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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή στοχεύει να διερευνήσει τη σχέση µεταξύ του
επιπέδου της αποταµίευσης και της επένδυσης. Έπειτα

από ελέγχους

µοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης που διεξήχθησαν σε δεδοµένα της
περιόδου 1978-2009 , αποδείχθηκε ότι

η αποταµίευση

είναι οντως ολοκληρωµένες χρονολογικές σειρές
επίσης,

στην

πλειοψηφία των

και η

πρώτης

επένδυση

τάξεως

καθώς

υπό εξέταση χωρών, υπάρχει σχέση

συνολοκλήρωσης µεταξύ αυτών των µεταβλητών. Αρχικά,θα ακολουθήσει μια
εκτενέστατη ανάλυση στις χρονολογικές σειρές,την ύπαρξη μοναδιαίων ριζών και
τις μεθόδους συνοκλήρωσης σε θεωρητικό επίπεδο.
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Εισαγωγή
Η συζήτηση σχετικά µε τη συσχέτιση της αποταµίευσης και της
επένδυσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται ως
σήµερα. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η µελέτη των Feldstein
και Horioka (Feldstein and Horioka, 1980) η οποία έµεινε γνωστή ως FeldsteinHorioka (F-H) puzzle.
Οι παραπάνω ερευνητές, εξέτασαν τη σχέση µεταξύ των ρυθµών
αποταµίευσης

και

επένδυσης, συγκεκριµένα, έκαναν µία διακρατική

παλινδρόµηση για 21 βιοµηχανοποιηµένες χώρες πάνω στο µέσο ποσοστό
της επένδυσης στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) κατά τη χρονική
περίοδο 1960-1974, στο σταθερό και µέσο ποσοστό της αποταµίευσης για
την

ίδια περίοδο. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσής τους έδειξαν ότι η

αποταµίευση και η επένδυση συνδέονται ένα προς ένα, σε αντίθεση µε την
άποψη που λέει ότι δεν υπάρχει σχέση µεταξύ αποταµίευσης και επένδυσης.
Υπάρχουν διάφορες ερµηνείες για τα ευρήµατα των Feldstein και Horioka.
Μία πιθανότητα που προτείνεται από

τους

ίδιους

είναι

ότι

υπάρχουν

συγκεκριµένοι φραγµοί στην κινητικότητα κεφαλαίου. Σε αυτήν την περίπτωση οι
διαφορές στην αποταµίευση και την επένδυση µεταξύ των χωρών θα
σχετίζονταν µε διαφορές στο ρυθµό των αποδόσεων. Μία άλλη πιθανότητα είναι
ότι υπάρχουν βαθύτερες
αποταµίευση

µεταβλητές

που

επηρεάζουν

τόσο

την

όσο και την επένδυση, όπως για παράδειγµα οι υψηλοί

φορολογικοί συντελεστές που µπορούν να µειώσουν και τις δύο µεταβλητές
(Romer, 1996).
Έκτοτε, πολλοί οικονοµολόγοι επιχείρησαν να λύσουν το περίφηµο F-H
puzzle χρησιµοποιώντας µεθόδους από την ανάλυση της συνολοκλήρωσης
των µεταβλητών (De Vita and Abbott, 2002). Ανάµεσα σε πολλές µεγάλο
πλήθος ερευνών ξεχωρίζει η µελέτη του Miller (Miller, 1988) ο οποίος εισήγαγε
τη χρήση της

ανάλυσης της συνολοκλήρωσης, εφαρµόζοντας τη

µέθοδο

Engle-Granger (Engle and Granger, 1987) σε δεδοµένα από την οικονοµία των
ΗΠΑ για την περίοδο 1946-1987.
Το

συµπέρασµα από

αποταµίευσης και

την

ανάλυσή του

επένδυσης είναι

ήταν

ότι

τα

ποσοστά

ολοκληρωµένες µεταβλητές πρώτης

τάξης. Επιπρόσθετα, έδειξε ότι οι παραπάνω µεταβλητές συνολοκληρώνονται
για την περίοδο µετά το Β’

Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά υπάρχει

απουσία
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σχέσης συνολοκλήρωσης σε περιόδους µε ευµετάβλητα επιτόκια. Επιπλέον,
σε µελέτη των Sarno και Taylor (Sarno and Taylor, 1998) χρησιµοποιώντας
δεδοµένα από το Ηνωµένο Βασίλειο αποδείχθηκε πως οι χρονολογικές σειρές
της αποταµίευσης και της επένδυσης έχουν µοναδιαία ρίζα αλλά σε έλεγχο
συνολοκλήρωσης, τόσο µε τη µέθοδο Engle – Granger όσο και µε τη µέθοδο
Johansen, διαπιστώθηκε ότι οι δύο µεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται.
Παρά την πληθώρα µελετών σχετικά µε την συσχέτιση αποταµίευσης και
επένδυσης, το περίφηµο F-H puzzle δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει λυθεί και
το ζήτηµα παραµένει ανοικτό έως και σήµερα. Στην παρούσα εργασία
επιχειρείται η εξέταση της συσχέτισης των επιπέδων της αποταµίευσης και
της επένδυσης βασιζόµενη κυρίως σε µελέτη του Ho (Ho, 2002). Η οργάνωση
της

παρούσας

εργασίας

είναι

η

ακόλουθη:

Στην

επόµενη

ενότητα

παρουσιάζεται το εκτιµηθέν υπόδειγµα ενώ ακολουθεί η ανάλυση των
αποτελεσµάτων. Καταληκτικά, καταγράφονται τα τελικά συµπεράσµατα της
προηγειθήσας ανάλυσης.
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Χρονολογικές σειρές
Η «χρονολογική σειρά» αναφέρεται σε µια σειρά από παρατηρήσεις οι
οποίες αντιστοιχούν σε κάθε µία χρονική περίοδο. Είναι στην ουσία ένα
δείγµα παρατηρήσεων τοποθετηµένες χρονικά. Οι χρονολογικές σειρές
µπορεί να είναι αυστηρά στάσιµες, ασθενώς στάσιµες (ή απλά στάσιµες) ή και
µη στάσιµες.
Μια χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται ως αυστηρά στάσιµη αν η
κατανοµή που ακολουθεί παραµένει αµετάβλητη διαχρονικά, δηλαδή η
πιθανότητα για ένα µέγεθος να βρίσκεται µέσα σε ένα συγκεκριµένο διάστηµα
τιµών είναι η ίδια τώρα όπως στο παρελθόν και στο µέλλον.
Μια

χρονολογική

σειρά

χαρακτηρίζεται

ως

στάσιµη

(ασθενώς

στάσιµη) όταν ο µέσος όρος της, η διακύµανση της και η συνδιακύµανση
της είναι σταθερά για οποιοδήποτε δείγµα δηλαδή:
1. Ο µέσος Ε(Χt) = µ είναι σταθερός για όλα τα t
2. Η διακύµανση Var(Xt) = E(Xt-µ)2 = σ2 είναι σταθερή για όλα τα t
3.

Η συνδιακύµανση Cov(Xt, Xt+k) = E[(Xt-µ)(Χt+k-µ)] = γk

είναι

σταθερή για όλα τα T και k≠0
Μια χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται ως µη στάσιµη όταν µία ή
περισσότερες από τις 3 συνθήκες για στασιµότητα δεν εκπληρώνεται.
Μια χρονολογική σειρά Χt η οποία ως έχει είναι µη στάσιµη, µπορεί να γίνει
στάσιµη εάν πάρουµε τις πρώτες διαφορές της δηλαδή ∆Χt
τιςδεύτερες διαφορές δηλαδή ∆2Χt
συµβαίνει

αυτό

λέµε

ότι

= Xt-Xt-1

= Xt-Xt-1 ή

και ούτο καθεξής. Όταν

η χρονολογική σειρά «ολοκληρώνεται» στη

συγκεκριµένη τάξη.
Γενικά, αν µία µη στάσιµη χρονολογική σειρά Χt
στάσιµη

αφού

πάρουµε

τις

µετατρέπεται σε

d διαφορές της, τότε λέµε ότι Xt είναι

ολοκληρωµένη d τάξης και συµβολίζεται ως I(d). Αν δε µετατρέπεται σε
στάσιµη όσες διαφορές και να πάρουµε τότε λέµε ότι η Xt είναι µη
ολοκληρωµένη.Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι οικονοµικοί αναλυτές
µελετούν

χρονολογικές σειρές µεταβλητών προκειµένου να εντοπίσουν
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µακροχρόνιες σχέσεις και ισορροπίες που δηµιουργούνται από τις δυνάµεις
της αγοράς. Τα πράγµατα είναι απλά όταν µια χρονολογική σειρά είναι
στάσιµη καθώς εξ ορισµού οι τιµές της µεταβλητής θα επιστρέφουν συχνά
στον µέσο όρο.
Στην πραγµατικότητα όµως οι περισσότερες χρονολογικές σειρές είναι
µη

στάσιµες. Για να διαπιστώσουµε αν κάποια χρονολογική σειρά είναι

στάσιµη ή όχι, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διάφορες µεθόδους ελέγχου
στασιµότητας. Κατά αρχήν υπάρχουν οι οπτικοί έλεγχοι οι οποίοι είναι άτυποι
και

µας

παρέχουν

χονδρικά

πληροφόρηση

µε

τη

µελέτη

κάποιων

διαγραµµάτων. Οι τυπικοί έλεγχοι αυτοί µπορούν να διακριθούν σε δύο
κατηγορίες: Στους κλασικούς ελέγχους οι οποίοι περιλαµβάνουν την έννοια
της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και τους σύγχρονους ελέγχους οι οποίοι
περιλαµβάνουν

την

έννοια

των

µοναδιαίων ριζών. Οι µέθοδοι αυτοί

περιλαµβάνονται συνοπτικά παρακάτω.
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Έλεγχοι Στασιµότητας – Οπτικοί Έλεγχοι
Ο

οπτικός

έλεγχος

αποτελεί

µια

άτυπη

διαδικασία

ελέγχου

στασιµότητας κατά την οποία εξετάζουµε απλά το διάγραµµα του δείγµατος
καθώς και το διάγραµµα αυτοσυσχέτισης του δείγµατος και µπορούµε να
βγάλουµε χονδρικά και επιφανειακά κάποια συµπεράσµατα για τη χρονολογική
σειρά που µας ενδιαφέρει.

Οπτικός έλεγχος του διαγράµµατος της χρονολογικής
σειράς
Κοιτάζοντας το

διάγραµµα µιας χρονολογικής σειράς

µπορούµε

χονδρικά να συµπεράνουµε ότι µια χρονολογική σειρά είναι στάσιµη όταν από
το διάγραµµα της φαίνεται να επιστρέφει συχνά στο µέσο όρο της και να
µεταβάλλεται γύρω από αυτόν µε τυχαίο τρόπο. Η µη στάσιµη σειρά φαίνεται
να έχει διαφορετικές µέσες τιµές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
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Έλεγχος µε το
διάγραµµα
αυτοσυσχέτισης
Επίσης,

από

το

διάγραµµα

της

αυτοσυσχέτισης

(correlogram)

µπορούµε να διακρίνουµε µια στάσιµη από µια µη στάσιµη χρονολογική σειρά.
Μια σειρά είναι στάσιµη όταν
αυτοσυσχετίσεις

το

διάγραµµα αυτοσυσχέτισης δείχνει

τις

να µηδενίζονται σύντοµα µετά από µερικές περιόδους.

