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από τον ορισμό υποδείγματός μας (omitted variables), λανθασμένη συναρτησιακή σχέση 

(misspecification) ή συστηματικά λάθη μέτρησης (systematic errors in measurement).  

Η αγνόηση της εν λόγω αυτοσυσχέτισης θα μπορούσε να επιφέρει σοβαρά προβλήματα στ' 

αποτελέσματα και την περαιτέρω ανάλυσή μας, σύμφωνα με τον Κάτο (2004, σ. 432), διότι: 

 Οι προβλέψεις του υποδείγματος είναι αναποτελεσματικές, μ' άλλα λόγια παύουν να 

διακρίνονται από τη χαμηλότερη δυνατή διακύμανση (βλ. και Wonnacott και 

Wonnacott, 1972, σ. 150) και 

 οι έλεγχοι υποθέσεων, καθώς κι ο σχηματισμός διαστημάτων εμπιστοσύνης, είναι 

αναξιόπιστοι. 

Ακόμη λοιπόν κι αν υποτεθεί ότι η ανάλυση παλινδρόμησης επί της Εξίσωση 5-1 παρήγαγε 

ένα συντελεστή 'κατακράτησης ίδιων αποταμιευτικών πόρων' κατά FH (  ) πολύ κοντά στη 

μονάδα, θα είμαστε αναγκασμένοι να μη δεχθούμε το αποτέλεσμα αυτό, εφόσον θα είχαμε 

εντοπίσει αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους.  

Ωστόσο, στην περίπτωση της Ολλανδίας, αλλά και των άλλων δύο χωρών τις οποίες 

εξετάζουμε στην παρούσα διατριβή, η εκτίμηση του εν λόγω συντελεστή απέχει μακράν της 

μονάδας, οποιαδήποτε (θεωρητική) προσέγγιση του 'παράδοξου FH' κι αν έχουμε 

ακολουθήσει. Παραθέτουμε αρχικά ένα συνοπτικό πίνακα των βασικών εμπειρικών μας 

αποτελεσμάτων για την περίπτωση της Ολλανδίας: 

Υπόδειγμα Συντελεστής   Durbin-Watson 

p-value LM 
στατιστικού 
του ελέγχου 
BG (p = 2) 

AIC SBC 

Εξίσωση 5-1 
(εξαρτημένη 
μεταβλητή: GFCF) 

0.404190 0.384829 0.000003 -4.964727 -4.880283 

Εξίσωση 5-1 μ' 
ενσωμάτωση ενός 
όρου AR(1) 

-0.083164 1.236414 - -6.508126 -6.380160 

Εξίσωση 5-3 
(εξαρτημένη 
μεταβλητή: GFCF-
FDI) 

-1.497726 1.594309 0.019020 -3.490062 -3.394074 

Εξίσωση 5-3 μ' 
ενσωμάτωση ενός 
όρου AR(1) 

-0.904857 1.561514 - -3.665619 -3.470599 

Εξίσωση 5-5 
(εξαρτημένη 
μεταβλητή: MGFCF) 

-0.168458 0.356254 0.000262 -6.631852 -6.532666 

Εξίσωση 5-5 μ' 
ενσωμάτωση ενός 
όρου AR(1) 

0.033229 0.809265 - -8.156337 -8.007119 

Πίνακας 5-30: Σύγκριση των διαφορετικών υποδειγμάτων εκτίμησης της σχέσης επένδυσης-
αποταμίευσης για την Ολλανδία 
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 Η Εξίσωση 5-1 παράγει τιμή   ίση με 0.404190 (βλ. αποτελέσματα Πίνακας 5-1).  

 Η απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης με την προσθήκη στο υπόδειγμα ενός όρου AR(1) 

απομακρύνει το   ακόμη περισσότερο από τη μονάδα, παράγοντας πολύ μικρή και το 

σημαντικότερο, αρνητική τιμή, ίση με -0.083164 (βλ. Πίνακας 5-2).  

 Η αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) από τον σχηματισμό ακαθάριστο 

πάγιου κεφαλαίου (GFCF) παράγει τιμή ίση με -1.497726, η οποία βεβαίως καταλήγει 

πλέον να είναι δυσερμήνευτη από οικονομικής άποψης, όπως είχαμε σημειώσει στο 

οικείο σημείο της ανάλυσής μας) (βλ. Πίνακας 5-20). 

 Η απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης από την Εξίσωση 5-3 οδηγεί σε μία αρνητική και πάλι 

τιμή, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο -1 (βλ. Πίνακας 5-21). 

 Η αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών στοιχείων από το GFCF παράγει τιμή 

και πάλι αρνητική και χαμηλή σ' απόλυτους όρους, ίση με -0.168458 (βλ. Πίνακας 

5-27). 

 Η προσπάθεια απαλοιφής, τέλος, της αυτοσυσχέτισης από την παλινδρόμηση της 

Εξίσωση 5-5, μέσω της προσθήκης ενός όρου AR(1) οδηγεί και πάλι σε μία σχεδόν 

μηδενική (αυτήν τη φορά θετική) τιμή για το  , ίση με 0.033229 (βλ. Πίνακας 5-28). 

Έχουμε λοιπόν πολλές ενδείξεις για το ότι στην περίπτωση της Ολλανδίας και για μία 

περίοδο η οποία εκτείνεται συνολικά από το 1969 έως και το 2008 (ανάλογα με την 

προσέγγιση που χρησιμοποιούμε και τα διαθέσιμα δεδομένα), όχι απλά δεν ίσχυσε το 

λεγόμενο 'παράδοξο FH', αλλά ότι αντιθέτως, σημειώθηκε μία σχέση μεταξύ εγχώριας 

επένδυσης κι αποταμίευσης, η οποία κυμάνθηκε από ασθενώς θετική, έως κι έντονα 

αρνητική. Το εύρημα αυτό είναι πιθανό να περιγράφει μία κατάσταση αποεπένδυσης για την 

Ολλανδία, γεγονός το οποίο μπορεί εκ πρώτης άποψης να δείχνει απίθανο, ειδικά για μία 

ανοικτή κι ανεπτυγμένη οικονομία όπως η ολλανδική, θα μπορούσε όμως ίσως να 

ερμηνευθεί εντός ενός θεωρητικού πλαισίου κεϋνσιανής κατεύθυνσης. Επιχειρούμε να 

δώσουμε κάποιες εναλλακτικές ερμηνείες στα ευρήματά μας αυτά και στην υποενότητα 7.2 

της διατριβής. 

Άλλωστε, όσον αφορά στην αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων, είναι 

χαρακτηριστικό το ότι στην περίπτωση της Ολλανδίας, αυτή μειώνεται αρκετά στην 

περίπτωση της χρησιμοποίησης ως υποδείγματος εκτίμησης της Εξίσωση 5-3: για επίπεδο 

σημαντικότητας 1%, η p-value τού LM στατιστικού τού ελέγχου BG ισούται με 0.019020 > 

0.01 ή 1.9% > 1%, γεγονός που σημαίνει ότι για λιγότερο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου 
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στατιστικής σημαντικότητας, όπως αυτή του 1%, μπορούμε να θεωρήσουμε πως ο ορισμός 

υποδείγματος της Εξίσωση 5-3 δεν 'πάσχει' από το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης. 

Ωστόσο, το υπόδειγμα της Εξίσωση 5-5 στην περίπτωση της Ολλανδίας δεν είναι ικανό να 

απαλείψει εντελώς την αυτοσυσχέτιση (όπως συνέβη με το αντίστοιχο στην περίπτωση της 

Νορβηγίας), αντιθέτως αυτή επιστρέφει προς τα επίπεδα της Εξίσωση 5-1. Βέβαια, η 

παραχθείσα p-value τού LM στατιστικού τού ελέγχου BG στην περίπτωση της Εξίσωση 5-5 

είναι αρκετά μεγαλύτερη της αντίστοιχης της Εξίσωση 5-1 (0.000262 > 0.000003), 

'πλησιάζοντας' περισσότερο προς την περιοχή της αποδοχής της έλλειψης αυτοσυσχέτισης, 

την οποία υπονοεί ο έλεγχος BG. Το γεγονός αυτό, από την άποψη της αυτοσυσχέτισης, θα 

πρέπει να ερμηνευθεί ως μία υπεροχή του υποδείγματος το οποίο χρησιμοποιεί ως 

εξαρτημένη του μεταβλητή την MGFCF, την οποία έχουμε προτείνει, έναντι της GFCF, όχι 

όμως κι έναντι του υποδείγματος που ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιεί την (GFCF-

FDI). Ωστόσο, με βάση τις τιμές των κριτηρίων AIC και SBC, φαίνεται πως το υπόδειγμα 

της Εξίσωση 5-1 υπερέχει έναντι αυτού της Εξίσωση 5-3, αλλά υστερεί έναντι αυτού της 

Εξίσωση 5-5. Το υπόδειγμα με τη χρήση της MGFCF, σίγουρα εμφανίζεται ως μία 

βελτιωμένη εκδοχή του κλασσικού υποδείγματος FH. 

Τελικά, η απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων, μέσω της ενσωμάτωσης 

ενός όρου AR(1) στο υπόδειγμα της Εξίσωση 5-5, φαίνεται πως συνιστά τον καλύτερο 

ορισμό υποδείγματος για την Ολλανδία: παρά το ότι από την άποψη της αυτοσυσχέτισης, η 

παραχθείσα τιμή DW είναι μεν υψηλή (0.809265), αλλά όχι κι η μεγαλύτερη όλων, οι τιμές 

των κριτηρίων AIC και SBC είναι με διαφορά οι μικρότερες των αντίστοιχων για τους 

υπόλοιπους ορισμούς υποδειγμάτων (-8.156337 και -8.007119 αντίστοιχα). 

Οι υπόλοιπες θεωρητικές κι οικονομετρικές προσεγγίσεις, τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει 

στο παρόν κεφάλαιο, ήτοι, αυτή της εξέτασης της στασιμότητας και της συνολοκλήρωσης 

των μεγεθών της επένδυσης και της αποταμίευσης, ανάλογα με τον εκάστοτε ορισμό που 

δίνουμε στο μέγεθος της επένδυσης, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήματά μας:  

 Οι έλεγχοι στασιμότητας στους οποίους υποβάλλαμε τα μεγέθη GFCF/GDP και 

GDS/GDP στην υποενότητα 5.1.2, κατέδειξαν τη διαφορά στο βαθμό ολοκλήρωσης των 

δύο μεγεθών, γεγονός που κατ' επέκταση σημαίνει πως αυτά δεν είναι 

συνολοκληρωμένα. Το ίδιο αποτέλεσμα λάβαμε κι από τη χρησιμοποίηση της 

μεθοδολογίας ARDL (έλλειψη μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης, η 

οποία να συνδέει τα δύο μεγέθη). 

 Οι έλεγχοι στασιμότητας στους οποίους υποβάλλαμε το μέγεθος CAB/GDP στην 

υποενότητα 5.2, έδειξαν ότι το εν λόγω μέγεθος είναι μη στάσιμο στα επίπεδα κι 
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επομένως και πάλι, στα πλαίσια της αντίστοιχης βιβλιογραφίας για το 'παράδοξο FH', 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους μακροπρόθεσμη 

σχέση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης. 

 Οι έλεγχοι στασιμότητας του μεγέθους (GFCF-FDI)/GDP, στους οποίους προβήκαμε 

στην υποενότητα 5.3.2 απεδείχθησαν αρκετά αντιφατικοί, με τους δύο από τους τρεις 

ελέγχους (ADF και KPSS) να προσφέρουν επαρκείς ενδείξεις υπέρ της μη στασιμότητάς 

του και τον τρίτο (PP) να εμφανίζει το μέγεθος ως στάσιμο στα επίπεδα. Όπως είχαμε 

σημειώσει στην υποενότητα εκείνη, οι συνολικές ενδείξεις μάλλον κατέτειναν προς το 

ότι το (GFCF-FDI)/GDP είναι μη στάσιμο στα επίπεδα, γεγονός που με τη σειρά του 

σημαίνει ότι (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP δεν είναι συνολοκληρωμένα, λόγω 

διαφορετικού βαθμού ολοκλήρωσης κι επομένως, ακόμη και στην περίπτωση κατά την 

οποία αφαιρούμε το μέγεθος FDI από το GFCF, δεν μπορεί να γίνει λόγος για έναν 

υψηλό βαθμό σχέσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, όπως θα υπαγόρευε το 

'παράδοξο FH'.  

 Η έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP επιβεβαιώθηκε 

(αν και με οριακό τρόπο) κι από την ανάλυση ARDL, την οποία εφαρμόσαμε στην 

υποενότητα 5.3.3. 

Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ότι στην Ολλανδία, επένδυση κι αποταμίευση (υπό 

οποιονδήποτε ορισμό κι αν αποδώσουμε στην πρώτη) δε σχετίζονται σημαντικά, όπως 

υπαγορεύει το 'παράδοξο FH'.  
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Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, η υπόθεση του 'παράδοξου FH' περί τού ότι εγχώρια επένδυση 

κι αποταμίευση συνδέονται γραμμικά από μία γραμμική σχέση τής μορφής 

   ii YSYI    κι ότι επιπλέον, χαρακτηρίζονται από έναν υψηλό βαθμό σχέσης, δε 

βρίσκει, ούτως ή άλλως, καμία υποστήριξη από τ' αποτελέσματά μας: κανένας από τους 

γραμμικούς ορισμούς υποδείγματος τους οποίους έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρόν 

κεφάλαιο (αυτός της Εξίσωση 5-1, της Εξίσωση 5-3 ή της Εξίσωση 5-5) δε φαίνεται να 

περιγράφει επαρκώς τη σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη κι αυτό το αποδεικνύει η εύρεση 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους που συστηματικά παράγει ο καθένας τους. 

Θα πρέπει είτε να εντοπιστούν και να προστεθούν στα παραπάνω υποδείγματα επιπλέον 

μεταβλητές οι οποίες παραλείπονται (omitted variables), είτε να ελεγχθεί το κατά πόσο η 

συναρτησιακή σχέση που συνδέει τα δύο μεγέθη είναι άλλης, μη γραμμικής μορφής 

(ενδεχόμενο το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα οικονομικής ερμηνείας των 

αποτελεσμάτων και το οποίο άλλωστε εν πολλοίς έχουμε καταρρίψει στην παρούσα 

διατριβή με τους ελέγχους Ramsey RESET που έχουμε χρησιμοποιήσει κι οι οποίοι, μ' 

εξαίρεση τον ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 5-1, γενικά αποφασίζουν υπέρ του ορθού 

ορισμού υποδείγματος των εξισώσεών μας). Άλλη πιθανή αιτία, θα μπορούσε να είναι τα 

ενδεχόμενα λάθη μέτρησης στα χρησιμοποιηθέντα δεδομένα ή/και τυχόν ασυνέπειες στη 

λογιστική τήρηση κι απεικόνιση των διαφόρων μεγεθών της Ολλανδίας διαχρονικά, από τις 

αρμόδιες στατιστικές υπηρεσίες της, ενδεχόμενο το οποίο μάλλον ως απίθανο θα έπρεπε να 

θεωρηθεί, λόγω τού υψηλού επιπέδου ανάπτυξης και της γενικότερης συνέπειας που 

χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη χώρα. 
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 Δεδομένα: Statistics Finland. GDP, GDS, GFCF, Imported Fixed Capital Assets 

Destined to GFCF, CAB and FDI, σε εκατομμύρια Ευρώ (τρέχουσες τιμές). 

 Χρονική περίοδος δεδομένων: 

- για τα μεγέθη GDP, GDS, GFCF: 1975-2008, 

- για το μέγεθος CAB, FDI: 1975-2009, 

- για τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών οι οποίες κατευθύνονται προς το 

σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF): 1995-2006. 

 

6.1 Φινλανδία, 1975-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και 

GDS/GDP 

6.1.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων σ' απόλυτους 

όρους) μεγεθών τού ΑΕΠ (Gross Domestic Product - GDP), της Ακαθάριστης Εγχώριας 

Αποταμίευσης (Gross Domestic Savings - GDS) και του Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου 

Κεφαλαίου (Gross Fixed Capital Formation - GFCF), για τη Φινλανδία, κατά το χρονικό 

διάστημα 1975 - 2008: 
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Σχήμα 6-1: Φινλανδία, 1975-2008. Η πορεία των μεγεθών GDP, GDS και GFCF 
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Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών GFCF και GDS, αυτήν τη 

φορά εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του GDP, για την περίπτωση Φινλανδίας, κατά το 

ίδιο χρονικό διάστημα (1975 - 2008): 
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Σχήμα 6-2: Φινλανδία, 1975-2008. Η πορεία των μεγεθών GDS και GFCF ως ποσοστών επί του GDP 

Εντύπωση προκαλεί κατ' αρχάς η σταθερά υπερβάλλουσα της αποταμίευσης επένδυση, στην 

περίπτωση της Φινλανδίας. Είναι πολύ πιθανό, να παρεισφρέουν στο σχηματισμό 

ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF) μεγάλου ύψους επενδυτικοί πόροι προερχόμενοι 

από το εξωτερικό, οι οποίοι να διαμορφώνουν το GFCF ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σταθερά, 

σ' επίπεδα υψηλότερα του GDS (επίσης ως ποσοστού επί του ΑΕΠ). Η υπόθεση αυτή θα 

διερευνηθεί καλύτερα στη συνέχεια της εμπειρικής μας ανάλυσης, όταν θα επιχειρήσουμε ν' 

απομονώσουμε το σκέλος εκείνο του GFCF το οποίο προέρχεται αποκλειστικά από ίδιους 

κεφαλαιακούς πόρους, αφαιρώντας διαδοχικά από το GFCF τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

(FDI) και τις εισαγωγές πάγιων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες κατευθύνονται για το 

σχηματισμό GFCF (fixed capital assets imported). 

Κατά τα λοιπά, αμφότερα τα μεγέθη GDS/GDP και GFCF/GDP ακολουθούν ένα παρόμοιο 

υπόδειγμα διαχρονικής μεταβολής, σύμφωνα με το Σχήμα 6-2. Από την πρώτη αυτή οπτική 

επαφή με τα δεδομένα μας, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ένας υψηλός βαθμός σχέσης 

μεταξύ των δύο μεγεθών. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει ν' αναμένουμε και την ύπαρξη 

μίας μακροπρόθεσμης σχέσης η οποία να τα συνδέει διαχρονικά (ή σε όρους θεωρίας 

συνολοκλήρωσης, τα δύο μεγέθη να είναι συνολοκληρωμένα). Οι υποθέσεις αυτές θα 

διερευνηθούν εις βάθος στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου. 

Προς το παρόν, παραθέτουμε κι ένα διάγραμμα με την παράλληλη αποτύπωση των μεγεθών 

GDS/GDP, GFCF/GDP και CAB/GDP, για καλύτερη κατανόηση της σχέσης που συνδέει 

την επένδυση και την αποταμίευση της Φινλανδίας: 
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Σχήμα 6-3: : Φινλανδία, 1975-2008. Τα μεγέθη GDS, GFCF και CAB, ως ποσοστά επί του GDP 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα μίας απλής παλινδρόμησης της μορφής, χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα εκτίμησης: 

   GDPGDSGDPGFCF   , 

Εξίσωση 6-1  

το οποίο βεβαίως αντιστοιχεί στο κλασσικό υπόδειγμα FH: 

Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/23/10   Time: 01:07 
Sample: 1975 2008 
Included observations: 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.169985 0.006289 27.03089 0.0000 
GDS_TO_GDP 0.775754 0.071782 10.80707 0.0000 

R-squared 0.784936     Mean dependent var 0.225593 
Adjusted R-squared 0.778215     S.D. dependent var 0.044761 
S.E. of regression 0.021080     Akaike info criterion -4.823980 
Sum squared resid 0.014219     Schwarz criterion -4.734194 
Log likelihood 84.00766     F-statistic 116.7928 
Durbin-Watson stat 0.436134     Prob(F-statistic) 0.000000 
Πίνακας 6-1: Φινλανδία, 1975-2008. Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-1.                  
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 
2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή   είναι υψηλή και θετική (0.775754) κι επομένως, 

πολύ κοντά στη σχέση 'ένα-προς-ένα', την οποία υποθέτει το 'παράδοξο FH'. Η μηδενική p-

value του αντίστοιχου t-στατιστικού συνηγορεί υπέρ της απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης 

0:0 H , για κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 



Φινλανδία, 1975-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           351 

Η τιμή του 2R  (0.784936) είναι επίσης αρκετά υψηλή, παραπέμποντας σε μία αρκετά καλή 

προσαρμογή τής σχέσης εκτίμησης της Εξίσωση 6-1.  

Διενεργώντας στη συνέχεια έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 , λαμβάνουμε τα 

εξής αποτελέσματα: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 9.759281 (1, 32) 0.0038
Chi-square 9.759281 1 0.0018
Πίνακας 6-2: Έλεγχος Wald για την υπόθεση β = 1 

Η p-value του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Wald οδηγεί στην απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης 1:0 H  σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.0038 < 0.05 ή 

0.38% < 5%) . 

Επομένως, ο συντελεστής   εμφανίζεται ως σημαντικά διαφορετικός του μηδενός, αλλά 

και της μονάδας, παρά τη σχετικά υψηλή εκτιμηθείσα τιμή του. Το 'παράδοξο FH' λαμβάνει 

μία πρώτη (επισφαλή ακόμη) υποστήριξη από τα δεδομένα τού Πίνακας 6-1. 

Ωστόσο, η τιμή του στατιστικού DW (0.436134) στον Πίνακας 6-1, είναι χαμηλή και 

προσφέρει ήδη μία πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 

όρους της παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-1. 

Ακολουθεί ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της παραπάνω ανάλυσης 

παλινδρόμησης FH, με τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές της εξαρτημένης 

μεταβλητής: 
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Σχήμα 6-4: Φινλανδία, 1975-2008. Υπολειμματικοί όροι, πραγματικές κι εκτιμηθείσες τιμές για την 
Εξίσωση 6-1 
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Από την οπτική παρατήρηση του υποδείγματος σύμφωνα με το οποίο μεταβάλλονται οι 

πραγματικές παρατηρήσεις ('Actual') κι οι εκτιμήσεις τους βάσει της σχέσης εκτίμησης της 

Εξίσωση 4-1 ('Fitted'), επιβεβαιώνεται κατ' αρχάς η καλή προσαρμογή του υποδείγματος 

(αρκετά υψηλή τιμή για το 2R ).  

Πλην όμως, το υπόδειγμα σύμφωνα με το οποίο μεταβάλλονται με το χρόνο οι 

υπολειμματικοί όροι, παραπέμπει στην ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης (οι τρέχουσες 

παρατηρήσεις των υπολειμματικών όρων έχουν γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της 

προηγούμενης περιόδου) (Asteriou, 2006, σ.σ. 141, 142). 

Τη δυνατότητα για μία επιπλέον οπτική διερεύνηση ενδεχόμενης αυτοσυσχέτισης, 

προσφέρει το παρακάτω διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της τρέχουσας χρονικής 

περιόδου (RESID), έναντι των υπολειμματικών όρων τής προηγούμενης χρονικής περιόδου 

(RESID(-1)): 
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Σχήμα 6-5: Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 'RESID'  της Εξίσωση 6-1 

Κι αυτό το διάγραμμα παραπέμπει στην ύπαρξη θετικής αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους (Κάτος, 2004, σ.σ. 429, 448, 449), για την οποία είχαμε ήδη μία 

πρώτη ένδειξη με τη χαμηλή τιμή τού στατιστικού DW, αλλά και με το αμέσως παραπάνω 

διάγραμμα της μεταβολής στο χρόνο των υπολειμματικών όρων τής παλινδρόμησης της 

Εξίσωση 4-1. 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του κλασσικού 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-1. 
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6.1.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παραθέτουμε παρακάτω τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων τής ανάλυσης παλινδρόμησης επί της Εξίσωση 6-1: 
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Median   0.001527
Maximum  0.050051
Minimum -0.031240
Std. Dev.   0.020758
Skewness   0.465505
Kurtosis   2.726378

Jarque-Bera  1.334000
Probability  0.513246

 

Σχήμα 6-6: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 4-1 

Όπως είναι γνωστό, η κατανομή του ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή 

  334.199147.522
05,0  , η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών 

όρων, την οποία υπονοεί ο έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value (0.513246 > 0.05 ή 51.326% 

> 5%). Συνεπώς, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υπόθεση της κανονικότητας των 

υπολειμματικών όρων ισχύει στην περίπτωση των δεδομένων της Φινλανδίας.  

 

6.1.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται παρακάτω τ' αποτελέσματα του ελέγχου, για διαδοχικές τιμές τού αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Ξεκινώντας με την εξ ορισμού τιμή την οποία προτείνει η εφαρμογή EViews (p = 2): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 29.60086     Probability 0.000000
Obs*R-squared 22.56524     Probability 0.000013

Η μικρή p-value του LM στατιστικού (0.000013) σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μη 

ύπαρξης αυτοσυσχέτισης απορρίπτεται για p = 2.  

Η εκτιμηθείσα τιμή τού συντελεστή τού πρώτου όρου χρονικής υστέρησης ('RESID(-1)') 

εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντική (με μηδενική p-value για το αντίστοιχο t-στατιστικό), 

ενώ η αντίστοιχη τιμή για το συντελεστή τού δεύτερου όρου χρονικής υστέρησης ('RESID(-

2)') είναι στατιστικά μη σημαντική για επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.0697 > 0.05 ή 6,97% 
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> 5%), αλλά στατιστικά σημαντική για επίπεδο σημαντικότητας 10% (0.0697 < 0.1 ή 6,97% 

< 10%) κι επομένως, είναι πιθανό η αυτοσυσχέτιση στο υπόδειγμά μας να είναι 2ου (ή και 

μεγαλύτερου) βαθμού: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.003198 0.003821 -0.836808 0.4093
GDS_TO_GDP 0.044320 0.043608 1.016336 0.3176

RESID(-1) 1.054330 0.170828 6.171873 0.0000
RESID(-2) -0.332140 0.176557 -1.881201 0.0697

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 21.70273     Probability 0.000000
Obs*R-squared 23.52270     Probability 0.000031

Η p-value που λαμβάνουμε για p = 3 συνεχίζει να είναι αρκετά χαμηλή (0.000031), ώστε η 

μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης που υπονοεί ο έλεγχος ν' απορρίπτεται 

σε κάθε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, πλην όμως είναι ήδη μεγαλύτερη από την p-

value που είχαμε λάβει για p = 2 (0.000031 > 0.000013).  

Ωστόσο, για p = 3, λαμβάνουμε στατιστικά σημαντικές τιμές για τους συντελεστές τού 

πρώτου ('RESID(-1)') και του δεύτερου όρου χρονικής υστέρησης ('RESID(-2)'), όχι όμως 

και του τρίτου ('RESID(-3)': 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.003905 0.003746 -1.042484 0.3058 
GDS_TO_GDP 0.050027 0.042600 1.174341 0.2498 

RESID(-1) 1.147370 0.175861 6.524286 0.0000 
RESID(-2) -0.624579 0.248631 -2.512067 0.0178 
RESID(-3) 0.297915 0.183003 1.627922 0.1144 

Επομένως, η αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων τής παλινδρόμησης της Εξίσωση 

6-1 είναι τελικά 2ου βαθμού. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 
όρους 

Ο έλεγχος LB για τον προτεινόμενο από την εφαρμογή EViews αριθμό συμπεριληφθέντων 

όρων χρονικής υστέρησης (16), παράγει συστηματικά p-values ίσες με το μηδέν, για τα 

αντίστοιχα Q-στατιστικά, γεγονός που δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους (η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος LB είναι επίσης η μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους).  

Επομένως, συνολικά, τόσο ο έλεγχος BG, όσο κι ο LB, παραπέμπουν στην ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, γεγονός που ουσιαστικά ακυρώνει τα πρώτα 

αποτελέσματα της απλής παλινδρόμησης FH που λάβαμε στον Πίνακας 6-1. 
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Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Εν συνεχεία, προκειμένου ν' απαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση 2ου βαθμού που διαπιστώσαμε 

παραπάνω, προσθέτουμε έναν όρο AR(1) κι έναν AR(2) στον αρχικό μας ορισμό 

υποδείγματος της Εξίσωση 6-1. Τ' αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/23/10   Time: 15:48 
Sample(adjusted): 1977 2008 
Included observations: 32 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 51 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.189658 0.016678 11.37175 0.0000 
GDS_TO_GDP 0.396179 0.094522 4.191392 0.0003 

AR(1) 1.229981 0.183082 6.718185 0.0000 
AR(2) -0.357184 0.175775 -2.032050 0.0517 

R-squared 0.937751     Mean dependent var 0.220615 
Adjusted R-squared 0.931081     S.D. dependent var 0.040974 
S.E. of regression 0.010757     Akaike info criterion -6.110135 
Sum squared resid 0.003240     Schwarz criterion -5.926918 
Log likelihood 101.7622     F-statistic 140.6020 
Durbin-Watson stat 1.754610     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .76        .47 
Πίνακας 6-3: Αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-1, με την προσθήκη ενός όρου AR(1) 
κι ενός AR(2) 

Έχοντας ενσωματώσει έναν όρο AR(1) κι έναν AR(2) για την εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης 

2ου βαθμού των υπολειμματικών όρων που διαπιστώσαμε παραπάνω, λαμβάνουμε πλέον 

τιμή συντελεστή  , σαφώς χαμηλότερη της αντίστοιχης που είχαμε λάβει στον Πίνακας 6-1 

(0.396179 < 0.775754). Αυτό σημαίνει, ότι απαλείφοντας την αυτοσυσχέτιση των 

υπολειμματικών όρων που παράγει η παλινδρόμηση επί της Εξίσωση 6-1, η τιμή τού 

'συντελεστή κατακράτησης των ίδιων αποταμιευτικών πόρων' μειώνεται αισθητά, 

απομακρυνόμενη από τη μονάδα, ενάντια σ' ό,τι θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'. Η υψηλή 

τιμή   που λαμβάνουμε από την ανάλυση παλινδρόμησης επί του κλασσικού υποδείγματος 

FH της Εξίσωση 6-1, είναι πιθανό να οφείλεται στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς της όρους.  

Επιπλέον, η τιμή του 2R  (0.937751) έχει βελτιωθεί αισθητά, προσεγγίζοντας τη μονάδα, 

παραπέμποντας πλέον σε μία πολύ καλή προσαρμογή για το νέο υπόδειγμα εκτίμησης, ενώ 

η τιμή τού στατιστικού DW (1.75461) έχει εμφανώς προσεγγίσει την τιμή 2 (κατάσταση 

έλλειψης αυτοσυσχέτισης), λόγω της εξάλειψης της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών 

όρων που επέφερε η ενσωμάτωση στο αρχικό υπόδειγμά μας των όρων AR(1) και AR(2). 

Άλλωστε, συγκρίνοντας τις τιμές των κριτηρίων AIC και SBC του υποδείγματος με την 

ενσωμάτωση των όρων AR (-6.110135 και -5.926918 αντίστοιχα), με τις αντίστοιχες του 
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Πίνακας 6-1 (-4.823980 και -4.734194 αντίστοιχα), είναι φανερή η υπεροχή τού 

υποδείγματος με τους όρους AR. 

 

6.1.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

παλινδρόμηση FH της Εξίσωση 4-1: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 1.389860     Probability 0.247398 
Log likelihood ratio 1.491179     Probability 0.222034 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/23/10   Time: 16:13 
Sample: 1975 2008 
Included observations: 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.112605 0.049071 2.294727 0.0287 
GDS_TO_GDP 0.036935 0.630738 0.058558 0.9537 

FITTED^2 2.104983 1.785513 1.178923 0.2474 

R-squared 0.794164     Mean dependent var 0.225593 
Adjusted R-squared 0.780885     S.D. dependent var 0.044761 
S.E. of regression 0.020953     Akaike info criterion -4.809015 
Sum squared resid 0.013609     Schwarz criterion -4.674336 
Log likelihood 84.75325     F-statistic 59.80280 
Durbin-Watson stat 0.562312     Prob(F-statistic) 0.000000 
Πίνακας 6-4: Φινλανδία, 1975-2008. Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey στην παλινδρόμηση της 
Εξίσωση 6-1. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 
September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Η p-value του σχετικού F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Ramsey RESET (0.247398) 

είναι σαφώς μεγαλύτερη από την πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% (0.247398 > 0.05 ή 24,74 > 5%). Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση την 

οποία υπονοεί ο έλεγχος, ότι δηλαδή το υπόδειγμα της Εξίσωση 6-1 είναι σωστά ορισμένο, 

γίνεται αποδεκτή, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Παράλληλα, η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή του όρου 2Ŷ  εμφανίζεται ως στατιστικά μη 

σημαντική σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% (p-value του t-στατιστικού ίση με 

0.2474 > 0.05).  

Επομένως, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό 

υποδείγματος.  
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Μπορούμε επομένως, τουλάχιστον προς το παρόν, να υποθέσουμε ότι το απλό υπόδειγμα 

FH που χρησιμοποιήσαμε δεν πάσχει από μεροληψία λόγω παράλειψης επεξηγηματικών 

μεταβλητών (omitted variables bias) κι ότι είναι πολύ πιθανό τελικά, η σχέση που συνδέει τα 

μεγέθη  GDPGFCF  και  GDPGDS  να είναι γραμμική και μάλιστα της μορφής τής 

Εξίσωση 6-192. 

6.1.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών GFCF/GDP και 
GDS/GDP 

6.1.2.1 Το μέγεθος GFCF/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 

Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος ADF 
στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -1.89378 

(SBC, AIC) 
-1.17633 -1.57655 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.653730 
( 0H ) 

-3.670170 
( 0H ) 

-3.689194 
( 0H ) 

5% -2.957110 
( 0H ) 

-2.963972 
( 0H ) 

-2.971853 
( 0H ) 

10% -2.617434 
( 0H ) 

-2.621007 
( 0H ) 

-2.625121 
( 0H ) 

  -2.89012 -2.00052 -1.69083 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.273277 
( 0H ) 

-4.296729 
( 0H ) 

-4.323979 
( 0H ) 

5% -3.557759 
( 0H ) 

-3.568379 
( 0H ) 

-3.580623 
( 0H ) 

10% -3.212361 
( 0H ) 

-2.621007 
( 0H ) 

-3.225334 
( 0H ) 

Πίνακας 6-5: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP. 
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 

2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

                                                      
92 Υπάρχουν βεβαίως κι άλλα ενδεχόμενα, τα οποία συζητήσαμε σε κάποιο βαθμό στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
1, της εμπειρικής ανάλυσης των δεδομένων τής Ολλανδίας και στα οποία επανερχόμαστε στην 
υποενότητα 7.2, στο τέλος της διατριβής. 
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Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 

Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 

  -2.24692 
(NW) 

-2.27378 -2.24593 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.646342 

( 0H ) 
-3.646342 

( 0H ) 
-3.646342 

( 0H ) 

5% 
-2.954021 

( 0H ) 
-2.954021 

( 0H ) 
-2.954021 

( 0H ) 

10% 
-2.954021 

( 0H ) 
-2.615817 

( 0H ) 
-2.615817 

( 0H ) 

  -2.06779 -2.2771 -2.07218 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.262735 

( 0H ) 
-4.262735 

( 0H ) 
-4.262735 

( 0H ) 

5% 
-3.552973 

( 0H ) 
-3.552973 

( 0H ) 
-3.552973 

( 0H ) 

10% 
-3.209642 

( 0H ) 
-3.209642 

( 0H ) 
-3.209642 

( 0H ) 

Πίνακας 6-6: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP. Πηγή: 
Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 2009), 
(raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος KPSS 
στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  3 4 5 
  0.7207 

0.61806 
(NW) 

0.5487 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H )* 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.09347 
(NW)

0.09045 0.09147 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 6-7: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GFCF/GDP. 
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 

2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Ενώ οι έλεγχοι ADF και PP δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το ότι, στην περίπτωση της 

Φινλανδίας, η χρονοσειρά GFCF/GDP είναι μη στάσιμη στα επίπεδα των παρατηρήσεων, ο 

έλεγχος KPSS παράγει αντιφατικά αποτελέσματα: υπό την πρώτη εκδοχή των υποδειγμάτων 

DF (με σταθερή και χωρίς τάση) και για 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου στατιστικής 

σημαντικότητας (5% και 10%), η χρονοσειρά GFCF/GDP εμφανίζεται ως μη στάσιμη, ενώ 

για επίπεδο σημαντικότητας 1%, εμφανίζεται ως στάσιμη, ανεξαρτήτως τιμής 'παραμέτρου 

εύρους ζώνης'. Η δε δεύτερη εκδοχή των υποδειγμάτων DF (με σταθερή και με τάση), 

αποφασίζει συστηματικά υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς. 

Θα επικαλεστούμε και πάλι το επιχείρημα του Vogelvang (2005, σ. 287), ότι για 

οικονομικές μεταβλητές, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με σταθερή, 

αλλά χωρίς τάση) είναι γενικά η καταλληλότερη και θα θεωρήσουμε πως κι ο έλεγχος KPSS 

παρουσιάζει επίσης το μέγεθος GFCF/GDP ως μη στάσιμο στα επίπεδα.  

Επίσης, το γεγονός ότι η απόφαση τού ελέγχου KPSS υπέρ της μη στασιμότητας λαμβάνεται 

για τις πλέον 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου σημαντικότητας (5% και 10%), αποτελεί μία 

σοβαρή ένδειξη περί τού ότι τελικά το GFCF/GDP είναι μέγεθος μη στάσιμο στα επίπεδα 

των παρατηρήσεων. 
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Λόγω της μη στασιμότητας του GFCF/GDP που μόλις διαπιστώσαμε, προχωρούμε στη 

συνέχεια, στους ελέγχους στασιμότητας του ίδιου μεγέθους, στις πρώτες διαφορές των 

παρατηρήσεων. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

GFCF/GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 

Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος ADF στις πρώτες 
διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 2 4 5 
  -3.04491 

-4.09481 
(SBC)

-2.43039 -2.14173 

1ο υπόδειγμα DF 1% -3.661661 
( 0H ) 

-3.670170 
( 1H ) 

-3.689194 
( 0H ) 

-3.699871 
( 0H ) 

5% -2.960411 
( 1H )* 

-2.963972 
( 1H ) 

-2.971853 
( 0H ) 

-2.976263 
( 0H ) 

10% -2.619160 
( 1H ) 

-2.621007 
( 1H ) 

-2.625121 
( 0H )* 

-2.627420 
( 0H ) 

  -3.08689 -3.98111 -2.5619 -2.16283 
2ο υπόδειγμα DF 1% -4.284580 

( 0H ) 
-4.296729 

( 0H ) 
-4.323979 

( 0H ) 
-4.339330 

( 0H ) 

5% -3.562882 
( 0H ) 

-3.568379 
( 1H ) 

-3.580623 
( 0H ) 

-3.587527 
( 0H ) 

10% -3.215267 
( 0H ) 

-3.218382 
( 1H ) 

-3.225334 
( 0H ) 

-3.229230 
( 0H ) 

Πίνακας 6-8: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 

September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GFCF/GDP, για 

την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος PP στις 
πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -3.55097 

-3.51007 
(NW) 

-3.32792 
 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.653730 
( 0H )* 

-3.653730 
( 0H )* 

-3.653730 
( 0H ) 

5% -2.957110 
( 1H ) 

-2.957110 
( 1H ) 

-2.957110 
( 1H ) 

10% -2.617434 
( 1H ) 

-2.617434 
( 1H ) 

-2.617434 
( 1H ) 

  -3.48702 -3.44148 -3.20511 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.273277 
( 0H ) 

-4.273277 
( 0H ) 

-4.273277 
( 0H ) 

5% -3.557759 
( 0H )* 

-3.557759 
( 0H )* 

-3.557759 
( 0H ) 

10% -3.212361 
( 1H )* 

-3.212361 
( 1H )* 

-3.212361 
( 0H )* 

Πίνακας 6-9: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 

September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

GFCF/GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GFCF/GDP - Έλεγχος KPSS 
στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  0 2 5 
  0.26029 

(NW) 
0.1504 0.19229 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

  0.0923 0.0542 0.07319 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 6-10: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GFCF/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 

September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Συνολικά, σε σχέση με τ' αποτελέσματα των τριών ελέγχων, παρατηρούμε τα εξής: 

Ο έλεγχος ADF παράγει ιδιαίτερα αντιφατικά αποτελέσματα: για μικρό αριθμό όρων 

χρονικής υστέρησης (1 και 2), τείνει ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς 

στις πρώτες διαφορές, ειδικά υπό την πρώτη εκδοχή των υποδειγμάτων DF και για τις πιο 

'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (5% και 10%). Για 

μεγαλύτερους αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης (4 και 5), η εικόνα αντιστρέφεται κι ο 

έλεγχος κατατείνει προς την αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

(μη στασιμότητα χρονοσειράς), τόσο υπό την πρώτη, όσο κι υπό τη δεύτερη εκδοχή των 

υποδειγμάτων DF. Θ' απαιτηθεί να συμβουλευτούμε τ' αποτελέσματα των υπόλοιπων 

ελέγχων, προκειμένου να έχουμε μία πιο σαφή εικόνα σε σχέση με τη στασιμότητα ή μη του 

GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

Οι έλεγχοι PP και KPSS μάς προσφέρουν μία πιο σαφή εικόνα: υπό την πρώτη εκδοχή των 

υποδειγμάτων DF και για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές, ο έλεγχος PP αποφασίζει υπέρ της 

στασιμότητας της χρονοσειράς. Υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, ο ίδιος έλεγχος εμφανίζει το 

μέγεθος μάλλον ως μη στάσιμο στις πρώτες διαφορές, όμως μπορούμε και σ' αυτήν την 

περίπτωση να επικαλεστούμε το επιχείρημα του Vogelvang (2005, σ. 287), ότι για 
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οικονομικές μεταβλητές, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με σταθερή, 

αλλά χωρίς τάση) είναι γενικά η καταλληλότερη και να θεωρήσουμε πως ο έλεγχος PP 

παρουσιάζει το μέγεθος GFCF/GDP ως στάσιμο στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων.  

Όσον αφορά στον έλεγχο KPSS, αυτός αποφασίζει συστηματικά υπέρ της στασιμότητας, 

ανεξαρτήτως αριθμού συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης και 'συντηρητικών' ή 

μη επιλογών επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας. 

Παρότι υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για το αντίθετο, οι οποίες σίγουρα προβληματίζουν,  

μπορούμε να θεωρήσουμε το μέγεθος GFCF/GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας και 

για το διάστημα 1975-2008, ως μέγεθος στάσιμο στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεών 

του ή αλλιώς, ως ένα μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού ( )1(~ IGDPGFCF ). 

 

6.1.2.2 Το μέγεθος GDS/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -2.41642 

(SBC) 
-1.4171 -1.97883 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.653730 
( 0H ) 

-3.670170 
( 0H ) 

-3.689194 
( 0H ) 

5% -2.957110 
( 0H ) 

-2.963972 
( 0H ) 

-2.971853 
( 0H ) 

10% -2.617434 
( 0H )* 

-2.621007 
( 0H ) 

-2.625121 
( 0H ) 

  -2.91387 -1.57193 -1.89376 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.273277 
( 0H ) 

-4.296729 
( 0H ) 

-4.323979 
( 0H ) 

5% -3.557759 
( 0H ) 

-3.568379 
( 0H ) 

-3.580623 
( 0H ) 

10% -3.212361 
( 0H ) 

-3.218382 
( 0H ) 

-3.225334 
( 0H ) 

Πίνακας 6-11: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.    
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 

2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -2.74793 

(NW) 
-2.76256 -2.73145 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.646342 
( 0H ) 

-3.646342 
( 0H ) 

-3.646342 
( 0H ) 

5% -2.954021 
( 0H )* 

-2.954021 
( 0H )* 

-2.954021 
( 0H )* 

10% -2.615817 
( 1H )* 

-2.615817 
( 1H )* 

-2.615817 
( 1H )* 

  -2.46643 -2.5168 -2.41111 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.262735 
( 0H ) 

-4.262735 
( 0H ) 

-4.262735 
( 0H ) 

5% -3.552973 
( 0H ) 

-3.552973 
( 0H ) 

-3.552973 
( 0H ) 

10% -3.209642 
( 0H ) 

-3.209642 
( 0H ) 

-3.209642 
( 0H ) 

Πίνακας 6-12: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.        
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 

2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος KPSS στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 3 4 
  0.83871 0.51677 

0.44922 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 0H )* 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.211 
0.14357 
(NW) 

0.13256 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H )* 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 0H )* 

0.14600 
( 0H )* 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 1H ) 

Πίνακας 6-13: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά GDS/GDP.    
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 

2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Συνολικά, ο έλεγχος ADF αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας του μεγέθους 

GDS/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων.  

Ο έλεγχος PP παράγει λιγότερο ευκρινή αποτελέσματα, αποφασίζοντας οριακά υπέρ της μη 

στασιμότητας του μεγέθους για επίπεδο σημαντικότητας 5% κι οριακά υπέρ της 

στασιμότητάς του για επίπεδο σημαντικότητας 10%, όταν χρησιμοποιούμε το πρώτο 

υπόδειγμα DF, ανεξαρτήτως τιμής 'περικομμένης υστέρησης'. Υπό το δεύτερο υπόδειγμα 

DF, ο ίδιος έλεγχος αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας. 

Τέλος, ο έλεγχος KPSS παράγει επίσης σχετικά διφορούμενα αποτελέσματα: τείνει ν' 

αποφασίζει υπέρ της μηδενικής υπόθεσης της στασιμότητας, υπό την πρώτη εκδοχή των 

υποδειγμάτων DF, για τις λιγότερο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδου σημαντικότητας κι όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' (λ).  

Πάντως, το ότι για την πλέον 'συντηρητική' επιλογή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας 

του 10% ο έλεγχος αποφασίζει υπέρ της μη στασιμότητας (και μάλιστα, στην περίπτωση του 

πρώτου υποδείγματος DF, το οποίο είναι κι αυτό που περισσότερο ενδιαφέρει προκειμένου 

για οικονομικά μεγέθη), μάς επιτρέπει να θεωρήσουμε πως τελικά το μέγεθος GDS/GDP 

είναι μη στάσιμο στα επίπεδα των παρατηρήσεων σύμφωνα με τον έλεγχο KPSS. 
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Υπάρχουν συνεπώς αρκετές ενδείξεις υπέρ τού ότι το μέγεθος GDS/GDP είναι μη στάσιμο 

στα επίπεδα των παρατηρήσεων κι ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε αμέσως παρακάτω με τον 

έλεγχο της στασιμότητάς του στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, 

για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 

Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος ADF στις πρώτες 
διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 1 4 6 

  -3.91356 
(SBC) 

-4.79133 -2.26012 -2.09392 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.653730 
( 1H ) 

-3.661661 
( 1H ) 

-3.689194 
( 0H ) 

-3.711457 
( 0H ) 

5% -2.957110 
( 1H ) 

-2.960411 
( 1H ) 

-2.971853 
( 0H ) 

-2.981038 
( 0H ) 

10% -2.617434 
( 1H ) 

-2.619160 
( 1H ) 

-2.625121 
( 0H ) 

-2.629906 
( 0H ) 

  -3.75574 
-4.64835 

(AIC)
-2.42067 -2.27324 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.273277 
( 0H ) 

-4.284580 
( 1H ) 

-4.323979 
( 0H ) 

-4.356068 
( 0H ) 

5% -3.557759 
( 1H ) 

-3.562882 
( 1H ) 

-3.580623 
( 0H ) 

-3.595026 
( 0H ) 

10% -3.212361 
( 1H ) 

-3.215267 
( 1H ) 

-3.225334 
( 0H ) 

-3.233456 
( 0H ) 

Πίνακας 6-14: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GDS/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 

September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Είναι προφανής η τάση τού ελέγχου ADF ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας του 

μεγέθους GDS/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων για πολύ μικρούς αριθμούς 

όρων χρονικής υστέρησης κι υπέρ της μη στασιμότητάς του για μεγαλύτερους αριθμούς 

όρων χρονικής υστέρησης. Θ' απαιτηθεί περισσότερη πληροφόρηση κι από τους υπόλοιπους 

ελέγχους, προκειμένου να εξαχθούν πιο ασφαλή συμπεράσματα. 
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Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, 

στην περίπτωση της Φινλανδίας, για τη χρονική περίοδο 1975-2008: 

Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος PP στις 
πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  2 4 8 
  -3.88173 -3.81904 

-3.95217 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.653730 
( 1H ) 

-3.653730 
( 1H ) 

-3.653730 
( 1H ) 

5% -2.957110 
( 1H ) 

-2.957110 
( 1H ) 

-2.957110 
( 1H ) 

10% -2.617434 
( 1H ) 

-2.617434 
( 1H ) 

-2.617434 
( 1H ) 

  -3.71306 -3.58412 -3.61086 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.273277 
( 0H ) 

-4.273277 
( 0H ) 

-4.273277 
( 0H ) 

5% -3.557759 
( 1H ) 

-3.557759 
( 1H )* 

-3.557759 
( 1H )* 

10% -3.212361 
( 1H ) 

-3.212361 
( 1H ) 

-3.212361 
( 1H ) 

Πίνακας 6-15: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GDS/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 

September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς GDS/GDP, 

στην περίπτωση της Φινλανδίας, για τη χρονική περίοδο 1975-2008: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά GDS/GDP - Έλεγχος KPSS στις 
πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 4 6 
  0.1713 

0.20772 
(NW) 

0.25293 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

  0.04698 0.06163 0.08372 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 6-16: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος KPSS στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
GDS/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), 

September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

 

Οι πίνακες των επόμενων σελίδων συνοψίζουν τ' αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί. 
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Φινλανδία, 1975-2008:  GFCF/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων  

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

1 

(SBC, 

AIC) 

-1.89378 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 

(NW) 
-2.24692  

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 0.7207 

1% 0H  (στάσιμη)* 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 -1.17633 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.27378 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 

(NW) 
0.61806 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.57655 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.24593 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.5487 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 1 -2.89012 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.06779 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 

(NW) 
0.09347 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

3 -2.00052 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.2771 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.09045 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -1.69083 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.07218 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.09147 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

Πίνακας 6-17: Φινλανδία, 1975-2008. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GFCF/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior 
Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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Φινλανδία, 1975-2008:  GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 1 -3.04491 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -3.55097 

1% 0H  (μη στάσιμη)* 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

0 

(NW) 
0.26029 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 

(SBC) 
-4.09481 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 

(NW) 
-3.51007 

1% 0H  (μη στάσιμη)* 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 0.1504 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

4 -2.43039 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη)* 

5 -3.32792 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.19229 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

 5 -2.14173 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 1 -3.08689 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -3.48702 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

0 0.0923 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 -3.98111 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -3.44148 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 0.0542 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

4 -2.5619 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -3.20511 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) * 

5 0.07319 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

  5 -2.16283 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

Πίνακας 6-18:  Φινλανδία, 1975-2008. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GFCF/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior 
Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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Φινλανδία, 1975-2008:  GDS/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

1 

(SBC) 
1.17234 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη)* 

1 

(NW) 
-2.74793 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.83871 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 -1.4171 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.76256 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 0.51677 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.97883 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.73145 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 0.44922 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 1 -2.91387 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.46643 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.211 

1% 0H  (μη στάσιμη)* 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

3 -1.57193 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 -2.5168 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 

(NW) 
0.14357 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.89376 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.41111 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.13256 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 
Πίνακας 6-19:  Φινλανδία, 1975 - 2008. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GDS/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - 

National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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Φινλανδία, 1975-2008:  GDS/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0 

(SBC) 
-3.91356 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 -3.88173 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.1713 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

1 -4.79133 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 -3.81904 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 

(NW) 
0.20772 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

4 -2.26012 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

8 

(NW) 
-3.95217 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

6 

(NW) 
0.25293 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

 6 -2.09392 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -3.75574 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

2 -3.71306 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 0.04698 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

1 

(AIC) 
-4.64835 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 -3.58412 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

4 0.06163 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

4 -2.42067 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

8 -3.61086 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

6 0.08372 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

  6 -2.27324 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

Πίνακας 6-20:  Φινλανδία. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος GDS/GDP. Πηγή: Nurminen, R. (Senior 
Statistician - National Accounts -Statistics Finland), September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data from Finland, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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6.1.2.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχων στασιμότητας των μεγεθών 
GFCF/GDP και GDS/GDP, για τη Φινλανδία 

Όπως σημειώσαμε στην υποενότητα 6.1.2.1 κι όπως ανακεφαλαιώνουμε στους Πίνακας 

6-17 και Πίνακας 6-18, τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας για το GFCF/GDP είναι 

σ' αρκετές περιπτώσεις αντιφατικά: ο έλεγχος ADF, υπό το πρώτο υπόδειγμα DF, τείνει 

προς την απόφαση της μη στασιμότητάς του, ακόμη και στις πρώτες διαφορές των 

παρατηρήσεων.  

Ο έλεγχος PP αποφασίζει επίσης (έστω και κατά οριακό τρόπο), υπέρ της μη στασιμότητας 

του GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές, όμως μόνο για το λιγότερο 'συντηρητικό' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας (1%).  

Μόνο ο έλεγχος KPSS αποφασίζει συστηματικά υπέρ τού ότι το GFCF/GDP αποτελεί ένα 

μέγεθος ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού ( )1(~ IGDPGFCF ), παρότι τείνει να το εμφανίζει 

ως στάσιμο στα επίπεδα, υπό το πρώτο υπόδειγμα DF. 

Όσον αφορά στο μέγεθος GDS/GDP και πάλι, παρατηρούνται αντιφατικά αποτελέσματα, 

τόσο κατά την εξέταση της στασιμότητάς του στα επίπεδα, όσο και στις πρώτες διαφορές 

των παρατηρήσεών του. Προβληματίζουν περισσότερο ο οριακός τρόπος με τον οποίον 

αποφασίζει ο έλεγχος PP υπέρ της μη στασιμότητας του μεγέθους στα επίπεδα, υπό το 

πρώτο υπόδειγμα DF, ακόμη και για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και (κυρίως), 

η τάση του ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητάς του στα επίπεδα, έστω οριακά, υπό το 

πρώτο υπόδειγμα DF και για την πλέον 'συντηρητική' επιλογή επιπέδου στατιστικής 

σημαντικότητας (10%). Επίσης, η σχετική 'δυσκολία' τού ελέγχου KPSS ν' αποφασίσει υπέρ 

της μη στασιμότητας του GDS/GDP στα επίπεδα (μόνο για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές 

επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας).  

Τελικά, εφόσον δεχτούμε τελικά ότι το GDS/GDP είναι μη στάσιμο στα επίπεδα, 

προβληματίζουν ιδιαίτερα τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF στις πρώτες διαφορές των 

παρατηρήσεων: ενώ για μικρούς αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης ο έλεγχος αποφασίζει 

υπέρ της στασιμότητας, για μεγαλύτερους αριθμούς συμπεριληφθέντων όρων χρονικής 

υστέρησης αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας, αφήνοντας υπόνοιες περί 

τού ότι ενδεχομένως, το GDS/GDP είναι μέγεθος ολοκληρωμένο δεύτερου βαθμού. Το 

γεγονός αυτό έρχεται σ' ευθεία αντίθεση με τη συστηματική απόφαση των ελέγχων PP και 

KPSS υπέρ της μη στασιμότητας της χρονοσειράς στα επίπεδα. 

Πάντως, οι ενδείξεις υπέρ του ότι GFCF/GDP και GDS/GDP είναι αμφότερα ολοκληρωμένα 

πρώτου βαθμού φαίνεται πως υπερισχύουν και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θ' ακολουθήσουμε 

παρακάτω τη διαδικασία EG για τον έλεγχο συνολοκλήρωσής τους. 
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Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε και τη μέθοδο ARDL για τη συνολοκλήρωση, λόγω τού ότι 

αυτή δεν προαπαιτεί τα υπό εξέταση μεγέθη να είναι αμφότερα ίδιου βαθμού ολοκλήρωσης. 

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως κι αυτή η μέθοδος προϋποθέτει πως οι υπό εξέταση 

μεταβλητές είναι αποκλειστικά I(0), I(1) ή ένας συνδυασμός των δύο. Δεν μπορεί ούτε αυτή 

να περιλάβει περιπτώσεις μεταβλητών I(2) (Pesaran και Pesaran, 1997, σ. 303). Πάντως, σε 

κάθε περίπτωση, η ARDL μεθοδολογία παρουσιάζεται ως ελκυστική και για το ότι 

ενσωματώνει κι όρους χρονικής υστέρησης των υπό εξέταση μεταβλητών, στρατηγική 

ενδεικνυόμενη ίσως, για περιπτώσεις όπου έχει εντοπισθεί αυτοσυσχέτιση των 

υπολειμματικών όρων, όπως πράγματι έχει συμβεί στην περίπτωση των δεδομένων μας για 

τη Φινλανδία. 

 

6.1.3 Έλεγχοι συνολοκλήρωσης των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

6.1.3.1 Μέσω της διαδικασίας δύο βημάτων των Engle και Granger (EG) 

Στο σημείο αυτό, παραπέμπουμε στον Πίνακας 6-1, ο οποίος περιέχει τ' αποτελέσματα της 

παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 4-1.  

Σύμφωνα με τη διαδικασία EG, φυλάσσουμε τους υπολειμματικούς όρους τής παραπάνω 

παλινδρόμησης κι εν συνεχεία, εξετάζουμε τη στασιμότητα των εν λόγω υπολειμματικών 

όρων μέσω ενός ελέγχου ADF της μορφής: tt

n

i
itt eee   


  1

1
11 ˆˆˆ . Δε 

συμπεριλαμβάνουμε σταθερή ή τάση, διότι ακριβώς πρόκειται για υπολειμματικούς όρους 

(Asteriou, 2006, σ. 338). 

Σημειωτέον, ότι οι κρίσιμες τιμές, ειδικά για τον έλεγχο ADF της παραπάνω μορφής 

διαφέρουν από τις παραδοσιακές κρίσιμες τιμές του ελέγχου. Στους ελέγχους που 

ακολουθούν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές που παρατίθενται στον Πίνακα 17.1 του Asteriou 

(2006, σ. 338). 
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Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC κι 

επιλέγοντας την τρίτη επιλογή τής εφαρμογής EViews (χωρίς σταθερή και χωρίς τάση): 

Null Hypothesis: RESID_EG_GFCF has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.923170  0.0531 
Test critical values: 1% level  -2.636901  

 5% level  -1.951332  
 10% level  -1.610747  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-1.92317) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (-4.07, -3.37 και -3.3 

αντίστοιχα) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη 

στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Null Hypothesis: RESID_EG_GFCF has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.240688  0.1924 
Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  
 10% level  -1.610211  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.24068) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (-3.73, -

3.17 και -2.91 αντίστοιχα) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

(μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Null Hypothesis: RESID_EG_GFCF has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.945505  0.2988 
Test critical values: 1% level  -2.650145  

 5% level  -1.953381  
 10% level  -1.609798  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και στην περίπτωση όπου p = 5, η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-0.9455) είναι 

μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα 



Φινλανδία, 1975-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           377 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (-3.73, -3.17 και -2.91 αντίστοιχα) και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Ακολουθεί πίνακας με τ' αποτελέσματα των ελέγχων ADF για τους υπολειμματικούς όρους 

της παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-1: 

Φινλανδία, 1975-2008: Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τους 
υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 6-1 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 3 5 
  -1.92317 

(SBC) 
-1.24068 -0.9455 

3ο υπόδειγμα DF 

1% -4.07 
( 0H ) 

-3.73 
( 0H ) 

-3.73 
( 0H ) 

5% -3.37 
( 0H ) 

-3.17 
( 0H ) 

-3.17 
( 0H ) 

10% -3.3 
( 0H ) 

-2.91 
( 0H ) 

-2.91 
( 0H ) 

Ο έλεγχος ADF αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας των υπολειμματικών 

όρων τής Εξίσωση 6-1, γεγονός που σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της μη 

συνολοκλήρωσης επένδυσης - αποταμίευσης για τη Φινλανδία γίνεται αποδεκτή, σύμφωνα με 

τη διαδικασία EG. Εναλλακτικά μπορούμε να πούμε ότι η σχέση 

   GDPGDSGDPGFCF 0.7757540.169985   (όπως αυτή προέκυψε από τον Πίνακας 

6-1), δεν αποτελεί μία μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.  

Σε σχέση με την ανάλυσή μας που έχει προηγηθεί, μπορούμε να πούμε ότι η τιμή 0.775754, 

την οποία είχαμε λάβει στον Πίνακας 6-1 για το συντελεστή  , δεν αντιστοιχεί στην 

πραγματική σχέση που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση στην περίπτωση της Φινλανδίας 

κατά το διάστημα 1975-2009 κι ότι πιο αντιπροσωπευτική είναι η σαφώς χαμηλότερη τιμή 

του Πίνακας 6-3 (0.396179), η οποία είχε προκύψει με την ενσωμάτωση των δύο όρων 

AR(1) και AR(2) στο αρχικό υπόδειγμά μας ή η τιμή 0.526535 του Πίνακας 6-37, η οποία 

προκύπτει όταν ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε το μέγεθος MGFCF. Οι 

χαμηλότερες αυτές τιμές σχέσης μεταξύ ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης κι ακαθάριστης 

εγχώριας αποταμίευσης θα επιβεβαιώνονταν από την έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ 

τους, την οποία βρίσκουμε στο παρόν υποκεφάλαιο μέσω της διαδικασίας δύο βημάτων EG. 

Επομένως, το εύρημα των FH περί της ύπαρξης μίας σχέσης κατά προσέγγιση 'ένα-προς-

ένα', μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης διαψεύδεται μέχρι το σημείο αυτό της ανάλυσής 

μας, για την περίπτωση της Φινλανδίας. 
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6.1.3.2 Με βάση τη μεθοδολογία ARDL 

Χρησιμοποιούμε εν συνεχεία ένα υπόδειγμα ARDL, παρόμοιο μ' αυτό που προτείνουν οι 

Pesaran και Pesaran (1997, σ. 304): 

       

  tt

tit
i

iit
i

it

uGDPGDS

GDPGFCFGDPGDSDdGDPGFCFDbGDPGFCFD














12

11

5

0

5

1
0



  

Εξίσωση 6-2 

Θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με πέντε (5) για τις 

διαφορές των μεταβλητών, για τον ίδιο λόγο που το έχουμε πράξει κι αλλού στην εμπειρική 

μας ανάλυση. 

Στο υπόδειγμα εκτίμησης της Εξίσωση 6-2 συμπεριλαμβάνουμε και τις τρέχουσες τιμές τού 

μεγέθους τού όρου   itGDPGDSD  , επιτρέποντας στο i να λάβει και την τιμή 0, διότι όπως 

έχουμε εξηγήσει κι αλλού, με βάση τη θεωρία του 'παράδοξου FH', έχουμε κάθε λόγο να 

πιστεύουμε εξ αρχής, ότι η εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση αποτελεί τη μεταβλητή η 

οποία επηρεάζει μακροπρόθεσμα το μέγεθος της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης. 

Μέσω της εφαρμογής Microfit 4.0, υπολογίζουμε αρχικά το στατιστικό F, με βάση το οποίο 

διενεργείται ο βασικός έλεγχος συνολοκλήρωσης της μεθόδου ARDL: 

Διενεργούμε αρχικά μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για την εξίσωση παλινδρόμησης 
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Εν συνεχεία, προσθέτουμε στο υπόδειγμα αυτό, ως επιπλέον όρους, τους 

  11 tGDPGFCF και   12 tGDPGDS , ώστε να ελέγξουμε, μέσω του F-στατιστικού, τη 

μηδενική υπόθεση 0: 210  H , ότι δηλαδή οι όροι του μηχανισμού διόρθωσης λάθους 

(Error Correction) του υποδείγματος ARDL ισούνται με το μηδέν, μ' άλλα λόγια, ότι δεν 

υπάρχει μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία να συνδέει τα μεγέθη  

GDPGFCF  και GDPGDS .  

Λαμβάνουμε τιμή για το F-στατιστικό ίση με 6.2403. Από τον πίνακα F των Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 479), για αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών k = 1, όπως ισχύει στην 

περίπτωσή μας, τα δύο όρια (bounds), για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95%, για την 

περίπτωση κατά την οποία συμπεριλαμβάνουμε μία σταθερή αλλά όχι και τάση, είναι 4.934 

και 5.764. Επειδή είναι 6.2403 > 5.764, συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση της μη 

ύπαρξης μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών μας 

απορρίπτεται σ' επίπεδο σημαντικότητας 95%. 
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Προκειμένου στη συνέχεια να ελέγξουμε τη σημαντικότητα των 'μεταβλητών επιπέδων με 

όρους χρονικής υστέρησης' (   1tGDPGFCF  και   1tGDPGDS ) επί της ανεξάρτητης 

μεταβλητής   itGDPGDSD  , επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο F, αντικαθιστώντας όπου 

 tGDPGFCFD  με  tGDPGDSD  στην Εξίσωση 5-4 κι επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 

που ακολουθήσαμε παραπάνω. Ευνόητο είναι, ότι σ' αυτήν την περίπτωση, 

συμπεριλαμβάνουμε τις τρέχουσες τιμές του όρου   itGDPGFCFD   

(   it
i

i GDPGFCFDb 



5

0

) και παραλείπουμε αυτές του όρου   itGDPGDSD   

(   it
i

i GDPGDSDd 



5

1

). 

Αυτήν τη φορά, λαμβάνουμε τιμή F-στατιστικού ίση με 6.0859. Η τιμή αυτή είναι και πάλι 

υψηλή (6.0859 > 5.764) και βρίσκεται πολύ κοντά στην τιμή 6.2403, την οποία λάβαμε όταν 

ως εξαρτημένη μεταβλητή στην αρχική ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιήσαμε την 

 tGDPGFCFD . Η μηδενική υπόθεση ότι 0: 210  H  απορρίπτεται και σ' αυτήν την 

περίπτωση και το συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι οι 'μεταβλητές επιπέδων' 

  1tGDPGFCF  και   1tGDPGDS  είναι στατιστικά σημαντικές και στην περίπτωση κατά 

την οποία ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε την  tGDPGDSD  Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 306). 

Τόσο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την 

  1tGDPGFCF , όσο και στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε την 

  1tGDPGDS , ο έλεγχος F παράγει τιμές ανώτερες του άνω ορίου των κρίσιμων τιμών των 

Pesaran και Pesaran (1997), υπονοώντας ότι υπάρχει μία μακροπρόθεσμου χρονικού 

ορίζοντα σχέση που συνδέει τα μεγέθη GDPGFCF  και GDPGDS , ανεξαρτήτως της 

'φοράς' της εξίσωσης εκτίμησης που θα χρησιμοποιήσουμε. Το παράδοξο αυτό αποτέλεσμα 

θα μπορούσε ίσως να σημαίνει την ύπαρξη ενδογένειας στη σχέση επένδυσης-αποταμίευσης 

στην περίπτωση της Φινλανδίας. 

Διατυπωμένο κάπως διαφορετικά, το παραπάνω εύρημα της αμφίδρομης μακροπρόθεσμης 

σχέσης επένδυσης κι αποταμίευσης για τη Φινλανδία, σημαίνει ότι η μεταβλητή GDPGDS  

αποτελεί το μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της GDPGFCF , αλλά κι 

αντίστροφα: η GDPGFCF  αποτελεί το μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της 
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GDPGDS . Το αποτέλεσμα είναι αντιφατικό ή τουλάχιστον καθόλου διαφωτιστικό για την 

ισχύ ή μη του 'παράδοξου' FH, στην περίπτωση της Φινλανδίας. 

Σε κάθε περίπτωση, το κρίνουμε ως αποτρεπτικό για τη συνέχιση της μεθοδολογίας ARDL, 

σύμφωνα με τη συλλογιστική και των ίδιων των Pesaran και Pesaran (1997) στο αντίστοιχο 

παράδειγμά τους (σ. 306) 93. Είναι πιθανό τελικά κάποιο από τα δύο μεγέθη (ή και τα δύο) να 

είναι ολοκληρωμένο δεύτερου βαθμού (σύμφωνα και με τις σχετικές ενδείξεις που λάβαμε 

από τους ελέγχους στασιμότητάς τους στην υποενότητα 6.1.2.3), οδηγώντας στα 

δυσερμήνευτα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν. 

Θ' απαιτηθούν οι επιπλέον έλεγχοι στασιμότητας του CAB της Φινλανδίας, της αφαίρεσης 

των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) από το GFCF και της αφαίρεσης των εισαγωγών 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων από το GFCF, ώστε σε συνδυασμό με την ανάλυση που έχει 

προηγηθεί, να εξαχθούν πιο πλήρη συμπεράσματα γύρω από την πραγματική σχέση που 

συνδέει επένδυση κι αποταμίευση, στην περίπτωση της Φινλανδίας. 