Αντίθετα µια σειρά δεν είναι στάσιµη αν το διάγραµµα αυτοσυσχέτισης δεν
φθίνει γρήγορα και οι αυτοσυσχετίσεις παραµένουν σηµαντικές για µεγάλο
χρονικό ορίζοντα.
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Ανάλυση Φάσµατος
Επιπλέον µπορούµε χονδρικά να βγάλουµε συµπεράσµατα για τη
στασιµότητα µιας χρονολογικής σειράς από την ανάλυση του φάσµατος της.
Το φάσµα µιας στάσιµης σειράς είναι επίµηκες και επίπεδο σε σχέση µε το
φάσµα µιας µη στάσιµης σειράς που φθίνει απότοµα.
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Έλεγχοι Στασιµότητας – Κλασικοί Έλεγχοι
Οι

κλασικοί έλεγχοι

χρησιµοποιούν την

έννοια της

συνάρτησης

αυτοσυσχέτισης. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα βασικά χαρακτηριστικά
µιας στάσιµης χρονολογικής σειράς είναι:

1. Μέσος:
2. ∆ιακύµανση:
3. Συνδιακύµανση:

Ο

τρίτος

όρος

Ε(Χt) = µ
Var(Xt) = E(Xt-µ)2
Cov(Xt, Xt+k) = E[(Xt-µ)(Χt+k-µ)] =
γκ

εκτός

από

συνδιακύµανση

Type equation here.

ονοµάζεται

και

αυτοσυνδιακύµανση καθώς στην ουσία πρόκειται για τη συνδιακύµανση της
χρονολογικής σειράς µε τον εαυτό της σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα. Για
k=0 η συνδιακύµανση ισούται µε τη διακύµανση καθώς:
Cov(Xt, Xt) = E[(Xt-µ)(Χt-µ)] = γ0
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Έχοντας τα παραπάνω υπολογίζουµε τον συντελεστή συσχέτισης της Xt και της
Xt-k ο οποίος ονοµάζεται συντελεστής αυτοσυσχέτισης (ρk) :

ρk Cov(X t , X t + k )
=
k

= γk

Var(X t )

γ0

Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ονοµάζεται η σχέση που υπάρχει
µεταξύ του συντελεστή αυτοσυσχέτισης και του χρονικού διαστήµατος k.
Επίσης η γραφική απεικόνιση

της

ονοµάζεται

αυτοσυσχέτισης.

διάγραµµα

συνάρτησης

αυτοσυσχέτισης

Έλεγχος συντελεστών
αυτοσυσχέτισης ατοµικά
Ο Bartlett το 1946 έδειξε ότι ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης δείγµατος
ακολουθεί προσεγγιστικά την

κανονική κατανοµή µε µέσο µηδέν και

διακύµανση ίση µε 1/n όπου n το µέγεθος του δείγµατος. Οι υποθέσεις για τον
έλεγχο των συντελεστών αυτοσυσχέτισης ατοµικά είναι οι εξής:
εάν
Η0: ρk =0 εαν [ρkˆ] < ta / 2 *1/√n
Η1: ρk≠0 εαν [ρkˆ] > ta / 2 *1/√n
Όπου tα/2 είναι η κρίσιµη τιµή από την κατανοµή t (κανονική κατανοµή)
για

:

επίπεδο
σηµαντικότητας α και ρk
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είναι οι εκτιµηµένοι συντελεστές αυτοσυσχέτισης.
Με άλλα λόγια, στις παραπάνω υποθέσεις η µηδενική υπόθεση σηµαίνει
στάσιµη χρονολογική σειρά.

Έλεγχος συντελεστών αυτοσυσχέτισης από κοινού

To 1970 oι Box και Pearce, ελέγχοντας τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης
από κοινού πρότειναν το λεγόµενο «στατιστικό Q» το οποίο δίνεται ως εξής:

Q = n * ∑κ=1→m ρκ

∼ c 2 (m)

2

Όπου n είναι το µέγεθος του δείγµατος και m είναι το µέγεθος υστερήσεως
που εφαρµόστηκε.
Καθώς όµως το στατιστικό Q δεν είναι αξιόπιστο για µικρά δείγµατα, οι Ljung
και Box

πρότειναν το

1978

µια παραλλαγή

του

στατιστικού Q

που

ονόµασαν «στατιστικό LB_Q» και το οποίο δίνεται ως εξής:

æ ρrˆk 2 ö
2
LB _ Q = n(n + 2)å ç
÷ ∼ c (m)
k =1 è n - k ø
m

Το στατιστικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για µικρά είτε
για

µεγάλα δείγµατα. Οι υποθέσεις για τον έλεγχο των συντελεστών

αυτοσυσχέτισης από κοινού είναι οι εξής:
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Η0: όλα τα ρk = 0 εάνLB _ Q >c

2

(m)
2
H1: όχι όλα τα ρk = 0 εάνLB _ Q <c (m)
Όπου:

c 2 (m) είναι η κρίσιµη τιµή από την κατανοµή χ2 για επίπεδο σηµαντικότητας
α και βαθµούς ελευθερίας m. Στις παραπάνω υποθέσεις η µηδενική υπόθεση
σηµαίνει στάσιµη χρονολογική σειρά.

Έλεγχοι Στασιµότητας – Σύγχρονοι Έλεγχοι
Οι κλασικοί έλεγχοι στασιµότητας, όπως ειπώθηκε και πιο πάνω
περιλαµβάνουν την έννοια των µοναδιαίων ριζών. Ας δούµε παρακάτω πως
προκύπτει αυτή η έννοια. Έστω η αυτοπαλίνδροµη διαδικασία πρώτης τάξης
{AR(1)}:

Ct = jCt -1 + e t
Ο όρος εt είναι ο λευκός θόρυβος. Από αυτήν προκύπτει:

Ct - jCt -1 = e t
ή
(1- j
L)Ct

= et

Ο όρος L εκφράζει των τελεστή χρονικών υστερήσεων. Για να είναι στάσιµη η
χρονολογική σειρά Xt θα πρέπει η ρίζα της εξίσωσης

να είναι

µεγαλύτερη από τη µονάδα σε απόλυτες τιµές. Η ρίζα της εξίσωσης αυτής
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ισούται µε L=1/φ, και εποµένως η στασιµότητα απαιτεί να ισχύει ότι -1<φ<1.
Γενικότερα οι υποθέσεις που προκύπτουν είναι οι παρακάτω:

Η0:
Η1:

[φ] ≥1για µη στασιµότητα
[φ]<1 για στασιµότητα

Όταν φ=1 όπως είναι προφανές από τους παραπάνω τύπους η Xt ακολουθεί
τον τυχαίο περίπατο και από τις παραπάνω υποθέσεις συµπεραίνουµε µη
στασιµότητα. Η ισότητα του φ µε τη µονάδα είναι γνωστή ως το πρόβληµα της
µοναδιαίας ρίζας.
∆ηλαδή η µοναδιαία ρίζα είναι ένας άλλος τρόπος έκφρασης της µη
στασιµότητας.

Τα

παραπάνω αναφέρονται σε
υστέρηση
πρώτου
βαθµού.
Η
γενικευµένη αυτοπαλίνδροµη διαδικασία που ονοµάζεται
«αυτοπαλίνδροµη διαδικασία p τάξεως»
{AR(p)} έχει ως εξής:

Ct = j1Ct -1 + j2 Ct -2 + ... + j p Ct - pe t

και η οποία γράφεται ως εξής:

(1 - j1L - j2 L2 - ... - j p Lp )
Χ = et
t

Οπότε για να είναι στάσιµη η χρονοσειρά Χt θα πρέπει οι ρίζες του
πολυωνύµου
1 - j L1 - j L2 2 - ... - j p L p = 0 να είναι όλες µεγαλύτερες ή ίσες του 1
(απόλυτες τιµές ή όπως συνήθως λέγεται) και να βρίσκονται έξω από τον
«µοναδιαίο κύκλο». Σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται για µη στάσιµη
χρονολογική σειρά.
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Αν τώρα από την {AR(1)} αφαιρέσουµε το Xt-1 και από τα δύο µέλη της
εξίσωσης παίρνουµε τα εξής:

Ct - Ct -1 = jCt -1 - Ct -1 + e t
ή
D = dCt -1 + e t
C
t

Όπου δ=φ-1. Αν υποθέσουµε ότι το φ είναι θετικό, κάτι που είναι αληθές για τις
περισσότερες χρονολογικές σειρές, τότε οι υποθέσεις µπορούν να γραφτούν
ως εξής:

Η0:

d ³ 1 για µη στασιµότητα

Η1:

d < 1 για στασιµότητα

Με αυτόν τον τρόπο ισχύει ότι ακριβώς ίσχυε και παραπάνω.
∆ηλαδή στην περίπτωση που φ=1, ισοδύναµα ισχύει δ=0, αποδοχή της
µηδενικής υπόθεσης και άρα µη στασιµότητα. Εποµένως θα πάρουµε τα
ίδια αποτελέσµατα µε τον έλεγχο οποιασδήποτε παραµέτρου, είτε φ=1
είτε δ=0. Επίσης έλεγχος στασιµότητας θα µπορούσε να γίνει εφαρµόζοντας
τους παρακάτω ελέγχους αντίστοιχα:

τφ=(φ-1)/ sφ,

όπου sφ το εκτιμημενο τυπικο σφάλμα της εκτιμημενης

παραμετρου φ.
Ο έλεγχος Dickey-Fuller (DF)
Οι Dickey και Fuller to 1979, βασιζόµενοι σε προσοµοιώσεις Monte-Carlo
και κάτω από τη µηδενική υπόθεση της υπάρξεως µιας µοναδιαίας ρίζας στη
γενετική διαδικασία

της

χρονολογικής

σειράς,

κατασκεύασαν

πίνακες

κρίσιµων τιµών για το στατιστικό tδ τις οποίες ονόµασαν ως τα «στατιστικά
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τ». Ο MacKinnon το 1991 επέκτεινε αυτές τις κρίσιµες τιµές µε τη βοήθεια
προσοµοιώσεων Monte-Carlo. Οι τιµές τ είναι σε απόλυτες τιµές µεγαλύτερες
από τις αντίστοιχες τιµές της t. Ο έλεχος Dickey-Fuller για ύπαρξη µοναδιαίας
ρίζας εφαρµόζεται ως εξής:
1. Εφαρµόζουµε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων στην εξίσωση
παλινδροµήσεως
DC t =
και βρίσκουµε το tδ .

dCt -1 + e t

s

2. Συµπεραίνουµε στασιµότητα ή µη στασιµότητα της σειράς Xt µε βάση τις
παρακάτω υποθέσεις:
Η0: δ=0 για µη στασιµότητα εάν
tδ > τ
Η1: δ<0 για στασιµότητα εάν
tδ < τ
Όπου τ είναι η κρίσιµη τιµή την οποία παίρνουµε από τους αντίστοιχους
πίνακες για δοσµένο επίπεδο σηµαντικότητας. ∆ηλαδή µε βάση τον έλεγχο
Dickey-Fuller µια χρονολογική σειρά για να είναι στάσιµη θα πρέπει η τιµή tδ
να είναι πολύ αρνητική αλλιώς η σειρά δεν είναι στάσιµη.
Οι Dickey και Fuller παρατήρησαν ότι οι κρίσιµες τιµές τα εξαρτώνται από τη
µορφή της εξίσωσης παλινδροµήσεως. Κατασκεύασαν έτσι πίνακες κρίσιµων
τιµών τ στην περίπτωση που η εξίσωση παλινδροµήσεως περιλαµβάνει και µια
σταθερά:

DCt= a + dCt -1 + e t
και στην περίπτωση που η εξίσωση περιλαµβάνει και µια τάση:

DCt= a + b t + dCt -1 + e t
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Οι κρίσιµες τιµές της πρώτη εξίσωσης ονοµάζονται «στατιστικά τµ» και της
δεύτερης «στατιστικά ττ».

Ο

έλεγχος στασιµότητας µιας χρονολογικής

σειράς εξαρτάται πάντοτε από το συντελεστή δ.

Ο επαυξηµένος έλεγχος Dickey-Fuller (ADF)
Ο

παραπάνω

αυτοπαλίνδροµη

έλεγχος

διαδικασία

Dickey-Fuller

πρώτου

βαθµού.Για

αναφέρεται
να

σε

γενικεύσουµε

µια
τη

διαδικασία θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε την {AR(p)} που αναφέραµε
και πιο πάνω:

Ct = j1Ct -1 + j2 Ct -2 + ... + j p Ct - pe t
Η παραπάνω εξίσωση αποτελεί µια αυτοπαλίνδροµη διαδικασία p
τάξεως. Επίσης θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι τα σφάλµατα δεν
ήταν λευκοί θόρυβοι
είναι όντως

αλλά σειριακά συσχετιζόµενα. Αν τα σφάλµατα

συσχετιζόµενα τότε

ο παραπάνω έλεγχος Dickey-Fuller δεν

ισχύει.
Ο λευκός θόρυβος είναι μια καθαρά τυχαία
διαδικασία {ε } όπου το t
t
παίρνει τιμές από -∞ έως +∞ και όπου τα εt κατανέμονται όλα όμοια και
ανεξάρτητα με:
1.
2. Διακύμανση

Μέσο Ε(εt)=0 για όλα τα t
Var(εt)=σ για όλα τα t

3. Συνδιακύμανση
Cov(εt,εt+k)=0

Αν τώρα στην {AR(p)} προσθέσουµε και αφαιρέσουµε πρώτα τον όρο φpΧtp+1,ύστερα τον όρο (φp-1+φp)Xt-p+2 και ούτω καθεξής τότε παίρνουµε την
εξίσωση:
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DC t = dC t -1 + d1DCt -1 + d 2 DCt -2 + ... + d p -1DC t - p +1 + e t

Όπου δ= φ1+φ2+…+φp-1 και οι συντελεστές δj (για j=1, 2, … , (p-1))
αποτελούν γενικές συναρτήσεις των συντελεστών φj (για j=1, 2, … , p).
Οι αντίστοιχες εξισώσεις µε αυτές του απλού ελέγχου Dickey-Fuller όταν
υπάρχει σταθερός όρος και τάση είναι οιεξής:

p -1

D = dC t -1 + å d j DC t - j + e t
j =1
C
t

D
C
t

p -1

= a + d C t -1 + å d j
DC t - j + e t
j =1
p -1

D = a + b t + dC t -1 + å d j DC t - j + e t
j =1
C
t

Επειδή οι εξισώσεις έχουν «επαυξηθεί» µε τους σε υστέρηση όρους
διαφορών ο συγκεκριµένος έλεγχος όταν γίνεται σε αυτές τις εξισώσεις
ονοµάζεται «επαυξηµένος έλεγχος Dickey-Fuller» (ADF). Κι εδώ ισχύουν
οι ίδιοι έλεγχοι στασιµότητας όπωςκαι πιο πάνω στον απλό έλεγχο
Dickey-Fuller .
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Συνολοκλήρωση

Συνολοκλήρωση δύο µεταβλητών

Στην οικονοµία, οι περισσότερες χρονολογικές σειρές είναι µη στάσιµες.
Είναι πολύ συχνό το φαινόµενο σε ένα υπόδειγµα δύο µη στάσιµων µεταβλητών,
µετά από παλινδρόµηση να προκύψει υψηλή συσχέτιση των χρονολογικών
σειρών χωρίς στην πραγµατικότητα να υπάρχει καµιά σχέση µεταξύ τους. Αυτό το
πρόβληµα ονοµάζεται ως πλασµατική παλινδρόµηση από τους Granger και
Newbold (1974). Οι Granger και Newbold υποστήριξαν ότι η υψηλή αυτή
συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις δύο χρονολογικές
σειρές. Στις περιπτώσεις αυτές έχει προταθεί να χρησιµοποιούνται οι πρώτες
διαφορές και όχι τα επίπεδα των χρονικών σειρών. Τις περισσότερες φορές,
αυτό που ενδιαφέρει τους ερευνητές είναι οι µακροχρόνιες σχέσεις ανάµεσα
στα επίπεδα των χρονικών σειρών, και όχι στις διαφορές τους, όπου οι
χρονικές σειρές αναφέρονται σε βραχυχρόνιες καταστάσεις για το φαινόµενο που
ερευνούν. Το πρόβληµα αυτό ήλθε να λύσει η έννοια της συνολοκλήρωσης.
Αν οι χρονολογικές σειρές που περιλαµβάνονται στην παλινδρόµηση
εµφανίζουν την ίδια τάση, ή αλλιώς µετακινούνται µαζί ή είναι του «ίδιου µήκους
κύµατος» τότε µπορεί τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παλινδρόµηση
να µην είναι πλασµατικά οπότε και να ισχύουν τα συνηθισµένα συµπεράσµατα
που βασίζονται στα στατιστικά t και F. Ο συγχρονισµός αυτός των µη στάσιµων
χρονολογικών σειρών είναι
η βασική ιδέα πίσω από την έννοια της
συνολοκλήρωσης. Η έννοια της συνολοκλήρωσης αναφέρεται στο γεγονός ότι δύο
ή περισσότερες µεταβλητές κινούνται
µακροπρόθεσµα προς
την
ίδια
κατεύθυνση. Υπάρχει δηλαδή µια
µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών χωρίς να ισχύει το ίδιο
και βραχυπρόθεσµα. Οι µεταβλητές µπορεί βραχυπρόθεσµα να έχουν ανεξάρτητη
πορεία αλλά µακροπρόθεσµα να υπάρχει κάποια σχέση ισορροπίας. Ο ακριβής
ορισµός που δόθηκε από τους Engle και Granger το 1987 είναι ο εξής:
∆ύο χρονολογικές σειρές Yt και Xt λέµε ότι είναι συνολοκληρωµένες τάξεως
(d, b) όπου 0≤b≤d εάν και οι δύο χρονολογικές σειρές είναι ολοκληρωµένες τάξεως
d και υπάρχει ένας γραµµικός συνδυασµός από τις δύο αυτές χρονολογικές σειρές
έστω a1Yt + a2Χt που είναι ολοκληρωµένη τάξεως (d-b). ∆ηλαδή:
Εάν Υt~Ι(d) και Xt~I(d),
τότε Yt,Xt~CI(d,b) εάν a1Yt +a2Χt~Ι(d-b)
Όπου CI είναι το σύµβολο της συνολοκλήρωσης. Το διάνυσµα των
συντελεστών που αποτελούν το γραµµικό συνδυασµό των δύο σειρών, δηλαδή το
[a1,a2], ονοµάζεται διάνυσµα συνολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο ειδικές
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περιπτώσεις:

1. Η περίπτωση όπου d=b, που καταλήγει στην a1Yt + a2Χt~Ι(0) η
οποία σηµαίνει ότι ο γραµµικός συνδυασµός των δύο χρονολογικών σειρών
είναι στάσιµος οπότε Yt,Xt~CI(d,d).
2. Η περίπτωση όπου d=b=1, που καταλήγει στην a1Yt + a2Χt~Ι(0) η οποία
σηµαίνει ότι ο γραµµικός συνδυασµός των δύο χρονολογικών σειρών είναι
στάσιµος οπότε Yt,Xt~CI(1,1).

Ας θεωρήσουµε την παρακάτω σχέση, όπου Υt~Ι(1) και
Xt~I(1):
Υt =
β0 + β1Χt
Η σχέση αυτή αποτελεί τη µακροχρόνια ισορροπία
όταν είναι:
0=
Υt - β0 -β1Χt
Η απόκλιση από τη µακροχρόνια ισορροπία ονοµάζεται σφάλµα ισορροπίας
(εt) και ισούται µε:
εt =
Υt - β0 - β1Χt
Όµως για να έχει νόηµα η µακροχρόνια ισορροπία µε την παραπάνω
εξίσωση
θα πρέπει το σφάλµα ισορροπίας να διακυµαίνεται γύρω από τη
µηδενική τιµή. ∆ηλαδή θα πρέπει το σφάλµα ισορροπίας να είναι µια στάσιµη
χρονολογική σειρά εt ~ I(0) µε µέσο Ε(εt) = 0. Αν ισχύει αυτό τότε µπορούµε να
πούµε ότι επειδή Υt~Ι(1) και Xt~I(1) και ο γραµµικός συνδυασµός τους εt = Υt - β0
- β1Χt ~ I(0) από τον ορισµό προκύπτει ότι οι χρονολογικές σειρές Υt και Xt είναι
συνολοκληρωµένες τάξεως (1, 1) δηλαδήµε σύµβολα γράφουµε Υt, Xt ~ CI (1,
1). Το διάνυσµα συνολοκλήρωσης στην περίπτωση αυτή είναι [1, -β0, -β1].
Συµπεραίνοντας, από τα παραπάνω καταλήγουµε ότι η συνολοκλήρωση
µεταξύ δύο χρονολογικών σειρών είναι ένας άλλος τρόπος να εκφράσουµε την
ύπαρξη σχέσεως µακροχρόνιας ισορροπίας µεταξύ των δύο σειρών.
Εποµένως θεωρώντας ότι οι µεταβλητές Υt και Xt συνολοκληρώνονται και ότι
το σφάλµα συνολοκλήρωσης εt είναι στάσιµο µε µέσο µηδέν µπορούµε να
γράψουµε την εξίσωση:
Υt =
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β0 +β1Χt +εt
και να είµαστε σίγουροι ότι δε θα πάρουµε πλασµατικά αποτελέσµατα. Ο Stock
το1987 απέδειξε ότι για µεγάλα δείγµατα ο εκτιµητής OLS είναι πολύ συνεπής και
αποτελεσµατικός καθώς συγκλίνει γρηγορότερα στις πραγµατικές
τιµές
των συντελεστών παλινδρόµησης. Οι Banerjee et al. το 1986 απέδειξαν ότι για
µικρά δείγµατα ο εκτιµητής OLS είναι µεροληπτικός και το επίπεδο της
µεροληπτικότητας εξαρτάται από την τιµή του R2.
Προκειµένου να ελέγξουµε αν δύο ή περισσότερες χρονολογικές σειρές
συνολοκληρώνονται, υπάρχουν στη βιβλιογραφία δύο βασικές κατηγορίες
µεθόδων που µπορούµε να ακολουθήσουµε:
Η µέθοδος της µιας εξίσωσης
Η µέθοδος συστήµατος εξισώσεων
Η
πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τους
αρχικούς ελέγχους
συνολοκλήρωσης που πρότειναν οι Engle και Granger το 1987 ως εφαρµογή του
αντιπροσωπευτικού Θεωρήµατος που διατύπωσαν. Με τη µέθοδο αυτή ελέγχουµε
µια εξίσωση κάθε φορά για την ύπαρξη ενός διανύσµατος συνολοκλήρωσης
ανάµεσα σε δύο ή περισσότερεςµεταβλητές. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει
τους ελέγχους που στηρίζονται στηµεθοδολογία των VAR υποδειγµάτων τα οποία
αναφέρονται παρακάτω στην περίπτωση συνολοκλήρωσης πολλών µεταβλητών.
Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος της κατηγορίας αυτής είναι η µέθοδος του
Johansen η οποία επίσης αναφέρεται παρακάτω και είναι αυτή που
χρησιµοποιείται και στην παρούσα µελέτη.
Η µέθοδος µιας εξίσωσης των Engle και Granger ονοµάζεται και µέθοδος
ελέγχου συνολοκλήρωσης βάσει καταλοίπων (residual based test). Αυτό είναι
κατανοητό αφού ο έλεγχος συνολοκλήρωσης στηρίζεται στον έλεγχο στασιµότητας
των καταλοίπων της εξίσωσης παλινδρόµησης. Ακόµα η µέθοδος αυτή βασίζεται
στην εκτίµηση ελαχίστων τετραγώνων σε αντίθεση µε τη δεύτερη µέθοδο η οποία
εφαρµόζει τη µέθοδο µέγιστης πιθανοφάνειας.
Με τη δεύτερη µέθοδο µπορούµε να προσδιορίσουµε το µέγιστο αριθµό των
σχέσεων συνολοκλήρωσης που διέπουν τις µεταβλητές πράγµα που δε συµβαίνει
µε την πρώτηµέθοδο. Γι αυτό κυρίως η µέθοδος των συστηµάτων εξισώσεων έχει
επικρατήσει στις εµπειρικές εφαρµογές ενώ αναπτύσσονται συνεχώς νέοι µέθοδοι
ελέγχου µε βάση τηµεθοδολογία του Johansen.