 

6.2 Φινλανδία, 1975-2009: Έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου 

Τρεχουσών Συναλλαγών (CAB) 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2009: 

                                                      
93 Ακολουθώντας το υπόδειγμα ανάλυσης ARDL των Pesaran και Pesaran (1997, σ.σ. 304-308), θα 
μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει μία μακροπρόθεσμη σχέση επένδυσης - αποταμίευσης κι 
ότι το μέγεθος GDS/GDP αποτελεί το 'μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα' ('long-run forcing 
variable) τού μεγέθους GFCF/GDP, εάν είχαμε λάβει μία τιμή F-στατιστικού μεγαλύτερη του άνω 
ορίου των κρίσιμων τιμών χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το   1tGDPGFCF  και μία 

τιμή F-στατιστικού μικρότερη του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη 
μεταβλητή το   1tGDPGDS . Στην ανάλυσή μας, ισχύει η πρώτη συνθήκη, όμως όπως είδαμε, 

λαμβάνουμε επίσης τιμή F-στατιστικού μεγαλύτερη του άνω ορίου των σχετικών κρίσιμων τιμών και 
στη δεύτερη περίπτωση και γι' αυτόν το λόγο, θεωρούμε πως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για 
την ακριβή σχέση (και τη συγκεκριμένη φορά της) που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση, οπότε 
επιφυλασσόμαστε, μέχρις ότου ολοκληρωθούν κι οι λοιποί έλεγχοι ισχύος τού 'παράδοξου FH' για τη 
Φινλανδία. 
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Φινλανδία, 1975-2009: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος ADF στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 5 9 
  -2.12319 

(SBC) 
-1.84731 -1.40787 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.639407 
( 0H ) 

-3.679322 
( 0H ) 

-3.724070 
( 0H ) 

5% -2.951125 
( 0H ) 

-2.967767 
( 0H ) 

-2.986225 
( 0H ) 

10% -2.614300 
( 0H ) 

-2.622989 
( 0H ) 

-2.632604 
( 0H ) 

 
 

-1.65832 -1.72656 -2.39683 
(AIC) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.252879 
( 0H ) 

-4.309824 
( 0H ) 

-4.374307 
( 0H ) 

5% -3.548490 
( 0H ) 

-3.574244 
( 0H ) 

-3.603202 
( 0H ) 

10% -3.207094 
( 0H ) 

-3.221728 
( 0H ) 

-3.238054 
( 0H ) 

Πίνακας 6-21: Φινλανδία, 1975-2009. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP. 
Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 
(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που διενεργήσαμε, 

για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την περίπτωση της 

Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2009: 
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Φινλανδία, 1975-2009: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος PP στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 2 5 

  -2.15933 
-2.20902 

(NW) 
-2.25357 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.639407 

( 0H ) 
-3.639407 

( 0H ) 
-3.639407 

( 0H ) 

5% 
-2.951125 

( 0H ) 
-2.951125 

( 0H ) 
-2.951125 

( 0H ) 

10% 
-2.614300 

( 0H ) 
-2.614300 

( 0H ) 
-2.614300 

( 0H ) 

  1.84029 -2.01788 -2.15292 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.252879 

( 0H ) 
-4.252879 

( 0H ) 
-4.252879 

( 0H ) 

5% 
-3.548490 

( 0H ) 
-3.548490 

( 0H ) 
-3.548490 

( 0H ) 

10% 
-3.207094 

( 0H ) 
-3.207094 

( 0H ) 
-3.207094 

( 0H ) 

Πίνακας 6-22: Φινλανδία, 1975-2009. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP. Πηγή: 
Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, (airi.heikkila@bof.fi) 

Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς CAB/GDP, για την 

περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2009: 
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Φινλανδία, 1975-2009: Χρονοσειρά CAB/GDP - Έλεγχος KPSS στα 
επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 4 5 
  1.07681 

0.51481 
(NW) 

0.45244 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 0H )* 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.15468 0.08655 0.08147 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 6-23: Φινλανδία, 1975-2009. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά CAB/GDP. 
Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 
(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα της ανάλυσης που έχει 

προηγηθεί
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Πίνακας 6-24: Φινλανδία, 1975-2009. Αποτελέσματα ελέγχων στασιμότητας για το μέγεθος CAB/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets 
and Statistics), May, 4, 2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

 

Φινλανδία, 1975-2009:  CAB/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0 

(SBC) 
-2.12319 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.15933 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 1.07681 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.84731 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 

(NW) 
-2.20902 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 

(NW) 
0.51481 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

9 -1.40787 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.25357 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.45244 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -1.65832 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 1.84029 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.15468 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

5 -1.72656 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

2 -2.01788 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.08655 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

9 

(AIC) 
-2.39683 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.15292 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 0.08147 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
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6.2.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων ελέγχων στασιμότητας του μεγέθους 
CAB/GDP, για τη Φινλανδία 

Συνολικά, όσον αφορά στ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας του μεγέθους 

CAB/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για τη Φινλανδία και τη χρονική περίοδο 1975-

2009, παρατηρούμε τα εξής: 

Τόσο ο έλεγχος ADF, όσο κι ο PP, αποφασίζουν συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας 

του μεγέθους στα επίπεδα. Ο έλεγχος KPSS ωστόσο, παράγει πιο αντιφατικά αποτελέσματα, 

αποφασίζοντας κυρίως υπό το δεύτερο, αλλά ακόμη κι υπό το πρώτο υπόδειγμα DF (το 

οποίο, υπενθυμίζουμε, είναι κι αυτό που περισσότερο μάς ενδιαφέρει, δεδομένου ότι 

εξετάζουμε μεταβλητές οικονομικού χαρακτήρα), υπέρ της στασιμότητας του μεγέθους στα 

επίπεδα, κυρίως για τους μεγαλύτερους αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης και για τις 

λιγότερο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας.  

Ακριβώς αυτό το γεγονός, ότι δηλαδή για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων 

στατιστικής σημαντικότητας (5% και 10%) κι υπό το πρώτο υπόδειγμα DF (το οποίο είναι 

και το πιο σημαντικό), ο έλεγχος KPSS αποφασίζει επίσης υπέρ της μη στασιμότητας του 

CAB/GDP στα επίπεδα, ανεξαρτήτως αριθμού όρων χρονικής υστέρησης που 

συμπεριλαμβάνουμε, μάς οδηγεί στο να θεωρήσουμε τελικά, ότι το CAB/GDP είναι μέγεθος 

μη στάσιμο στα επίπεδα. 

Η μη στασιμότητα του CAB/GDP, σημαίνει εντός του θεωρητικού πλαισίου του 'παράδοξου 

FH' ότι δεν υπάρχει94 μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία να συνδέει τις 

δύο συνιστώσες του CAB/GDP, δηλαδή, την ακαθάριστη εγχώρια αποταμίευση (GDS/GDP) 

και την ακαθάριστη εγχώρια επένδυση (η οποία εν προκειμένω μετράται από το μέγεθος 

GFCF/GDP), όπως είχαν εικάσει αρχικά οι FH (1980). 

 

                                                      
94 Βέβαια, οι Coakley et al. (1998, σ. 180) σημειώνουν ότι η στασιμότητα του CAB/GDP είναι 
δυνατόν να ερμηνευθεί με δύο εκ διαμέτρου αντίθετους τρόπους: είτε ως επιβεβαίωση του παράδοξου 
FH (κι άρα, ως ένδειξη μίας χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου, είτε ως μία ένδειξη της ισχύος 
του διαχρονικού περιορισμού του προϋπολογισμού της οικονομίας, η οποία δεν αποκλείει την 
παράλληλη ύπαρξη ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου. Στην παρούσα διατριβή, 
χρησιμοποιούμε τη στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών ως ένδειξη ισχύος του 
'παράδοξου FH' και συνεπώς, θεωρούμε ένα μη στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ως μη 
συγκλίνον μακροπρόθεσμα προς μία σταθερά. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του σημαίνει, ότι και τα 
δύο συστατικά του μέρη (επένδυση κι αποταμίευση) δε συνολοκληρώνονται σε μακροπρόθεσμο 
χρονικό ορίζοντα. Μ' άλλα λόγια, αντιμετωπίζουμε ένα μη στάσιμο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
ως μία ένδειξη ενός υψηλού βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου (όπως θεωρούμε πως συμβαίνει 
στην υπό εξέταση περίπτωση της Φινλανδίας).  
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6.3 Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων από το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου 

((GFCF - FDI)/GDP) 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στην αφαίρεση του μεγέθους των άμεσων ξένων επενδύσεων 

(FDI) από το μέγεθος του σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF), 

προκειμένου ν' απομονώσουμε το σκέλος εκείνο του GFCF, το οποίο αποτελείται αμιγώς 

από εγχώρια κεφάλαια, ώστε τελικά να είμαστε βέβαιοι πως εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ 

εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης κι εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης.  

 

6.3.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Το διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων σ' απόλυτους 

όρους) μεγεθών του ΑΕΠ (GDP), της Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης (GDS) και του 

Σχηματισμού Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου, αφού αφαιρεθούν απ' αυτό οι Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις (GFCF - FDI), για τη Φινλανδία, και το χρονικό διάστημα 1975-2008: 
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Σχήμα 6-7: Φινλανδία,  1975-2008.  Η πορεία των μεγεθών GDP, GDS και (GFCF-FDI) 

Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών (GFCF-FDI) και GDS, 

εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας, κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα (1975-2008): 
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Σχήμα 6-8: Φινλανδία, 1975-2008.  Η πορεία των μεγεθών GDS και (GFCF-FDI) ως ποσοστών επί 
του GDP   

Το Σχήμα 6-8 είναι παρεμφερές με το αντίστοιχο Σχήμα 6-2 της Ενότητας 6.1.1.  

Για τους ίδιους λόγους που το είχαμε πράξει και στην Ενότητας 6.1.1, παραθέτουμε επίσης 

διάγραμμα, το οποίο εμφανίζει ταυτόχρονα, για λόγους σύγκρισης, τα μεγέθη (GFCF - 

FDI)/GDP, GDS/GDP και CAB/GDP: 
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Σχήμα 6-9: Φινλανδία,  1975-2008.  Τα μεγέθη GDS, (GFCF-FDI) και CAB ως ποσοστά επί του GDP   

Με μία πρώτη οπτική επόπτευση, το Σχήμα 6-9 δε διαφοροποιεί ιδιαίτερα την εικόνα που 

μάς είχε δώσει το Σχήμα 6-3. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τ' αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης επί του 

κλασσικού FH υποδείγματος, της μορφής: 

   GDPGDSGDPFDIGFCF   : 

Εξίσωση 6-3 
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Dependent Variable: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/29/10   Time: 19:51 
Sample: 1975 2008 
Included observations: 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.145125 0.011377 12.75553 0.0000 
GDS_TO_GDP 0.905053 0.129870 6.968910 0.0000 

R-squared 0.602809     Mean dependent var 0.210002 
Adjusted R-squared 0.590396     S.D. dependent var 0.059591 
S.E. of regression 0.038138     Akaike info criterion -3.638180 
Sum squared resid 0.046545     Schwarz criterion -3.548394 
Log likelihood 63.84906     F-statistic 48.56571 
Durbin-Watson stat 0.735282     Prob(F-statistic) 0.000000 
Πίνακας 6-25: Φινλανδία, 1975-2008. Αποτελέσματα παλινδρόμησης επί της σχέσης της Εξίσωση 
6-3.  Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 
(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα δείχνουν να επαληθεύουν το 'παράδοξο FH' στην περίπτωση 

της Φινλανδίας: ο συντελεστής 'κατακράτησης των ίδιων αποταμιευτικών πόρων' (  ), όταν 

χρησιμοποιούμε ως μέτρο της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης το μέγεθος (GFCF-

FDI)/GDP, προσεγγίζει πράγματι τη μονάδα, σύμφωνα με το κλασσικό εύρημα των FH 

(1980), λαμβάνοντας εκτιμηθείσα τιμή ίση με 0.90505, η οποία επιπλέον είναι και 

στατιστικά σημαντική (μηδενική p-value για το αντίστοιχο t-στατιστικό). 

Η προσαρμογή τού υποδείγματος της Εξίσωση 6-3 εμφανίζεται, με βάση την τιμή του 2R , 

μικρότερη τής αντίστοιχης που είχαμε λάβει από την παλινδρόμηση της Εξίσωση 6-1 

(0.602809 < 0.784936). 

Η τιμή τού στατιστικού DW εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη της 

Εξίσωση 6-1 (0.735282 > 0.436134), συνεχίζοντας όμως να υπονοεί την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, μικρότερου βαθμού ωστόσο, αφότου έχουμε 

αφαιρέσει το FDI από το GFCF. 

Ωστόσο, οι μικρότερες τιμές των κριτηρίων AIC και SBC του Πίνακας 6-1 (-4.823980 και -

4.734194 αντίστοιχα), συγκρινόμενες μ' αυτές του Πίνακας 6-25 (-3.638180 και -3.548394 

αντίστοιχα), υπονοούν πως ο ορισμός υποδείγματος της Εξίσωση 6-1 είναι καλύτερος αυτού 

της Εξίσωση 6-3. 

Διενεργώντας εν συνεχεία έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 , λαμβάνουμε τα εξής 

αποτελέσματα: 
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Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 0.534497 (1, 32) 0.4700
Chi-square 0.534497 1 0.4647
Πίνακας 6-26: Έλεγχος Wald για τον περιορισμό β = 1 

Η p-value του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση 

1:0 H , ισούται με 0.47 κι επομένως η εν λόγω μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή 

ξεκάθαρα (0.47 > 0.05 ή 47% > 5%). Συνεπώς, ο συντελεστής   εμφανίζεται ως ίσος με τη 

μονάδα, με βάση τον έλεγχο Wald. 

Προκειμένου να εξετάσουμε καλύτερα την πιθανότητα ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 6-3, γεγονός που θα ακύρωνε τ' αποτελέσματα του 

Πίνακας 6-25, παραθέτουμε αρχικά ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων τής 

παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-3, με τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές της 

εξαρτημένης μεταβλητής: 
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Σχήμα 6-10: Φινλανδία, 1975-2008. Υπολειμματικοί όροι, πραγματικές κι εκτιμηθείσες τιμές για την 
Εξίσωση 6-3 

Το διάγραμμα του Σχήμα 6-10 κάνει σαφή τη συνέχιση ύπαρξης θετικής αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 6-3 (οι τρέχουσες παρατηρήσεις των 

υπολειμματικών όρων έχουν γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της προηγούμενης 

περιόδου) (Asteriou, 2006, σ.σ. 141, 142). 

Παραθέτουμε επίσης ένα διάγραμμα των υπολειμματικών όρων της τρέχουσας χρονικής 

περιόδου (RESID), έναντι των υπολειμματικών όρων της προηγούμενης χρονικής περιόδου 

(RESID(-1)): 
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Σχήμα 6-11: Φινλανδία, 1975-2008. Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 
'RESID'  της Εξίσωση 6-3 

Από το διάγραμμα αυτό λαμβάνουμε επιπρόσθετες ενδείξεις για την ύπαρξη θετικής 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους και μάλιστα θετικής (Κάτος, 2004, σ.σ. 429, 

448, 449). 

Εν συνεχεία, προχωρούμε σ' έναν πιο συστηματικό έλεγχο ισχύος των στοχαστικών 

υποθέσεων του υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-3. 

 

6.3.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρατίθενται παρακάτω τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 6-3: 
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Series: Residuals
Sample 1975 2008
Observations 34

Mean      -2.74E-17
Median   0.009352
Maximum  0.073595
Minimum -0.085542
Std. Dev.   0.037556
Skewness  -0.495531
Kurtosis   2.844324

Jarque-Bera  1.425789
Probability  0.490223

 

Σχήμα 6-12: Έλεγχος κανονικότητας JB για την Εξίσωση 6-3 

Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή 

  425789.199147,522
5,0  , η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών 

όρων, την οποία υπονοεί ο έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, 
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γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value (0.490223 > 0,05 ή 49,02% 

> 5%). Επομένως, η υπόθεση της κανονικότητας των υπολειμματικών όρων ισχύει στην 

περίπτωσή μας.  

 

6.3.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους  

Παρατίθενται παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου για διαδοχικές τιμές 

τού αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Για p = 2: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 11.42585     Probability 0.000205
Obs*R-squared 14.70072     Probability 0.000642

Η πολύ χαμηλή p-value του LM στατιστικού (0.000642) σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση 

της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης απορρίπτεται ξεκάθαρα, για p = 2. 

Πάντως, μόνο ο συντελεστής του πρώτου όρου υστέρησης των υπολειμματικών όρων του 

ελέγχου εμφανίζεται ως στατιστικά σημαντικά διαφορετικός του μηδενός (με p-value για το 

αντίστοιχο t-στατιστικό ίση με 0.0166) κι επομένως, είναι πιθανό η αυτοσυσχέτιση στο 

υπόδειγμά μας να είναι τελικά 1ου μόνο βαθμού: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.003266 0.008892 -0.367245 0.7160 
GDS_TO_GDP 0.041802 0.101448 0.412054 0.6832 

RESID(-1) 0.475544 0.187380 2.537861 0.0166 
RESID(-2) 0.249916 0.196625 1.271027 0.2135 

Επαναλαμβάνοντας λοιπόν τον έλεγχο για p = 1, λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 20.82275     Probability 0.000075
Obs*R-squared 13.66144     Probability 0.000219

Για p = 1, η p-value του LM στατιστικού (0.000219) είναι και πάλι αρκετά μικρή, ώστε ν' 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης και μάλιστα, είναι 

σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη που είχαμε λάβει για p = 2 (0.000642). 

Επιπλέον, η τιμή τού t-στατιστικού τού συντελεστή τού πρώτου (και μοναδικού σ' αυτήν την 

περίπτωση) όρου χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών όρων, είναι μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη που είχαμε λάβει στην περίπτωση όπου p = 2 (4.563196 > 2.537861): 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -0.002448 0.008957 -0.273342 0.7864 
GDS_TO_GDP 0.036656 0.102368 0.358084 0.7227 

RESID(-1) 0.636490 0.139483 4.563196 0.0001 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           392 

Επομένως, η αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων του υποδείγματός μας είναι τελικά 

1ου μόνο βαθμού. 

Συγκρίνοντας τ' αποτελέσματα του ελέγχου BG για την περίπτωση κατά την οποία ως 

υπόδειγμα εκτίμησης χρησιμοποιείται αυτό της Εξίσωση 6-3, σε σχέση με τ' αντίστοιχα της 

Εξίσωση 6-1, είναι σαφές, ότι το υπόδειγμα της Εξίσωση 6-3 είναι βελτιωμένο όσον αφορά 

στο βαθμό αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων (αυτοσυσχέτιση 1ου έναντι 2ου 

βαθμού). 

   

Έλεγχος Ljung-Box (LB) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς 
όρους 

Η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η έλλειψη αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους. Η εφαρμογή EViews προτείνει αυτόματα αριθμό υστερήσεων ίσο 

με 16. Οι p-values που παράγει ο έλεγχος για τον παραπάνω αριθμό υστερήσεων είναι όλες 

τους ίσες με το μηδέν, γεγονός το οποίο σημαίνει τη συστηματική απόρριψη της μηδενικής 

τής μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης κι υπ' αυτήν την έννοια, παραπέμπει στην ύπαρξη 

σημαντικής αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους της παλινδρόμησης επί της 

Εξίσωση 6-3. 

Συνολικά επομένως, τόσο ο έλεγχος BG, όσο κι ο LB, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την 

ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους και συνεπώς, τ' αποτελέσματα της 

αρχικής παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-3, όπως αυτά είχαν παρατεθεί στον Πίνακας 6-25 θα 

πρέπει να θεωρηθούν ως μη ισχύοντα. 

 

Απαλοιφή της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων 

Στη συνέχεια, προκειμένου ν' απαλείψουμε την αυτοσυσχέτιση 1ου βαθμού που 

διαπιστώσαμε παραπάνω, προσθέτουμε έναν όρο AR(1) στην Εξίσωση 6-3 κι 

επανεκτιμούμε. Τ' αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 
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Dependent Variable: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/29/10   Time: 21:04 
Sample(adjusted): 1976 2008 
Included observations: 33 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 20 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.177521 0.026712 6.645682 0.0000 
GDS_TO_GDP 0.316168 0.205338 1.539742 0.1341 

AR(1) 0.796913 0.101068 7.884958 0.0000 

R-squared 0.782398     Mean dependent var 0.206666 
Adjusted R-squared 0.767891     S.D. dependent var 0.057201 
S.E. of regression 0.027558     Akaike info criterion -4.258533 
Sum squared resid 0.022783     Schwarz criterion -4.122487 
Log likelihood 73.26579     F-statistic 53.93307 
Durbin-Watson stat 2.461231     Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots        .80 
Πίνακας 6-27: Αποτελέσματα της παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-3, με την προσθήκη ενός όρου 
AR(1). Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 
(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Τ' αποτελέσματα του Πίνακας 6-27 δείχνουν ότι η τιμή τού συντελεστή τού όρου AR(1) που 

έχει συμπεριληφθεί είναι υψηλή και στατιστικά σημαντική (0.796913, με μηδενική p-value 

για το αντίστοιχο t-στατιστικό), επιβεβαιώνοντας κατ' αρχάς την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους της Εξίσωση 6-3, την οποία διαπιστώσαμε και παραπάνω. 

Η τιμή τού στατιστικού DW (2.461231) εμφανίζεται πολύ υψηλότερη της αντίστοιχης της 

απλής παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-3 (0.735282) κι υπονοεί την έλλειψη, πλέον, 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους (τιμή στατιστικού πολύ κοντά στο 2). 

Οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC (-4.258533 και -4.122487 αντίστοιχα) είναι σαφώς 

μικρότερες από τις αντίστοιχες του Πίνακας 6-25 (-3.638180 και -3.548394 αντίστοιχα) κι 

επομένως, το υπόδειγμα το οποίο ενσωματώνει κι έναν όρο AR(1) είναι πιο αποτελεσματικό 

από το απλό υπόδειγμα FH της Εξίσωση 6-3 και θα πρέπει να προτιμηθεί. 

Με την εξάλειψη της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων από την Εξίσωση 6-3, 

λαμβάνουμε τελικά τιμή για το συντελεστή   πολύ μικρότερη της τιμής που λάβαμε στον 

Πίνακας 6-25 (0.316168 < 0.90505), η οποία είναι επιπλέον μικρότερη κι από την 

αντίστοιχη τιμή του Πίνακας 6-3 (0.396179), την οποία είχαμε λάβει προσθέτοντας στο 

υπόδειγμα της Εξίσωση 6-1 έναν όρο AR(1) κι έναν AR(2). Το γεγονός αυτό σημαίνει, 

αφενός ότι οι υψηλές τιμές συντελεστή   που είχαμε λάβει με τα υποδείγματα της Εξίσωση 

6-1 και της Εξίσωση 6-3 οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς τους όρους (2ου  και 1ου βαθμού, αντίστοιχα) κι αφετέρου, ότι ειδικά ο 

δεύτερος εκ των παραπάνω ορισμών υποδείγματος (της αφαίρεσης του FDI από το GFCF) 
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οδηγεί σε πολύ μικρότερη της μονάδας σχέση επένδυσης-αποταμίευσης, όταν απαλείψουμε 

την αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών του όρων. 

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) στο υπόδειγμα της 

Εξίσωση 6-1, παράγει τιμές για τα κριτήρια AIC και SBC (-6.11013 και -5.92691 

αντίστοιχα), οι οποίες είναι ακόμη μικρότερες απ' αυτές που παράγονται όταν 

χρησιμοποιούμε ως υπόδειγμα εκτίμησης αυτό της Εξίσωση 6-3 με την ενσωμάτωση ενός 

όρου AR(1)  (-4.25853 και -4.12248 αντίστοιχα), γεγονός που σημαίνει ότι η εξάλειψη της 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων (η οποία ούτως ή άλλως αποτελεί κοινό 

παράγοντα και των δύο υποδειγμάτων), γίνεται κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό με την 

ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) στο κλασσικό υπόδειγμα FH, εν συγκρίσει με το υπόδειγμα 

το οποίο αφαιρεί το FDI από το GFCF. 

 

6.3.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

Εξίσωση 6-3. Συμπεριλαμβάνοντας μόνο έναν όρο 2Ŷ , λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 2.335208     Probability 0.136619 
Log likelihood ratio 2.469316     Probability 0.116088 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/29/10   Time: 21:18 
Sample: 1975 2008 
Included observations: 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.077792 0.045451 1.711562 0.0970 
GDS_TO_GDP -0.458633 0.901409 -0.508795 0.6145 

FITTED^2 3.574967 2.339425 1.528139 0.1366 

R-squared 0.630633     Mean dependent var 0.210002 
Adjusted R-squared 0.606803     S.D. dependent var 0.059591 
S.E. of regression 0.037367     Akaike info criterion -3.651984 
Sum squared resid 0.043284     Schwarz criterion -3.517305 
Log likelihood 65.08372     F-statistic 26.46367 
Durbin-Watson stat 0.889009     Prob(F-statistic) 0.000000 
Πίνακας 6-28: Φινλανδία, 1975-2008. Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey RESET για ορθό ορισμό 
υποδείγματος της Εξίσωση 6-3. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and 
Statistics), May, 4, 2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas 
(lefmak@gmail.com) 

Η τιμή τού F-στατιστικού για τη σύγκριση των δύο εναλλακτικών υποδειγμάτων, την οποία 

παράγει ο έλεγχος Ramsey έχει p-value ίση με 0.136619, η οποία είναι μεγαλύτερη από την 

πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.136619 > 0.05 ή 
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13,66 > 5%) και συνεπώς η μηδενική υπόθεση ότι το υπόδειγμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε 

είναι σωστά ορισμένο, γίνεται αποδεκτή, σ' επίπεδο σημαντικότητας 5%. 

Παράλληλα, ο συντελεστής του όρου 2Ŷ  είναι στατιστικά μη σημαντικός, για επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.1366 > 0.05) Επομένως, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν 

προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος ορισμό υποδείγματος.  

Μπορούμε επομένως, τουλάχιστον προς το παρόν, να υποθέσουμε ότι το υπόδειγμα της 

Εξίσωση 6-3 δεν πάσχει από μεροληψία λόγω παράλειψης επεξηγηματικών μεταβλητών. 

Συνολικά, το υπόδειγμα της Εξίσωση 6-3 εμφανίζεται κατά τι βελτιωμένο σε σχέση μ' αυτό 

της Εξίσωση 6-1, τουλάχιστον από την άποψη τού ότι παρουσιάζει χαμηλότερου βαθμού 

αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους. Απαλείφοντας την αυτοσυσχέτιση αυτή, το 

υπόδειγμα παράγει μία τιμή για το συντελεστή   πολύ χαμηλότερη της μονάδας, γεγονός 

το οποίο έρχεται σ' αντίθεση με την αρχική υπόθεση των FH (1980). 

 

6.3.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (GFCF-FDI)/GDP και 
GDS/GDP 

6.3.2.1 Το μέγεθος GDS/GDP 

Για το μέγεθος GDS/GDP παραπέμπουμε στους αντίστοιχους ελέγχους στασιμότητας που 

είχαμε διενεργήσει στην υποενότητα 6.1.2.2. 

 

6.3.2.2 Το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, 

για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
ADF στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 2 5 
  -2.10263 

(SBC) 
-1.67914 

(AIC) 
-1.43433 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.646342 
( 0H ) 

-3.661661 
( 0H ) 

-3.689194 
( 0H ) 

5% -2.954021 
( 0H ) 

-2.960411 
( 0H ) 

-2.971853 
( 0H ) 

10% -2.615817 
( 0H ) 

-2.619160 
( 0H ) 

-2.625121 
( 0H ) 

  -1.96226 -1.86913 -1.4248 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.262735 
( 0H ) 

-4.284580 
( 0H ) 

-4.323979 
( 0H ) 

5% -3.552973 
( 0H ) 

-3.562882 
( 0H ) 

-3.580623 
( 0H ) 

10% -3.209642 
( 0H ) 

-3.215267 
( 0H ) 

-3.225334 
( 0H ) 

Πίνακας 6-29: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 

(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, για 

την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
PP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 4 5 

  -2.0578 
-2.08098 

(NW) 
-2.08486 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 
-3.646342 

( 0H ) 
-3.646342 

( 0H ) 
-3.646342 

( 0H ) 

5% 
-2.954021 

( 0H ) 
-2.954021 

( 0H ) 
-2.954021 

( 0H ) 

10% 
-2.615817 

( 0H ) 
-2.615817 

( 0H ) 
-2.615817 

( 0H ) 

  -1.78688 
(NW)

-2.08853 -2.12823 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 
-4.262735 

( 0H ) 
-4.262735 

( 0H ) 
-4.262735 

( 0H ) 

5% 
-3.552973 

( 0H ) 
-3.552973 

( 0H ) 
-3.552973 

( 0H ) 

10% 
-3.209642 

( 0H ) 
-3.209642 

( 0H ) 
-3.209642 

( 0H ) 

Πίνακας 6-30: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP. 
Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 
(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP, 

για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
KPSS στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  1 3 4 
  1.37102 0.7622 

0.6386 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 1H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

0.46300 
( 1H ) 

10% 0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

0.34700 
( 1H ) 

  0.15791 
0.10508 
(NW) 

0.09633 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 1H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

10% 0.11900 
( 1H ) 

0.11900 
( 0H )* 

0.11900 
( 0H ) 

Πίνακας 6-31: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος KPSS στα επίπεδα, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 

(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας στα 

επίπεδα των παρατηρήσεων για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP, οι οποίοι έχουν προηγηθεί. 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008:  (GFCF-FDI)/GDP στα επίπεδα των παρατηρήσεων 

 Lags 
ADF 

statistic 
Απόφαση p 

PP 
statistic

Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τα

 ε
πί
πε
δα

 1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 

0  

(SBC) 
-2.10263 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 -2.0578 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 1.37102 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2 -1.67914 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 

(NW) 
-2.08098  

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 0.7622 

1% 1H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη)) 

5 -1.43433 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.08486 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 

(NW) 
0.6386 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -1.96226 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

1 

(NW) 
-1.78688 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

1 0.15791 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

2 -1.86913 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 -2.08853 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

3 

(NW) 
0.10508 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη)* 

5 -1.4248 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -2.12823 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

4 0.09633 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 
Πίνακας 6-32: Φινλανδία, 1975-2008 . Έλεγχοι στασιμότητας, στα επίπεδα των παρατηρήσεων, για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial 

Markets and Statistics), May, 4, 2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακας 6-32, οι έλεγχοι ADF και PP δεν αφήνουν καμία αμφιβολία 

για το ότι το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP είναι μη στάσιμο στα επίπεδα των παρατηρήσεων. 

Ο έλεγχος KPSS όμως, παράγει και πάλι πιο διφορούμενα αποτελέσματα, αποφασίζοντας 

κατά περίπτωση, τόσο υπέρ της στασιμότητας, όσο κι υπέρ της μη στασιμότητας της 

χρονοσειράς: έχει την τάση ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας, κυρίως υπό τη δεύτερη 

εκδοχή των υποδειγμάτων DF. 

Ωστόσο, ο έλεγχος KPSS αποφασίζει τελικά υπέρ της μη στασιμότητας της χρονοσειράς υπό 

την πρώτη εκδοχή των υποδειγμάτων DF (η οποία, όπως έχουμε σημειώσει πολλάκις, είναι 

και πιθανότερο ν' αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, εφόσον μελετούμε οικονομικές 

μεταβλητές) και για τις πιο 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας 

(5% και 10%). Μπορούμε συνεπώς να θεωρήσουμε, ότι κι ο έλεγχος KPSS προσφέρει 

επίσης σημαντικές ενδείξεις υπέρ της μη στασιμότητας του (GFCF-FDI)/GDP στα επίπεδα, 

παρότι με λιγότερο ευκρινή τρόπο σε σχέση με τους δύο άλλους ελέγχους. 

Συνεχίζουμε επομένως, εξετάζοντας τη στασιμότητα του (GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεών του. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Στη συνέχεια, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, στην περίπτωση της Φινλανδίας και για τη χρονική περίοδο 1975-2008: 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος ADF στις 
πρώτες διαφορές  των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  0 2 5 7 

  -7.0093 
(SBC) 

-3.49564 
(AIC) 

-2.01833 -0.82593 

1ο υπόδειγμα DF 

1% -3.653730 
( 1H ) 

-3.670170 
( 0H ) 

-3.699871 
( 0H ) 

-3.724070 
( 0H ) 

5% -2.957110 
( 1H ) 

-2.963972 
( 1H ) 

-2.976263 
( 0H ) 

-2.986225 
( 0H ) 

10% -2.617434 
( 1H ) 

-2.621007 
( 1H ) 

-2.627420 
( 0H ) 

-3.229230 
( 0H ) 

  -7.1307 -3.58216 -2.10244 -0.91682 

2ο υπόδειγμα DF 

1% -4.273277 
( 1H ) 

-4.296729 
( 0H ) 

-4.339330 
( 0H ) 

-4.374307 
( 0H ) 

5% -3.557759 
( 1H ) 

-3.568379 
( 1H )* 

-3.587527 
( 0H ) 

-3.603202 
( 0H ) 

10% -3.212361 
( 1H ) 

-3.218382 
( 1H ) 

-3.229230 
( 0H ) 

-3.238054 
( 0H ) 

Πίνακας 6-33: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος ADF στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
(GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 

2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Εν συνεχεία, παρατίθεται πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP που 

διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 

PP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
Υπόδειγμα DF Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 5 
  -6.97511 -6.97886 

-7.0279 
(NW) 

1ο υπόδειγμα DF 1% -3.653730 
( 1H ) 

-3.653730 
( 1H ) 

-3.653730 
( 1H ) 

5% -2.957110 
( 1H ) 

-2.957110 
( 1H ) 

-2.957110 
( 1H ) 

10% -2.617434 
( 1H ) 

-2.617434 
( 1H ) 

-2.617434 
( 1H ) 

  -7.08274 -7.0957 -7.1774 
2ο υπόδειγμα DF 1% -4.273277 

( 1H ) 
-4.273277 

( 1H ) 
-4.273277 

( 1H ) 

5% -3.557759 
( 1H ) 

-3.557759 
( 1H ) 

-3.557759 
( 1H ) 

10% -3.212361 
( 1H ) 

-3.212361 
( 1H ) 

-3.212361 
( 1H ) 

Πίνακας 6-34: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος PP στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά (GFCF-
FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, 

(airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας, ο οποίος συνοψίζει τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS 

που διενεργήσαμε, για τις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (GFCF-

FDI)/GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας και τη χρονική περίοδο 1975-2008: 



Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το σχηματισμό 
ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 
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Φινλανδία, 1975-2008: Χρονοσειρά (GFCF-FDI)/GDP - Έλεγχος 
KPSS στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή λ 

  5 10 13 
  0.25744 

0.26873 
(NW) 

0.33105 

1ο υπόδειγμα DF 

1% 0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

0.73900 
( 0H ) 

5% 0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

0.46300 
( 0H ) 

10% 0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

0.34700 
( 0H ) 

  0.10859 0.11995 
0.16102 
(NW) 

2ο υπόδειγμα DF 

1% 0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

0.21600 
( 0H ) 

5% 0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 0H ) 

0.14600 
( 1H ) 

10% 0.11900 
( 0H ) 

0.11900 
( 1H )* 

0.11900 
( 1H ) 

Πίνακας 6-35: Φινλανδία, 1975-2008. Έλεγχος KPSS στις πρώτες διαφορές, για τη χρονοσειρά 
(GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and Statistics), May, 4, 

2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Ο πίνακας της επόμενης σελίδας συνοψίζει τ' αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας στις 

πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP, στην περίπτωση της 

Φινλανδίας και για το χρονικό διάστημα 1975-2008. 
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Φινλανδία, 1975-2009:  (GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων 
 Lags ADF Απόφαση p PP Απόφαση λ KPSS Απόφαση 

Σ
τι
ς 
πρ
ώ
τε
ς 
δι
α
φ
ορ
ές

 

1ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 
0 

(SBC) 
-7.0093 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -6.97511 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.25744 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 

(AIC) 
-3.49564 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -6.97886 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

10 

(NW) 
0.26873 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

5 -2.01833 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 
-7.0279 

(NW) 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

13 0.33105 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

 7 -0.82593 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

2ο
 υ
πό
δε
ιγ
μ
α

 D
F

 0 -7.1307 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

1 -7.08274 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

5 0.10859 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 0H  (στάσιμη) 

2 -3.58216 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη)* 

10% 1H  (στάσιμη) 

3 -7.0957 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

10 0.11995 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 0H  (στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη)* 

5 -2.10244 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

5 -7.1774 

1% 1H  (στάσιμη) 

5% 1H  (στάσιμη) 

10% 1H  (στάσιμη) 

13 0.16102 

1% 0H  (στάσιμη) 

5% 1H  (μη στάσιμη) 

10% 1H  (μη στάσιμη) 

  7 -0.91682 

1% 0H  (μη στάσιμη) 

5% 0H  (μη στάσιμη) 

10% 0H  (μη στάσιμη) 

- - - - - - 

Πίνακας 6-36: Φινλανδία, 1975-2008.  Έλεγχοι στασιμότητας, στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων, για το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP. Πηγή: Heikkilä, A. (Bank of Finland - 
Financial Markets and Statistics), May, 4, 2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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6.3.2.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων των ελέγχων στασιμότητας των μεγεθών 
(GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP, για τη Φινλανδία 

Μόνον ο έλεγχος PP αποφασίζει συστηματικά, τόσο υπό το πρώτο, όσο κι υπό το δεύτερο 

υπόδειγμα DF, υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς (GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες 

διαφορές των παρατηρήσεων.  

Ο έλεγχος KPSS αποφασίζει συστηματικά υπέρ της στασιμότητάς του, μόνο υπό το πρώτο 

υπόδειγμα, όχι όμως κι υπό το δεύτερο: ειδικά όσο αυξάνει η τιμή της 'παραμέτρου εύρους 

ζώνης' και για 'συντηρητικές' επιλογές επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας, ο έλεγχος 

αποφασίζει υπέρ της μη στασιμότητας της χρονοσειράς, ακόμη και στις πρώτες διαφορές 

των παρατηρήσεών της.  

Ωστόσο, μπορούμε και πάλι να επικαλεστούμε το επιχείρημα του Vogelvang (2005, σ. 287), 

ότι για οικονομικές μεταβλητές, η πρώτη από τις δύο εκδοχές των υποδειγμάτων DF (με 

σταθερή, αλλά χωρίς τάση) είναι γενικά η καταλληλότερη όταν πρόκειται για οικονομικές 

μεταβλητές και να θεωρήσουμε, πως κι ο έλεγχος KPSS παρουσιάζει το μέγεθος (GFCF-

FDI)/GDP ως στάσιμο στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

Πλην όμως, ο έλεγχος ADF προσφέρει ορισμένα ιδιαίτερα αντιφατικά αποτελέσματα, 

παρουσιάζοντας το (GFCF-FDI)/GDP άλλοτε ως στάσιμο κι άλλοτε ως μη στάσιμο μέγεθος 

στις πρώτες διαφορές. Ειδικότερα, ο έλεγχος τείνει ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας για 

μικρούς αριθμούς συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης (0 και 2 εν προκειμένω), 

αλλά αντιθέτως, αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητάς του για μεγαλύτερους 

αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης (5 κι 7), τόσο υπό την πρώτη, όσο κι υπό τη δεύτερη 

εκδοχή των υποδειγμάτων DF. 

Υπενθυμίζουμε παρεμπιπτόντως, ότι και στην περίπτωση του GDS/GDP, είχαμε λάβει 

παρόμοια αποτελέσματα από τους ελέγχους στασιμότητας: και σ' εκείνην την περίπτωση, ο 

έλεγχος ADF έτεινε ν' αποφασίζει υπέρ της στασιμότητας για μικρούς κι υπέρ της μη 

στασιμότητας για μεγάλους αριθμούς όρων χρονικής υστέρησης (βλ. υποενότητα 6.1.2.3). 

Ωστόσο, οι ενδείξεις υπέρ του ότι (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP είναι αμφότερα 

ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού φαίνεται πως υπερισχύουν και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θ' 

ακολουθήσουμε παρακάτω τη διαδικασία EG για τον έλεγχο συνολοκλήρωσής τους. 

Ωστόσο, θα χρησιμοποιήσουμε επιπλέον και τη μέθοδο ARDL για τη διάγνωση ενδεχόμενης 

συνολοκλήρωσης, λόγω τού ότι η εν λόγω μέθοδος δεν προαπαιτεί τα υπό εξέταση μεγέθη 

να είναι αμφότερα ίδιου βαθμού ολοκλήρωσης. 

Θα σημειώσουμε βέβαια και πάλι, ότι κι αυτή η μέθοδος προϋποθέτει πως οι υπό εξέταση 

μεταβλητές είναι I(0), I(1) ή ένας συνδυασμός τους. Δεν μπορεί ούτε αυτή να περιλάβει 
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περιπτώσεις μεταβλητών I(2) (Pesaran και Pesaran, 1997, σ. 303). Επιπλέον, σε κάθε 

περίπτωση, η ARDL μεθοδολογία παρουσιάζεται ως ελκυστική και για το ότι ενσωματώνει 

και όρους χρονικής υστέρησης των υπό εξέταση μεταβλητών, στρατηγική ενδεικνυόμενη για 

περιπτώσεις όπου έχει εντοπισθεί αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους, όπως 

συμβαίνει και στην περίπτωση των δεδομένων μας για τη Φινλανδία. 

 

6.3.3 Έλεγχοι συνολοκλήρωσης των μεγεθών (GFCF - FDI)/GDP και 
GDS/GDP 

6.3.3.1 Μέσω της διαδικασίας δύο βημάτων των Engle και Granger 

Στο σημείο αυτό, παραπέμπουμε στον Πίνακας 6-25, ο οποίος περιέχει τ' αποτελέσματα της 

παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 6-3.  

Σύμφωνα με τη διαδικασία EG, φυλάσσουμε τους υπολειμματικούς όρους τής παραπάνω 

παλινδρόμησης κι εν συνεχεία, εξετάζουμε τη στασιμότητά τους, μέσω ενός ελέγχου ADF 

της μορφής: tt

n

i
itt eee   


  1

1
11 ˆˆˆ . Δε συμπεριλαμβάνουμε σταθερή ή τάση, διότι 

ακριβώς πρόκειται για υπολειμματικούς όρους (Asteriou, 2006, σ. 338). 

Σημειωτέον, ότι οι κρίσιμες τιμές, ειδικά για τον έλεγχο ADF της παραπάνω μορφής 

διαφέρουν από τις παραδοσιακές κρίσιμες τιμές τού ελέγχου. Στους ελέγχους που 

ακολουθούν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές που παρατίθενται στον Πίνακα 17.1 του Asteriou 

(2006, σ. 338). 

Μ' αυτόματη επιλογή τού αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης, με 

βάση το κριτήριο SBC κι επιλέγοντας την τρίτη επιλογή τής εφαρμογής EViews (χωρίς 

σταθερή και χωρίς τάση), λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: RESID_FDI has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.820275  0.0659 
Test critical values: 1% level  -2.639210  

 5% level  -1.951687  
 10% level  -1.610579  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 1. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-1.82027) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (-4.07, -3.37 και -3.3 
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αντίστοιχα) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη 

στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Null Hypothesis: RESID_FDI has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.298615  0.1748 
Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  
 10% level  -1.610211  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.29861) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (-3.73, -

3.17 και -2.91 αντίστοιχα) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

(μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 10, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Null Hypothesis: RESID_FDI has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 10 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.159834  0.2170 
Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  
 10% level  -1.608495  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και στην περίπτωση όπου p = 10, η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-1.15983) είναι 

μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% (-3.73, -3.17 και -2.91 αντίστοιχα) και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Ακολουθεί πίνακας με τ' αποτελέσματα των ελέγχων ADF για τους υπολειμματικούς όρους 

της παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-3: 
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Φινλανδία, 1975-2008: Έλεγχος ADF στα επίπεδα, για τους 
υπολειμματικούς όρους τής Εξίσωση 6-3 

Υπόδειγμα DF 
Επίπεδο 

στατιστικής 
σημαντικότητας 

Τιμή p 

  1 3 10 

  -1.82027 
(SBC) 

-1.29861 -1.15983 

3ο υπόδειγμα DF 

1% -4.07 
( 0H ) 

-3.73 
( 0H ) 

-3.73 
( 0H ) 

5% -3.37 
( 0H ) 

-3.17 
( 0H ) 

-3.17 
( 0H ) 

10% -3.3 
( 0H ) 

-2.91 
( 0H ) 

-2.91 
( 1H ) 

Ο έλεγχος ADF αποφασίζει συστηματικά υπέρ της μη στασιμότητας των υπολειμματικών 

όρων τής Εξίσωση 6-3, γεγονός που σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της μη 

συνολοκλήρωσης γίνεται αποδεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία EG. Εναλλακτικά μπορούμε 

να πούμε ότι η σχέση   GDPGDSGDPFDIGFCF 0.9050530.145125  , όπως αυτή 

προκύπτει από τον Πίνακας 6-25, δεν αποτελεί μία μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών που αυτή περιλαμβάνει.  

Σε σχέση με την ανάλυσή μας που έχει προηγηθεί, μπορούμε επομένως να πούμε, ότι η τιμή 

0.905053, την οποία είχαμε λάβει στον Πίνακας 6-25 για το συντελεστή  , δεν αντιστοιχεί 

στην πραγματική σχέση που συνδέει επένδυση κι αποταμίευση στην περίπτωση της 

Φινλανδίας, κατά το διάστημα 1975-2008 κι ότι πιο αντιπροσωπευτική είναι ίσως η σαφώς 

χαμηλότερη τιμή του Πίνακας 6-27 (0.316168), η οποία είχε προκύψει με την ενσωμάτωση 

ενός όρου AR(1) στο αρχικό υπόδειγμά μας ή η τιμή 0.526535 του Πίνακας 6-37, η οποία 

προκύπτει όταν ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε το μέγεθος MGFCF.  

Οι χαμηλότερες αυτές τιμές σχέσης ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης κι ακαθάριστης 

εγχώριας αποταμίευσης επιβεβαιώνονται από την έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ τους, 

την οποία βρίσκουμε στο παρόν υποκεφάλαιο, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία EG. 

Με βάση τα παραπάνω, το εύρημα των FH (περί της ύπαρξης μίας σχέσης κατά προσέγγιση 

'ένα-προς-ένα', μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης) διαψεύδεται, για την περίπτωση της 

Φινλανδίας και το χρονικό διάστημα 1975-2008, όταν αφαιρούμε τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις (FDI) από το GFCF. 
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6.3.3.2 Με βάση τη μεθοδολογία ARDL 

Χρησιμοποιούμε εν συνεχεία ένα υπόδειγμα ARDL, για τη διάγνωση ενδεχόμενης 

συνολοκλήρωσης μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης για τη Φινλανδία: 
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Εξίσωση 6-4 

Χρησιμοποιούμε και σ' αυτήν την περίπτωση αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με πέντε 

(5) για τις διαφορές των μεταβλητών. 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε και τις τρέχουσες τιμές του όρου   itGDPGDSD  , 

επιτρέποντας στο i να λάβει και την τιμή 0, αντίθετα με το ό,τι κάνουν οι Pesaran και 

Pesaran στο παράδειγμά τους (1997, σ. 305), για το λόγο που έχει αναφερθεί κατ' 

επανάληψη και σ' άλλα σημεία. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Microfit 4.0, υπολογίζουμε αρχικά την τιμή του F-

στατιστικού, με βάση την οποία διενεργείται ο βασικός έλεγχος συνολοκλήρωσης σύμφωνα 

με τη μέθοδο ARDL: 

Διενεργούμε αρχικά μία εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων για την εξίσωση παλινδρόμησης 

      it
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i GDPGDSDdGDPFDIGFCFDbGDPFDIGFCFD 
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0 . Εν 

συνεχεία, προσθέτουμε στο υπόδειγμα αυτό ως επιπλέον όρους τους 

  11  tGDPFDIGFCF και   12 tGDPGDS , ώστε να ελέγξουμε, μέσω του F-

στατιστικού, τη μηδενική υπόθεση 0: 210  H , ότι δηλαδή, οι όροι του μηχανισμού 

διόρθωσης λάθους (Error Correction) του υποδείγματος ARDL ισούνται με το μηδέν, μ' 

άλλα λόγια, ότι δεν υπάρχει μία μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέση, η οποία να 

συνδέει τα μεγέθη   GDPFDIGFCF   και GDPGDS .  

Λαμβάνουμε τιμή για το F-στατιστικό ίση με 2.49251. Από τον πίνακα F των Pesaran και 

Pesaran (1997, σ. 479), για αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών k = 1, όπως ισχύει στην 

περίπτωσή μας, τα δύο όρια (bounds), για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 95% και για 

την περίπτωση κατά την οποία συμπεριλαμβάνουμε μία σταθερή αλλά όχι και τάση, είναι 

4.934 και 5.764. Επειδή είναι 2.4925 < 4.934, συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση της 

μη ύπαρξης μίας μακροπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών 

μας δεν είναι δυνατό ν' απορριφθεί. 
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Προκειμένου στη συνέχεια να ελέγξουμε τη σημαντικότητα των 'μεταβλητών επιπέδων με 

όρους χρονικής υστέρησης' (   1 tGDPFDIGFCF  και   1tGDPGDS ) επί της 

ανεξάρτητης μεταβλητής  tGDPGDSD , επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο F, 

αντικαθιστώντας όπου  tGDPFDIGFCFD   με  tGDPGDSD  στην Εξίσωση 6-4 κι 

επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε παραπάνω. Ευνόητο είναι, το ότι αυτήν 

τη φορά, συμπεριλαμβάνουμε τις τρέχουσες τιμές του όρου   itGDPFDIGFCFD   

(   it
i

i GDPFDIGFCFDd 



5

0

) και παραλείπουμε αυτές του όρου   itGDPGDSD   

(   it
i

i GDPGDSDb 



5

1

). 

Αυτήν τη φορά, λαμβάνουμε τιμή F-στατιστικού ίση με 1.0438. Η τιμή αυτή είναι και πάλι 

μικρότερη του κάτω ορίου (4.934 ) του πίνακα F των Pesaran και Pesaran (1997, σ. 479). Το 

συμπέρασμα που προκύπτει, είναι ότι η μηδενική υπόθεση πως οι 'μεταβλητών επιπέδων με 

όρους χρονικής υστέρησης' δεν είναι στατιστικά σημαντικές στην περίπτωση κατά την οποία 

ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιείται η  tGDPGDSD , δεν είναι δυνατό ν' 

απορριφθεί. 

Επομένως, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη μεταβλητή 

την  tGDPFDIGFCFD  , όσο και στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε την 

 tGDPGDSD , ο έλεγχος F παράγει τιμές κατώτερες του κάτω ορίου των κρίσιμων τιμών 

των Pesaran και Pesaran (1997), υπονοώντας ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους 

μακροπρόθεσμη σχέση, η οποία να συνδέει τα μεγέθη GDPGFCF  και GDPGDS , 

ανεξαρτήτως της 'φοράς' τής εξίσωσης εκτίμησης που θα χρησιμοποιήσουμε: η μεταβλητή 

GDPGDS  δεν αποτελεί το μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της 

  GDPFDIGFCF  , αλλά κι αντίστροφα, η   GDPFDIGFCF   δεν αποτελεί το 

μακροπρόθεσμο διαμορφωτικό παράγοντα της GDPGDS .  

Για το λόγο αυτό, δε συνεχίζουμε περαιτέρω με τη μεθοδολογία ARDL. 

Συνολικά, η μέθοδος ARDL εμφανίζει στην περίπτωση της Φινλανδίας, τα δύο μεγέθη 

(GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP ως μη συνολοκληρωμένα, επιβεβαιώνοντας την αρχική 

μας διαίσθηση περί της μη ύπαρξης συνολοκλήρωσης, όταν είχαμε διαπιστώσει, αφενός πως 

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις περί τού ότι το μέγεθος GDS/GDP είναι ολοκληρωμένο 

δεύτερου βαθμού (βλ. υποενότητα 6.1.2.3) κι αφετέρου ότι, τουλάχιστον με βάση τους 
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ελέγχους στασιμότητας PP και KPSS, το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP είναι πολύ πιθανόν να 

είναι ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού (υποενότητα 6.3.2.3). Επιβεβαιώνει επίσης το εύρημα 

της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών, στο οποίο οδηγηθήκαμε 

χρησιμοποιώντας τη διαδικασία EG (βλ. υποενότητα 6.3.3.1, παραπάνω). 

Χρησιμοποιώντας την ορολογία του 'παράδοξου FH', η έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ 

των μεγεθών (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP σημαίνει πως για την περίπτωση της 

Φινλανδίας και για το διάστημα 1975-2008 (και φυσικά χρησιμοποιώντας ως 'μέτρο' της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης το μέγεθος (GFCF-FDI)), εγχώρια ακαθάριστη 

αποταμίευση κι εγχώρια ακαθάριστη επένδυση δε σχετίζονται μεταξύ τους, ενάντια σ' ό,τι 

θα υπέθετε το 'παράδοξο FH'. Το εύρημά μας αυτό παραπέμπει φυσικά σ' έναν υψηλό βαθμό 

κινητικότητας του κεφαλαίου για τη Φινλανδία και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

6.4 Φινλανδία, 1995-2006: Αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων από το μέγεθος GFCF 

Για τις ανάγκες της υποενότητας αυτής, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το μέγεθος τού 

τροποποιημένου σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (Modified Gross Fixed 

Capital Formation - MGFCF), προκειμένου ν' απομονώσουμε το σκέλος εκείνο της 

επένδυσης της φινλανδικής οικονομίας, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο 

από ίδιους κεφαλαιακούς πόρους (εγχώρια ακαθάριστη επένδυση). 

 

6.4.1 Το απλό υπόδειγμα FH 

Παραθέτουμε κατ' αρχάς διάγραμμα, το οποίο απεικονίζει την πορεία των (εκπεφρασμένων 

σ' απόλυτους όρους) μεγεθών τού ΑΕΠ (GDP), της Ακαθάριστης Εγχώριας Αποταμίευσης 

(GDS) και του τροποποιημένου σχηματισμού ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (MGFCF), για 

τη Φινλανδία, κατά το χρονικό διάστημα 1995-2006, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα: 
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Σχήμα 6-13: Φινλανδία, 1995-2006. Πορεία των μεγεθών GDP, GDS και MGFCF 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την πορεία των μεγεθών MGFCF και GDS, αυτήν τη 

φορά εκπεφρασμένων ως ποσοστών επί του GDP, για την περίπτωση της Φινλανδίας, κατά 

το ίδιο χρονικό διάστημα (1995-2006): 
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Σχήμα 6-14: Φινλανδία, 1995-2006. Πορεία των μεγεθών MGFCF/GDP και GDS/GDP 

Η εικόνα που προσφέρει το Σχήμα 6-14 δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα απ' την αντίστοιχη του 

Σχήμα 6-2: η αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF 

μετατοπίζει την καμπύλη του GFCF προς τα κάτω, πλην όμως, συνεχίζει να υφίσταται η ίδια 

σημαντική διαφορά μεταξύ της επένδυσης και της αποταμίευσης (υπερβάλλουσα επένδυση). 

Τα δύο μεγέθη συνεχίζουν να κινούνται παράλληλα κι ανοδικά, για τη (σύντομη) υπό 

εξέταση περίοδο 1995-2006. 
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Προχωρούμε στη συνέχεια, σε μία απλή ανάλυση παλινδρόμησης FH για τα δύο μεγέθη 

MGFCF/GDP και GDS/GDP, της μορφής:  

   GDPGDSGDPMGFCF   , 

Εξίσωση 6-5 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα της απλής παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-5: 

Dependent Variable: MGFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/23/10   Time: 17:47 
Sample: 1995 2006 
Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.126302 0.003348 37.72325 0.0000 
GDS_TO_GDP 0.526535 0.073264 7.186830 0.0000 

R-squared 0.837795     Mean dependent var 0.147588 
Adjusted R-squared 0.821575     S.D. dependent var 0.012805 
S.E. of regression 0.005409     Akaike info criterion -7.450495 
Sum squared resid 0.000293     Schwarz criterion -7.369678 
Log likelihood 46.70297     F-statistic 51.65053 
Durbin-Watson stat 0.857128     Prob(F-statistic) 0.000030 
Πίνακας 6-37: Φινλανδία, 1995-2006. Αποτελέσματα παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-5. Πηγή: 
Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), February, 15, 2010, 
(raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data regarding the distribution of imported products to GFCF, Email 
to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Σε σχέση με τ' αποτελέσματα που είχαμε λάβει χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 6-1 (Πίνακας 

6-1), παρατηρούμε ότι η εκτιμηθείσα τιμή του συντελεστή   έχει μειωθεί (0.526535 < 

0.775754), με p-value για το αντίστοιχο t-στατιστικό και πάλι μηδενική, πράγμα που 

σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση 0:0 H  απορρίπτεται και πάλι, σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5%.  

Η τιμή τού 2R  (0.837795) έχει επίσης βελτιωθεί σε σχέση με την αντίστοιχη του Πίνακας 

6-1 (0.784936), παραπέμποντας σε μία αρκετά καλή προσαρμογή του χρησιμοποιούμενου 

υποδείγματος εκτίμησης της Εξίσωση 6-5. 

Σημαντικό να σημειωθεί, είναι επίσης το ότι η τιμή τού στατιστικού DW που παράγει η 

Εξίσωση 6-5 είναι μεγαλύτερη, σε σχέση με την αντίστοιχη της Εξίσωση 6-1 (0.857128 > 

0.436134). Ωστόσο, η εν λόγω τιμή συνεχίζει να παραπέμπει στην ύπαρξη αυτοσυσχέτισης 

στους υπολειμματικούς όρους, με τη διερεύνηση της οποίας θ' ασχοληθούμε παρακάτω. 

Τέλος, οι τιμές των κριτηρίων AIC και SBC που παράγει η Εξίσωση 6-5 (-7.450495 και -

7.369678 αντίστοιχα), είναι σημαντικά μικρότερες των αντίστοιχων της Εξίσωση 6-1 (-

4.82398 και -4.734194 αντίστοιχα), γεγονός που σημαίνει ότι η πρώτη περιγράφει καλύτερα 

τη σχέση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης της Φινλανδίας, σε σχέση με τη δεύτερη. 
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Διενεργούμε στη συνέχεια έναν έλεγχο Wald για τον περιορισμό 1 . Τ' αποτελέσματα 

του ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

Wald Test: 
Equation: Untitled 

Test Statistic Value df Probability

F-statistic 41.76349 (1, 10) 0.0001
Chi-square 41.76349 1 0.0000
Πίνακας 6-38: Φινλανδία 1995-2006. Έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση β = 1 

Η p-value του F-στατιστικού που παράγει ο έλεγχος Wald για τη μηδενική υπόθεση 

1:0 H , είναι σχεδόν μηδενική κι επομένως, η εν λόγω μηδενική υπόθεση απορρίπτεται 

ξεκάθαρα. 

Συνεπώς, ο συντελεστής   εμφανίζεται ως σημαντικά διαφορετικός της μονάδας, σ' 

αντίθεση μ' ό,τι θα υπαγόρευε η ισχύς τού 'παράδοξου FH'. 

Για μία οπτική διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους τής Εξίσωση 6-5, παραθέτουμε ένα διάγραμμα των υπολειμματικών 

της όρων με τις πραγματικές και τις εκτιμηθείσες τιμές τής εξαρτημένης μεταβλητής: 
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Πίνακας 6-39: Φινλανδία, 1995-2006. Υπολειμματικοί όροι, πραγματικές κι εκτιμηθείσες τιμές για 
την Εξίσωση 6-5 

Και στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε αφαιρέσει τις εισαγωγές πάγιων 

κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF, παρατηρείται θετική αυτοσυσχέτιση στους 

υπολειμματικούς όρους (οι τρέχουσες παρατηρήσεις των υπολειμματικών όρων έχουν 

γενικά όμοιο πρόσημο με τις αντίστοιχες της προηγούμενης περιόδου) (Asteriou, 2006, σ.σ. 

141, 142). 
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Το παρόμοιο υπόδειγμα διαχρονικής μεταβολής των πραγματικών παρατηρήσεων με τις 

εκτιμηθείσες τιμές τους που παράγει το υπόδειγμα της Εξίσωση 6-5, έρχεται σε συμφωνία 

με την αρκετά υψηλή τιμή του 2R  (0.837795) που είχαμε λάβει στον Πίνακας 6-37. 

Ακολουθεί διάγραμμα των υπολειμματικών όρων τής τρέχουσας χρονικής περιόδου 

(RESID), έναντι των υπολειμματικών όρων τής προηγούμενης χρονικής περιόδου (RESID(-

1)): 
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Σχήμα 6-15: Φινλανδία, 1995-2006. Διάγραμμα διασποράς  υπολειμματικών όρων  'RESID(-1)' και 
'RESID'  της Εξίσωση 6-5 

Από το διάγραμμα δημιουργείται η ασαφής εντύπωση της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στους 

υπολειμματικούς όρους, πλην όμως ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι πολύ μικρός και δεν 

είναι δυνατό να εξαχθούν ασφαλή κι αξιόπιστα συμπεράσματα. Πιο ασφαλή συμπεράσματα 

σε σχέση με την αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων αναμένουμε να εξαχθούν μετά 

τη διενέργεια των τυπικών ελέγχων αυτοσυσχέτισης που θ' ακολουθήσουν. 

Εν συνεχεία, προχωρούμε στον έλεγχο ισχύος των στοχαστικών υποθέσεων του 

υποδείγματος παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-5. 

 

6.4.1.1 Έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera (JB) 

Παρακάτω παρατίθενται τ’ αποτελέσματα ενός ελέγχου JB για την κανονικότητα των 

υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 6-5: 
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Observations 12

Mean      -2.12E-17
Median  -0.000737
Maximum  0.008483
Minimum -0.007496
Std. Dev.   0.005157
Skewness   0.296560
Kurtosis   1.957951

Jarque-Bera  0.718829
Probability  0.698085

 

Σχήμα 6-16: Έλεγχος JB για την Εξίσωση 6-5 

Ως γνωστόν, η κατανομή του ελέγχου JB είναι η  22 . Επειδή 

  718829.099147.522
05,0  , η μηδενική υπόθεση της κανονικότητας των 

υπολειμματικών όρων, την οποία υπονοεί ο έλεγχος JB, γίνεται αποδεκτή για επίπεδο 

σημαντικότητας 5%, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται κι από την αντίστοιχη p-value 

(0.698085 > 0.05 ή 69.8 > 5%). Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η υπόθεση της 

κανονικότητας των υπολειμματικών όρων ισχύει.  

 

6.4.1.2 Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης 

Έλεγχος Breusch-Godfrey (BG) για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους 
υπολειμματικούς όρους 

Παρατίθενται αμέσως παρακάτω ορισμένα από τ' αποτελέσματα του ελέγχου για διαδοχικές 

τιμές τού αριθμού των συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης. 

Ξεκινώντας με την εξ ορισμού τιμή την οποία προτείνει η εφαρμογή EViews (p = 2): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 1.517774     Probability 0.276175
Obs*R-squared 3.300840     Probability 0.191969

Η p-value του LM στατιστικού (0.191969) είναι αρκετά υψηλή ώστε η μηδενική υπόθεση 

της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης να γίνεται αποδεκτή ακόμη και για επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 10% (0.191969 > 0.1 ή 19.19% > 10%). Έχουμε συνεπώς μία πρώτη 

σοβαρή ένδειξη ότι η αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το 

GFCF οδηγεί σ' έναν πιο ορθό ορισμό υποδείγματος, απαλείφοντας την αυτοσυσχέτιση των 

υπολειμματικών όρων 2ου βαθμού, την οποία συναντήσαμε όταν ως σχέση εκτίμησης 

χρησιμοποιήσαμε την Εξίσωση 6-1 ή την αυτοσυσχέτιση 1ου βαθμού που συναντήσαμε όταν 

ως σχέση εκτίμησης χρησιμοποιήσαμε την Εξίσωση 6-3. 
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Προς αυτήν την κατεύθυνση (της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους) 

συνηγορούν κι οι στατιστικά μη σημαντικοί εκτιμηθέντες συντελεστές των όρων χρονικής 

υστέρησης για τους υπολειμματικούς όρους που παράγει ο έλεγχος BG για p = 2: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000295 0.003200 0.092354 0.9287 
GDS_TO_GDP -0.010296 0.070009 -0.147072 0.8867 

RESID(-1) 0.512387 0.357766 1.432187 0.1900 
RESID(-2) 0.037883 0.404788 0.093587 0.9277 

Ούτε καν ο πρώτος όρος χρονικής υστέρησης των υπολειμματικών όρων ('RESID(-1)') δεν 

είναι διαφορετικός του μηδενός από άποψη στατιστικής σημαντικότητας, όπως υποδηλώνει 

η μεγάλη p-value του σχετικού t-στατιστικού (0.19 > 0.05 ή 19% > 5%). 

Πράγματι, επιλέγοντας p = 1, ο έλεγχος BG παράγει p-value για το LM στατιστικό, η οποία 

κάνει και πάλι αποδεκτή τη μηδενική υπόθεση της μη ύπαρξης αυτοσυσχέτισης, σ' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% (0.069647 > 0.05 ή 6.96 > 5%) και στατιστικά μη 

σημαντική εκτιμηθείσα τιμή για το συντελεστή τού μοναδικού όρου χρονικής υστέρησης (p-

value ίση με 0.0982 > 0.05): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 3.401415     Probability 0.098239
Obs*R-squared 3.291316     Probability 0.069647

και 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000316 0.003011 0.104819 0.9188 
GDS_TO_GDP -0.010121 0.066018 -0.153306 0.8815 

RESID(-1) 0.529948 0.287345 1.844292 0.0982 

Μπορούμε λοιπόν να σταματήσουμε εδώ τον έλεγχο BG, συμπεραίνοντας πως μάς παρέχει 

σημαντικές ενδείξεις περί της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, όταν 

ως σχέση εκτίμησης χρησιμοποιούμε την Εξίσωση 6-5. 

 

Έλεγχος Ljung-Box (LB) 

Υπενθυμίζουμε ότι η μηδενική υπόθεση την οποία υπονοεί ο έλεγχος LB είναι η μη ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους.  

Για τα δεδομένα μας, ο έλεγχος LB, για τον προτεινόμενο από την εφαρμογή EViews 

αριθμό υστερήσεων (10), παράγει για τους πρώτους τέσσερις όρους χρονικής υστέρησης 

σχετικά υψηλές p-values για τ' αντίστοιχα Q-στατιστικά, οι οποίες κατατείνουν προς την 

αποδοχή της παραπάνω μηδενικής υπόθεσης.  
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Οι εν λόγω τιμές είναι κατά σειρά οι εξής: 0.043, 0.073, 0.127 και 0.019. Είναι προφανές, 

ότι για τον πρώτο όρο χρονικής υστέρησης, η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται κατά τρόπο 

οριακό για επίπεδο σημαντικότητας 5% (0.043 < 0.05 ή 4.3% < 5%), για τους επόμενους 

δύο όρους η ίδια μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή για επίπεδο σημαντικότητας 5%, ενώ 

για τον τέταρτο όρο η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται για επίπεδο σημαντικότητας 5%, 

αλλά όχι και για 1% (0.019 > 0.01 ή 1.9% > 1%). Όσον αφορά δε στις p-values των 

υπόλοιπων έξι όρων χρονικής υστέρησης, όλες τους παραπέμπουν στην ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, πλην όμως, δεν είναι πλέον μηδενικές, όπως 

είχε συμβεί μ' όλες ανεξαιρέτως τις p-values που είχαμε λάβει όταν ως σχέση εκτίμησης 

είχαμε χρησιμοποιήσει την Εξίσωση 6-1. 

Επομένως, ο έλεγχος LB, παρότι δεν αποκλείει εντελώς την πιθανότητα ύπαρξης 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, παράγει, ειδικά για τους πρώτους κατά 

σειρά όρους, p-values οι οποίες παραπέμπουν στην αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης της 

έλλειψης αυτοσυσχέτισης. Σε κάθε περίπτωση, στο σύνολό τους οι p-values των Q-

στατιστικών είναι διαφορετικές του μηδενός, δημιουργώντας μία διαφορετική εικόνα απ' 

αυτήν που είχε παραγάγει ο ίδιος έλεγχος για την Εξίσωση 6-1. 

Συνολικά, τόσο ο έλεγχος LB, όσο και (κυρίως) ο BG, παρέχουν σημαντικές ενδείξεις περί 

της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους (ερχόμενοι σε συμφωνία και με 

τη σχετικά υψηλή τιμή τού στατιστικού DW του Πίνακας 6-37), γεγονός το οποίο σημαίνει 

πως τ' αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης της Εξίσωση 6-5, θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως ισχύοντα. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει, ότι για την περίπτωση της 

Φινλανδίας και κατά το χρονικό διάστημα 1995-2006, θα πρέπει να δεχτούμε πως η σχέση 

μεταξύ της ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης και της εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης 

υπήρξε αρκετά ασθενέστερη απ' ό,τι θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH'.  

Η αφαίρεση των εισαγωγών των πάγιων περιουσιακών στοιχείων από το GFCF, φαίνεται 

πως μάς παρέχει μία εξαρτημένη μεταβλητή, η οποία αντιστοιχεί πραγματικά στην εγχώρια 

ακαθάριστη επένδυση της υπό εξέταση οικονομίας. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της 

τροποποιημένης μεταβλητής, μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι, ότι εξετάζουμε την 

πραγματική σχέση που συνδέει την εγχώρια ακαθάριστη επένδυση με την εγχώρια 

ακαθάριστη αποταμίευση της οικονομίας. 

Στην περίπτωση της Φινλανδίας και για την περίοδο 1995-2006, η χρησιμοποίηση της εν 

λόγω μεταβλητής ως εξαρτημένης, στο υπόδειγμα εκτίμησης της Εξίσωση 6-5, παράγει 

πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στην τήρηση των στοχαστικών υποθέσεων της 

κανονικότητας και της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων, υπονοώντας κατ' αρχάς 
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έναν ορθό ορισμό υποδείγματος. Διαψεύδει δε το εύρημα των FH (1980) περί μίας σχέσης 

'ένα προς ένα' μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης, παράγοντας μία εμφανώς χαμηλότερη, 

στατιστικά σημαντική τιμή για το συντελεστή   (0.526535).  