Έλεγχοι Συνολοκλήρωσης - Η προσέγγιση των Engle –
Granger

Η προσέγγιση αυτή ονοµάζεται έλεγχος Engle – Granger (EG) ή
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επαυξηµένος έλεγχος Engle – Granger (AEG). Για την εφαρµογή της κάνουµε
τα εξής βήµατα:
1.

Βρίσκουµε την τάξη ολοκληρώσεως των δύο µεταβλητών Υt και Xt
χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών. Υπάρχουν τρεις
περιπτώσεις:

Η τάξη ολοκληρώσεως των δύο µεταβλητών είναι ίδια, πράγµα το οποίο
απαιτεί η έννοια της συνολοκλήρωσης, οπότε και συνεχίζουµε στο
επόµενο βήµα.
Η τάξη ολοκληρώσεως των δύο µεταβλητών είναι διαφορετική
οπότε συµπεραίνουµε ότι οι δύο µεταβλητές δε συνολοκληρώνονται.
Οι δύο µεταβλητές είναι στάσιµες οπότε σταµατάµε τη διαδικασία
ελέγχου συνολοκλήρωσης επειδή µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις
καθιερωµένες τεχνικές παλινδρόµησης για υτις στάσιµες αυτές
µεταβλητές.
2.

Εάν στο πρώτο βήµα ισχύει η πρώτη περίπτωση και οι δύο µεταβλητές είναι
ολοκληρωµένες της ίδιας τάξεως, τότε εκτιµούµε µε τη µέθοδο OLS τη
µακροχρόνια εξίσωση ισορροπίας:
Υt = β0 + β1Χt + εt

η οποία στην περίπτωση αυτή ονοµάζεται «παλινδρόµηση συνολοκλήρωσης»
και αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα et, ως µια εκτίµηση του σφάλµατος
ισορροπίας.
3.

Για να είναι αυτές οι δύο µεταβλητές συνολοκληρωµένες θα πρέπει τα
σφάλµατα ισορροπίας να είναι στάσιµα. Εποµένως εφαρµόζουµε τη
µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών στα αποθηκευµένα σφάλµατα από το
δεύτερο βήµα. Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον έλεγχο Dickey –
Fuller (DF) ή τον επαυξηµένο έλεγχο Dickey – Fuller (ADF). Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται να εκτιµήσουµε µε τη µέθοδο OLS την εξίσωση:

Det p -1
= d et -1 + å d j Det - j + ut
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4.

Καταλήγουµε σε συµπέρασµα σχετικά µε τη συνολοκλήρωση των δύο
µεταβλητών σύµφωνα µε τις παρακάτω υποθέσεις:
Η0: δ=0 για µη στασιµότητα των et, δηλαδή για µη συνολοκλήρωση εάν tδ > τ
Η1: δ<0 για στασιµότητα των et, δηλαδή για συνολοκλήρωση εάν tδ < τ
Όπου τ είναι οι κρίσιµες τιµές για τους ελέγχους συνολοκλήρωσης EG και AEG
τις οποίες παίρνουµε από τους αντίστοιχους πίνακες.

Έλεγχοι Συνολοκλήρωσης - Η προσέγγιση Durbin – Watson

Η προσέγγιση Durbin – Watson γίνεται σε δύο βήµατα:

1. Όπως και στην προσέγγιση Engle – Granger, εκτιµούµε την παλινδρόµηση
συνολοκλήρωσης (Υt = β0 + β1Χt + εt) και αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα et.
Έπειτα υπολογίζουµε το στατιστικό Durbin – Watson το οποίο σε αυτή την
περίπτωση ονοµάζεται στατιστικό Durbin – Watson της παλινδρόµησης
συνολοκλήρωσης (CRDW) και το οποίο γράφεται ως εξής:

CRDW= [Σ(et-et-1)2 ] / [et-eˆ]2

2. Η απόφαση σχετικά µε τη συνολοκλήρωση των δύο µεταβλητών γίνεται µε
βάση τις παρακάτω υποθέσεις:
Η0: µη στασιµότητα των et, δηλαδή για µη συνολοκλήρωση εάν CRDW < d
Η1: στασιµότητα των et, δηλαδή για συνολοκλήρωση εάν CRDW > d

Η εκτίµηση των υποδειγµάτων διόρθωσης λαθών (ECM)
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Σύµφωνα µε το επονοµαζόµενο «αντιπροσωπευτικό θεώρηµα
του Granger» εάν δύο µεταβλητές Υt και Χt είναι συνολοκληρωµένες τότε
υπάρχει µια µακροχρόνια σχέση µεταξύ τους. Βραχυχρόνια οι µεταβλητές
αυτές είναι δυνατό να βρίσκονται σε ανισορροπία µε τους διαταρακτικούς
όρους να απεικονίζουν τα σφάλµατα εξισορροπήσεως εt. Η δυναµική της
βραχυχρόνιας αυτής σχέσεως ισορροπίας µεταξύ των
δύο
αυτών
µεταβλητών µπορεί πάντοτε να διατυπωθεί ως ένα «υπόδειγµα διόρθωσης
λαθών»(ECM
–
Error
Correction Model),πουπρωτοπαρουσιάστηκε
από τον Sargan το 1964. Το υπόδειγµα διόρθωσης λαθών το οποίο συνδέει
τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια συµπεριφορά των δύο µεταβλητών
περιγράφεται ως:

DU t = uster ήseiV (DU t , DCt ) + le t -1 + ut

Όπου -1 < λ < 0, Υt~Ι(1), Xt~I(1), Υt, Xt ~ CI (1, 1), εt = Υt - β0 - β1Χt ~ I(0),
υt = διαταρακτικός όρος
λευκού θορύβου και
λ=βραχυχρόνιος
συντελεστής προσαρµογής.
Οι Engle και Granger πρότειναν την παρακάτω µεθοδολογία δύο βηµάτων
για την εκτίµηση της παραπάνω εξίσωσης:

1. Εκτιµούµε την παλινδρόµηση συνολοκλήρωσης η οποία αναφέρεται πιο
πάνω,παίρνουµε το
εκτιµηµένο διάνυσµα
συνολοκλήρωσης [1,
b0, -b1] και
το χρησιµοποιούµε για να αποκτήσουµε τα εκτιµηµένα
σφάλµατα ισορροπίας et=Yt-b0- b1Xt
2. Εκτιµούµε µε τη µέθοδο OLS την παρακάτω εξίσωση:

DU t = uster ήseiV (DU t , DCt ) + l et -1 + ut

Συνολοκλήρωση πολλών µεταβλητών
Ο ορισµός που έδωσαν οι Engle και Granger το 1987 για την
περίπτωση της συνολοκλήρωσης πολλών µεταβλητών είναι ο εξής:
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Οι k χρονολογικές σειρές X1t, X2t, … , Xkt λέµε ότι είναι συνολοκληρωµένες
τάξεως (d, b) όπου 0≤b≤d εάν όλες οι χρονολογικές αυτές σειρές είναι
ολοκληρωµένες τάξεως d, και υπάρχει ένας γραµµικός συνδυασµός των k
αυτών χρονολογικών σειρών έστω ο a1X1t + a2X2t + … + akXkt ο οποίος
είναι ολοκληρωµένος τάξεως (d-b).
∆ηλαδη
:

Εάν X1t ~ I(d), X2t ~ I(d), … , Xkt ~ I(d) τότε X1t, X2t, … , Xkt ~ CI(d,b) εάν
a1X1t+a2X2t+ … +akXkt ~ I(d-b)

Το διάνυσµα συνολοκλήρωσης σε αυτή την περίπτωση είναι το [a1, a2, … ,
ak].
∆ιακρίνουµε δύο περιπτωσεις:

1. Την περίπτωση όπου d=b οπότε και προκύπτει a1X1t+a2X2t+ … +akXkt
~ I(0), που σηµαίνει ότι ο γραµµικός συνδυασµός των k χρονολογικών
σειρών είναι στάσιµος µε αποτέλεσµα να είναι X1t, X2t, … , Xkt ~ CI(d,
d).
2. Την περίπτωση όπου d=b=1 οπότε και προκύπτει a1X1t+a2X2t+ …
+akXkt ~ I(0), που σηµαίνει ότι ο γραµµικός συνδυασµός των k
χρονολογικών σειρών είναι στάσιµος µε αποτέλεσµα να είναι X1t, X2t,
… , Xkt ~ CI(1, 1).
Ας θεωρήσουµε την παρακάτω σχέση, όπου Υt~Ι(1), Xt~I(1) και Ζt~Ι(1).
Ακριβώς ότι κάναµε και παραπάνω στην περίπτωση των δύο µεταβλητών µόνο
που εδώ υποθέτουµε τρεις µεταβλητές:
Υt = β0 + β1Χt + β2 Ζt
Η σχέση αυτή αποτελεί τη µακροχρόνια ισορροπία
όταν είναι:
0 = Υt - β0 - β1Χt - β2Ζt

Η απόκλιση από τη µακροχρόνια ισορροπία ονοµάζεται σφάλµα
ισορροπίας (εt) και ισούται µε:
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εt = Υt - β0 - β1Χt - β2Ζt

Ο ορισµός της συνολοκλήρωσης παραµένει ίδιος σε κάθε περίπτωση.
Οπότε, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των δύο µεταβλητών, έτσι και στην
περίπτωση των πολλών µεταβλητών θα πρέπει το σφάλµα ισορροπίας να
διακυµαίνεται γύρω από τη µηδενική τιµή. ∆ηλαδή θα πρέπει το σφάλµα
ισορροπίας να είναι µια στάσιµη χρονολογική σειρά εt ~ I(0) µε µέσο Ε(εt) =
0. Αν ισχύει αυτό τότε µπορούµε να πούµε ότι επειδή Υt~Ι(1), Xt~I(1) και
Ζt~Ι(1) και ο γραµµικός συνδυασµός τους εt=Υt- β0 - β1Χt - β2Ζt~ I(0) από τον
ορισµό προκύπτει ότι οι χρονολογικές σειρές Υt, Xt και Ζt είναι
συνολοκληρωµένες τάξεως (1, 1) δηλαδή µε σύµβολα γράφουµε Υt, Xt, Ζt ~ CI
(1, 1). Το διάνυσµα συνολοκλήρωσης στην περίπτωση αυτή είναι [1, -β0,-β1, β2].

Έλεγχοι Συνολοκλήρωσης - Η προσέγγιση των Engle – Granger

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να ελέγξουµε εάν συνολοκληρώνονται
οι k+1 µεταβλητές Yt, X1t, X2t, … , Xkt. Η προσέγγιση Engle – Granger η
οποία ονοµάζεται και έλεγχος Engle – Granger (EG) ή επαυξηµένος έλεγχος
Engle – Granger (AEG) προϋποθέτει για την εφαρµογή της τα εξής βήµατα:

1. Βρίσκουµε την τάξη ολοκλήρωσης όλων των µεταβλητών χρησιµοποιώντας
τη µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών. Εάν η τάξη ολοκλήρωσης είναι η ίδια σε
όλες τις µεταβλητές, κάτι που προϋποθέτει ο ορισµός της συνολοκλήρωσης,
συνεχίζουµε στο επόµενο βήµα.

2.

Εάν στο προηγούµενο βήµα διαπιστώσουµε ότι όντως όλες οι
µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης τότε εκτιµούµε µε τη µέθοδο
OLS τη µακροχρόνια εξίσωση ισορροπίας:

Yt = b 0 + b1C1t + b 2 C 2t + ... + b k C kt + e t

η οποία στην περίπτωση αυτή ονοµάζεται «παλινδρόµηση συνολοκλήρωσης»
και αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα et, ως µια εκτίµηση του σφάλµατος
ισορροπίας.
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3.