Η σχετικά υψηλή τιμή στατιστικής προσαρμογής (τιμή 2R  ίση με 0.837795) σημαίνει πως η 

γραμμική σχέση της Εξίσωση 6-5 περιγράφει αρκετά ικανοποιητικά την πραγματική σχέση 

επένδυσης - αποταμίευσης.  

Προχωρούμε στη συνέχεια σ' έναν έλεγχο Ramsey RESET, για την περαιτέρω διερεύνηση 

της καταλληλότητας του υποδείγματος εκτίμησης της Εξίσωση 6-5. 

 

6.4.1.3 Έλεγχος λάθος ορισμού υποδείγματος Ramsey's RESET 

Εν συνεχεία, παρατίθενται τ’ αποτελέσματα του ελέγχου RESET του Ramsey για την 

παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 6-5: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 2.988695     Probability 0.117910 
Log likelihood ratio 3.440874     Probability 0.063602 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: MGFCF_TO_GDP 
Method: Least Squares 
Date: 06/23/10   Time: 19:50 
Sample: 1995 2006 
Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.444907 0.184319 2.413782 0.0390 
GDS_TO_GDP 3.564690 1.758667 2.026927 0.0733 

FITTED^2 -20.14893 11.65497 -1.728784 0.1179 

R-squared 0.878232     Mean dependent var 0.147588 
Adjusted R-squared 0.851172     S.D. dependent var 0.012805 
S.E. of regression 0.004940     Akaike info criterion -7.570568 
Sum squared resid 0.000220     Schwarz criterion -7.449342 
Log likelihood 48.42341     F-statistic 32.45547 
Durbin-Watson stat 1.263701     Prob(F-statistic) 0.000077 
Πίνακας 6-40: Φινλανδία, 1995-2006. Αποτελέσματα ελέγχου Ramsey RESET για την Εξίσωση 6-5. 
Πηγή: Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics Finland), February, 15, 2010, 
(raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data regarding the distribution of imported products to GFCF, Email 
to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

Η p-value που αντιστοιχεί στο F-στατιστικό του ελέγχου Ramsey RESET (0.11791) είναι 

μεγαλύτερη από την πιθανότητα που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% 

(0.11791 > 0.05 ή 11,79 > 5%). Συνεπώς, η μηδενική υπόθεση ότι το τροποποιημένο 

υπόδειγμα της Εξίσωση 6-5 είναι σωστά ορισμένο, γίνεται αποδεκτή σ' επίπεδο 

σημαντικότητας 5%. 
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Παράλληλα, η p-value που αντιστοιχεί στο t-στατιστικό τού εκτιμηθέντος συντελεστή τού 

όρου 2Ŷ  (0.1179), είναι μεγαλύτερη της πιθανότητας που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση ότι ο εν λόγω συντελεστής ισούται 

με το μηδέν γίνεται αποδεκτή.  

Συμπερασματικά, ο έλεγχος Ramsey RESET δεν προσφέρει κάποια ένδειξη για λάθος 

ορισμό υποδείγματος. Μπορούμε επομένως, σε συνδυασμό και με τ' αποτελέσματα των 

ελέγχων κανονικότητας κι αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών όρων της Εξίσωση 6-5, να 

συμπεράνουμε, ότι το υπόδειγμα της Εξίσωση 6-5 που χρησιμοποιήσαμε, είναι ορθά 

ορισμένο κι εκτιμά ικανοποιητικά την πραγματική σχέση που συνδέει τα μεγέθη της 

εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης και της εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης της 

Φινλανδίας, με μόνο περιορισμό το κατ' ανάγκη μικρό χρονικό εύρος των διαθέσιμων 

παρατηρήσεων. 

 

6.5 Συνολικά Συμπεράσματα για τη Φινλανδία 

Το βασικό μας εύρημα στην ανάλυση των δεδομένων της Φινλανδίας είναι διττό: 

 ύπαρξη, κατ' αρχάς, αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους της απλής 

παλινδρόμησης FH της Εξίσωση 6-1, η οποία φυσικά μάς ανάγκασε ν' ακυρώσουμε τ' 

αποτελέσματα του Πίνακας 6-1. 

 Μείωση της εν λόγω αυτοσυσχέτισης, στην περίπτωση κατά την οποία αφαιρούμε τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) από τον σχηματισμό ακαθάριστο πάγιου κεφαλαίου 

(GFCF) (Εξίσωση 6-3 και Πίνακας 6-25) και το σημαντικότερο, εξάλειψη της, όταν 

αφαιρούμε τις εισαγωγές πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών από το GFCF, 

χρησιμοποιώντας δηλαδή ως εξαρτημένη μεταβλητή μας τον τροποποιημένο 

σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (MGFCF) (Εξίσωση 6-5 και Πίνακας 

6-37). 

Εστιάζοντας λοιπόν στ' αποτελέσματα του Πίνακας 6-37, τα οποία θα πρέπει να δεχθούμε 

ως αξιόπιστα, η σχέση μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης 

αποταμίευσης, όπως αυτή εκφράζεται από το συντελεστή 'κατακράτησης ίδιων 

αποταμιευτικών πόρων'  , είναι της τάξης τού 0.526535. Η τιμή αυτή απέχει αρκετά από 

την υποτιθέμενη σχέση 'ένα-προς-ένα', την οποία προβλέπει το 'παράδοξο FH'. Ο έλεγχος 

Ramsey RESET επιβεβαιώνει τον ορθό ορισμό υποδείγματος της Εξίσωση 6-5. 
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Είναι ιδιαίτερα σαφής κι εύγλωττη στην περίπτωση της Φινλανδίας μία διαδοχική βελτίωση, 

όσον αφορά στον εκάστοτε ορισμό υποδείγματός μας, καθώς κινούμαστε από τον κλασσικό 

ορισμό υποδείγματος FH (όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε το GFCF), στο 

υπόδειγμα της Εξίσωση 6-3 (όπου έχουμε αφαιρέσει από το GFCF το FDI), εν συνεχεία, 

στην ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) στην Εξίσωση 6-3 και τέλος, στο υπόδειγμα της 

Εξίσωση 6-5 (όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιούμε το MGFCF): 

Υπόδειγμα Συντελεστής   Durbin-Watson 

p-value LM 
στατιστικού 
του ελέγχου 
BG (p = 2) 

AIC SBC 

Εξίσωση 6-1 
(εξαρτημένη 
μεταβλητή: GFCF) 

0.775754 0.436134 0.000013 -4.823980 -4.734194 

Εξίσωση 6-1 μ' 
ενσωμάτωση ενός 
όρου AR(1) κι ενός 
όρου AR(2) 

0.396179 1.754610 - -6.110135 -5.926918 

Εξίσωση 6-3 
(εξαρτημένη 
μεταβλητή: GFCF-
FDI) 

0.905053 0.735282 0.000642 -3.638180 -3.548394 

Εξίσωση 6-3 μ' 
ενσωμάτωση ενός 
όρου AR(1) 

0.316168 2.461231 - -4.258533 -4.122487 

Εξίσωση 6-5 
(εξαρτημένη 
μεταβλητή: MGFCF) 

0.526535 0.857128 0.191969 -7.450495 -7.369678 

Πίνακας 6-41: Σύγκριση των διαφορετικών υποδειγμάτων εκτίμησης της σχέσης επένδυσης-
αποταμίευσης για τη Φινλανδία 

Η Εξίσωση 6-1 παράγει έναν αρκετά υψηλό συντελεστή  , όμως πάσχει από 

αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς της όρους και χρειάζεται επαναδιατύπωση. 

Επαναδιατυπώνοντάς την με την Εξίσωση 6-3, λαμβάνουμε μία ακόμη υψηλότερη τιμή 

συντελεστή  , αλλά και μικρότερη αυτοσυσχέτιση (υψηλότερη τιμή στατιστικού DW κι 

υψηλότερη p-value στον έλεγχο BG για p = 2). Πλην όμως, συνεχίζει να υπάρχει σημαντική 

αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς όρους. Απαλείφοντάς την με την ενσωμάτωση ενός 

όρου AR(1), λαμβάνουμε μία πολύ χαμηλότερη τιμή για το συντελεστή   (0.316168), η 

οποία θα πρέπει να θεωρηθεί κι ως πιο ρεαλιστική, λόγω ακριβώς τού ότι αντιστοιχεί στην 

κατάσταση της έλλειψης αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους.  

Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι με βάση τις τιμές των κριτηρίων AIC και SBC, τόσο το 

υπόδειγμα της Εξίσωση 6-3, όσο κι αυτό της Εξίσωση 6-3 με την ενσωμάτωση ενός όρου 

AR(1), υστερούν σε σχέση με την αρχική διατύπωση της Εξίσωση 6-1. Το ζήτημα αυτό 

επιλύεται όταν χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα της Εξίσωση 6-5. Οι τιμές των δύο κριτηρίων 

υπερβαίνουν κατά πολύ (σε απόλυτους όρους) τις αντίστοιχες όλων των άλλων 
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διατυπώσεων που έχουμε χρησιμοποιήσει και το σημαντικότερο, το εν λόγω υπόδειγμα δεν 

πάσχει πλέον από αυτοσυσχέτιση στους υπολειμματικούς του όρους, με βάση τους ελέγχους 

BG και LB. Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι και πάλι με βάση τα κριτήρια AIC και SBC, το 

υπόδειγμα της Εξίσωση 6-5 εμφανίζεται ως ανώτερο ακόμη κι από το αντίστοιχο της 

Εξίσωση 6-1 με την ενσωμάτωση ενός όρου AR(1) κι ενός AR(2). 

Συνεπώς, θα πρέπει να θεωρήσουμε ως πιο αξιόπιστα τ' αποτελέσματα του Πίνακας 6-37 και 

την τιμή 0.526535 του συντελεστή   ως τον πραγματικό βαθμό σχέσης που συνδέει 

εγχώρια ακαθάριστη επένδυση κι εγχώρια ακαθάριστη αποταμίευση, στην περίπτωση της 

Φινλανδίας. Η τιμή αυτή είναι αρκετά απομακρυσμένη από τη μονάδα, όπως θα υπαγόρευε 

το 'παράδοξο FH', το οποίο θα πρέπει να συμπεράνουμε πως δεν ισχύει εν προκειμένω. 

Σε σχέση με τις λοιπές θεωρητικές (και κατ' επέκταση, οικονομετρικές) προσεγγίσεις με τις 

οποίες επιχειρήσαμε να ελέγξουμε την ισχύ του 'παράδοξου FH' στην περίπτωση της 

Φινλανδίας, σημειώνουμε τα εξής: 

 Οι έλεγχοι στασιμότητας των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP κι οι έλεγχοι 

συνολοκλήρωσής τους, παράγουν μάλλον αντιφατικά αποτελέσματα. Όσον αφορά στους 

πρώτους, οι περισσότερες ενδείξεις τείνουν προς το ότι τα δύο μεγέθη είναι 

ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού. Ο δε έλεγχος συνολοκλήρωσης με βάση τη μέθοδο 

ARDL παράγει επίσης αντιφατικά αποτελέσματα, οδηγώντας σ' απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης της έλλειψης συνολοκλήρωσης ανεξάρτητα από τη 'φορά' τής 

σχέσης εκτίμησης που χρησιμοποιείται, ανεξάρτητα δηλαδή από το εάν χρησιμοποιούμε 

ως εξαρτημένη μεταβλητή το GFCF/GDP ή το  GDS/GDP. Η διαδικασία EG αποφασίζει 

υπέρ της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο μεγεθών. 

 Οι έλεγχοι στασιμότητας του μεγέθους CAB/GDP της υποενότητας 6.2 αποφασίζουν 

υπέρ της μη στασιμότητας του CAB/GDP στα επίπεδα, γεγονός που όπως έχουμε 

εξηγήσει κι αλλού, θα πρέπει να ερμηνευθεί ως έλλειψη συνολοκλήρωσης μεταξύ της 

επένδυσης και της αποταμίευσης της χώρας. 

 Όσον αφορά στους ελέγχους στασιμότητας και συνολοκλήρωσης των μεγεθών (GFCF-

FDI)/GDP και GDS/GDP, παρά τις αντιφατικές ενδείξεις, αυτά μπορούν να θεωρηθούν 

ως ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού (βλ. υποενότητες 6.1.2.3 και 6.3.2.3), γεγονός που 

μας οδήγησε στη διενέργεια της διαδικασίας δύο βημάτων EG (βλ. υποενότητα 6.3.3.1). 

Η εν λόγω διαδικασία, αποφάσισε υπέρ της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο 

μεγεθών. Λόγω του αρκετά μεγάλου βαθμού ασάφειας των αποτελεσμάτων των ελέγχων 

στασιμότητας που είχαμε σημειώσει στις υποενότητες 6.1.2.3 και 6.3.2.3, προχωρήσαμε 
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ωστόσο και στη διενέργεια ενός ελέγχου συνολοκλήρωσης μέσω της μεθόδου ARDL, η 

οποία απεφάσισε τελικά επίσης υπέρ της έλλειψης συνολοκλήρωσης μεταξύ των δύο 

μεγεθών. 

Συνολικά λοιπόν, τόσο από τις διαφορετικές αναλύσεις παλινδρόμησης υπό τις διάφορες 

διατυπώσεις υποδείγματος τις οποίες χρησιμοποιήσαμε, όσο κι από τους ελέγχους 

στασιμότητας και συνολοκλήρωσης των εκάστοτε μεταβλητών στους οποίους προβήκαμε, 

λαμβάνουμε περισσότερες ενδείξεις υπέρ της έλλειψης ενός υψηλού (σχεδόν μοναδιαίου,  

όπως θα υπαγόρευε το 'παράδοξο FH') βαθμού σχέσης μεταξύ εγχώριας ακαθάριστης 

επένδυσης κι εγχώριας ακαθάριστης αποταμίευσης, ή αλλιώς (σε όρους θεωρίας 

συνολοκλήρωσης), υπέρ της έλλειψης κάποιου είδους μακροπρόθεσμης σχέσης, η οποία να 

συνδέει τα δύο μεγέθη, στην περίπτωση της Φινλανδίας. 

Το ορθό υπόδειγμα εκτίμησης της πραγματικής σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών, στην 

περίπτωση της φινλανδικής οικονομίας, αποδεικνύεται πως είναι της μορφής της Εξίσωση 

6-5, όπως άλλωστε διαπιστώσαμε και για τις περιπτώσεις της Νορβηγίας και της Ολλανδίας 

στα οικεία κεφάλαια της διατριβής. 
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7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

7.1 Συμπεράσματα της διατριβής 

Με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας διατριβής έχουμε επιχειρήσει να 

χαρτογραφήσουμε ένα πεδίο έρευνας, το οποίο περιστρέφεται γύρω από το ένα εκ των έξι 

θεωρούμενων ως 'παράδοξων' της σύγχρονης διεθνούς μακροοικονομικής θεωρίας, το 

'παράδοξο FH'. Ένα πεδίο, το οποίο εμφανίζεται ως μάλλον περίπλοκο και δαιδαλώδες, 

λόγω αφενός της μεγάλης έκτασης που έχει προσλάβει η σχετική μ' αυτό έρευνα κι 

αφετέρου λόγω του αυστηρά τεχνικού χαρακτήρα που αυτή έχει ενδυθεί εκ των πραγμάτων: 

η ίδια η 'παραδοξότητα' του ευρήματος των FH (1980), περί ενός υποτιθέμενου χαμηλού 

βαθμού κινητικότητας του κεφαλαίου διεθνώς, ήταν αναμενόμενο να ελκύσει το ενδιαφέρον 

πλήθους ερευνητών, έκτοτε. Άλλωστε, η ίδια η απλοϊκότητα του υποδείγματος το οποίο 

χρησιμοποίησαν οι FH, προσανατόλισε τη διαμάχη γύρω από την ισχύ η μη του 'παράδοξου', 

προς τη χρησιμοποίηση ενός μεγάλου εύρους διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων, από 

τις πιο απλές μέχρι τις πλέον πολύπλοκες.  

Γι' αυτόν τον τελευταίο λόγο, η παρούσα διατριβή επέλεξε να περιηγηθεί (στο μέτρο του 

δυνατού) στο χώρο των ατέρμονων, τεχνικού χαρακτήρα συζητήσεων που πυροδότησε η 

αρχική διατύπωση του 'παράδοξου FH', από το 1980 μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας ως 

άξονα περιστροφής της τις (πιο αντιπροσωπευτικές) οικονομετρικές προσεγγίσεις που κατά 

καιρούς χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίες βεβαίως αντιστοιχούν ή και γεννήθηκαν από 

αντίστοιχες θεωρητικού χαρακτήρα υποθέσεις ή/και διαμάχες.  

Η οδός αυτή εμφανίζεται ίσως ως στριφνή και σίγουρα ως ανορθόδοξη κι αντίστροφη τής 

παραδοσιακής, απλής παράθεσης επιχειρημάτων θεωρητικού χαρακτήρα, των τυπικών 

ανασκοπήσεων βιβλιογραφίας, όμως ελπίζουμε ότι απέδωσε τελικά σε ικανοποιητικό βαθμό 

το εύρος τής έρευνας που έχει προκαλέσει το 'παράδοξο FH', αλλά και την επιμονή του και 

την αντοχή που έχει επιδείξει εδώ και τρεις δεκαετίες στις μανιώδεις προσπάθειες εξήγησης 

(και κυρίως ανασκευής του). 

Βεβαίως, επ ουδενί δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι προκύπτουν από την ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας της παρούσας διατριβής, σαφή συμπεράσματα σε σχέση με το 'παράδοξο'. 

Τουναντίον, αναδεικνύεται ο εκπληκτικά πλούσιος κι ετερόκλητος χαρακτήρας των 

σχετιζόμενων μ' αυτό θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και κυρίως, ο αντιφατικός 

χαρακτήρας των εμπειρικών αποτελεσμάτων στα οποία έχει οδηγήσει η σχετική έρευνα. Οι 
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κυριότεροι άξονες της ετερογένειας αυτής των ευρημάτων θα μπορούσαν συνοπτικά να 

συνοψισθούν ως εξής: 

 Μετρά τελικά η απλή παλινδρόμηση της επένδυσης επί της αποταμίευσης των FH το 

βαθμό διεθνούς κινητικότητας του κεφαλαίου ή κάτι το εντελώς διαφορετικό, το οποίο 

μένει ακόμη να προσδιορισθεί από την έρευνα; 

 Εάν όντως υπάρχει κάποια αλήθεια στο ότι η εν λόγω απλή παλινδρόμηση μάς δίδει 

έστω κάποια πληροφόρηση σχετικά με το βαθμό διεθνούς κινητικότητας του 

κεφαλαίου, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως ένα τόσο πολύπλοκο οικονομικό 

φαινόμενο εξαντλείται μαθηματικά/στατιστικά σ' ένα απλό γραμμικό υπόδειγμα δύο 

μόνο μεταβλητών; Δε θα ήταν πιο λογικό να υποθέσουμε ότι στη διαμόρφωση ενός 

οικονομικού μεγέθους όπως είναι η διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου, συντελούν 

περισσότερες των δύο οικονομικές μεταβλητές κι ότι συνεπώς, το υπόδειγμα των FH 

είναι μάλλον απλοϊκό στη σύλληψή του κι ως εκ τούτου ανεπαρκές; 

 Ακόμη κι αν δεχτούμε πως ο ορισμός υποδείγματος των FH είναι απολύτως ορθός, πώς 

μπορεί κανείς να εξηγήσει τα συγκεκριμένα εμπειρικά αποτελέσματα στα οποία 

οδηγήθηκαν οι ίδιοι, αλλά και μία πλειάδα μεταγενέστερων ερευνητών, βασιζόμενοι σ' 

αυτόν (και σε παρεμφερείς μ' αυτόν) τον ορισμό υποδείγματος; Είναι βεβαίως πολύ 

πιθανό, τελικά η πολυδιαφημισμένη κατά τις τελευταίες δεκαετίες έννοια της 

'παγκοσμιοποιημένης οικονομίας' κι η υποτιθέμενη πλήρης άρση των εθνικών 

περιορισμών στη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και κεφαλαίων που αυτή υπονοεί, να 

μην περιγράφει αντικειμενικά την πραγματικότητα του σύγχρονου διεθνούς 

οικονομικού περιβάλλοντος95, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε ν' αρνηθούμε, 

ότι σήμερα, περισσότερο ίσως από οποτεδήποτε άλλοτε, υπάρχει μία σαφής, κρατούσα 

ιδεολογική άποψη διεθνώς, η οποία σθεναρά διακηρύττει και προωθεί τη διάνοιξη των 

                                                      
95 Οι Hirst και Thomson (2000) για παράδειγμα, χαρακτηρίζουν την παγκοσμιοποίηση ως μύθο, του 
οποίου η γέννηση αντιστοιχεί βεβαίως σε σημαντικές οικονομικές αλλαγές που σημειώθηκαν κατά 
την περίοδο 1972-'73 (με σημαντικότερες την κατάρρευση του συστήματος τού Bretton Woods, την 
αναζήτηση ευρύτερων επενδυτικών διεξόδων, εκτός των στενών εθνικών συνόρων, από τις μεγάλες 
εθνικές επιχειρήσεις και την άρση πολλών από τους μέχρι τότε ισχύοντες περιορισμούς στην 
ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίων, σε μία προσπάθεια των εθνικών κυβερνήσεων να 
διεθνοποιήσουν τις χρηματοοικονομικές αγορές), πλην όμως, θα πρέπει σήμερα να θεωρηθεί μάλλον 
ως μία 'παθολογία των υπερβολικά φθινουσών προσδοκιών' εκείνων, που μέχρι την κρίση των αρχών 
του '70 εμφορούνταν από την αισιοδοξία που προσέφερε η επίσημη οικονομική ορθοδοξία, για τη 
δυνατότητα επίλυσης των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων του κόσμου, μέσω των μηχανισμών 
της αγοράς και της ατομικής επιδίωξης του κέρδους:  ήταν η απογοήτευση από την κρίση του (έως 
τότε επιτυχημένου) μοντέλου ανάπτυξης του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου κι η χρεωκοπία των 
ιδεών του Κέϋνς, σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στην άποψη 
περί μίας ανεξέλεγκτης, αλλά αδιαμφισβήτητα κυρίαρχης διεθνούς, ενοποιημένης οικονομίας (Hirst 
και Thomas, 2000, σ.σ. 24-27). 
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εθνικών συνόρων και την άρση των κάθε λογής περιορισμών κι η οποία προάγει τη 

δημιουργία μεγάλων δι-εθνικών οργανισμών εμπορικής συνεργασίας (ΕΕ, NAFTA, 

ALCA κ.τ.λ.),  ενώ επίσης, σήμερα περισσότερο από ποτέ, ο άνθρωπος διαθέτει 

τεχνολογική υποδομή και τεχνογνωσία ικανές δυνητικά να εκμηδενίσουν την 

οποιαδήποτε γεωγραφική απόσταση και το οποιοδήποτε άλλης φύσης πρόσκομμα στη 

διακίνηση ανθρώπων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων. 

Το εμπειρικό αποτέλεσμα των FH περί ενός υποτιθέμενου χαμηλού βαθμού διεθνούς 

κινητικότητας του κεφαλαίου, σίγουρα διέθετε όλες τις απαραίτητες διαπιστεύσεις ώστε 

να χαρακτηρισθεί ως δυσεπίλυτο 'παράδοξο'. 

 Πώς εξηγείται όμως σε κάθε περίπτωση μία τόσο μεγάλη αντιφατικότητα στα εμπειρικά 

αποτελέσματα μελετών, οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμη και πανομοιότυπες 

οικονομετρικές μεθοδολογίες; Παρά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, οι υψηλοί 

γενικά βαθμοί σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης θεωρούνται, έστω σιωπηρά, ως ένα 

αναντίρρητο εμπειρικό γεγονός, έχει υπάρξει ένας εξίσου μεγάλος αριθμός μελετών, οι 

οποίες χρησιμοποιώντας παρεμφερείς με τους FH διατυπώσεις υποδείγματος, έχουν 

οδηγηθεί σ' εκ διαμέτρου αντίθετα ευρήματα.  

Τελικά, στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης έχουν αναδειχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό ελπίζουμε, οι κυριότεροι προβληματισμοί θεωρητικού κι εμπειρικού 

χαρακτήρα, οι οποίοι βεβαίως, απέχουν από το να επαρκούν, για μία συνολική επίλυση του 

'παράδοξου FH'. 

Με την εμπειρική ανάλυση της διατριβής ωστόσο θεωρήσαμε φρόνιμη μία αλλαγή 

προσανατολισμού: αντί του να αναζητήσουμε απλώς την καταλληλότερη οικονομετρική 

προσέγγιση για την επίλυση του 'παράδοξου FH', επιχειρώντας έτσι να συνεισφέρουμε σ' 

ένα πεδίο το οποίο προ πολλού εμφανίζεται ως εξαντλημένο, όπως άλλωστε αποδεικνύει η 

βιβλιογραφική μας ανασκόπηση, θεωρήσαμε πιο εποικοδομητικό, το να προσανατολιστούμε 

προς άλλου είδους προβληματισμούς, όπως αυτός της πραγματικής φύσης και του ακριβούς 

περιεχομένου των ίδιων των μεταβλητών τού αρχικού υποδείγματος FH. Αφιερώσαμε ένα 

αυτόνομο κεφάλαιο στην εξειδίκευση των μεταβλητών τής 'εγχώριας ακαθάριστης 

αποταμίευσης' και της 'εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης', δανειζόμενοι ορισμούς κι έννοιες 

από το χώρο τής θεωρίας και της πράξης των Εθνικών Λογαριασμών. Σημαντική προς αυτήν 

την κατεύθυνση, υπήρξε η διάρκειας πολλών μηνών εντατική ανταλλαγή ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων με Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες πολλών κρατών, αλλά και με τα αρμόδια 

τμήματα και στελέχη διεθνών οικονομικών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, το ΔΝΤ κι η 

Παγκόσμια Τράπεζα. 
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Τελικά (κι εδώ ελπίζουμε πως έγκειται η βασική συνεισφορά της διατριβής αυτής) 

προτείναμε μία μέθοδο, η οποία υπόσχεται έναν πιο ακριβή ορισμό τού τι αποτελεί στην 

πραγματικότητα 'εγχώρια ακαθάριστη επένδυση' στο πλαίσιο του συστήματος των Εθνικών 

Λογαριασμών, διαπιστώνοντας παράλληλα πως οι FH (1980) χρησιμοποίησαν ενδεχομένως 

λανθασμένα αυτόν τον όρο, οδηγούμενοι κατ' επέκταση και σε λανθασμένα αποτελέσματα - 

συμπεράσματα: η μεταβλητή 'εγχώρια ακαθάριστη επένδυση' που χρησιμοποίησαν, 

αντιστοιχεί όπως έχουμε διευκρινίσει κι αλλού, στο λογιστικό μέγεθος που σήμερα, στο 

πλαίσιο του SNA, έχει ονομασθεί σχηματισμός ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου (GFCF). 

Δεδομένου ότι το εν λόγω μέγεθος περιλαμβάνει κι επένδυση η οποία έχει χρηματοδοτηθεί 

από κεφάλαια προερχόμενα από το εξωτερικό, δεν αποτελεί την καταλληλότερη 

υποκαταστάτρια μεταβλητή για την 'εγχώρια ακαθάριστη επένδυση' μίας οικονομίας. 

Προτείναμε ως λύση στο πρόβλημα αυτό, την αφαίρεση των εισαγωγών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων συγκεκριμένης οικονομίας από το GFCF της. Το νέο 

τροποποιημένο μέγεθος το ονομάσαμε τροποποιημένο σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου 

κεφαλαίου (MGFCF). 

Προβαίνοντας σε απλή ανάλυση παλινδρόμησης (λόγω του ιδιαίτερα περιορισμένου 

αριθμού των διαθέσιμων παρατηρήσεών μας), χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή 

το MGFCF, για τις τρεις χώρες για τις οποίες τηρούνται τα απαραίτητα στοιχεία, 

διαπιστώσαμε σημαντικές βελτιώσεις στην εκτιμητική μας διαδικασία, με σημαντικότερη 

την εξάλειψη ή τη σημαντική μείωση της αυτοσυσχέτισης96 των υπολειμματικών  όρων, από 

την οποία πάσχει οποιοσδήποτε άλλος ορισμός υποδείγματος χρησιμοποιήσαμε. Και μόνο 

αυτό το γεγονός, σημαίνει έναν καλύτερο ορισμό υποδείγματος με τη μεταβλητή MGFCF. 

Κατά συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε τ' αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης 

επί του νέου, βελτιωμένου υποδείγματος, ως αξιόπιστα, ή τουλάχιστον ως πιο αξιόπιστα σε 

σχέση με τ' αντίστοιχα που παράγονται από την ανάλυση παλινδρόμησης μ' εξαρτημένη 

                                                      
96 Παρότι έχουμε εξηγήσει επαρκώς και κατ' επανάληψη στη διατριβή αυτή, τα προβλήματα 
οικονομετρικής φύσης που είναι πιθανό να ενυπάρχουν στο βασικό ορισμό υποδείγματος των FH και 
πόσο αυτά μπορούν να διαστρεβλώσουν τα όποια συμπεράσματά μας σε σχέση με το βαθμό διεθνούς 
κινητικότητας του κεφαλαίου, αναφερόμαστε στο σημείο αυτό στην πολύ περιεκτική απαρίθμηση των 
εν λόγω πιθανών προβλημάτων από το Mamingi (1997). Σύμφωνα με το Mamingi, η βασική σχέση 
FH πάσχει κατ' αρχάς από την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους, γεγονός το 
οποίο απαξιώνει τα όποια αποτελέσματά μας. Δεύτερον, η μεταβλητή της αποταμίευσης είναι δυνατό 
να είναι ενδογενής, γεγονός το οποίο επίσης απαξιώνει τις εκτιμήσεις μας. Τρίτον, είναι πιθανό τα 
(συνήθως) μικρά χρησιμοποιούμενα δείγματα να εισάγουν στην εκτιμητική διαδικασία 'μεροληψία 
λόγω επιλογής δείγματος' (sample bias), μία μορφή της οποίας αναλύσαμε διεξοδικότερα στην 
υποενότητα 2.3.1. Και τέλος, υπάρχει το ενδεχόμενο οι δύο μεταβλητές τού βασικού υποδείγματος 
FH να είναι ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού (μη στάσιμες στα επίπεδα) ή ολοκληρωμένες 
διαφορετικού βαθμού μεταξύ τους, οπότε και πάλι, τα αποτελέσματά μας είναι αναξιόπιστα 
(Mamingi, 1997, σ. 609). Στα προβλήματα αυτά έχουμε αναφερθεί διεξοδικά σε διάφορα σημεία της 
παρούσας διατριβής. 
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μεταβλητή το GFCF ή από την ανάλυση παλινδρόμησης μ' εξαρτημένη μεταβλητή τη 

διαφορά (GFCF-FDI). Επιπλέον, πολλά άλλα στατιστικά μέτρα εμφανίστηκαν βελτιωμένα 

με τη χρησιμοποίηση του MGFCF.  

Δυστυχώς, όπως αναφέρουμε αναλυτικότερα και στην υποενότητα 1.4, τ' αποτελέσματά μας 

υπόκεινται στον πολύ σημαντικό, διττό περιορισμό τού πολύ μικρού αριθμού χωρών, οι 

οποίες τηρούν δεδομένα τόσο εξειδικευμένα και λεπτομερή κι οι οποίες δέχθηκαν να μας τα 

παραχωρήσουν, και βεβαίως, του εξίσου πολύ μικρού αριθμού διαθέσιμων παρατηρήσεων 

για την κάθε χώρα, λόγω τού ότι οι πίνακες προσφοράς-χρήσεων, όπως κι οι πίνακες 

εισόδου-εξόδου, από τους  οποίους μπορούν ν' αντληθούν δεδομένα για τις εισαγωγές 

πάγιων κεφαλαιουχικών αγαθών συγκεκριμένης οικονομίας, τηρούνται από έναν πολύ 

περιορισμένο αριθμό πολύ ανεπτυγμένων χωρών και μόνο κατά τα τελευταία λίγα έτη. 

Ωστόσο, όπως επιχειρηματολογούμε κι αλλού, οι προοπτικές διόρθωσης των 

συμπερασμάτων σε σχέση με το 'παράδοξο FH' που διανοίγει η συγκεκριμένη προσέγγιση, 

διαφαίνονται ευοίωνες για τη μελλοντική έρευνα. 

Επιπλέον, χρησιμοποιήσαμε κι άλλες οικονομετρικές τεχνικές, τις σημαντικότερες απ' αυτές 

που έχουμε παρουσιάσει στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης: πέραν της απλής 

ανάλυσης παλινδρόμησης μ' εξαρτημένη μεταβλητή το GFCF κι ανεξάρτητη το GDS, 

προβαίνουμε επίσης σ' αφαίρεση του μεγέθους FDI από το GFCF ως έναν επιπλέον τρόπο 

απομόνωσης της καθαρά εγχώριας επένδυσης, κατά τα πρότυπα των Rossini και Zanghieri 

(2002), διενεργήσαμε ελέγχους στασιμότητας και συνολοκλήρωσης των διαφόρων 

μεταβλητών ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα εκτίμησης (GFCF, GDS, GFCF-

FDI) κι εξετάσαμε τη στασιμότητα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών των τριών 

χωρών, ως μία εναλλακτική προσέγγιση στην αποκάλυψη της πραγματικής σχέσης που 

συνδέει επένδυση κι αποταμίευση.  

Η συνολική εικόνα που αποκομίζουμε από τη συνδυασμένη εφαρμογή των παραπάνω 

οικονομετρικών προσεγγίσεων, θεωρούμε πως είναι από τις πιο πλήρεις που έχουν 

χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Λαμβάνουμε γενικά σοβαρές ενδείξεις, είτε για το ότι το 

'παράδοξο FH' τελικά δεν ισχύει, είτε για το ότι ισχύει, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, απ' 

όσο γενικά πιστεύεται: οι τιμές τού συντελεστή   που λαμβάνουμε με τις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις μας, είναι γενικά χαμηλότερες από την αντίστοιχη των FH (0.89, για την 

περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποίησαν ακαθάριστα μεγέθη), αλλά και των λοιπών 

μελετών που επιβεβαίωσαν το 'παράδοξο FH' μεταγενέστερα. Μάλιστα, σε πολλές 

περιπτώσεις λαμβάνουμε κι αρνητικές τιμές  .  
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Ειδικά με τη χρησιμοποίηση της προσέγγισης τής αφαίρεσης των εισαγωγών των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων από το GFCF, οι τιμές συντελεστή   που λάβαμε και για τις τρεις 

χώρες ήταν σαφώς χαμηλότερες, μ' αποτέλεσμα να θέτουν υπό σοβαρή αμφισβήτηση την 

ισχύ του 'παράδοξου' (0.104883 για τη Νορβηγία, 0.526535 για τη Φινλανδία, ενώ στην 

περίπτωση της Ολλανδίας η παραχθείσα τιμή υπήρξε αρνητική κι ίση με -0.168458). Οι 

χαμηλές αυτές τιμές, σε συνδυασμό με την εξάλειψη ή σημαντική μείωση της 

αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών  όρων των αντίστοιχων αναλύσεων παλινδρόμησης, 

αποτελούν τα δύο σημαντικότερα ευρήματα της παρούσας διατριβής σ' εμπειρικό επίπεδο, 

ενάντια στην ισχύ τού 'παράδοξου FH'. 