Για να είναι αυτές οι δύο µεταβλητές συνολοκληρωµένες θα πρέπει τα
σφάλµατα ισορροπίας να είναι στάσιµα. Εποµένως εφαρµόζουµε τη
µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών στα αποθηκευµένα σφάλµατα από το
δεύτερο βήµα. Επίσης µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον έλεγχο Dickey –
Fuller (DF) ή τον επαυξηµένο έλεγχο Dickey – Fuller (ADF). Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται να εκτιµήσουµε µε τη µέθοδο OLS την εξίσωση:

p -1

Det = d et -1 + å d j Det - j + ut
j =1

4. Καταλήγουµε σε συµπέρασµα σχετικά µε τη συνολοκλήρωση των δύο
µεταβλητών σύµφωνα µε τις παρακάτω υποθέσεις:
Η0: δ=0 για µη στασιµότητα των et, δηλαδή για µη συνολοκλήρωση εάν tδ > τ
Η1: δ<0 για στασιµότητα των et, δηλαδή για συνολοκλήρωση εάν tδ < τ
Όπου τ είναι οι κρίσιµες τιµές για τους ελέγχους συνολοκλήρωσης EG και AEG
τις οποίες παίρνουµε από τους αντίστοιχους πίνακες.

Όπως παρατηρούµε, ο έλεγχος Engle – Granger στην περίπτωση των
πολλών µεταβλητών δε διαφέρει καθόλου από τον αντίστοιχο έλεγχο στην
περίπτωση των δύο µεταβλητών. Το µόνο που αλλάζει στην περίπτωση των
πολλών µεταβλητών είναι ότι οι έλεγχοι στασιµότητας και ολοκλήρωσης του
πρώτου βήµατος γίνονται k+1 φορές και η παλινδρόµηση συνολοκλήρωσης
είναι διαφορετική και περιλαµβάνει πλέον k+1 όρους. Κατά τα άλλα η
φιλοσοφία παραµένει ίδια και βασίζεται πάντα επάνω στον ορισµό της έννοιας
της συνολοκλήρωσης.

Η εκτίµηση των υποδειγµάτων διόρθωσης λαθών
(ECM)
Στην περίπτωση που έχουµε περισσότερες από δύο µεταβλητές ισχύει ακόµα η
µεθοδολογία του Granger που είδαµε και στην περίπτωση των δύο
µεταβλητών. Στην περίπτωση πολλών µεταβλητών , το υπόδειγµα διόρθωσης
λαθών το οποίο συνδέει τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια συµπεριφορά των
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k+1 µεταβλητών, περιγράφεται ως εξής:

DU t = uster ήseiV (DU t , DC1t , DC 2t ,..., DC kt ) + le t -1 + ut

Όπου -1 < λ < 0, Υt~Ι(1), X1t~I(1), X2t~I(1), … , Xkt~I(1) Υt, X1t~I(1), X2t~I(1),
… , Xkt ~ CI (1, 1), εt = Υt - β0 - β1Χ1t - … - βkΧkt ~ I(0), υt = διαταρακτικός
όρος λευκού θορύβου και
λ = βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής.
Οι Engle και Granger πρότειναν την παρακάτω µεθοδολογία δύο βηµάτων
για την εκτίµηση της παραπάνω εξίσωσης κάτω από την υπόθεση ότι
υπάρχει ένα µόνο διάνυσµα συνολοκλήρωσης:

1. Εκτιµούµε την παλινδρόµηση συνολοκλήρωσης η οποία αναφέρεται πιο
πάνω, παίρνουµε το εκτιµηµένο διάνυσµα συνολοκλήρωσης [1, -b0, -b1, bk] και το χρησιµοποιούµε
για να
αποκτήσουµε
τα εκτιµηµένα
σφάλµατα
ισορροπίας et=Ytb0-b1X1t - … - bkXkt
2. Εκτιµούµε µε τη µέθοδο OLS την παρακάτω εξίσωση:

DU t = uster ήseiV(DU t , DC1t , DC 2t ,..., DC kt ) ) + l et -1 + ut

Υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (VAR)

Η µεθοδολογία των Engle-Granger προκαλεί προβλήµατα όταν
περισσότερες από δύοµεταβλητές συµµετέχουν στη
διερεύνηση
της
συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε καλύτερα να λαµβάνονται
υπόψη οι µέθοδοι συστηµάτων εξισώσεων στην οποία ανήκουν τα
«υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων» (VAR
–Vector
AutoRegressive Models).
Ένα «υπόδειγµα διανυσµατικής
αυτοπαλινδρόµησης τάξεως k» συµβολίζεται ως VAR(k) και εκφράζεται µε την
εξίσωση:

U t = d + A1 U t -1 + ... + Ak U t -k + ut Þ
k

U t = d + å A j U t - j + ut
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j =1

Ο βαθµός ή η τάξη του υποδείγµατος διανυσµατικής αυτοπαλινδρόµησης
αντιστοιχεί στην τιµή της µεγαλύτερης υστερήσεως των µεταβλητών.
Στην ουσία πρόκειται για ένα σύστηµα εξισώσεων που για λόγους ευκολίας
επάνω το γράψαµε σε µορφή µητρών. Για να γίνει κατανοητό αµέσως παρακάτω
γράφονται αναλυτικά οι εξισώσεις του συστήµατος:

U1t = a10 + a11,1U1,t -1 + a12,1U 1,t - 2 + ... + a1k ,1U 1,t -k + ... +
+a11,m U m,t -1 + a12,m U m,t -2 + ... + a1k ,m U m,t -k + u1t
………………………………………………
………………………………………………
U mt = a m 0 + a m1,1U1,t -1 + a m 2,1U1,t -2 + ... + a mk ,1U1,t -k + ... +
+a m1,m U m,t -1 + a m 2,m U m,t -2 + ... + a mk ,m U m,t -k + umt

Στις περιπτώσεις που στο σύστηµα ο αριθµός των υστερήσεων δεν είναι ο
ίδιος για όλες τις εξισώσεις του συστήµατος, τότε αυτό ονοµάζεται «υπόδειγµα
εγγύς διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων» ή «εγγύς VAR».
Οι υποθέσεις που ακολουθούν ένα υπόδειγµα VAR είναι οι υποθέσεις
για τα σφάλµατα ενός υποδείγµατος ταυτόχρονων εξισώσεων και η υπόθεση της
στασιµότητας οι οποίες είναι οι εξής:

uit ~ N(0, ωii), για όλα τα t και i=1, 2, ... , m, όπου ωii =
var(uit)

E(uit uis) = 0, για t ≠ s και i=1, 2, ... , m

E(uit ujt) = ωij , για όλα τα t και i, j = i=1, 2, ... , m, όπου ωij = cov(uit
ujt)

Μπορούµε να γράψουµε τις παραπάνω υποθέσεις σύντοµα υπό µορφή
µητρών.
Μια διανυσματικη στοχαστικη διαδικασια ονομαζεται στασιμη οταν:

Ε(Υt) = µ, για όλα τα t
Var(Yjt) < ∞, για j = 1, 2, … , m και για όλα τα t
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Cov(Yt, Yt+k) = E[(Yt – µ)(Υt+k – µ)΄] = Γk, για όλα τα t

Επιπλέον, µια διαδικασία VAR(k) είναι στάσιµη εάν οι µέσοι και οι µήτρες
συνδιακυµάνσεων της είναι περιορισµένες και το πολυώνυµο που ορίζεται από την
ορίζουσα:
| Ι – Α1λ – Α2λ2 - … -Αkλk | = 0
έχει όλες τις ρίζες του έξω από το µιγαδικό κύκλο.

Έλεγχοι Συνολοκλήρωσης - Η µέθοδος Johansen

Η µέθοδος Johansen ονοµάστηκε έτσι από τον Soren Johansen. Πρόκειται
για µια διαδικασία ελέγχου συνολοκλήρωσης πολλών χρονολογικών σειρών.
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η µέθοδος Johansen ανήκει στην κατηγορία
µεθόδων συστήµατος εξισώσεων οι οποίες στηρίζονται στα VAR υποδείγµατα.
Έστω το υπόδειγµα VAR (στο οποίο για ευκολία παραλείπουµε το σταθερό όρο)
µε m µεταβλητές για τις οποίες υποθέτουµε ότι είναι ή ταυτόχρονα ολοκληρωµένες
πρώτης τάξεως ή είναι µηδενικής τάξεως:

k

U t = å A j U t - j + ut
j =1

Το υπόδειγµα αυτό µπορεί να γραφεί και ως εξής:

k -1

DU t = BU t -1 + å B j DU t - j + ut
j =1

B = -(I - A1 - A 2 - ... - A k )
και
B j = -(A j +1 - A j + 2 - ... - A J + k )

j = 1, 2, ..., k + 1

Το υπόδειγµα τώρα έχει τη µορφή ενός «διανυσµατικού υποδείγµατος
διόρθωσης λαθών» (VEC – Vector Error Correction model). Εάν όλες οι m
µεταβλητές του είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης, τότε οι µεταβλητές ∆Υt-j
είναι στάσιµες. Το υπόδειγµα αυτό είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µε συνέπεια κάτω
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από την υπόθεση ότι όλες του οι µεταβλητές είναι συνολοκληρωµένες, έτσι
ώστε το ΒΥt-1 είναι επίσης στάσιµο.
Απoδεικνύεται
ότι:

1.

Εάν ο βαθµός της µήτρας Β είναι µηδέν, τότε όλα τα στοιχεία στη µήτρα αυτή
είναι µηδέν. Εποµένως ο µηχανισµός διόρθωσης λαθών ΒΥt-1 δεν υπάρχει,
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας
µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος και άρα οι µεταβλητές αυτές δεν
είναι συνολοκληρωµένες. Το υπόδειγµα VAR θα µπορούσε να
διαµορφωθεί σε όρους πρώτων διαφορών των µεταβλητών αυτών.

2.

Εάν ο βαθµός της µήτρας Β ισούται µε m, δηλαδή οι γραµµές της είναι
γραµµικάανεξάρτητες, η διανυσµατική διαδικασία {Υt} είναι στάσιµη πράγµα
που σηµαίνει ότι όλες οι µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες τάξεως µηδέν και
εποµένως δεν ανακύπτει η ερώτηση της συνολοκλήρωσης. Το υπόδειγµα
VAR θα µπορούσε να διαµορφωθεί σε όρους αρχικών επιπέδων των
µεταβλητών αυτών.

3.

Εάν ο βαθµός της µήτρας Β ισούται µε r, όπου r < m, δηλαδή οι γραµµές της
δεν είναι γραµµικά ανεξάρτητες, αποδεικνύεται ότι η µήτρα αυτή µπορεί να
γραφεί ως:
B = D · C΄
όπου D και C είναι µήτρες διαστάσεων m x r. Η µήτρα C ονοµάζεται
«µήτρα συνολοκλήρωσης» και η µήτρα D ονοµάζεται «µήτρα
προσαρµογής». Στην περίπτωση που είναι Υt ~ I(1) τότε C΄ Υt ~ Ι(0),
δηλαδή οι µεταβλητές Υt
είναι συνολοκληρωµένες. Τα διανύσµατα
συνολοκλήρωσης είναι οι αντίστοιχες στήλες στην C, έστω c1, c2, … , cr. Με
άλλα λόγια ο βαθµός r της µήτρας Β προσδιορίζει το
αριθµό των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης ή
συνολοκλήρωσης».

αλλιώςτον«βαθµό

Τα βήµατα της διαδικασίας του Johansen διαµορφώνονται ως εξής:
1. Χρησιµοποιώντας ελέγχους των µοναδιαίων ριζών, βρίσκουµε τις
τάξεις ολοκληρώσεως των m µεταβλητών που περιλαµβάνονται στην
ανάλυση.
2. Χρησιµοποιώντας τις µεταβλητές σε όρους αρχικών επιπέδων
διαµορφώνουµε ένα υπόδειγµα VAR και επιλέγουµε την τάξη του VAR,
έστω k, χρησιµοποιώντας κατάλληλους ελέγχους όπως για παράδειγµα
είναι οι έλεγχοι LR3, AIC, SCH4.
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3.

Παλινδροµούµε το ∆Υt επάνω στις ∆Υt-1, ∆Υt-2 , … , ∆Υt-k+1 και
αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα από τα οποία κατασκευάζουµε το διάνυσµα
R0t, διαστάσεων mx1 λαµβάνοντας το t-στό στοιχείο από τα αποθηκευµένα
κατάλοιπα, από καθεµιά από τις υποτιθέµενες παλινδροµήσεις των m
µεταβλητών.

4.

Παλινδροµούµε το Υt-k επάνω στις ∆Υt-1, ∆Υt-2 , … , ∆Υt-k+1 και
αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα από τα οποία κατασκευάζουµε το διάνυσµα
n
Rkt, διαστάσεων mx1 λαµβάνοντας το t-στό στοιχείο από τα αποθηκευµένα
κατάλοιπα, από καθεµιά από τις υποτιθέµενες παλινδροµήσεις των m
µεταβλητών.

5.
Βρίσκουµε τις χαρακτηριστικές, ή ιδιοτιµές της πολυωνυµικής
εξίσωσης ως προς µ
| µSkk - Sk0S00-1S0k |
=0
Έχοντας m µεταβλητές, m είναι επίσης και ο µέγιστος αριθµός
χαρακτηριστικών ριζών που είναι δυνατό να ευρεθούν. Ας σηµειώσουµε
ρίζες καταταγµένες σε φθίνουσα σειρά ως:

m̂1 > m̂2 > m̂3 > ... >
m̂m

6.

Στο έκτο βήµα επανερχόµαστε σε αυτό που αναφέραµε παραπάνω
σχετικά µε το βαθµό της µήτρας Β. Έτσι, αν βαθµός(Β) = 0 τότε οι
µεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωµένες, αν βαθµός(Β) = m τότε οι
µεταβλητές είναι στάσιµες και αν βαθµός(Β) = r, όπου 0<r<m, τότε οι
µεταβλητές είναι συνολοκληρωµένες. Επιπλέον είναι γνωστό ότι ο βαθµός
της µήτρας Β ισούται µε τον αριθµό των χαρακτηριστικών ριζών που είναι
σηµαντικά διάφορες του µηδενός. Εποµένως η προσπάθεια
εύρεσηςτουβαθµού της
µήτρας
Β
ανάγεται
στον
έλεγχο σηµαντικότητας
των χαρακτηριστικών ριζών:

m̂1 > m̂2 > m̂3 > ... > m̂m
ή στον έλεγχο σηµαντικότητας των διαφορών 1-j (για j =1, 2, 3, … , m) από τη
µονάδα. Ο έλεγχος σηµαντικότητας βασίζεται στα δύο παρακάτω στατιστικά
του λόγου πιθανοφανειών (LR):
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Έλεγχος ίχνους
m

ltrace (r) = -n å log(1 - m̂ j )

gia r = 0,1, 2, ..., m -1

j = r +1

Οι υποθέσεις που ελέγχονται διαδοχικά µε το στατιστικό αυτό είναι οι εξής:
Η0 : r = 0 vs H1 : r ≥ 1 (εάν λtrace(r) > κρίσιµη τιµή)
Η0 : r ≤ 1 vs H1 : r ≥ 2 (εάν λtrace(r) > κρίσιµη τιµή)
………………………………………………
Η0 : r ≤ m-1 vs H1 : r ≥ m (εάν λtrace(r) > κρίσιµη τιµή)
Έλεγχος µέγιστης ιδιοτιµής

lmax (r, r + 1) = -n log(1 - m̂ r +1 ) gia r = 0,1, 2,..., m -1

Οι υποθέσεις που ελέγχονται διαδοχικά µε το στατιστικό αυτό είναι οι
εξής:
Η0 : r = 0 vs H1 : r = 1 (εάν λmax(r) > κρίσιµη τιµή)
Η0 : r ≤ 1 vs H1 : r = 2 (εάν λmax(r) > κρίσιµη τιµή)
………………………………………………
Η0 : r ≤ m-1 vs H1 : r = m (εάν λmax(r) > κρίσιµη τιµή)

Οι κρίσιµες τιµές των στατιστικών παραπάνω µπορούν να ευρεθούν σε
αντίστοιχους πίνακες κρίσιµων τιµών. Και στους δύο ελέγχους παραπάνω, ο
έλεγχος των υποθέσεων σταµατά όταν προχωρώντας από πάνω προς τα
κάτω συναντάµε το πρώτο µη σηµαντικό αποτέλεσµα. Για την περίπτωση αυτή
ο βαθµός r της µήτρας Β είναι αυτός που υποδεικνύεται από την αντίστοιχη
µηδενική υπόθεση.
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Σε καθεµιά από τις χαρακτηριστικές ρίζες αντιστοιχεί ένα «ιδιοδιάνυσµα» έστω τα
v1, v2, … , vm, τα οποία απαρτίζουν την «ιδιοµήτρα» V = [v1, v2, … ,
vm]. Τα ιδιοδιανύσµατα αυτά είναι δυνατό να οµαλοποιηθούν χρησιµοποιώντας
ότι V΄SkkV=I. Αν στο βήµα 7 βρήκαµε ότι r είναι ο βαθµός της µήτρας Β,
τότε
τα
πρώτα
r ιδιοδιανύσµατα στην V είναι τα r διανύσµατα
συνολοκλήρωσης, τα οποία απαρτίζουν τη µήτρα συνολοκλήρωσης C = [v1, v2,
… , vr]. Η µήτρα προσαρµογής βρίσκεται από το D=S0kC. Αυτές αποτελούν
τους εκτιµητές µέγιστης πιθανοφάνειας των C και D.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η συζήτηση σχετικά µε τη συσχέτιση της αποταµίευσης και της
επένδυσης ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται ως
σήµερα. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η µελέτη των
Feldstein και Horioka (Feldstein and Horioka, 1980) η οποία έµεινε γνωστή
ως Feldstein-Horioka (F-H) puzzle. Οι παραπάνω ερευνητές, εξέτασαν τη
σχέση µεταξύ των ρυθµών αποταµίευσης
συγκεκριµένα,έκαναν

µία

διακρατική

και

επένδυσης,

παλινδρόµηση

για

21

βιοµηχανοποιηµένες χώρες πάνω στο µέσο ποσοστό της επένδυσης στο
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) κατά τη χρονική περίοδο 1960-1974,
στο σταθερό και µέσο ποσοστό της αποταµίευσης για την ίδια περίοδο.
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσής τους έδειξαν ότι η αποταµίευση και η
επένδυση συνδέονται ένα προς ένα, σε αντίθεση µε την άποψη που λέει ότι
δεν υπάρχει σχέση µεταξύ αποταµίευσης και επένδυσης.
Υπάρχουν διάφορες ερµηνείες για τα ευρήµατα των Feldstein και
Horioka. Μία πιθανότητα που προτείνεται από τους ίδιους είναι ότι υπάρχουν
συγκεκριµένοι φραγµοί στην κινητικότητα κεφαλαίου. Σε αυτήν την περίπτωση
οι διαφορές στην αποταµίευση και την επένδυση µεταξύ των χωρών θα
σχετίζονταν µε διαφορές στο ρυθµό των αποδόσεων. Μία άλλη πιθανότητα
είναι ότι υπάρχουν βαθύτερες
αποταµίευση

όσο

και

µεταβλητές

που

επηρεάζουν

τόσο

την

την επένδυση, όπως για παράδειγµα οι υψηλοί

φορολογικοί συντελεστές που µπορούν να µειώσουν και τις δύο µεταβλητές
(Romer, 1996).
Έκτοτε, πολλοί οικονοµολόγοι επιχείρησαν να λύσουν το περίφηµο FH

puzzle

χρησιµοποιώντας

µεθόδους

από

την

ανάλυση

της
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συνολοκλήρωσης των µεταβλητών (De Vita and Abbott, 2002). Ανάµεσα σε
πολλές µεγάλο πλήθος ερευνών ξεχωρίζει η µελέτη του Miller (Miller, 1988) ο
οποίος εισήγαγε τη χρήση της
εφαρµόζοντας τη

ανάλυσης

της

συνολοκλήρωσης,

µέθοδο Engle-Granger (Engle and Granger, 1987) σε

δεδοµένα από την οικονοµία των ΗΠΑ για την περίοδο 1946-1987. Το
συµπέρασµα από την ανάλυσή του ήταν ότι τα ποσοστά αποταµίευσης και
επένδυσης είναι ολοκληρωµένες µεταβλητές πρώτης τάξης. Επιπρόσθετα,
έδειξε ότι οι παραπάνω µεταβλητές συνολοκληρώνονται για την περίοδο
µετά το Β’Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά

υπάρχει

απουσία

σχέσης

συνολοκλήρωσης σε περιόδους µε ευµετάβλητα επιτόκια. Επιπλέον, σε
µελέτη των Sarno και Taylor (Sarno and Taylor, 1998) χρησιµοποιώντας
δεδοµένα από το Ηνωµένο Βασίλειο αποδείχθηκε πως οι χρονολογικές
σειρές της αποταµίευσης και της επένδυσης έχουν µοναδιαία ρίζα αλλά σε
έλεγχο συνολοκλήρωσης, τόσο
µε τη µέθοδο Engle – Granger όσο και µε τη µέθοδο Johansen, διαπιστώθηκε
ότι οι δύο µεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται.
Παρά την πληθώρα µελετών σχετικά µε την συσχέτιση αποταµίευσης
και επένδυσης, το περίφηµο F-H puzzle δεν µπορούµε να πούµε ότι έχει λυθεί
και το ζήτηµα παραµένει ανοικτό έως και σήµερα. Στην παρούσα εργασία
επιχειρείται η εξέταση της συσχέτισης των επιπέδων της αποταµίευσης
και της

επένδυσης βασιζόµενη κυρίως σε µελέτη του Ho (Ho, 2002). Η

οργάνωση της παρούσας εργασίας είναι η ακόλουθη: Στην επόµενη ενότητα
παρουσιάζεται το εκτιµηθέν υπόδειγµα ενώ ακολουθεί η ανάλυση των
αποτελεσµάτων. Καταληκτικά, καταγράφονται τα τελικά συµπεράσµατα της
προηγειθήσας ανάλυσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Προκειµένου να ελέγξουµε τη

συσχέτιση µεταξύ

των επιπέδων

αποταµίευσης και επένδυσης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από τέσσερις
χώρες, Αυστραλία, Μεξικό, Σουηδία και ΗΠΑ. Πρόκειται για τριµηνιαία
στοιχεία, από το πρώτο τρίµηνο του 1978 έως το τέταρτο τρίµηνο του 2009,
τα οποία αντλήθηκαν από το

∆ιεθνές

Νοµισµατικό Ταµείο (IMF). Το

υπόδειγµα που εκτιµήθηκε προσδιορίζεται ως εξής:
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LINVESTMENTt = α + β LSAVINGt + εt

Όπου LINVESTMENTt

=

ο

λογάριθµος του

επιπέδου της

επένδυσης

LSAVINGt = ο λογάριθµος του επιπέδου της
αποταµίευσης
εt = τυχαίος όρος
α, β = παράµετροι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης
των δεδοµένων αποταµίευσης και επένδυσης από το 1978:Q1 έως το
2009:Q4 για τις τέσσερις υπό µελέτη χώρες, Αυστραλία,Μεξικό, Σουηδία και
ΗΠΑ. Αρχικά εξετάζεται η στασιµότητα των χρονολογικών σειρών διεξάγοντας
τον επαυξηµένο έλεγχο Dickey-Fuller (ADF) καθώς και τον έλεγχο των
Kwiatkowski-Phillips- Schmidt-Shin (KPSS) ενώ στη συνέχεια ελέγχεται

αν

υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ των δύο µεταβλητών µε τη βοήθεια
των ελέγχων Engle- Granger

και

Johansen.

εκείνες που διαπιστώνεται η ύπαρξη
µεταξύ

αποταµίευσης και

Τέλος,

σχέσης

στις

περιπτώσεις

συνολοκλήρωσης

επένδυσης προχωρούµε σε ένα υπόδειγµα

διόρθωσης λαθών, ECM και VECM.
Ο έλεγχος ADF εξετάζει την µηδενική υπόθεση της µη στασιµότητας ή
εναλλακτικά την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας ενώ ο έλεγχος KPSS εξετάζει
ως µηδενική υπόθεση

την

ύπαρξη

στασιµότητας. Υπό

τη

µηδενική

υπόθεση ο έλεγχος ADF υποδηλώνει ότι οι χρονολογικές σειρές είναι µη
στάσιµες, ενώ, κάτω από τη µηδενική υπόθεση για τον έλεγχο KPSS οι
σειρές είναι στάσιµες. Μία συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων των δύο
ελέγχων

συµβάλλει στην εξαγωγή

χρήσιµων

συµπερασµάτων.