 

7.2 Πιθανές θεωρητικές προεκτάσεις των εμπειρικών 

αποτελεσμάτων της διατριβής 

Από τη χρησιμοποίηση διαφορετικών εναλλακτικών προσεγγίσεων σε σχέση με το 

'παράδοξο FH', οι οποίες περιστρέφονται κυρίως γύρω από την προσπάθεια ενός 

ακριβέστερου ορισμού τού μεγέθους τής 'ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης', έχουμε 

διαπιστώσει ότι γενικά, οι εκτιμηθείσες τιμές των συντελεστών  , είναι μικρότερες της 

μονάδας, ενάντια σ' ό,τι προβλέπει το 'παράδοξο FH' και μάλιστα σε πλείστες όσες 

περιπτώσεις δεν είναι δυνατό ν' αγνοηθεί η τάση τού συντελεστή προς τιμές αρνητικού 

προσήμου.  

Ειδικά όσον αφορά στην περίπτωση της Νορβηγίας, υπενθυμίζουμε εδώ, ότι ο εν λόγω 

συντελεστής κινείται επίμονα γύρω από την τιμή -0.2, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία 

ως υποκαταστάτρια μεταβλητή για την επένδυση χρησιμοποιούμε το μέγεθος GFCF, όσο 

και κατά την περίπτωση όπου ως υποκαταστάτρια μεταβλητή χρησιμοποιούμε το μέγεθος 

GFCF-FDI. Η ροπή προς την τιμή αυτή επιμένει, ακόμη κι όταν απαλείφουμε την 

αυτοσυσχέτιση των υπολειμματικών όρων, προσθέτοντας όρους AR στα αντίστοιχα 

υποδείγματα εκτίμησης. Μόνο όταν ως εξαρτημένη μεταβλητή στο κλασσικό υπόδειγμα FH 

χρησιμοποιούμε το μέγεθος MGFCF, λαμβάνουμε θετική, αλλά πολύ κοντά στο μηδέν τιμή 

 . Για λεπτομέρειες παραπέμπουμε στον Πίνακας 4-40. 

Για τη δε Ολλανδία, οι αντίστοιχες τιμές τού   κυμαίνονται από θετικές αλλά μακράν της 

μονάδας τιμές (περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούμε το μέγεθος GFCF ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή - βλ. Πίνακας 5-1), έως αρνητικές κι εντός του διαστήματος [0, -1] τιμές 

(περιπτώσεις κατά τις οποίες απαλείφουμε την αυτοσυσχέτιση από τα υποδείγματα της 

Εξίσωση 5-1 και της Εξίσωση 5-3 - βλ. Πίνακας 5-2 και Πίνακας 5-21 αντίστοιχα). 
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Λαμβάνουμε ακόμη κι αρνητικές και μεγάλες σ' απόλυτους όρους τιμές (περίπτωση κατά 

την οποία ως υπόδειγμα εκτίμησης χρησιμοποιούμε την Εξίσωση 5-3). Ακόμη κι όταν 

χρησιμοποιούμε την προσέγγιση της αφαίρεσης των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων από το GFCF, η παραχθείσα τιμή είναι επίσης αρνητική (-0.168458 - βλ. Πίνακας 

5-27).  

Τέλος και στην περίπτωση της Φινλανδίας, παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές οι 

αντίστοιχες εκτιμηθείσες τιμές τού   τείνουν να είναι θετικές, μπορούμε μ' αρκετή 

βεβαιότητα να θεωρήσουμε ότι το 'παράδοξο FH' δεν ισχύει, τουλάχιστον στο βαθμό που 

αρχικά είχαν υποθέσει οι FH (1980): η τιμή τού   κινείται πιο κοντά στη μονάδα, όταν ως 

υποδείγματα εξίσωσης χρησιμοποιούμε αυτά της Εξίσωση 6-1 και της Εξίσωση 6-3 

(0.775754 και 0.905053 αντίστοιχα), ενώ μειώνεται σημαντικά, όταν ως υπόδειγμα 

εκτίμησης χρησιμοποιείται αυτό της Εξίσωση 6-5 (0.526535). 

Θεωρώντας τον ορισμό υποδείγματος με εξαρτημένη μεταβλητή το MGFCF ως τον πιο 

ορθό, για τους λόγους που ήδη έχουμε εξηγήσει επαρκώς και συνεκτιμώντας τα λοιπά 

συμπεράσματα από τη εμπειρική μας ανάλυση, κατανοούμε ότι οι ενδείξεις που λαμβάνουμε 

έρχονται σ' ευθεία ρήξη με τη βασική υπόθεση του 'παράδοξου FH' και το συμπέρασμα της 

χαμηλής κινητικότητας του κεφαλαίου που αυτό υπονοεί. 

Γεννώνται αυτόματα κάποια εύλογα ερωτήματα οικονομικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων 

μας. Πώς θα μπορούσε να ερμηνευθεί μία σχεδόν πλήρης έλλειψη σχέσης μεταξύ επένδυσης 

κι αποταμίευσης (περιπτώσεις της Νορβηγίας και της Ολλανδίας κυρίως) ή ακόμη 

περισσότερο, ένας αρνητικού προσήμου βαθμός σχέσης μεταξύ τους (περίπτωση κυρίως της 

Ολλανδίας); Για το ότι το 'παράδοξο FH' δεν ισχύει ή τουλάχιστον ισχύει σε πολύ μικρότερο 

βαθμό απ' ό,τι μέχρι τώρα πιστεύεται, μπορούμε να είμαστε αρκετά βέβαιοι, με βάση τη 

γενική εικόνα των αποτελεσμάτων τής εμπειρικής μας ανάλυσης, έχοντας φυσικά υπόψη και 

τους σημαντικούς περιορισμούς στους οποίους αυτή υπόκειται και τους οποίους εξηγήσαμε 

στην υποενότητα 1.4. Θα ήταν επίσης πολύ λογικό να υποθέσουμε, ότι ανεπτυγμένες χώρες 

του ευρωπαϊκού βορρά, όπως οι τρεις χώρες που στη διατριβή αυτή εξετάζουμε, 

χαρακτηρίζονται από έναν υψηλό βαθμό κινητικότητας του κεφαλαίου, διαψεύδοντας ως εκ 

τούτου τη βασική υπόθεση του 'παράδοξου FH'. Ωστόσο, μία σχεδόν μηδενική ή ακόμη 

περισσότερο, μία αρνητική σχέση μεταξύ της επένδυσης και της αποταμίευσής τους, δεν 

παραπέμπει, τουλάχιστον εκ πρώτης άποψης, σε κάποιο καθιερωμένο οικονομικό θεωρητικό 

υπόδειγμα. 

Μία πολύ πιθανή απάντηση, συναντούμε ωστόσο στον John Kenneth Galbraith (1998). Ο 

Galbraith, ο οποίος ως γνωστόν εντάσσεται στο ρεύμα της κεϋνσιανής οικονομικής σκέψης, 
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αναφερόμενος στα αίτια της κρίσης τής δεκαετίας τού '30, γράφει: ' … Η αιτία δεν είναι 

καθόλου δύσκολο να γίνει αντιληπτή: ο Νόμος του Σαι δεν είναι αναλλοίωτος. Το εισόδημα 

δεν ξοδεύεται ούτε επενδύεται απαραίτητα. Σε εποχές ανασφάλειας και αμφιβολίας για το 

μέλλον, αποθησαυρίζεται σε ρευστό ή σε τράπεζες, και οι τράπεζες μπορεί να είναι 

υπερβολικά τρομαγμένες ή πιεσμένες από επισφαλή δάνεια, για να δανείσουν. Ή μπορεί να 

έχουν έλλειψη των κατάλληλων δανειοληπτών' (σ. 119). 

Αποκλίσεις από την ισχύ του νόμου που πρώτος διετύπωσε ο γάλλος οικονομολόγος Jean-

Baptiste Say (1767-1832), είναι δυνατόν, όπως εξηγεί ο Galbraith, να οδηγήσουν σε 

καταστάσεις κατά τις οποίες η αποταμίευση μπορεί να κινείται αύξουσα (λόγω της 

γενικότερης ανασφάλειας και του παρεπόμενου αποθησαυρισμού), ενώ την ίδια στιγμή η 

επένδυση μπορεί να παραμένει στάσιμη ή και να βαίνει φθίνουσα, λόγω τής επικρατούσας 

οικονομικής δυσπραγίας ή/και της γενικότερης απροθυμίας για επένδυση. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο, θα μπορούσε να εξηγηθεί μία ασθενής (θετική) σχέση, μία παντελής έλλειψη 

οποιασδήποτε σχέσης ή ακόμη και μία αρνητική σχέση επένδυσης - αποταμίευσης, όπως 

αυτές που βρήκαμε στη διατριβή αυτή, ειδικά για τις περιπτώσεις της Νορβηγίας και της 

Ολλανδίας, ενάντια βεβαίως στη θετική και σχεδόν 'ένα-προς-ένα' σχέση την οποία θα 

προέβλεπε το 'παράδοξο FH'. Το παραπάνω σενάριο αντιστοιχεί κυρίως σε περιόδους 

ύφεσης ή περιόδους κατά τις οποίες βρίσκονται σε δράση παροδικοί εξωγενείς κραδασμοί 

επί των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς συγκεκριμένης οικονομίας. Οι αναλογίες 

με την τρέχουσα διεθνή οικονομική κατάσταση είναι περισσότερο από προφανείς. 

Ο ίδιος ο Κέυνς εξηγεί το βασικό λόγο για τον οποίον επένδυση κι αποταμίευση μπορεί να 

μη σχετίζονται καν: ' ... Παρ’ όλα αυτά, εκείνοι που σκέφτονται με τον τρόπο αυτόν, 

πλανώνται από μια οφθαλμαπάτη η οποία κάνει δύο διαφορετικές, ουσιαστικά, 

δραστηριότητες να φαίνονται όμοιες. Εσφαλμένα υποθέτουν ότι υφίσταται ένας δεσμός που 

ενώνει τις αποφάσεις αποχής από την παρούσα κατανάλωση με τις αποφάσεις που 

προσφέρουν μελλοντική κατανάλωση, ενώ τα κίνητρα που προσδιορίζουν την τελευταία δε 

διασυνδέονται με απλό τρόπο με τα κίνητρα που καθορίζουν την πρώτη' (Keynes, 2010, σ. 

70).  

Συνοψίζοντας τη 'Γενική Θεωρία' του, με μία άλλη διατύπωση ο Κέυνς τονίζει: 'Έχουμε δει 

ότι, ώσπου να επικρατήσει πλήρης απασχόληση, η αύξηση του κεφαλαίου δεν εξαρτάται 

καθόλου από μια χαμηλή ροπή προς κατανάλωση αλλά αντίθετα, αναχαιτίζεται από αυτήν, 

και μόνο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης η χαμηλή ροπή προς κατανάλωση επενεργεί 

θετικά στη μεγέθυνση του κεφαλαίου' (σ. 390). Όμως χαμηλή ροπή προς κατανάλωση 

σημαίνει υψηλή ροπή για αποταμίευση. Ο Κέυνς υποδεικνύει στην ουσία, ότι είναι δυνατό, 
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ειδικά σε περιόδους κρίσης, η υψηλή αποταμίευση συγκεκριμένης οικονομίας ν' αποτελεί 

αποτρεπτικό μάλλον παρά ενθαρρυντικό παράγοντα για μία αντίστοιχα υψηλή ροπή προς 

επένδυση. Υπ' αυτό το πρίσμα, είναι δυνατό να παρατηρηθεί μία αρνητικού προσήμου 

σχέση επένδυσης-αποταμίευσης: μία αύξηση της αποταμίευσης μπορεί να συνοδεύεται από 

μία αντίστοιχη μείωση στην επένδυση, επιτείνοντας τη βύθιση συγκεκριμένης οικονομίας 

στην ύφεση, από την οποία ενδεχομένως ήδη υποφέρει. 

Ένα δεύτερο πιθανό σενάριο, κατά το οποίο είναι δυνατό να παρατηρείται μία αύξηση της 

συνολικής αποταμίευσης μίας οικονομίας, με παράλληλη μείωση της συνολικής επένδυσης 

(κι ειδικότερα, της επένδυσης η οποία σχετίζεται με το βιομηχανικό της τομέα), μάς 

προσφέρει το φαινόμενο της λεγόμενης 'Ολλανδικής ασθένειας'. Ο όρος χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει την κατάσταση εκείνην, κατά την οποία είναι δυνατό να παρατηρηθεί 

αποβιομηχάνιση, έως κι ερήμωση στο βιομηχανικό τομέα χωρών, οι οποίες είναι 

παραδοσιακά βιομηχανικά ανεπτυγμένες, ως αποτέλεσμα της ανακάλυψης επιπλέον 

σημαντικών φυσικών πόρων σε δεδομένη χρονική στιγμή. Η συγκεκριμένη ονομασία του 

φαινομένου προήλθε από τους φόβους για τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της 

ολλανδικής οικονομίας (οι οποίοι βέβαια διαψεύσθηκαν τελικά, εντός ενός πολύ σύντομου 

χρονικού διαστήματος) που γεννήθηκαν κατά τα τέλη τής δεκαετίας του '50, αφότου 

ανακαλύφθηκαν από την Ολλανδία σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια 

Θάλασσα.  

Ο γενικός μηχανισμός του φαινομένου είναι συνοπτικά ο εξής: μπορούν να διακριθούν τρεις 

τομείς παραγωγής αγαθών στην οικονομία συγκεκριμένης χώρας, η οποία βρίσκεται σε 

κατάσταση οικονομικής έκρηξης λόγω της ανακάλυψης επιπλέον φυσικών πόρων - i) ο 

εξαγωγικός τομέας τού φυσικού πόρου, κοιτάσματα του οποίου έχουν ανακαλυφθεί, 

προκαλώντας την οικονομική έκρηξη, ii) ο τομέας των παραδοσιακά εξαγώγιμων αγαθών 

της οικονομίας, ο οποίος συνήθως είναι ο τομέας των βιομηχανικών αγαθών της κι ο οποίος 

πλήττεται μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων των συγκεκριμένων φυσικών πόρων και 

iii) ο τομέας των μη εμπορεύσιμων αγαθών. Οι Corden και Neary (1982), οι οποίοι πρώτοι 

επινόησαν τον όρο 'Ολλανδική ασθένεια', αποκαλούν συμβατικά την πρώτη κατηγορία 

αγαθών 'ενέργεια' ('energy'), τη δεύτερη 'μεταποίηση' ('manufacture') και την τρίτη 

'υπηρεσίες' ('services') (σ. 826). Το φαινόμενο της 'Ολλανδικής ασθένειας' συνίσταται στη 

μετακίνηση πόρων (εργασίας και κεφαλαίου) από τον τομέα της 'μεταποίησης' και των 

'υπηρεσιών' τής οικονομίας, προς τον τομέα της εκμετάλλευσης του αγαθού τής 'ενέργειας', 

ο οποίος φυσικά υπόσχεται γρήγορη κι εύκολη πρόσοδο για το σύνολο της εθνικής 

οικονομίας. Το πιο άμεσο και κύριο αποτέλεσμα αυτής της μετακίνησης πόρων είναι μία 

ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της χώρας, μ' επακόλουθο τη μείωση των 
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εξαγωγών των αγαθών 'μεταποίησης' και τη γρήγορη απαξίωση γενικά του μεταποιητικού 

τομέα της. Πρόκειται μ' άλλα λόγια, για το παράδοξο της αποβιομηχάνισης και της 

επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης, η οποία οφείλεται στην ανακάλυψη νέων φυσικών 

πόρων, εκεί όπου με βάση την κοινή λογική, θα ανέμενε κανείς μία γενικότερη ανάπτυξη και 

μία αύξηση του συνολικού πλούτου της οικονομίας (Gylfason, 2001, σ.σ. 1-5). 

Φυσικά, ένα από τα επακόλουθα του φαινομένου είναι η αύξηση της ροπής προς 

κατανάλωση (κυρίως για τα αγαθά του τομέα των υπηρεσιών) κι επομένως, αναμένει κανείς 

μία μείωση της συνολικής ροπής προς αποταμίευση της οικονομίας. Ωστόσο, οι Corden και 

Neary (1982) αναφέρονται και σ' ένα πιθανό σενάριο (μεταξύ αρκετών άλλων), σύμφωνα με 

το οποίο είναι δυνατό να επέλθει πράγματι αποβιομηχάνιση, χωρίς την παράλληλη αύξηση 

της ροπής προς κατανάλωση (κι άρα, μείωση της ροπής προς αποταμίευση). Το σενάριο 

αυτό είναι πιθανό, σύμφωνα με τους συγγραφείς, ειδικά όταν σε μία οικονομία επικρατεί 

πλήρης κινητικότητα του κεφαλαίου μεταξύ των τριών παραπάνω τομέων της οικονομίας 

και στην περίπτωση της δικής μας εμπειρικής ανάλυσης, έχουμε κάθε λόγο να πιστέψουμε 

ότι χώρες όπως η Ολλανδία κι η Νορβηγία χαρακτηρίζονται γενικά από μία τέτοιου είδους 

εσωτερική υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου.  

Άλλωστε, πρόκειται για χώρες, οι οποίες διαχειρίστηκαν γενικά με σύνεση την ανακάλυψη 

των νέων φυσικών πόρων τους: η μεν Ολλανδία ανέκαμψε μέσα σε λιγότερο από μία 

δεκαετία αφότου ανακάλυψε τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου της στη Βόρεια Θάλασσα, 

από την 'ασθένεια' η οποία φέρει το όνομά της (Gylfason, 2001, σ. 2). Η δε Νορβηγία, τηρεί 

ειδικό ταμείο, το Νορβηγικό Ταμείο Πετρελαίου (Norwegian Petroleum Fund), το οποίο 

συγκεντρώνει τους πόρους από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου της, ένα 

ταμείο του οποίου τα χρήματα αποτελούν παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές των 

Νορβηγών πολιτών και το οποίο, επιπλέον, λειτουργεί αποτρεπτικά για μία ενδεχόμενη 

υπερθέρμανση της νορβηγικής οικονομίας (Gylfason, 2001, σ.σ. 16,17). 

Θα αποτελούσε λοιπόν ένα πιθανό σενάριο, τα απρόσμενα και μεγάλου ύψους έσοδα που 

βιώνει μία οικονομία με την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων φυσικών πόρων, ν' αυξάνουν τη 

συνολική εγχώρια αποταμίευσή της, σε βαθμό μεγαλύτερο τουλάχιστον απ' το βαθμό 

αύξησης της κατανάλωσής της (το Νορβηγικό Ταμείο Πετρελαίου αποτελεί ίσως ένα τέτοιο 

παράδειγμα) και παράλληλα, να παρατηρούνται φαινόμενα αποεπένδυσης στην οικονομία, 

ως αποτέλεσμα της 'Ολλανδικής ασθένειας', όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Υπ' αυτές τις 

συνθήκες, θα ήταν πιθανό, το πρόσημο της συμμεταβολής της επένδυσης και της 

αποταμίευσης να διαταρασσόταν, έως και ν' αντιστρεφόταν, οδηγώντας ακόμη και σ' 

αρνητική σχέση μεταξύ τους, σαν αυτήν που βρήκαμε στην περίπτωση της Ολλανδίας. Η 
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περίοδος στην οποία αναφέρονται τα δεδομένα μας είναι γενικά μεταγενέστερη της 

ανακάλυψης των κοιτασμάτων φυσικών πόρων από τις δύο χώρες (Ολλανδία και Νορβηγία), 

όμως δε θα ήταν απίθανο οι μικροί θετικοί ή κι αρνητικοί βαθμοί σχέσης επένδυσης-

αποταμίευσης που λάβαμε στο εμπειρικό σκέλος της διατριβής μας, να οφείλονται τελικά σε 

κάποιου είδους 'παρενέργειες' από ένα φαινόμενο του τύπου τής 'Ολλανδικής ασθένειας'. 

Σε κάθε περίπτωση, τα δύο παραπάνω σενάρια (αυτό που βασίζεται σε μία Κεϋνσιανού 

τύπου λογική κι αυτό που βασίζεται στο φαινόμενο της λεγόμενης 'Ολλανδικής ασθένειας') 

δεν είναι δυνατό βεβαίως να ελεγχθούν πλήρως από θεωρητικής κι εμπειρικής άποψης στα 

πλαίσια αυτής της διατριβής. Αποτελούν απλά και μόνο μία εκ μέρους μας προσπάθεια 

απόδοσης κάποιων ενδεικτικών εναλλακτικών ερμηνειών στα αποτελέσματα της εμπειρικής 

μας ανάλυσης. Ορατές αναλογίες μεταξύ των θεωρητικών σχημάτων στα οποία μόλις 

αναφερθήκαμε και των εμπειρικών μας αποτελεσμάτων υπάρχουν κι ελπίζουμε ότι τις 

αναδείξαμε επαρκώς. Πλην όμως, είναι ευνόητο, ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για μία 

πιο τυπική επιβεβαίωσή τους. Θελήσαμε να καταδείξουμε ότι μία (μερική ή κι ολική) 

διάψευση του 'παράδοξου FH' είναι πιθανή σε θεωρητικό και κατ' επέκταση και σ' εμπειρικό 

επίπεδο. Οι τρεις χώρες με τις οποίες ασχοληθήκαμε, ήτοι η Νορβηγία, η Ολλανδία και σε 

μικρότερο βαθμό η Φινλανδία, μας προσφέρουν πολλές ενδείξεις για ένα χαμηλό βαθμό 

σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, για μία παράλληλη υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου 

και για μία αρκετά λογική προσαρμογή των δύο, σε κάποια εναλλακτικά θεωρητικά 

σχήματα από το χώρο της Πολιτικής Οικονομίας, σε δύο από τα οποία ακροθιγώς μόνο 

αναφερθήκαμε στην παρούσα υποενότητα. 

Εν είδη επιλόγου στην παρούσα υποενότητα, θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε κι άλλες 

νύξεις που απαντώνται στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία, για την πιθανότητα 

μίας αντίστροφης απ' αυτήν που υπέθεσαν οι FH, σχέσης μεταξύ επένδυσης κι 

αποταμίευσης: ο Westphal (1983) επί παραδείγματι, στον οποίον αναφερθήκαμε 

εκτενέστερα στην υποενότητα 2.2.5 για τους κεφαλαιακούς ελέγχους και τις κυβερνητικές 

πολιτικές, τονίζει πως αντί της μηδενικής σχέσης επένδυσης - αποταμίευσης, υπό συνθήκες 

πλήρους κινητικότητας του κεφαλαίου, την οποία υποθέτει η συλλογιστική FH (δια 

στόματος Feldstein), ο ίδιος θα θεωρούσε αντιθέτως πολύ πιο πιθανή μία έντονα αρνητική 

σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το άρθρο του 

Westphal, παραπέμπουμε στην παραπάνω υποενότητα. Τα εμπειρικά μας αποτελέσματα 

επιβεβαιώνουν μάλλον τον Westphal, παρά τον Feldstein (1983) και τους FH (1980). 

 



Συμβολή της διατριβής στην έρευνα 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           435 

7.3 Συμβολή της διατριβής στην έρευνα 

Συνοψίζουμε εδώ, τα όσα ήδη έχουμε επαρκώς αναφέρει κι αλλού, σχετικά με τη δυνητική 

συμβολή της παρούσας διατριβής στην περαιτέρω έρευνα γύρω από το 'παράδοξο FH'. 

Όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει, κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ένας εντυπωσιακά 

μεγάλος όγκος ερευνητικής δραστηριότητας έχει επενδυθεί στη διαλεύκανση του 

'παράδοξου FH', ο οποίος έχει επικεντρωθεί στην καθαρά οικονομετρική μεταχείριση του 

προβλήματος. Ωστόσο, το 'παράδοξο FH' συνεχίζει ν' ανθίσταται.  

Παρότι τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο εμπειρικό σκέλος της διατριβής αυτής έχουμε 

αναφερθεί (κι εφαρμόσει σε πρακτικό επίπεδο) τις περισσότερες από τις οικονομετρικές 

τεχνικές που έχουν κατά καιρούς προταθεί, προγραμματικό στόχο και βασική συνεισφορά 

της απετέλεσε η επιθυμία στροφής τού ενδιαφέροντος πέραν τού προ πολλού εξαντληθέντος 

πεδίου τής οικονομετρικής μεθοδολογίας, με την ελπίδα της εύρεσης μία ικανοποιητικής 

απάντησης ή κάποιου είδους εξήγησης για το τόσο επίμονα εύρημα μίας ισχυρής σχέσης 

επένδυσης-αποταμίευσης τού 'παράδοξου FH'. 

Παρά τους σημαντικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκειται ειδικά η προσέγγιση της 

αφαίρεσης των εισαγωγών πάγιων περιουσιακών στοιχείων της οικονομίας από το μέγεθος 

GFCF, αυτή υπόσχεται περαιτέρω έρευνα μελλοντικά, μόλις καταστεί δυνατή η πρόσβαση 

σε πιο πλήρη δεδομένα κι από περισσότερες χώρες. Ήδη, κατά τη φάση της συλλογής των 

δεδομένων μας, αποκομίσαμε την αίσθηση ότι η πιστή τήρηση των λεγόμενων πινάκων 

προσφοράς - χρήσεων κι εισόδου - εξόδου θα επεκταθεί μελλοντικά και σε περισσότερες 

χώρες ανά τον κόσμο, εκτός των ελάχιστων ανεπτυγμένων χωρών που ήδη τους τηρούν. Η 

αναλυτική χρησιμότητα των δεδομένων που περιλαμβάνουν οι πίνακες αυτοί, εκ των 

πραγμάτων θα οδηγήσει πολλές άλλες χώρες στην τήρησή τους. Ακόμη πιο σημαντικό, 

διεθνείς πολιτικοοικονομικοί σχηματισμοί (όπως η Ε.Ε.), ήδη έχουν αντιληφθεί αυτήν τη 

αναγκαιότητα και θα επιβάλλουν την τήρησή τους και στις υπόλοιπες χώρες - μέλη τους.  

Στο μέτρο που η χρήση των πινάκων αυτών εξαπλωθεί μελλοντικά, θα καταστεί δυνατή μία 

πιο εις βάθος μελέτη της πραγματικής σχέσης μεταξύ της εγχώριας ακαθάριστης 

αποταμίευσης εγχώριας ακαθάριστης επένδυσης, όπως αυτή μπορεί να μετρηθεί από το 

μέγεθος MGFCF που εμείς προτείνουμε στην παρούσα διατριβή. Τα αποτελέσματα που 

έχουμε λάβει στην εμπειρική μας ανάλυση, παρά τον ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό χωρών 

και παρατηρήσεων, ήδη υπόσχονται μία σε σημαντικό βαθμό εξήγηση ή κι ολοκληρωτική 

επίλυση πολλών από τα προβλήματα (οικονομετρικής και κατ' επέκταση θεωρητικής φύσης) 

που έχουν συνοδεύσει διαχρονικά το 'παράδοξο FH'. 
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Αλλά και πέραν της νέας  αυτής προσέγγισης που προτείνουμε, ακόμη και με τη 

χρησιμοποίηση κάποιων πιο παραδοσιακών θεωρητικών κι οικονομετρικών προσεγγίσεων 

που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί στη σχετική με το 'παράδοξο FH' βιβλιογραφία (ανάλυση 

παλινδρόμησης των μεγεθών GFCF και GDS, ανάλυση παλινδρόμησης των μεγεθών 

(GFCF-FDI) και GDS, ανάλυση στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών), 

λαμβάνουμε σημαντικές ενδείξεις περί τού ότι το 'παράδοξο FH', είτε δεν ισχύει, είτε ισχύει 

εν μέρει και σίγουρα όχι στο βαθμό που πίστεψαν αρχικά οι FH.  

Επιπλέον, οι αναλύσεις στασιμότητας και συνολοκλήρωσης των διαφόρων μεταβλητών μας 

(ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση), κατατείνουν προς την έλλειψη κάποιου 

είδους μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ επένδυσης - αποταμίευσης, όπως κι αν ορίσουμε την 

πρώτη. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε προφανή αντίθεση με τ' αντίστοιχα μεγάλου μέρους 

της βιβλιογραφίας, το οποίο διείδε στην όψιμη σχετικά ανάπτυξη της θεωρίας 

συνολοκλήρωσης το ιδανικό εργαλείο για την οριστική διευθέτηση του προβλήματος, 

καταλήγοντας στο ότι οι επίμονα υψηλές τιμές σχέσης επένδυσης-αποταμίευσης δεν είναι 

απαραίτητα αντιφατικές προς μία υψηλή κινητικότητα του κεφαλαίου. Στην 

πραγματικότητα, η ρικαρδιανής έμπνευσης υπόθεση του διαχρονικού περιορισμού του 

προϋπολογισμού της οικονομίας θεωρεί ότι επένδυση κι αποταμίευση συγκλίνουν 

μακροπρόθεσμα, ενώ η θεωρία της συνολοκλήρωσης φάνηκε να υπόσχεται την επιβεβαίωση 

αυτού ακριβώς του επιχειρήματος, σ' εμπειρικό επίπεδο. Δυστυχώς, τα εμπειρικά 

αποτελέσματα αυτής της διατριβής δεν ενθαρρύνουν μία τέτοιου είδους αισιόδοξη θεώρηση: 

επένδυση κι αποταμίευση (όπως κι αν αυτές ορισθούν) δεν εμφανίζονται συνολοκληρωμένες 

σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, για τις τρεις χώρες του δείγματός μας, γεγονός το 

οποίο έρχεται μεν σε διαφωνία με την υπόθεση του 'παράδοξου FH' και της βιβλιογραφίας 

που το υποστηρίζει, αλλά σ' απόλυτη συμφωνία με τις συστηματικά χαμηλότερες (ή κι 

αρνητικές) τιμές συντελεστή   τις οποίες βρίσκουμε, υπό οποιονδήποτε ορισμό 

υποδείγματος εκτίμησης κι αν χρησιμοποιούμε.  

Ακόμη και με τη χρησιμοποίηση σχετικά πιο σύγχρονων προσεγγίσεων της θεωρίας 

συνολοκλήρωσης (ARDL), δε βρίσκουμε σε καμία περίπτωση συνολοκλήρωση μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης, υπό οποιονδήποτε ορισμό της μεταβλητής 'ακαθάριστη εγχώρια 

επένδυση' κι υπό οποιονδήποτε ορισμό υποδείγματος κι αν χρησιμοποιήσουμε. 

Συνολικά, από τη διατριβή αποκομίζουμε κάποιες βάσιμες υπόνοιες για το ότι το βασικό 

υπόδειγμα εκτίμησης των FH πάσχει πολλαπλά. Οι ίδιοι, παραδόξως, δε θίγουν καν στο 

άρθρο τους το σημαντικό ζήτημα της αυτοσυσχέτισης των υπολειμματικών  όρων. Στη δική 

μας εμπειρική ανάλυση βρίσκουμε βεβαίως αυτοσυσχέτιση, η οποία παραπέμπει σε μία 
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σειρά πιθανών προβλημάτων ορισμού υποδείγματος, όπως αυτό της παράλειψης 

μεταβλητών, της λάθος συναρτησιακής σχέσης τού υποδείγματος εκτίμησης ή και των 

λαθών μέτρησης (Asteriou, 2006, σ.σ. 140,141). Τελικά, η επίλυση του 'παράδοξου FH' ίσως 

δε βρίσκεται στη χρησιμοποίηση ακόμη περισσότερων και πιο εξελιγμένων και περίπλοκων 

οικονομετρικών τεχνικών, αλλά μάλλον, στην εστίαση σ' έναν καλύτερο ορισμό των ίδιων 

των μεταβλητών τού βασικού υποδείγματος FH. Λειτουργώντας προς αυτήν την κατεύθυνση 

στην παρούσα διατριβή, έχουμε επιλύσει όντως το πρόβλημα της παρουσίας 

αυτοσυσχέτισης στους υπολειμματικούς όρους των διαφόρων υποδειγμάτων εκτίμησης και 

παράλληλα, έχουμε λάβει πολύ χαμηλές θετικές ή κι αρνητικές τιμές βαθμού σχέσης μεταξύ 

επένδυσης κι αποταμίευσης, γεγονός που σημαίνει τη μη ισχύ (ή την ισχύ σ' έναν πολύ 

μικρότερο βαθμό) του 'παράδοξου FH'. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (USE OF 
INCOME ACCOUNT) 

1 O λογαριασμός διάθεσης του διαθέσιμου εισοδήματος 

 

Πίνακας Παραρτημάτων 1: Ο Λογαριασμός διάθεσης του διαθέσιμου εισοδήματος (System of National Accounts 1993 - The Use of Income Account, 2010) 
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2 Ο λογαριασμός διάθεσης του προσαρμοσμένου διαθέσιμου εισοδήματος 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 2: Ο Λογαριασμός διάθεσης του προσαρμοσμένου διαθέσιμου εισοδήματος (System of National Accounts 1993 - The Use of Income 

Account, 2010) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(SUPPLY)/ΧΡΗΣΕΩΝ (USES) ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 

(INPUT)/ΕΞΟΔΟΥ (OUTPUT) 

Παραδείγματα πινάκων προσφοράς (supply tables) 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 3: Το σκέλος της εγχώριας παραγωγής ενός πίνακα προσφοράς (System of 

National Accounts 2008, 2010, σ. 274) 

 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 4: Το σκέλος των εισαγωγών ενός πίνακα προσφοράς (System of National 

Accounts 2008, 2010, σ. 274) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 5: Το σκέλος των απαραίτητων προσαρμογών αποτίμησης, ώστε τα 

δεδομένα του πίνακα προσφοράς να είναι εκπεφρασμένα σε τιμές αγοραστή (purchasers' prices) 
(System of National Accounts 2008, 2010, σ. 276) 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 6: Παράδειγμα ενός πλήρους πίνακα προσφοράς (supply table) (System of 

National Accounts 2008, 2010, σ. 290) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 7: Παράδειγμα ενός πλήρους πίνακα προσφοράς (supply table) - συνέχεια 
του Πίνακας Παραρτημάτων 6 (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 291) 

 
Παραδείγματα πινάκων χρήσης (use tables) 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 8: Το σκέλος της ενδιάμεσης κατανάλωσης ενός πίνακα χρήσεων (System of 

National Accounts 2008, 2010, σ. 281) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 9: Το σκέλος της προστιθέμενης αξίας  ενός πίνακα χρήσεων (System of 

National Accounts 2008, 2010, σ. 284) 

 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 10: Το σκέλος της τελικής  κατανάλωσης ενός πίνακα χρήσεων (System of 

National Accounts 2008, 2010, σ. 282) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 11: Το σκέλος του σχηματισμού κεφαλαίου  ενός πίνακα χρήσεων (System 

of National Accounts 2008, 2010, σ. 283) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 12: Παράδειγμα ενός πλήρους πίνακα χρήσεων (use  table) (System of 

National Accounts 2008, 2010, σ. 290) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 13: Παράδειγμα ενός πλήρους πίνακα χρήσεων (use  table) - συνέχεια του 

Πίνακας Παραρτημάτων 12 (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 290) 

 

Παραδείγματα πινάκων εισόδου (input tables) 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 14: Παράδειγμα ανακατανομής προϊόντων από τον κλάδο βιομηχανικών 

προϊόντων στον κλάδο των κατασκευών (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 514)
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Πίνακας Παραρτημάτων 15: Αριθμητικό παράδειγμα πλήρους πίνακα προϊόντων επί προϊόντων (product by product table) (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 516) 
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Πίνακας Παραρτημάτων 16: Αριθμητικό παράδειγμα πλήρους πίνακα κλάδων επί κλάδων (industry by industry table) (System of National Accounts 2008, 2010, σ. 517) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CAPITAL ACCOUNT) ΤΟΥ SNA 

 
Πίνακας Παραρτημάτων 17: Ο Λογαριασμός Κεφαλαίου (Capital Account) του SNA 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

4.1 Νορβηγία, 1978-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

4.1.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών GFCF/GDP και GDS/GDP για τη Νορβηγία 

4.1.2.1 Το μέγεθος GFCF/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF97: 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC Bayesian 

Criterion (εφεξής SBC): 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.000373  0.2850 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 1. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-2.00037) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα και για p = 1: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.633138  0.2695 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

                                                      
97 Όπου εφεξής, με το 'πρώτο υπόδειγμα DF' εννοούμε το υπόδειγμα που περιλαμβάνει μόνο μία 
σταθερή (κι όχι τάση) και με το 'δεύτερο υπόδειγμα DF' εννοούμε το υπόδειγμα που περιλαμβάνει 
σταθερή και τάση. 
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Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.63313) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' 

όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 

10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.705797  0.4171 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-1.7058) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει ότι η χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.833040  0.1985 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-2.83304) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε 

περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF, είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           452 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.040837  0.7222 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η παραχθείσα τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-1.04083) είναι 

και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών 

χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), μ' αποτέλεσμα 

να γίνεται  αποδεκτή η μηδενική υπόθεση περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας και κατά 

συνέπεια, η χρονοσειρά να είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.462159  0.3420 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Τέλος και για την περίπτωση όπου χρησιμοποιείται το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 5, 

η παραχθείσα τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-2.46216) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) απ' τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%) κι επομένως η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Με την αυτόματη επιλογή τής εφαρμογής EViews για τον ορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης', λαμβάνουμε: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.994689  0.2874 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης', την οποία επιλέγει αυτόματα η εφαρμογή EViews 

είναι ίση με p = 1. Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-1.99469) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.249485  0.4469 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης', είναι και για το δεύτερο υπόδειγμα DF ίση με p = 1. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.24948) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.031531  0.2725 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.03153) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.343125  0.3997 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.34312) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.928911  0.3152 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-1.92891) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη).  