Στην

περίπτωση κατά την οποία τόσο ο έλεγχος ADF όσο και ο έλεγχος KPSS
αποτυγχάνουν να απορρίψουν (ή και οι δύο απορρίπτουν) τη µηδενική
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υπόθεση, έχουµε συγκεχυµένα αποτελέσµατα και δε µπορούµε να βγάλουµε
ξεκάθαρα συµπεράσµατα. Αυτό ίσως οφείλεται σε ανεπάρκεια ή µη
καταλληλότητα των δεδοµένων. Στην περίπτωση όµως που ο έλεγχος ADF
δεν απορρίπτει τη µηδενική υπόθεση ενώ ο έλεγχος KPSS την απορρίπτει,
είµαστε σε θέση να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε τη µη
στασιµότητα των υπό εξέταση χρονολογικών σειρών.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων ύπαρξης
µοναδιαίας ρίζας, ADF και KPSS, τόσο στο επίπεδο της λογαριθµικής σειράς
της αποταµίευσης όσο και στη πρώτη διαφορά αυτής για τις τέσσερις υπό
εξέταση χώρες. Αντίστοιχα, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα
των παραπάνω ελέγχων για το επίπεδο της λογαριθµικής σειράς της
επένδυσης καθώς και για την πρώτη διαφορά της µεταβλητής αυτής. Οι
έλεγχοι ADF και KPSS στα επίπεδα των µεταβλητών υπολογίζονται µε τάση
και σταθερό όρο ενώ στις πρώτες διαφορές τους µόνο µε σταθερό όρο όπως
δικαιολογείται άµεσα από τα διαγράµµατα των µεταβλητών. Συµπληρωµατικά
παρατίθενται τα αποτελέσµατα από τον έλεγχο KPSS στα επίπεδα των
µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης υπολογιζόµενα µόνο µε σταθερό
όρο, µέθοδος που ακολουθείται και στο υπό µελέτη άρθρο (Ho,2002).

∆ιάγραµµα 1. Γραφική απεικόνιση των µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης για την
περίπτωση της Αυστραλίας.
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∆ιάγραµµα 2. Γραφική απεικόνιση των µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης για την
περίπτωση του Μεξικού.
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∆ιάγραµµα 3. Γραφική απεικόνιση των µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης για την
περίπτωση της Σουηδίας.
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∆ιάγραµµα 4. Γραφική απεικόνιση των µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης για την
περίπτωση των ΗΠΑ.
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∆ιαπιστώνουµε λοιπόν

από

τα

αποτελέσµατα των

ελέγχων

µοναδιαίας ρίζας, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στον Πίνακα
2,

ότι το επίπεδο των µεταβλητών LSAVING και LINVESTMENT είναι µη

στάσιµο εφόσον η στατιστική ADF αποτυγχάνει να απορρίψει τη µηδενική
υπόθεση της ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας ενώ αντίθετα η στατιστική KPSS
απορρίπτει

τη

µηδενική

υπόθεση

της

στασιµότητας

σε

επίπεδο

σηµαντικότητας α=5%. Όσον αφορά, όµως, στις πρώτες διαφορές των
µεταβλητών και οι δύο έλεγχοι συµφωνούν ότι είναι στάσιµες αφού η
στατιστική ADF απορρίπτει τη µηδενική υπόθεση σε αντίθεση µε τη στατιστική
KPSS η οποία την αποδέχεται. Καταληκτικά, µπορούµε
µεταβλητές LSAVING
πρώτη διαφορά και

και LINVESTMENT είναι

να πούµε

ολοκληρωµένες

ότιοι
στην

τις συµβολίζουµε ως Ι(1). Οι κριτικές τιµές που

χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
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Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ελέγχων µοναδιαίας ρίζας για την µεταβλητή LSAVING.

ADF
Level
Country
Australia
Mexico
Sweden
USA

Trend &
intercept
-3,005329
[0]
-3,260125
[1]
-3,032486
[4]
-0,68783
[0]

KPSS

First
difference
Intercept

Level
Intercept

-12,43147*
[0]
-8,779623*
[0]
-5,365255*
[3]
-9,395226*
[0]

1,3451*
[9]
1,395776*
[9]
1,347078*
[9]
1,321509*
[9]

Trend &
intercept
0,215481*
[4]
0,170948*
[3]
0,169661*
[9]
0,173635*
[8]

First
difference
Intercept
0,126468
[3]
0,101656
[2]
0,06997
[8]
0,296872
[6]

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα ελέγχων µοναδιαίας ρίζας για την µεταβλητή LINVESTMENT.

ADF
Level
Country
Australia
Mexico
Sweden
USA

Trend &
intercept
-2,47419
[1]
-2,835397
[1]
-3,155237
[8]
-1,68736
[2]

KPSS

First
difference
Intercept

Level
Intercept

-8,729384*
[0]
-6,357947*
[0]
-6,020363*
[3]
-7,066107*
[0]

1,344649*
[9]
1,334353*
[9]
1,303149*
[9]
1,359161*
[9]

Trend &
intercept
0,161103*
[9]
0,161547*
[4]
0,190243*
[4]
0,157628*
[3]

First
difference
Intercept
0,199788
[4]
0,154689
[5]
0,068319
[11]
0,38358
[7]

Σηµείωση: Οι αριθµοί οι οποίοι σηµειώνονται µε αστερίσκο
υποδηλώνουν
την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο
σηµαντικότητας α=5%. Οι αριθµοί στις αγκύλες δηλώνουν τον αριθµό των
υστερήσεων ο οποίος επιλέχθηκε µε βάση το SIC µε maxlag=12 όσον αφορά
στο ADF και µε βάση το Newey-West using Bartlett kernel για το KPSS.

Πίνακας 3. Κριτικές τιµές για τους ελέγχους µοναδιαίας ρίζας ADF και KPSS.

ADF
Significance
level
1%
5%
10%

Intercept
-3,482879
-2,984477
-2,57908

KPSS
Trend &
intercept
-4,031899
-3,44559
-3,14771

Intercept
0,749
0,463
0,347

Trend &
intercept
0,236
0,146
0,119
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελέσµατα και δύο µεταβλητές του
υποδείγµατος, LSAVING και LINVESTMENT, είναι ολοκληρωµένες στην πρώτη
διαφορά. Κατ’

επέκταση µπορούµε να ελέγξουµε αν

υπάρχει

σχέση

συνολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών όπως διαφαίνεται από τα ακόλουθα
διαγράµµατα τα οποία παρουσιάζουν κοινή ανοδική πορεία των δύο µεταβλητών
και στις τέσσερις υπό µελέτη χώρες.

∆ιάγραµµα 5. Γραφική απεικόνιση των µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης.
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Ο έλεγχος Engle-Granger για συνολοκλήρωση των µεταβλητών
βασίζεται στη συµπεριφορά των καταλοίπων που προκύπτουν από την
παλινδρόµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS).
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Αν τα κατάλοιπα είναι στάσιµη σειρά τότε θα υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης
µεταξύ των µεταβλητών. ∆ιεξάγουµε επαυξηµένο έλεγχο Dickey-Fuller στα
κατάλοιπα προκειµένου να ελέγξουµε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας. Στον
έλεγχο ADF δεν περιλαµβάνουµε τάση παρά µόνο σταθερό όρο όπως
υποδεικνύουν άλλωστε και τα ακόλουθα διαγράµµατα των καταλοίπων.

∆ιάγραµµα 6. Γραφική απεικόνιση των καταλοίπων.
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Όπως διαπιστώνουµε από τα αποτελέσµατα του ελέγχου ADF στα
κατάλοιπα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 4, στις περιπτώσεις των
χωρών Αυστραλία, Μεξικό, Σουηδία, η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται και
εποµένως τα κατάλοιπα είναι στάσιµη σειρά. Αντιθέτως, στην περίπτωση των
ΗΠΑ τα κατάλοιπα είναι µη στάσιµα εφόσον ο έλεγχος ADF αποτυγχάνει να
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απορρίψει τη µηδενική υπόθεση και εποµένως έχουµε την περίπτωση µιας
φαινοµενικής παλινδρόµησης.

Πίνακας 4. Αποτελέσµατα ελέγχων µοναδιαίας ρίζας για τη σειρά των καταλοίπων.

ADF
Country
Australia
Mexico
Sweden
USA

t-Statistic
-5,247202*
[0]
-4,410492*
[0]
-3,929294*
[1]
-1,992897
[0]

Prob.
0,0000
0,0005
0,0025
0,2906

Σηµείωση: Οι αριθµοί οι οποίοι σηµειώνονται µε αστερίσκο υποδηλώνουν
την απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. Οι
κριτικές τιµές MacKinnon για 2 µεταβλητές σε υπόδειγµα µε σταθερό όρο σε
επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 5%, 10% είναι -3.9001, -3.3377 και -3.0462
αντίστοιχα. Οι αριθµοί στις αγκύλες δηλώνουν τον αριθµό των υστερήσεων ο
οποίος επιλέχθηκε µε βάση το SIC µε maxlag=12.

Από την προηγηθείσα µελέτη των καταλοίπων διαπιστώθηκε ότι
στις περιπτώσεις των χωρών Αυστραλία, Μεξικό και Σουηδία οι µεταβλητές
αποταµίευσης και επένδυσης είναι συνολοκληρωµένες και κατ’ επέκταση
η µεταξύ τους βραχυχρόνια σχέση ανισορροπίας µπορεί πάντοτε να
διατυπωθεί ως ένα υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (ECM). Στον Πίνακα 5
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης ενός τέτοιου υποδείγµατος
για την περίπτωση της Αυστραλίας όπου διαπιστώνουµε ότι τόσο η
ανεξάρτητη µεταβλητή DLSAVING όσο

και

η

πρώτη υστέρηση των

καταλοίπων είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%.
Επιπρόσθετα, ο εκτιµηµένος συντελεστής των καταλοίπων είναι ίσος µε 0,169472 ο οποίος υποδηλώνει ότι η απόκλιση των επενδύσεων από το
µακροχρόνιο επίπεδό τους διορθώνεται κατά τρίµηνο κατά 16,94%.

45

Πίνακας 5. Αποτελέσµατα εκτίµησης ECM για την περίπτωση της Αυστραλίας
χρησιµοποιώντας 127 παρατηρήσεις. Εξαρτηµένη µεταβλητή: DLINVESTMENT.

D(LSAVING)
C
RESID(-1)

Coefficient
0.276599
0.015242
-0.169472

Std. Error
0.042644
0.002349
0.038113

t-Statistic
6.485809
6.505897
-4.446611

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000

Πίνακας 6. Αποτελέσµατα εκτίµησης ECM για την περίπτωση του Μεξικού χρησιµοποιώντας
127 παρατηρήσεις. Εξαρτηµένη µεταβλητή: DLINVESTMENT

D(LSAVING)
C
RESID(-1)

Coefficient
0.330750
0.009745
-0.145916

Std. Error
0.031193
0.001654
0.039883

t-Statistic
10.60319
5.890937
-4.882825

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης ενός
υποδείγµατος

διόρθωσης

λαθών

για

την

περίπτωση

του

Μεξικού.