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.094244  0.5280 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.09424) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και 
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συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GFCF/GDP: 

Μ' αυτόματη επιλογή (από την εφαρμογή EViews) της 'παραμέτρου εύρους ζώνης'98, με 

βάση το συνεπή εκτιμητή Newey-West: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.514038
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η αυτόματη επιλογή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' της εφαρμογής EViews, παράγει τιμή  

λ = 4. Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.51403) είναι μικρότερη από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.079441
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.079441) είναι μικρότερη όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

                                                      
98 Για τον όρο, βλ. (Κάτος, 2004, σ. 996). 
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γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την 

οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Μ' αυτόματη επιλογή (από την εφαρμογή EViews) της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' (Κάτος, 

2004, σ. 996) με βάση το συνεπή εκτιμητή Newey-West: 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.081331
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η αυτόματη επιλογή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' της εφαρμογής EViews, παράγει για το 

δεύτερο υπόδειγμα DF, τιμή  λ = 2. Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.08133) 

είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία επίπεδα 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 2: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.705703
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.7057) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα D-F: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.472341
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.47234) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.089308
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.0893) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.578510  0.0011 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 0. Η παραχθείσα 

τιμή του t-στατιστικού (-4.57851) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως στάσιμη (απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας), σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.521377  0.0061 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-4.52137) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' 

όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές, για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς η χρονοσειρά εμφανίζεται ως στάσιμη 

(απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας), σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 2, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF παρατίθενται παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.398312  0.0200 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-3.39831) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη (σ' 
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απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% 

και 10% και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη στην πρώτη κι ως στάσιμη 

στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.356385  0.0787 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-3.35638) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, 

αλλά μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 10% και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη στις δύο 

πρώτες κι ως στάσιμη στην τρίτη περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF παρατίθενται παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.278383  0.0275 
Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  
 10% level  -2.635542  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-3.27838) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, η 

χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη στην πρώτη κι ως στάσιμη στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.210257  0.1060 
Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-3.21025) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' 

όλες τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη και στις τρεις περιπτώσεις. Στην τρίτη 

περίπτωση ωστόσο, η αποδοχή τής μηδενικής υπόθεσης τής μη στασιμότητας γίνεται κατά 

τρόπο οριακό. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Επιλέγοντας αρχικά την αυτόματη επιλογή της εφαρμογής EViews για τον ορισμό της τιμής 

της 'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.521044  0.0012 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης', την οποία επιλέγει αυτόματα η εφαρμογή EViews 

είναι ίση με p = 5. Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-4.52104) είναι μεγαλύτερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών 

επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.445237  0.0073 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.44523) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% κι επομένως, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). Στην πρώτη περίπτωση, μπορούμε να πούμε πως η απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.556090  0.0011 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.55609) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών των τριών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι 

επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.494253  0.0065 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.49425) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10% κι επομένως, η 
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μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). Στην πρώτη περίπτωση, μπορούμε να πούμε πως η απόρριψη της 

μηδενικής γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.576232  0.0011 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.57623) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.520301  0.0061 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.5203) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών των τριών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι 

επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη).  

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West, για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.086016
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η αυτόματη επιλογή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' της εφαρμογής EViews, παράγει τιμή  

λ = 3. Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.08601) είναι μικρότερη όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ =3: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.050523
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.05052) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.056081
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η αυτόματη επιλογή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' της εφαρμογής EViews, παράγει τιμή  

λ = 4. Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.05608) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση 
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μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.094438
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.09443) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.085404
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.0854) είναι και πάλι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) κι επομένως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.049282
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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Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.04928) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και των τριών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

4.1.2.2 Το μέγεθος GDS/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο SBC για τον προσδιορισμό του αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.172343  0.9971 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 2. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (1.17234) είναι σαφώς μεγαλύτερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.111741  0.9920 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.11174) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 
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Για p = 4, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 4 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.628262  0.9878 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (0.62826) είναι μεγαλύτερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 4 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.275003  0.9870 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.275) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη 

στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.358733  0.9767 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (0.35873) είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και 

για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική 
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υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

επίπεδο σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.579248  0.9715 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.57924) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 12 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.119819  0.9383 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία επιλέγει αυτόματα η εφαρμογή EViews 

είναι ίση με p = 12. Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.11982) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε 

περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 12: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 12 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.715054  0.9626 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.71505) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης', για το δεύτερο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 13 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.676355  0.9659 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.67635) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 13: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 13 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.119174  0.9384 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.11917) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% 
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και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.032940  0.9480 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.03294) είναι με διαφορά μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% 

και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.928668  0.9392 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.92866) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 10, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.094799  0.9413 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.0948) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.772644  0.9572 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-0.77264) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GDS/GDP στα επίπεδα: 

Μ' αυτόματη επιλογή (από την εφαρμογή EViews) της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' (Κάτος, 

2004, σ. 996) με βάση το συνεπή εκτιμητή Newey-West: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.445953
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 4. Η 

παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.44595) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές 

που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει 

πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος 

KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη. 

Η απόφαση του ελέγχου υπέρ της στασιμότητας στην περίπτωση του επιπέδου 

σημαντικότητας 5% γίνεται ωστόσο, κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 4: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.176591
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει και σ' αυτήν την περίπτωση τιμή 'παραμέτρου 

εύρους ζώνης' ίση με λ = 4. Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.1766) είναι 

μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, 

αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% 

και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, 

την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στη 

δεύτερη και τρίτη περίπτωση. 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.851062
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.85106) είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.324053
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.32405) είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός 

που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία 

υπονοεί ο έλεγχος KPSS, απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.398082
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.39808) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές 

που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει 
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πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος 

KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.159102
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.1591) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.715677  0.0001 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 1. Η παραχθείσα 

τιμή του t-στατιστικού (-5.71567) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.757899  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει και για το δεύτερο υπόδειγμα DF αριθμό όρων χρονικής 

υστέρησης ίσο με p = 1. Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-6.7579) είναι μεγαλύτερη 

(σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.836406  0.3555 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-1.8364) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.918429  0.1732 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.91843) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 
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συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.928622  0.7611 
Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  
 10% level  -2.635542  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-0.92862) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.923380  0.1731 
Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.92338) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής 

τής 'περικομμένης υστέρησης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 28 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.351931  0.0019 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει έναν πολύ μεγάλο αριθμό όρων χρονικής 

υστέρησης (28). Η τιμή του t-στατιστικού (-4.35193) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) 

απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% 

και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη 

στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 28: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 28 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.499113  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-6.49911) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'περικομμένης υστέρησης', υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 16 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.344645  0.0008 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει αριθμό όρων 

χρονικής υστέρησης επίσης μεγάλο (16). Η τιμή του t-στατιστικού (-5.34464) είναι 
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μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 16: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 16 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.204220  0.0028 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.20422) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα εξής: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.210219  0.0027 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.21022) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.430889  0.0076 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.43089) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Στην περίπτωση του επιπέδου 

σημαντικότητας 1% η απόφαση του ελέγχου υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς 

λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για p = 10, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα εξής: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.205555  0.0027 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-4.20555) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.769767  0.0034 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.76976) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 
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συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GDS/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων: 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής 

τής 'παραμέτρου εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 17 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.299297
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει τιμή λ = 17. Η παραχθείσα τιμή τού 

στατιστικού KPSS (0.29929) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για 

τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 17 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.244840
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.24484) είναι μεγαλύτερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως 

η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 
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Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 22 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.322114
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' που λαμβάνουμε ισούται με λ = 22. Η τιμή τού 

στατιστικού KPSS (0.32211) είναι μεγαλύτερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και 

για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 22: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 22 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.368119
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.36812) είναι μικρότερη των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών 

για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει 

πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή στις δύο 

πρώτες, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. Βέβαια, η εν λόγω απόρριψη γίνεται 

κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.273107
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.2731) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως 

η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.106175
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.10617) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως 

η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση. 

Για λ = 10, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.272340
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.27234) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός 

που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή 

σε κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.164303
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.1643) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή στην πρώτη 

περίπτωση, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

 

4.2 Νορβηγία, 1983-2008: Έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών (CAB) 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος ADF  

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο SBC για τον προσδιορισμό του αριθμού των όρων χρονικής 

υστέρησης: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.160028  0.9309 
Test critical values: 1% level  -3.752946  

 5% level  -2.998064  
 10% level  -2.638752  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 2. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-0.16002) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.999553  0.0029 
Test critical values: 1% level  -4.416345  

 5% level  -3.622033  
 10% level  -3.248592  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.99955) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση.  

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό του αριθμού των όρων χρονικής 

υστέρησης υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.445414  0.0090 
Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το AIC προτείνει αριθμό χρονικών υστερήσεων ίσο με p = 1. Η παραχθείσα τιμή τού t-

στατιστικού (-4.44541) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση. Στην περίπτωση όπου ως επίπεδο σημαντικότητας έχει επιλεγεί αυτό του 1%, η 

απόφαση υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.966398  0.7483 
Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  
 10% level  -2.635542  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή του t-στατιστικού (-0.9664) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.041254  0.9520 
Test critical values: 1% level  -3.808546  

 5% level  -3.020686  
 10% level  -2.650413  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (0.04125) είναι μεγαλύτερη απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι 

επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.691225  0.7171 
Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  
 10% level  -3.268973  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή του t-στατιστικού (-1.69122) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής 

τής 'περικομμένης υστέρησης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.566113  0.8613 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης', την οποία επιλέγει αυτόματα η εφαρμογή EViews 

είναι ίση με p = 4. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-0.56611) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 4: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.848937  0.1945 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.84893) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό του αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης, υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 13 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.044591  0.1407 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης' την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West 

είναι αυτήν τη φορά μεγάλη, ίση με p = 13. Η εκτιμηθείσα τιμή του t-στατιστικού (-3.0446) 

είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. Για επίπεδο σημαντικότητας 10%, η απόφαση υπέρ της μη 

στασιμότητας γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 13: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 13 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.691535  0.8313 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η εκτιμηθείσα τιμή του t-στατιστικού (-0.69153) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 7, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 7 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.583423  0.8575 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-0.58342) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 7 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.946795  0.1659 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Τέλος κι υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 7, η τιμή του t-στατιστικού (-2.9468) 

είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

CAB/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.631531
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 3. 

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.63153) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.125297
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.1253) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, αλλά απορρίπτεται 

στην τρίτη. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τού αριθμού των 

χρονικών υστερήσεων, για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.125682
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 1. 

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.12568) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές 

που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει 

πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος 

KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη. 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 1: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.070469
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (1.07047) είναι σ' αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%), και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία 

υπονοεί ο έλεγχος KPSS, απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.477555
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.47755) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές 

που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. Στην 

περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 5%, η απόφαση υπέρ της μη στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.142371
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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Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.14237) που παράγεται, είναι μικρότερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, 

την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, 

αλλά απορρίπτεται στην τρίτη. Βέβαια, για επίπεδο σημαντικότητας 5% η απόφαση του 

ελέγχου υπέρ της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται κατά τρόπο οριακό. 

 

4.3.2 Νορβηγία, 1981-2008: Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (GFCF-

FDI)/GDP και GDS/GDP 

4.3.2.2 Το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.560476  0.4884 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-1.56047) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.949275  0.6015 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.94927) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 2, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.360322  0.5849 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.36032) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.998469  0.5739 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή του t-στατιστικού (-1.99847) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) απ' όλες τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 
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επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.259265  0.1928 
Test critical values: 1% level  -3.769597  

 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.25926) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.306604  0.8591 
Test critical values: 1% level  -4.440739  

 5% level  -3.632896  
 10% level  -3.254671  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-1.3066) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής 

τής 'περικομμένης υστέρησης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF:  

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.590987  0.4733 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West, είναι ίση με p = 1. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.59098) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, πράγμα που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.081231  0.5326 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.08123) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 

5% και 10%, πράγμα που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό της τιμής της 

'περικομμένης υστέρησης', υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.949275  0.6015 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 0. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.94927) η οποία παράγεται, 

είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές, για τα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.560476  0.4884 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-1.56047) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη 

(σ' απόλυτους όρους) όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι 

μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.519728  0.5086 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.51972) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.024696  0.5622 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του σχετικού t-στατιστικού (-2.0247) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι 

μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

(GFCF-FDI)/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης'. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.465802
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 4. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.4658) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 1%, οριακά μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 5% και μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη περίπτωση, απορρίπτεται οριακά στη δεύτερη κι απορρίπτεται στην 

τρίτη περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.109509
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.1095) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.112818
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 3. Η τιμή 

τού στατιστικού KPSS (0.11281) είναι μικρότερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και 

για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, στην περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 10%, 

η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης της στασιμότητας γίνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.543059
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.54306) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή στην πρώτη 

περίπτωση, αλλά απορρίπτεται στη δεύτερη και στην τρίτη. 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.939809
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.9398) είναι μεγαλύτερη απ' όλες τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCFMINUSFDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.157402
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.1574) είναι μικρότερη από την αντίστοιχη 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή στην 

πρώτη, αλλά απορρίπτεται στη δεύτερη και τρίτη περιπτώσεις. 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           498 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο SBC για τον προσδιορισμό του αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.964547  0.0005 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-4.96454) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.935226  0.0027 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.93522) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 
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Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό τού αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης, υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 8 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.995786  0.1598 
Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  
 10% level  -3.286909  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 18 

Το κριτήριο AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 8. Η τιμή του t-

στατιστικού (-2.99578) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 8: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 8 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.375661  0.5705 
Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  
 10% level  -2.660551  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

and may not be accurate for a sample size of 18 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.37566) είναι κι υπό τη δεύτερη εκδοχή των υποδειγμάτων DF, 

μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η αξιοπιστία των ελέγχων στασιμότητας που εδώ διενεργούμε για 

το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP της Νορβηγίας, μειώνεται κατά πολύ με τη χρησιμοποίηση 

ενός μεγάλου αριθμού όρων χρονικής υστέρησης (εν προκειμένω 8), πέραν του περιορισμού 

που σημαίνει ο ούτως ή άλλως μικρός αριθμός των διαθέσιμων παρατηρήσεών μας, όπως 

άλλωστε μάς προειδοποιεί και το σχετικό μήνυμα της εφαρμογής EViews στον παραπάνω 

πίνακα. 

Για p = 2, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF, παρατίθενται παρακάτω: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.748280  0.0809 
Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  
 10% level  -2.635542  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.74828) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, 

αλλά (οριακά) μεγαλύτερη της αντίστοιχης κρίσιμης τιμής για επίπεδο σημαντικότητας 10% 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή στις δύο πρώτες περιπτώσεις, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη. Βέβαια, η εν λόγω 

απόρριψη γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.784736  0.2156 
Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.78473) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Επιλέγοντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           501 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.968387  0.0005 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης' που προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West είναι 

ίση με p = 3. Για την τιμή αυτή, η αντίστοιχη εκτιμηθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού 

(-4.96838) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των κρίσιμων τιμών και των τριών 

χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 3: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.942147  0.0027 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.94214) είναι και πάλι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των 

κρίσιμων τιμών που αντιστοιχούν στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.966303  0.0005 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           502 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.9663) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των κρίσιμων 

τιμών που αντιστοιχούν στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται 

σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.937051  0.0027 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-4.93705) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.048146  0.0004 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-5.04814) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των 

κρίσιμων τιμών που αντιστοιχούν στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.076608  0.0020 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-5.0766) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη (σ' 

απόλυτους όρους) όλων των κρίσιμων τιμών που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας 

ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

(GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

Με βάση το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής τής 'παραμέτρου 

εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.095322
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 2. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09532) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, 

την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα Dickey-Fuller και για λ = 2: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.076636
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
     

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.07663) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις 

πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.079918
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF τιμή 'παραμέτρου 

εύρους ζώνης' λ = 3. Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.07991) είναι μικρότερη από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.098678
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09867) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις 

πρώτες διαφορές γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.122306
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.1223) είναι και πάλι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις 

πρώτες διαφορές γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCFMINUSFDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.101617
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.10161) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις 

πρώτες διαφορές γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

5.1 Ολλανδία, 1969-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

5.1.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών GFCF/GDP και GDS/GDP 

5.1.2.1 Το μέγεθος GFCF/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 
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Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.991837  0.0002 
Test critical values: 1% level  -3.621023  

 5% level  -2.943427  
 10% level  -2.610263  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 2. Η παραχθείσα τιμή του 

t-στατιστικού (-4.99183) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη 

στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.311860  0.0006 
Test critical values: 1% level  -4.226815  

 5% level  -3.536601  
 10% level  -3.200320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-5.31186) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη 

στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο AIC (εφεξής 

AIC): 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.877690  0.0579 
Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  
 10% level  -2.611531  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 3. Η τιμή τού t-στατιστικού (-

2.87769) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά 

απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). Για επίπεδο σημαντικότητας 5% 

η απόφαση του ελέγχου υπέρ της μη στασιμότητας λαμβάνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 3: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.528116  0.0513 
Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  
 10% level  -3.202445  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-3.52811) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις δύο 

πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά 

στάσιμη). Για επίπεδο σημαντικότητας 5% η απόφαση του ελέγχου υπέρ της μη 

στασιμότητας λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου είναι τα παρακάτω: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.572648  0.4853 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.57264) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.938945  0.6125 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.93894) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 7, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 7 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.919844  0.3194 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-1.91984) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           509 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 7 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.480068  0.3350 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.48006) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό της τιμής της 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.035039  0.2713 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία επιλέγει αυτόματα η εφαρμογή EViews 

είναι ίση με p = 1. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.03504) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι 

μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.119448  0.5193 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.11944) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 

5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.071365  0.2568 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.07136) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.214137  0.4689 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.21413) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 
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γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5 τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.955498  0.3045 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.95549) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.960228  0.6041 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.96022) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη 

(σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι 

μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GFCF/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.517711
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η αυτόματη επιλογή της 'παραμέτρου εύρους ζώνης' της εφαρμογής EViews, παράγει τιμή λ 

= 4. Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.51771) είναι μικρότερη από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την 

οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο 

άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.110253
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.11025) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.484881
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.48488) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.107683
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.10768) είναι μικρότερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 2, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.693069
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.69307) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           514 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

     LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.136986
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.13698) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στις πρώτες δύο, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.068899  0.0002 
Test critical values: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 0. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-5.0689) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως στάσιμη (απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας), σε κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.259008  0.0006 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-5.259) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό τού αριθμού των όρων χρονικής 

υστέρησης, για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 9 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.778296  0.2158 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 9. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-2.77829) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το πρώτο υπόδειγμα και για p = 9: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 9 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.126237  0.0356 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.12623) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 
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κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.728084  0.0082 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.72808) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.742143  0.0332 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.74214) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής της 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.136046  0.0001 
Test critical values: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης' που προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West είναι 

ίση με p = 2. Για την τιμή αυτή, η αντίστοιχη εκτιμηθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού 

(-5.13604) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των κρίσιμων τιμών και των τριών 

χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.285017  0.0006 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-5.28501) είναι μεγαλύτερη 

(σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'περικομμένης υστέρησης', στο δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.256591  0.0006 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης' που προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West είναι 

ίση με p = 1. Η εκτιμηθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-5.25659) είναι μεγαλύτερη 

(σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και p = 1: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.065932  0.0002 
Test critical values: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η εκτιμηθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-5.06593) είναι και πάλι μεγαλύτερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -5.102991  0.0002 
Test critical values: 1% level  -3.615588  

 5% level  -2.941145  
 10% level  -2.609066  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-5.103) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic  -5.262743  0.0006 
Test critical values: 1% level  -4.219126  

 5% level  -3.533083  
 10% level  -3.198312  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-5.262743) είναι και πάλι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

(GFCF)/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

Με βάση το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό της τιμής της 'παραμέτρου 

εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.123359
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 0. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.12336) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 
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χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 0: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.067821
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.06782) είναι και πάλι μικρότερη από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.055831
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 1. Η 

παραχθείσα τιμή του στατιστικού KPSS (0.05583) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 1: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.099731
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09973) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις 

πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS, είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.114591
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.11459) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις 

πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.068546
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.06854) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 
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στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή για κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

 

5.1.2.2 Το μέγεθος GDS/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.801165  0.0673 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-2.80116) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10% και συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις πρώτες δύο (χρονοσειρά μη 

στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.782369  0.2120 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.78237) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF ακολουθούν. 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.458550  0.1338 
Test critical values: 1% level  -3.626784  

 5% level  -2.945842  
 10% level  -2.611531  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.45855) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.601694  0.2819 
Test critical values: 1% level  -4.234972  

 5% level  -3.540328  
 10% level  -3.202445  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.60169) είναι μικρότερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.434750  0.0165 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-3.43475) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως 
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η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη 

(χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά 

στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.892949  0.0020 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.89295) είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 8, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 8 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.905106  0.3257 
Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.9051) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και 

για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 8 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.370531  0.0082 
Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.37053) είναι μεγαλύτερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά 

στάσιμη). 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Επιλέγοντας αρχικά τον αυτόματο ορισμό τής τιμής τής 'περικομμένης υστέρησης' από την 

εφαρμογή EViews: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.720509  0.0797 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 1. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.7205) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες (χρονοσειρά μη 

στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.690025  0.2460 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.69002) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 3 , τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.739609  0.0766 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.7396) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας 

γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.686136  0.2475 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.68613) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.710956  0.0813 
Test critical values: 1% level  -3.610453  

 5% level  -2.938987  
 10% level  -2.607932  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.71095) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά 

απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.631015  0.2696 
Test critical values: 1% level  -4.211868  

 5% level  -3.529758  
 10% level  -3.196411  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.63101) είναι σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά 

μη στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GDS/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.149363
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.14936) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που 
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σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 4: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.150305
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.1503) είναι και πάλι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως 

η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS, είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.277969
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού LM στατιστικού (0.27797) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.279959
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού LM στατιστικού (0.27996) είναι σ' αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS, είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.136110
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

Η τιμή του LM στατιστικού (0.13611) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.136923
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού LM στατιστικού (0.13692) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη απ' την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 
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μηδενική υπόθεση της στασιμότητας γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες (χρονοσειρά 

στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

 

5.2 Ολλανδία, 1982-2008: Έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών της 

Για τα επίπεδα των παρατηρήσεων 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.065839  0.0430 
Test critical values: 1% level  -3.737853  

 5% level  -2.991878  
 10% level  -2.635542  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 2. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-3.06584) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, οριακά μεγαλύτερη (σ' απόλυτους 

όρους) από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και 

μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), 

απορρίπτεται οριακά στη δεύτερη (χρονοσειρά οριακά στάσιμη) κι απορρίπτεται ξεκάθαρα 

στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.028834  0.0216 
Test critical values: 1% level  -4.394309  

 5% level  -3.612199  
 10% level  -3.243079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού t-στατιστικού που παράγεται (-4.02883) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) 

από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά 

μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις  (χρονοσειρά στάσιμη). 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο AIC Information 

Criterion (AIC): 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 7 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.629665  0.0541 
Test critical values: 1% level  -4.532598  

 5% level  -3.673616  
 10% level  -3.277364  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
and may not be accurate for a sample size of 19 

Το κριτήριο AIC, υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, προτείνει αριθμό συμπεριληφθέντων όρων 

χρονικής υστέρησης ίσο με p = 2. Η τιμή τού t-στατιστικού που παράγεται (-3.62966) είναι 

μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, οριακά μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει ότι η 

μηδενική υπόθεση γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη),  οριακά μόνον 

αποδεκτή στη δεύτερη (χρονοσειρά οριακά μη στάσιμη) κι απορρίπτεται στην τρίτη 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 7: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 7 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.544623  0.8613 
Test critical values: 1% level  -3.831511  

 5% level  -3.029970  
 10% level  -2.655194  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
and may not be accurate for a sample size of 19 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.54462) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας κι επομένως, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σ' όλες τις περιπτώσεις 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.650329  0.4406 
Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.65033) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.646873  0.0498 
Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  
 10% level  -3.261452  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού που παράγεται (-3.64687) είναι μικρότερη απ' την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, οριακά μεγαλύτερη από την 
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κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και μεγαλύτερη 

από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός 

που σημαίνει ότι η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη), απορρίπτεται οριακά στη δεύτερη (χρονοσειρά 

στάσιμη)  κι απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης' για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.176373  0.2189 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία παράγει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West 

είναι ίση με p = 2. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.17637) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά 

μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p=2: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.663259  0.2582 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.66326) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης' για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           534 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.570227  0.2953 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία παράγει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West 

είναι ίση με p = 1. Η τιμή του t-στατιστικού (-2.57022) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη).  

Για το πρώτο υπόδειγμα και για p = 1: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.069171  0.2578 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.06917), είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%), γεγονός το οποίο σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP ακολουθούν: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.000222  0.2849 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.00022) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 
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σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός το οποίο σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.253537  0.4426 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.25353) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) απ' τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός το οποίο σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

CAB/GDP στα επίπεδα: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', για το πρώτο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.408876
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή λ = 3. Η τιμή τού στατιστικού KPSS 

(0.40887) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί στο 

επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 
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στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στις 

δύο πρώτες, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p=3: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.065805
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.06558) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', για το δεύτερο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.067840
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή λ = 2. Η τιμή τού στατιστικού KPSS 

(0.06784) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p=2: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.466305
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.4663) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, οριακά μεγαλύτερη από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, απορρίπτεται οριακά στη δεύτερη κι 

απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. 

Για p=5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.386315
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.38631) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει 

πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος 

KPSS, γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.084817
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.08481) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 
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5.3 Ολλανδία, 1982-2008: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το 

σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 

5.3.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP 

5.3.2.2 Το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.177098  0.6678 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 1. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-1.17709) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1:  

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.073677  0.5346 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.07367) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό τού αριθμού των όρων χρονικής 

υστέρησης, υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 
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Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 8 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.947196  0.5892 
Test critical values: 1% level  -4.571559  

 5% level  -3.690814  
 10% level  -3.286909  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 

nd may not be accurate for a sample size of 18 

Το κριτήριο AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 8. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-1.94719) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας 

(χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 8: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 8 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.029153  0.9497 
Test critical values: 1% level  -3.857386  

 5% level  -3.040391  
 10% level  -2.660551  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations 
                 and may not be accurate for a sample size of 18 

Η τιμή τού t-στατιστικού (0.02915) είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή 

σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.848231  0.7840 
Test critical values: 1% level  -3.788030  

 5% level  -3.012363  
 10% level  -2.646119  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.84823) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.922547  0.6074 
Test critical values: 1% level  -4.467895  

 5% level  -3.644963  
 10% level  -3.261452  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.92254) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής 

τής 'περικομμένης υστέρησης', λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.954460  0.0528 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 2. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.95446) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις πρώτες δύο (χρονοσειρά μη 
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στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). Στην περίπτωση 

του επιπέδου σημαντικότητας 5% η απόφαση του ελέγχου υπέρ της μη στασιμότητας 

λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.236030  0.0130 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-4.23603) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη 

από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην 

πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.105732  0.0385 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-3.10573) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη 

από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην 

πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις 

(χρονοσειρά στάσιμη). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           542 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.184526  0.0146 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-4.18452) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη 

από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην 

πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.817081  0.0697 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.81708) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 

10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή 

στις δύο πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -4.079647  0.0183 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-4.07964) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη 

από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην 

πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

(GFCF-FDI)/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.525238
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 3. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.52523) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την 

οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη περίπτωση (χρονοσειρά 

στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά μη στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.086574
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.08657) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για το δεύτερο υπόδειγμα DF, 

λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.089251
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 2. Η τιμή 

τού στατιστικού KPSS (0.08925) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για 

τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός 

που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή 

σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 2: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.628221
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.62822) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 
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τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις 

δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.413169
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.41317) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί στο επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός το οποίο 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, γίνεται αποδεκτή στις 

πρώτες δύο (χρονοσειρά στάσιμη),  αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά 

μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.090939
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09094) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

 

6.1 Φινλανδία, 1975-2008: Εξέταση των μεγεθών GFCF/GDP και GDS/GDP 

6.1.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών GFCF/GDP και GDS/GDP 
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6.1.2.1 Το μέγεθος GFCF/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.893787  0.3309 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 1. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-1.89378) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση. 

Το κριτήριο Akaike προτείνει τον ίδιο αριθμό όρων χρονικής υστέρησης κι ως εκ τούτου τα 

σχετικά αποτελέσματα είναι πανομοιότυπα μ' αυτά του SBC.  

Για το δεύτερο υπόδειγμα και για p = 1: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.890120  0.1787 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.89012) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.176332  0.6713 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.17633) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής  

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει ότι η χρονοσειρά εμφανίζεται ως 

μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.000525  0.5775 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.00052) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) απ' όλες τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF, είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.576553  0.4810 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η παραχθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.57655) είναι 

μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών 

χαρακτηριστικών επιπέδων σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), μ' αποτέλεσμα να γίνεται  
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αποδεκτή η μηδενική υπόθεση περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας και κατά συνέπεια, να 

είναι μη στάσιμη η χρονοσειρά, σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.690833  0.7285 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Τέλος και για την περίπτωση όπου p = 5 κι υπό τη δεύτερη εκδοχή των υποδειγμάτων DF, η 

παραχθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.690833) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) απ' τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.246920  0.1945 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή της 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 1. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.24692) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.067798  0.5439 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.06779) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.273785  0.1860 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.27378) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα  τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.277101  0.4340 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.2771) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 
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σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.245939  0.1948 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-2.24594) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη).  

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.072188  0.5416 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Τέλος και στην περίπτωση όπου p = 5 και χρησιμοποιείται το δεύτερο υπόδειγμα DF, η τιμή 

τού t-στατιστικού (-2.07218) που παράγεται είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GFCF/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.618067
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η αυτόματη επιλογή τής 'παραμέτρου εύρους ζώνης' της εφαρμογής EViews, παράγει τιμή  

λ = 4. Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.61806) είναι μικρότερη από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την 

οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο 

άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic 0.090458
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.009045) είναι μικρότερη όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 
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Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.093478
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West, παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 3. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09347) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.720703
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.7207) είναι (οριακά) μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται (οριακά) αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.548705
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.5487) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.091478
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09147) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.094817  0.0035 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 2. Η παραχθείσα 

τιμή τού t-στατιστικού (-4.09481) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως στάσιμη 

(απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας), σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.981110  0.0206 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-3.98111) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά 

μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 4, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF παρατίθενται παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 4 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.430392  0.1429 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.43039) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 4 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.561907  0.2988 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.5619) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) απ' όλες τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 1%, 5% και 

10% και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF παρατίθενται παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.141735  0.2310 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.14173) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά εμφανίζεται ως μη στάσιμη 

σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.162836  0.4899 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.16283) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση.  

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.044914  0.0417 
Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.04491) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, (οριακά) μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

10% μ' αποτέλεσμα, η μηδενική υπόθεση περί της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας να γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη), ν' απορρίπτεται (οριακά) στη 

δεύτερη (οριακά στάσιμη χρονοσειρά) και ν' απορρίπτεται ξεκάθαρα στην τρίτη  

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.086890  0.1269 
Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.08689) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) 

και συνεπώς, η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη και στις τρεις περιπτώσεις. 
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Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό της τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.510072  0.0142 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία επιλέγει αυτόματα η εφαρμογή EViews 

είναι ίση με p = 3. Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.51007) είναι (οριακά) μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από την αντίστοιχη κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται οριακά αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά οριακά μη στάσιμη), 

αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 3: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.441482  0.0636 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.44148) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

10% κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις 

δύο πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). Στη δεύτερη και τρίτη περιπτώσεις, μπορούμε να πούμε πως οι 

αποφάσεις του ελέγχου λαμβάνονται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.550977  0.0128 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.55097) είναι (οριακά) μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη 

των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται οριακά αποδεκτή 

στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις 

(χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.487026  0.0579 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.48702) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

10% κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις 

δύο πρώτες (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). Στις περιπτώσεις των επιπέδων σημαντικότητας 5% και 10% οι 

αποφάσεις του ελέγχου λαμβάνονται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.327921  0.0218 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.32792) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη 

(χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά 

στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.205114  0.1014 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.20511) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). Στην 

περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 10%, η απόφαση του ελέγχου υπέρ της μη 

στασιμότητας του ελέγχου λαμβάνεται κατά τρόπο πολύ οριακό.  

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GFCF/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Διδακτορική διατριβή Μακεδόνα Ελευθέριου                                                           560 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής 

τής 'παραμέτρου εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.260294
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 0. 

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.26029) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 0: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 0 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.092304
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.0923) είναι και πάλι μικρότερη όλων των 

αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 2, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.150408
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.1504) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.054204
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.0542) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.192294
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή του στατιστικού KPSS (0.19229) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.073198
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.07319) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι 

επομένως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση. 

 

6.1.2.2 Το μέγεθος GDS/GDP 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.416428  0.1454 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 1. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-2.41642) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. Στην 

περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 10%, η απόφαση του ελέγχου υπέρ της μη 

στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.913874  0.1717 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.91387) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.417108  0.5607 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.4171) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.571931  0.7802 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.57193) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 
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σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.978835  0.2938 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.97883) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.893761  0.6310 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Τέλος και για την περίπτωση όπου χρησιμοποιείται το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 5, 

η παραχθείσα τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.89376) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της 

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο 

σημαντικότητας. 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.747936  0.0769 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 1. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.74793) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά (οριακά) μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες, 

αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.466433  0.3414 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.46643) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.762565  0.0747 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.76256) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή 

(χρονοσειρά μη στάσιμη) στις πρώτες δύο, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). Οι αποφάσεις τού ελέγχου στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% 

λαμβάνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 3: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.516808  0.3185 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.5168) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.731456  0.0796 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.73145) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά 

μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός 

που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στις πρώτες 

δύο (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά 

στάσιμη). Στα επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% οι αποφάσεις τού ελέγχου λαμβάνονται 

κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.411110  0.3675 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.41111) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GDS/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.449227
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 4. Η 

τιμή τού στατιστικού KPSS (0.44922) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη), 

αλλά απορρίπτεται στην τρίτη (χρονοσειρά μη στάσιμη). Η απόφαση του ελέγχου υπέρ της 

στασιμότητας στην περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 5% γίνεται κατά τρόπο σχετικά 

οριακό. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.132565
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.13256) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στις πρώτες δύο (χρονοσειρά στάσιμη), αλλά απορρίπτεται 

στην τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). Η απόφαση του ελέγχου για επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας 5% λαμβάνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό της τιμής της 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.143571
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' ίση με λ = 3. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.14357) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές 
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που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από 

την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο σημαντικότητας 10%, γεγονός που σημαίνει 

πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος 

KPSS, γίνεται αποδεκτή στις πρώτες δύο (χρονοσειρά στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στην 

τρίτη περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). Η απόφαση του ελέγχου για επίπεδο 

σημαντικότητας 5% λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.516771
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.51677) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις 

δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.838715
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.83871) είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός 

που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία 

υπονοεί ο έλεγχος KPSS, απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GDS_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.211005
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.211) είναι οριακά μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται (οριακά) αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά οριακά στάσιμη), αλλά απορρίπτεται 

στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

 

Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.913559  0.0052 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 0. Η παραχθείσα 

τιμή τού t-στατιστικού (-3.91356) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.755739  0.0327 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.75574) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά 

μη στάσιμη), αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). 

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό του αριθμού των όρων χρονικής 

υστέρησης υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.648355  0.0042 
Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 1. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-4.64835) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p =1: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.791330  0.0005 
Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού t-στατιστικού (-4.79133) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 4, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 4 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.260121  0.1911 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.26012) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 4 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.420677  0.3618 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.42067) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας 

(χρονοσειρά μη στάσιμη). 
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Για p = 6, τ' αποτελέσματα του ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 6 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.093922  0.2485 
Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  
 10% level  -2.629906  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.09392) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 6 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.273243  0.4327 
Test critical values: 1% level  -4.356068  

 5% level  -3.595026  
 10% level  -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.27324) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 8 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.952170  0.0047 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West προτείνει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό όρων χρονικής 

υστέρησης (8). Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.95217) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) 

από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (μη στασιμότητας) απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 8: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 8 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.610861  0.0447 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.61086) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας 

ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη) κι απορρίπτεται στις δύο 

άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). Στην περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 

5%, η απόφαση του ελέγχου υπέρ της στασιμότητας γίνεται κατά τρόπο σχετικά οριακό. 

Για p = 2, τ' αποτελέσματα του ελέγχου είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.881733  0.0057 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή του t-στατιστικού (-3.88173) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.713064  0.0359 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.71306) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας 

ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη) κι απορρίπτεται στις δύο 

άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 4, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα εξής: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.819046  0.0066 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.81904) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.584128  0.0473 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.58412) είναι σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, 

αλλά μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη (χρονοσειρά μη στάσιμη), αλλά 

απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις (χρονοσειρά στάσιμη). Στην περίπτωση του 

επιπέδου σημαντικότητας 5% η απόφαση του ελέγχου υπέρ της στασιμότητας της 

χρονοσειράς λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

GDS/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων: 

Με τη χρησιμοποίηση του συνεπούς εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής 

τής 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.207722
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West, παράγει τιμή λ = 4. Η τιμή τού στατιστικού KPSS 

(0.20772) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία 

χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.061634
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.06163) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%), γεγονός που σημαίνει πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' για το δεύτερο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα παρακάτω 

αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.083723
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' που λαμβάνουμε αυτήν τη φορά ισούται με λ = 6. Η τιμή 

τού στατιστικού KPSS (0.08372) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για 

τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός 

που σημαίνει πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 6: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 6 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.252936
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.25293) είναι μικρότερη των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.171302
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.1713) είναι μικρότερη όλων των αντίστοιχων κρίσιμων 

τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 

10%), γεγονός που σημαίνει πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GDS_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.046988
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.04698) είναι και πάλι μικρότερη όλων των αντίστοιχων 

κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η χρονοσειρά είναι στάσιμη σε κάθε περίπτωση. 
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6.2 Φινλανδία, 1975-2009: Έλεγχοι στασιμότητας του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών (CAB) 

Στα επίπεδα των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.123190  0.2372 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-2.12319) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.658326  0.7476 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.65832) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη).  
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Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό του αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 9 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.396839  0.3721 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το AIC προτείνει για το δεύτερο υπόδειγμα DF αριθμό χρονικών υστερήσεων ίσο με p = 9. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.39684) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 9: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 9 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.407870  0.5622 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.40787) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.847312  0.3513 
Test critical values: 1% level  -3.679322  

 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-1.84731) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 5: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.726565  0.7133 
Test critical values: 1% level  -4.309824  

 5% level  -3.574244  
 10% level  -3.221728  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Και σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή τού t-στατιστικού (-1.72656) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.209027  0.2069 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 2. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.20902) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.017881  0.5710 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.01788) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.159334  0.2241 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η εκτιμηθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.15933) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.840294  0.6628 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η εκτιμηθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-1.84029) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% 
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και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, για κάθε επίπεδο σημαντικότητας. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.253574  0.1922 
Test critical values: 1% level  -3.639407  

 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.25357) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.152921  0.4993 
Test critical values: 1% level  -4.252879  

 5% level  -3.548490  
 10% level  -3.207094  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.15292) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή 

αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

CAB/GDP: 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.514816
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή λ = 4. Η τιμή τού στατιστικού KPSS 

(0.51481) είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα 

σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην 

πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.086551
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.08655) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.076814
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (1.07681) είναι σ' αυτήν την περίπτωση 

μεγαλύτερη απ' όλες τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.154681
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.15468) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, 

η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, 

γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.452448
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.45244) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες, αλλά απορρίπτεται στην τρίτη περίπτωση. 

Στην περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 5%, η απόφαση υπέρ της στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται κατά τρόπο οριακό. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: CAB_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.081473
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.08147) που παράγεται, είναι μικρότερη απ' όλες τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5%, και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

 

6.3 Φινλανδία, 1975-2009: Αφαίρεση των άμεσων ξένων επενδύσεων από το 

σχηματισμό ακαθάριστου πάγιου κεφαλαίου ((GFCF - FDI)/GDP) 

6.3.2 Έλεγχοι στασιμότητας των χρονοσειρών (GFCF-FDI)/GDP και GDS/GDP 

6.3.2.2 Το μέγεθος (GFCF-FDI)/GDP 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Μ' αυτόματη επιλογή των όρων χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.102636  0.2449 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-2.10263) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) απ' όλες τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά μη στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.962263  0.5997 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.96226) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε 

περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για τον προσδιορισμό τού αριθμού των 

συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης, για το πρώτο υπόδειγμα DF, λαμβάνουμε τα 

παρακάτω αποτελέσματα: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.679140  0.4315 
Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης ίσο με p = 2. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-1.67914) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p =2: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.869132  0.6461 
Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  
 10% level  -3.215267  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Και σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή τού t-στατιστικού (-1.86913) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση 

της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη 

στάσιμη). 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.434338  0.5512 
Test critical values: 1% level  -3.689194  

 5% level  -2.971853  
 10% level  -2.625121  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.43433) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.424804  0.8309 
Test critical values: 1% level  -4.323979  

 5% level  -3.580623  
 10% level  -3.225334  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-1.4248) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας αρχικά το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής 

τής 'περικομμένης υστέρησης', λαμβάνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.080979  0.2532 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 4. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.08098) είναι μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, πράγμα που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 4: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.088534  0.5329 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.08853) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 

5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται 

αποδεκτή ή αλλιώς, ότι η χρονοσειρά είναι μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον ορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης', στο δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.786886  0.6882 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
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Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης', την οποία προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-

West είναι ίση με p = 1. Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-1.78688) η οποία παράγεται, 

είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές, για τα επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για p = 1: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.057805  0.2622 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.0578) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη (σ' 

απόλυτους όρους) όλων των αντίστοιχων κρίσιμων τιμών και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι 

μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τ' ακόλουθα: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.084863  0.2517 
Test critical values: 1% level  -3.646342  

 5% level  -2.954021  
 10% level  -2.615817  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.08486) είναι και πάλι μικρότερη (σ' απόλυτους 

όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική 

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι μη 

στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.128236  0.5119 
Test critical values: 1% level  -4.262735  

 5% level  -3.552973  
 10% level  -3.209642  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού σχετικού t-στατιστικού (-2.12823) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μικρότερη 

(σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά 

επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η 

μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή ή αλλιώς ότι η χρονοσειρά είναι 

μη στάσιμη, σε κάθε περίπτωση. 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

(GFCF-FDI)/GDP. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.638605
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 4. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.6386) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί στο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς, την οποία υπονοεί ο 

έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες 

περιπτώσεις. 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 4: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.096329
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.09633) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης', για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.105085
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 3. Η τιμή 

τού στατιστικού KPSS (0.10508) είναι μικρότερη απ' όλες τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και 

για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, στην περίπτωση του επιπέδου σημαντικότητας 10%, 

η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης της στασιμότητας γίνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 3: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.762209
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  
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Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.7622) είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  1.371021
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (1.37102) είναι μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς απορρίπτεται σε κάθε 

περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: GFCF_MIN_FDI_TO_GDP is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.157916
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.15791) είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή 

που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, 

γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς γίνεται 

αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στη δεύτερη και τρίτη περιπτώσεις. 
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Στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων της χρονοσειράς 

Έλεγχος Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό των όρων 

χρονικής υστέρησης, με βάση το κριτήριο SBC: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SBC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.009301  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο SBC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 0. Η παραχθείσα τιμή τού 

t-στατιστικού (-7.0093) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις αντίστοιχες κρίσιμες 

τιμές για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1%, 5% και 10% και συνεπώς, η μηδενική 

υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά 

στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 0: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.130707  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-7.1307) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 
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Χρησιμοποιώντας το κριτήριο AIC για την απόφαση του αριθμού των συμπεριληφθέντων 

όρων χρονικής υστέρησης, για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=9) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.495641  0.0152 
Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Το κριτήριο AIC προτείνει αριθμό όρων χρονικής υστέρησης p = 2. Η τιμή τού t-

στατιστικού (-3.49564) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη τιμή που 

αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες 

τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% και συνεπώς, 

η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά 

απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 2: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 2 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.582162  0.0486 
Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
 10% level  -3.218382  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-3.58216) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από την κρίσιμη 

τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις 

κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν στα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10% και 

συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, 

αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. Για επίπεδο σημαντικότητας 5%, η απόφαση 

του ελέγχου υπέρ της μη στασιμότητας λαμβάνεται κατά τρόπο οριακό. 

Για p = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου ADF, παρατίθενται παρακάτω: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.018333  0.2777 
Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-2.01833) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 5 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.102444  0.5214 
Test critical values: 1% level  -4.339330  

 5% level  -3.587527  
 10% level  -3.229230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-2.10244) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για p = 7, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 7 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.825933  0.7942 
Test critical values: 1% level  -3.724070  

 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.82593) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 
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σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 7 (Fixed) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.916828  0.9381 
Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  
 10% level  -3.238054  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-0.91682) είναι μικρότερη (σ' απόλυτους όρους) από τις 

αντίστοιχες κρίσιμες τιμές των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά μη στάσιμη). 

 

Έλεγχος Phillips-Perron (PP) 

Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον προσδιορισμό τής τιμής τής 

'περικομμένης υστέρησης': 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.027909  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τής 'περικομμένης υστέρησης' που προτείνει ο συνεπής εκτιμητής Newey-West είναι 

ίση με p = 5. Για την τιμή αυτή, η αντίστοιχη εκτιμηθείσα τιμή του σχετικού t-στατιστικού 

(-7.0279) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των κρίσιμων τιμών και των τριών 

χαρακτηριστικών  επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η 

μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση 

(χρονοσειρά στάσιμη). 
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Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για p = 5: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.177400  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-7.1774) είναι και πάλι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των 

κρίσιμων τιμών που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 1, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.975116  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-6.97511) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των κρίσιμων 

τιμών που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

(1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.082742  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή του t-στατιστικού (-7.08274) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) από 

τις κρίσιμες τιμές και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας 
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(1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας 

απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για p = 3, τ' αποτελέσματα του ελέγχου PP είναι τα παρακάτω: 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.978863  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.653730  

 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η παραχθείσα τιμή τού t-στατιστικού (-6.97886) είναι μεγαλύτερη (σ' απόλυτους όρους) των 

κρίσιμων τιμών που αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 3 (Fixed using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.095701  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.273277  

 5% level  -3.557759  
 10% level  -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Η τιμή τού t-στατιστικού (-7.0957) είναι και σ' αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη (σ' 

απόλυτους όρους) όλων των κρίσιμων τιμών που αντιστοιχούν σ' επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, 5% και 10% κι επομένως, η μηδενική υπόθεση της ύπαρξης μοναδιαίας 

ρίζας απορρίπτεται σε κάθε περίπτωση (χρονοσειρά στάσιμη). 

 

Έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Shin (KPSS) 

Ακολουθούν τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS για τη στασιμότητα της χρονοσειράς 

(GFCF-FDI)/GDP στις πρώτες διαφορές των παρατηρήσεων. 

Με βάση το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής τής 'παραμέτρου 

εύρους ζώνης': 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 10 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.268734
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει τιμή 'παραμέτρου εύρους ζώνης' λ = 10. Η 

παραχθείσα τιμή τού στατιστικού KPSS (0.26873) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες 

κρίσιμες τιμές και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 

5% και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή σε 

κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF και για λ = 10: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 10 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.119958
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.11995) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

για τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 1% και 5%, αλλά (οριακά) μεγαλύτερη από την 

κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ’ επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, 

την οποία υπονοεί ο έλεγχος KPSS, γίνεται αποδεκτή στις δύο πρώτες, αλλά απορρίπτεται 

(οριακά) στην τρίτη περίπτωση. 
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Χρησιμοποιώντας το συνεπή εκτιμητή Newey-West για τον υπολογισμό τής τιμής τής 

'παραμέτρου εύρους ζώνης' για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 13 (Newey-West using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.161024
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Ο συνεπής εκτιμητής Newey-West παράγει και πάλι υψηλή τιμή 'παραμέτρου εύρους 

ζώνης', υπό το δεύτερο υπόδειγμα DF (λ = 13). Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.16102) 

είναι μικρότερη από την κρίσιμη τιμή που αντιστοιχεί σ' επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1%, αλλά μεγαλύτερη από τις κρίσιμες τιμές που αντιστοιχούν σ' επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας 5% και 10%, γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση 

της στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές, την οποία υπονοεί ο έλεγχος 

KPSS, γίνεται αποδεκτή στην πρώτη, αλλά απορρίπτεται στις δύο άλλες περιπτώσεις. 

Για το πρώτο υπόδειγμα DF και για λ = 13: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 13 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.331050
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.33105) είναι μικρότερη από τις κρίσιμες τιμές που 

αντιστοιχούν και στα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% 

και 10%), γεγονός που σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της 

χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για λ = 5, τ' αποτελέσματα του ελέγχου KPSS είναι τ' ακόλουθα: 
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Για το πρώτο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.257439
Asymptotic critical values*: 1% level   0.739000

  5% level   0.463000
  10% level   0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.25744) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και των τριών χαρακτηριστικών επιπέδων στατιστικής σημαντικότητας (1%, 5% και 10%) 

και συνεπώς, η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές 

γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 

Για το δεύτερο υπόδειγμα DF: 

Null Hypothesis: D(GFCF_MIN_FDI_TO_GDP) is stationary 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 5 (Fixed using Bartlett kernel) 

    LM-Stat. 

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic  0.108591
Asymptotic critical values*: 1% level   0.216000

  5% level   0.146000
  10% level   0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)  

Η τιμή τού στατιστικού KPSS (0.10859) είναι μικρότερη από τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές 

και για τα τρία χαρακτηριστικά επίπεδα σημαντικότητας (1%, 5% και 10%), γεγονός που 

σημαίνει πως η μηδενική υπόθεση της στασιμότητας της χρονοσειράς στις πρώτες διαφορές 

των παρατηρήσεων γίνεται αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

GDP  = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Gross Domestic Product) 

GDS/GDP = Ακαθάριστη Εγχώρια Αποταμίευση προς το ΑΕΠ (Gross Domestic Saving 
to GDP) 

GFCF/GDP  = Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου προς το ΑΕΠ (Gross Fixed 
Capital   Formation to GDP) 

CAB/GDP = Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών προς το ΑΕΠ (Current Account Balance 
to GDP) 

FDI/GDP = Ξένες Άμεσες Επενδύσεις προς το ΑΕΠ (Foreign Direct Investment to 
GDP) 

MGFCF/GDP = Τροποποιημένος Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου Κεφαλαίου προς το 
ΑΕΠ (Modified Gross Fixed Capital Formation to GDP) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
- FH  = Feldstein και Horioka  

- I   = επένδυση 

- S   = αποταμίευση 

- PS   = αποταμίευση ιδιωτικού τομέα 

- GS   = αποταμίευση κρατικού τομέα 

- pI   = επένδυση ιδιωτικού τομέα 

- gI   = επένδυση κρατικού τομέα 

- Y   = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) δεδομένης οικονομίας 

- C   = ιδιωτική κατανάλωση 

- G   = κρατικές δαπάνες 

- SNA   = Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (System of National Accounts) 

- BPM6 (2008) = Έκτη Έκδοση του Εγχειριδίου για το Ισοζύγιο Πληρωμών και τη Διεθνή 
Επενδυτική Θέση (Balance of Payments and International Investment 
Position Manual, Sixth Edition) (2008) 

- IMF  = Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund - IMF) 

- GCF  = Σχηματισμός Ακαθάριστου Κεφαλαίου (Gross Capital Formation) 

- GB  = Κρατικός Προϋπολογισμός (Government Budget balance) 

- jtINC   = Διαθέσιμο Εισόδημα, για τη χώρα j , κατά το χρόνο t  

- APC   = Μέση Ροπή προς Κατανάλωση (Average Propensity to Consumption) 

- LRE   = Μακροπρόθεσμη Ελαστικότητα (Long-Run Elasticity) 
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- 1D   = Ψευδομεταβλητή (Dummy variable) 

-    = 'συντελεστής κατακράτησης ίδιων αποταμιευτικών πόρων' δεδομένης 
οικονομίας. Η κλίση του κλασσικού γραμμικού υποδείγματος των FH 
(1980):     iii eYSYI    

-   = σημείο τομής (intercept) 

- e , u ,  , w   = διαταρακτικός όρος 

- itq   = μεταβλητή μεταιχμίου σ' ένα υπόδειγμα PSTR 

-  cqg it ;  = συνάρτηση μετάβασης σ' ένα υπόδειγμα PSTR 

- SIr   = συσχέτιση μεταξύ επένδυσης κι αποταμίευσης 

- OLS   = Ordinary Least Squares (Μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων) 

- )(XE  = Η μέση αναμενόμενη τιμή της μεταβλητής X  

- 2)( XXVar   = Συνδιακύμανση της μεταβλητής X  

-  21, XXCov  = Συνδιακύμανση (covariance) των δύο μεταβλητών 21, XX  

- :0H   = μηδενική υπόθεση (null hypothesis) 

- :H   = εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis) 

-  t   = μία τυχαία διαδικασία 

- IID  = Ανεξάρτητα κι όμοια κατανεμημένες (μεταβλητές/διαδικασίες) 
(Independent and Identically Distributed) 

- N  = Κανονική κατανομή (Normal distribution) 

- X   = ο μέσος της μεταβλητής X  

- 2R   = συντελεστής προσδιορισμού (coefficient of determination) 

- 2SLS   = μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων δύο σταδίων (two Stage Least 
Squares Estimation) 

- FGLS  = Μέθοδος γενικευμένων ελαχίστων τετραγώνων (Feasible Generalized 
Least Squares) 

- FMOLS = Μέθοδος εκτίμησης πλήρως τροποποιημένων ελαχίστων τετραγώνων 
(Fully Modified Ordinary Least Squares) 

- REM ή RE = Υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων (Random-Effects Model) 

- OLS-PCSE = Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων με Διορθωμένα Τυπικά Λάθη 
Μεικτών Στοιχείων (Ordinary Least Squares-Panel Corrected Standard 
Errors) 

- PTR  = Υπόδειγμα Παλινδρόμησης  Μεταιχμίου (Μεικτών Στοιχείων) (Panel 
Threshold Regression) 

- PSTR  = Υπόδειγμα Μεταιχμίου Ομαλής Μετάβασης (Μεικτών Στοιχείων) (Panel 
Smooth Threshold Regression) 

- DOLS = Δυναμική Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (Dynamic Ordinary Least 
Squares method) 
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- FE =  υπόδειγμα μεικτών στοιχείων σταθερών επιδράσεων (Fixed Effects panel 
data model) 

- RE(M) = υπόδειγμα μεικτών στοιχείων τυχαίων επιδράσεων (Random-Effects panel 
data model) 

- FE-IV = υπόδειγμα μεικτών στοιχείων σταθερών επιδράσεων με συμβάλλουσες 
μεταβλητές (Fixed Effects with Instrumental Variables panel data model) 

- RE(M)-IV = υπόδειγμα μεικτών στοιχείων τυχαίων επιδράσεων με συμβάλλουσες 
μεταβλητές (Random-Effects with Instrumental Variables panel data model) 

- i   = ως δείκτης, υποδηλώνει τη χώρα i  

- t   = ως δείκτης, υποδηλώνει το χρόνο t  

- tX   = 1 tt XX  (πρώτη διαφορά της μεταβλητής X  

- ΟΟΣΑ = Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας κι Ανάπτυξης 

- ΕΕ  = Ευρωπαϊκή Ένωση 

- ΔΝΤ  = Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

- NAFTA = Βορειοαμερικανική Ζώνη Ελεύθερων Εμπορικών Συναλλαγών (North 
American Free Trade Agreement) 

- ALCA = Αμερικανική Ένωση Ελεύθερου Εμπορίου (Asociación de Libre Comercio 
Americano) 

- ΟΗΕ = Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

- GNP   = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Gross National Product) 

- ECM  = Υπόδειγμα Διόρθωσης Λάθους (Error Correction Model) 

- ARDL = Υπόδειγμα Αυτοπαλίνδρομων Κατανεμημένων Όρων με Χρονικές 
Υστερήσεις (Auto Regressive Distributed Lag model) 

- CEE = Οικονομίες της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης (Central and East 
Europe) 

- SEE  = Οικονομίες της Νότιας κι Ανατολικής Ευρώπης (South and East Europe) 

- CIS  = Οικονομίες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών (Commonwealth of 
Independent States) 

- LDCs = Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες (Less Developed Countries) 

-  0I  = Ολοκληρωμένο μηδενικού βαθμού (μέγεθος) (Integrated of zero order) 

-  1I   = Ολοκληρωμένο πρώτου βαθμού (μέγεθος) (Integrated of first order) 

-  1~ tX  = η tX  είναι ολοκληρωμένη πρώτου βαθμού 

- AR(1) = Αυτοπαλίνδρομη Διαδικασία πρώτου βαθμού (AutoRegressive process of 
first order) 

- L  = τελεστής χρονικής υστέρησης (lag operator) 

- DF = έλεγχος Dickey-Fuller (Dickey-Fuller test) 

- ADF = επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (Augmented Dickey-Fuller test) 

- PP = έλεγχος Phillips-Perron (Phillips-Perron test) 
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- NW = συνεπής εκτιμητής Newey-West (Newey-West consistent estimator) 

- KPSS  = έλεγχος Kwiatkowski, Phillips, Schmidt και Shin (Kwiatkowski, Phillips, 
Schmidt και Shin test) 

- IO  = μέθοδος των Innovational Outliers του Perron (1997) 

- LM = στατιστικό LM (Lagrange Multiplier statistic) 

- DW = στατιστικό Durbin-Watson (Durbin-Watson statistic) 

- EG = διαδικασία δύο σταδίων Engle-Granger (EG) για συνολοκλήρωση (two-
step Engle-Granger (EG) procedure) 

- SBC = Μπεϋσιανό Κριτήριο Schwartz (Schwartz Bayesian Criterion) 

- AIC  = κριτήριo Akaike (Akaike Information Criterion) 

- BG = Έλεγχος Breusch-Godfrey (Breusch-Godfrey test) 

- p = αριθμός συμπεριληφθέντων όρων χρονικής υστέρησης 

- LM = στατιστικό Lagrange-Multiplier 

- LB = Έλεγχος Ljung-Box (Ljung-Box test) 

- Q I = πρώτο τρίμηνο (δεδομένων) (first Quarter) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΟΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Υπόδειγμα Συντελεστής   Durbin-Watson 
p-value LM 

στατιστικού του 
ελέγχου BG (p = 2) 

AIC SBC 

Εξίσωση 4-1 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
GFCF) 

-0.21452 0.29636 0.000021 -3.806269 -3.713754 

Εξίσωση 4-1 με την προσθήκη ενός όρου 
AR(1) 

-0.22447 1.49487 - -5.03064 -4.89052 

Εξίσωση 4-3 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
GFCF-FDI) 

-0.22675 0.29575 0.000041 -3.658817 -3.563660 

Εξίσωση 4-3 μ' ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) 

-0.26498 1.747763 - -4.856305 -4.712323 

Εξίσωση 4-5 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
MGFCF) 

0.104883 0.96649 0.055931 -5.326043 -5.229469 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Εξίσωση 5-1 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
GFCF) 

0.404190 0.384829 0.000003 -4.964727 -4.880283 

Εξίσωση 5-1 μ' ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) 

-0.083164 1.236414 - -6.508126 -6.380160 

Εξίσωση 5-3 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
GFCF-FDI) 

-1.497726 1.594309 0.019020 -3.490062 -3.394074 

Εξίσωση 5-3 μ' ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) 

-0.904857 1.561514 - -3.665619 -3.470599 

Εξίσωση 5-5 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
MGFCF) 

-0.168458 0.356254 0.000262 -6.631852 -6.532666 

Εξίσωση 5-5 μ' ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) 

0.033229 0.809265 - -8.156337 -8.007119 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Εξίσωση 6-1 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
GFCF) 

0.775754 0.436134 0.000013 -4.823980 -4.734194 

Εξίσωση 6-1 μ' ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) κι ενός όρου AR(2) 

0.396179 1.754610 - -6.110135 -5.926918 

Εξίσωση 6-3 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
GFCF-FDI) 

0.905053 0.735282 0.000642 -3.638180 -3.548394 

Εξίσωση 6-3 μ' ενσωμάτωση ενός όρου 
AR(1) 

0.316168 2.461231 - -4.258533 -4.122487 

Εξίσωση 6-5 (εξαρτημένη μεταβλητή: 
MGFCF) 

0.526535 0.857128 0.191969 -7.450495 -7.369678 

Πίνακας Παραρτημάτων 18: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων εμπειρικής ανάλυσης για τις τρεις (3) χώρες (Νορβηγία, Ολλανδία, Φινλανδία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Στατιστικό 
Μέγεθος 

Ονομασία 
Παράγωγη 
μεταβλητή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Πηγή 

GDP 
Gross Domestic Product (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν - ΑΕΠ) 

- 

εκατομμύρια 
νορβηγικές 
κορώνες 

(NOK), σε 
τρέχουσες 
τιμές 

(mln NOK, 
current 
prices) 

- Jakobsen, O.M. (Advisor - Division of national accounts 
Statistics Norway), September, 16, 2009, (ole.jakobsen@ssb.no) 
Re: [Ref.nr.#: 2009091510000528-FW] Forespørsel SSB, Email 
to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

GDS 
Gross Domestic Saving (Ακαθάριστη 
Εγχώρια Αποταμίευση) 

GDS/GDP 

GFCF 
Gross Fixed Capital Formation 
(Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου 
Κεφαλαίου) 

GFCF/GDP 

CAB 
Current Acount Balance (Ισοζύγιο 
Τρεχουσών Συναλλαγών) 

CAB/GDP 
- Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of 
Statistics Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ 
[2010, May, 4, 2010] 

FDI 
Foreign Direct Investment (Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις) 

(GFCF-FDI)/GDP 
- Statistics Norway, Balance of payments. Tables [Homepage of 
Statistics Norway], [Online]. Available: http://www.ssb.no/ur_en/ 
[2010, May, 4, 2010] 

MGFCF 

Modified Gross Fixed Capital 
Formation (Τροποποιημένος 
Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου 
Κεφαλαίου) 

MGFCF/GDP 

- Statistics Norway , National Accounts - Input Output Tables 
1992-2007 [Homepage of Statistics Norway], [Online]. Available: 
http://www.ssb.no/english/subjects/09/01/nr_en/ [2010, June, 4, 
2010] 
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Στατιστικό 
Μέγεθος 

Ονομασία 
Παράγωγη 
μεταβλητή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Πηγή 

GDP 
Gross Domestic Product (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν - ΑΕΠ) 

- 

εκατομμύρια 
Ευρώ, σε 
τρέχουσες 
τιμές 

(mln Euros, 
current 
prices) 

- Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), September, 16, 
2009, (infoservice@cbs.nl) Re: Macro-economics [#158576], 
Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

GDS 
Gross Domestic Saving (Ακαθάριστη 
Εγχώρια Αποταμίευση) 

GDS/GDP 

GFCF 
Gross Fixed Capital Formation 
(Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου 
Κεφαλαίου) 

GFCF/GDP 

CAB 
Current Acount Balance (Ισοζύγιο 
Τρεχουσών Συναλλαγών) 

CAB/GDP 
- De Nederlandsche Bank Eurosysteem , Balance of payments and 
international investment position [Homepage of De 
Nederlandsche Bank Eurosysteem], [Online]. Available: 
http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=uk&todo=Balans 
[2010, June, 17, 2010] 

FDI 
Foreign Direct Investment (Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις) 

(GFCF-FDI)/GDP 

MGFCF 

Modified Gross Fixed Capital 
Formation (Τροποποιημένος 
Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου 
Κεφαλαίου) 

MGFCF/GDP 
- Lapré, F. (Statistics Netherlands Infoservice), February, 1, 
2010, (infoservice@cbs.nl) RE: Data Inquiry [#2416], Email to: 
L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 
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ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Στατιστικό 
Μέγεθος 

Ονομασία 
Παράγωγη 
μεταβλητή 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Πηγή 

GDP 
Gross Domestic Product (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν - ΑΕΠ) 

- 

εκατομμύρια 
Ευρώ σε 
τρέχουσες 
τιμές 

(mln Euros, 
current 
prices) 

- Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics 
Finland), September, 17, 2009), (raimo.nurminen@stat.fi) Re: 
Data from Finland, Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) 

GDS 
Gross Domestic Saving (Ακαθάριστη 
Εγχώρια Αποταμίευση) 

GDS/GDP 

GFCF 
Gross Fixed Capital Formation 
(Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου 
Κεφαλαίου) 

GFCF/GDP 

CAB 
Current Acount Balance (Ισοζύγιο 
Τρεχουσών Συναλλαγών) 

CAB/GDP 
- Heikkilä, A. (Bank of Finland - Financial Markets and 
Statistics), May, 4, 2010, (airi.heikkila@bof.fi) Re: Data Enquiry, 
Email to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com) FDI 

Foreign Direct Investment (Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις) 

(GFCF-FDI)/GDP 

MGFCF 

Modified Gross Fixed Capital 
Formation (Τροποποιημένος 
Σχηματισμός Ακαθάριστου Πάγιου 
Κεφαλαίου) 

MGFCF/GDP - Nurminen, R. (Senior Statistician - National Accounts -Statistics 
Finland), February, 15, 2010, (raimo.nurminen@stat.fi) Re: Data 
regarding the distribution of imported products to GFCF, Email 
to: L. Makedonas (lefmak@gmail.com)
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