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι οι εκτιµήσεις και των δύο µεταβλητών, DLSAVING
και RESID(-1), είναι

στατιστικά

σηµαντικές σε

επίπεδο

σηµαντικότητας

α=5%. Επιπλέον, ο εκτιµηµένος συντελεστής των καταλοίπων είναι ίσος
µε -0,145916 ο οποίος υποδηλώνει ότι η απόκλιση των επενδύσεων από το
µακροχρόνιο επίπεδό τους διορθώνεται κατά τρίµηνο κατά 14,59%. Τέλος,
στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης ενός
υποδείγµατος ECM για την περίπτωση της Σουηδίας. Η ανεξάρτητη µεταβλητή
DLSAVING

αποδεικνύεται

στατιστικά

µη

σηµαντική

σε

επίπεδο

σηµαντικότητας α=5%, που σηµαίνει ότι µεταβολές της αποταµίευσης δεν
επηρεάζουν σηµαντικά την επένδυση. Ωστόσο, ο πρώτη υστέρηση των
καταλοίπων

είναι

στατιστικά

σηµαντική

στο

εξεταζόµενο

επίπεδο

σηµαντικότητας και ο εκτιµηµένος συντελεστής των καταλοίπων υποδηλώνει
ότι η απόκλιση των επενδύσεων από το µακροχρόνιο επίπεδό τους
διορθώνεται κατά τρίµηνο κατά 36,37%.

Πίνακας 7. Αποτελέσµατα εκτίµησης ECM για την περίπτωση της Σουηδίας
χρησιµοποιώντας 127 παρατηρήσεις. Εξαρτηµένη µεταβλητή: DLINVESTMENT

D(LSAVING)
C
RESID(-1)

Coefficient
0.071169
0.013757
-0.363780

Std. Error
0.089390
0.009615
0.068973

t-Statistic
0.874424
1.430840
-5.289995

Prob.
0.3836
0.1550
0.0000

46

Εναλλακτικά, ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών
µπορεί να γίνει και µε τη µέθοδο Johansen. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται ο
έλεγχος συνολοκλήρωσης των µεταβλητών για την περίπτωση της Αυστραλίας
µε βάση το Τrace test ενώ στον Πίνακα 9 ο έλεγχος συνολοκλήρωσής τους µε
βάση το Max- eigenvalue test. Και οι δύο παραπάνω έλεγχοι συµφωνούν ότι
υπάρχει µία σχέση συνολοκλήρωσης µεταξύ της αποταµίευσης και της
επένδυσης. Τόσο στο Τrace test όσο και στο Max-eigenvalue test η µηδενική
υπόθεση της ύπαρξης καµίας σχέσης συνολοκλήρωσης απορρίπτεται σε
επίπεδο σηµαντικότητας α=5% ενώ δεχόµαστε

την µηδενική υπόθεση

στο

εξεταζόµενο επίπεδο σηµαντικότητας.

Πίνακας 8. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Trace test για την
περίπτωση της Αυστραλίας.

Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.176371
0.014764

26.13355
1.859420

15.49471
3.841866

0.0009
0.1727

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Πίνακας 9. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Max-eigenvalue test για
την περίπτωση της Αυστραλίας.

Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.176371
0.014764

24.28433
1.859420

14.26960
3.841866

0.0010
0.1727

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Στη συνέχεια εξετάζεται η συνολοκλήρωση των µεταβλητών LSAVING
και LINVESTMENT για την περίπτωση του Μεξικού. Τα αποτελέσµατα των
ελέγχων έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 και στον Πίνακα 11
συνηγορούν στην ύπαρξη µίας σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ των
µεταβλητών. Το Trace test όπως και το Max-eigenvalue test απορρίπτουν την
υπόθεση ότι δεν υπάρχει καµία σχέση συνολοκλήρωσης ενώ δέχονται την
ύπαρξη το πολύ µίας σχέσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%.
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Πίνακας 10. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Trace test
για την περίπτωση του Μεξικού.

Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.233441
0.014904

35.10745
1.877074

15.49471
3.841466

0.0000
0.1707

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Πίνακας 11. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Max-eigenvalue test για
την περίπτωση του Μεξικού.

Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.235441
0.014904

33.23737
1.877074

14.26860
3.841466

0.0000
0.1707

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Τα

αποτελέσµατα

από

τους

ελέγχους

συνολοκλήρωσης

των

µεταβλητών σύµφωνα µε τη µέθοδο Johansen για την περίπτωση της
Σουηδίας µε βάση το Trace test παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. Αντίστοιχα,
στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µε βάση το Max-eigenvalue
test. Όπως διαπιστώνουµε και οι δύο έλεγχοι συµφωνούν ότι υπάρχει µία
σχέση

συνολοκλήρωσης

µεταξύ

των

µεταβλητών

αποταµίευσης

και

επένδυσης εφόσον απορρίπτεται η υπόθεση της ύπαρξης καµίας σχέσης
συνολοκλήρωσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5% και γίνεται δεκτή η έτερη
υπόθεση της ύπαρξης το πολύ µίας σχέσης συνολοκλήρωσης στο
εξεταζόµενο επίπεδο σηµαντικότητας.

Πίνακας 12. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Trace test για την
περίπτωση της Σουηδίας.

Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.129286
0.005864

16.17998
0.584379

15.63471
3.991466

0.0394
0.4446

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Πίνακας 13. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Max-eigenvalue test για
την περίπτωση της Σουηδίας.

Hypothesized
No. of CE(s)
None *
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.117286
0.005864

15.59420
0.584379

14.26460
3.991466

0.0306
0.4446

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Τέλος, στην περίπτωση των ΗΠΑ, από τα αποτελέσµατα των ελέγχων
συνολοκλήρωσης των

µεταβλητών

LSAVING

και

LINVESTMENT

διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει καµία σχέση συνολοκλήρωσης. Τόσο το Trace
test όσο και το Max-eigenvalue test αποτυγχάνουν να απορρίψουν
οποιαδήποτε από τις δύο υποθέσεις σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%. Τα
αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων παρουσιάζονται στον Πίνακα 14 και
στον Πίνακα 15 αντίστοιχα.

Πίνακας 14. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Trace test για την
περίπτωση των ΗΠΑ.

Hypothesized
No. of CE(s)
None
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.057843
0.018984

8.949452
2.293889

15.49471
3.842168

0.3702
0.1299

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Πίνακας 15. Αποτελέσµατα ελέγχου συνολοκλήρωσης µε βάση το Max-eigenvalue test για
την περίπτωση των ΗΠΑ.

Hypothesized
No. of CE(s)
None
At most 1

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05
Critical Value

Prob.**

0.051855
0.018984

6.654463
2.293889

14.26460
3.842168

0.5308
0.1299

* δηλώνει την απόρριψη της υπόθεσης σε επίπεδο σηµαντικότητας α=5%
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Εφόσον διαπιστώθηκε η ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ των
µεταβλητών αποταµίευσης και επένδυσης µε τη µέθοδο Johansen για τις
χώρες Αυστραλία, Μεξικό και Σουηδία, µπορούµε να προχωρήσουµε στην
εκτίµηση ενός υποδείγµατος διόρθωσης λαθών (VECM). Τα αποτελέσµατα της
εκτίµησης του µοντέλου για την περίπτωση της Αυστραλίας παρουσιάζονται
στον Πίνακα 16. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η µεταβλητή LSAVING(-1) είναι
στατιστικά σηµαντική

καθώς η

στατιστικά σηµαντική θετική
επηρεάζει

αρνητικά

τη

εξίσωση

επίδραση
µεταβλητή

συνολοκλήρωσης

ασκεί

στη µεταβλητή D(LSAVING) ενώ
D(LINVESTMENT)

σε

επίπεδο

σηµαντικότητας α=10%. Επιπλέον, η µεταβλητή D(LINVESTMENT(-1)) έχει
στατιστικά σηµαντική θετική επίδραση τόσο
D(LINVESTMENT)

όσο

στη

µεταβλητή

και στη µεταβλητή D(LSAVING). Τέλος, η

µεταβλητή D(LSAVING(-2)) επηρεάζει θετικά τη µεταβλητή D(LSAVING) σε
επίπεδο σηµαντικότητας α=10%.

Πίνακας 16. Αποτελέσµατα εκτίµησης VECM για την περίπτωση της Αυστραλίας
χρησιµοποιώντας 125 παρατηρήσεις και 2 υστερήσεις στις µεταβλητές.
Cointegrating Eq:
LINVESTMENT(-1)
LSAVING(-1)
C
Error Correction:
CointEq1
D(LINVESTMENT(-1))
D(LINVESTMENT(-2))
D(LSAVING(-1))
D(LSAVING(-2))
C

CointEq1
1.000000
-1.064234
[-68.9428]
0.065125
D(LINVESTMENT)
-0.090067
[-1.69085]
0.210721
[ 2.08381]

D(LSAVING)
0.305513
[ 3.32830]
0.509341
[ 2.92983]

0.143296
[ 1.31888]
-0.029157
[-0.44349]
-0.066136
[-0.44153]
0.041359
[ 4.15642]

0.213169
[ 0.64495]
-0.044919
[-0.39647]
0.168516
[ 1.65198]
0.003209
[ 0.53900]

Σηµείωση: Οι αριθµοί στις αγκύλες δείχνουν τα t-statistics.

Συνεχίζοντας µε την περίπτωση του Μεξικού, διαπιστώνουµε ότι
στην εξίσωση συνολοκλήρωσης η πρώτη υστέρηση της µεταβλητής της
αποταµίευσης, LSAVING(-1),είναι στατιστικά σηµαντική. Επιπρόσθετα, η
εξίσωση συνολοκλήρωσης έχει στατιστικά σηµαντική θετική επίδραση στη
µεταβλητή D(LSAVING) ενώ δεν επηρεάζει σηµαντικά τη µεταβλητή
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D(LINVESTMENT). Επιπρόσθετα, η µεταβλητή D(LINVESTMENT(-1)) έχει
στατιστικά σηµαντική θετική επίδραση και στις δύο ενδογενείς µεταβλητές
όπως βέβαια και η µεταβλητή D(LINVESTMENT(-2)) αλλά µόνο σε επίπεδο
σηµαντικότητας α=10%. Τέλος, η µεταβλητή D(LSAVING(-2)) επηρεάζει
αρνητικά

τη

µεταβλητή

D(LINVESTMENT).

Τα

αποτελέσµατα

αυτά

παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.

Πίνακας 17. Αποτελέσµατα εκτίµησης VECM για την περίπτωση του
Μεξικού χρησιµοποιώντας 125 παρατηρήσεις και 2 υστερήσεις στις µεταβλητές.
Cointegrating Eq:
LINVESTMENT(-1)
LSAVING(-1)
C
Error Correction:
CointEq1
D(LINVESTMENT(-1))
D(LINVESTMENT(-2))
D(LSAVING(-1))
D(LSAVING(-2))
C

CointEq1
1.000000
-0.982244
[-67.9720]
-0.081922
D(LINVESTMENT)
-0.014486
[-0.33564]
0.505606
[ 4.81395]
0.186834
[ 1.69874]
0.022774
[ 0.45834]
-0.118362
[-2.43241]
0.007850
[ 2.50901]

D(LSAVING)
0.421117
[ 4.87475]
1.069209
[ 5.11750]
0.397530
[ 1.80583]
0.052395
[ 0.52179]
-0.073601
[-0.75569]
-0.006804
[-1.45801]

Σηµείωση: Οι αριθµοί στις αγκύλες δείχνουν τα t-statistics.

Καταληκτικά, εκτιµάται ένα

υπόδειγµα VECM για

την

περίπτωση της

Σουηδίας το οποίο δίνει τα αποτελέσµατα του Πίνακα 18. Συµπεραίνουµε,
λοιπόν, ότι η µεταβλητή LSAVING(-1) είναι στατιστικά σηµαντική. Επίσης, η
εξίσωση συνολοκλήρωσης επηρεάζει σηµαντικά

µόνο

τη

µεταβλητή

D(LINVESTMENT) και µάλιστα αρνητικά, ενώ δεν ασκεί σηµαντική επίδραση στη
µεταβλητή

D(LSAVING).Επιπλέον,η ενδογενής µεταβλητή D(LINVESTMENT)

επηρεάζεται αρνητικά από τις µεταβλητές D(LINVESTMENT(-1)) και D(LSAVING(2))

ενώ

η

άλλη

ενδογενής

σηµαντικήαρνητική επίδραση

µεταβλητή
από

D(LSAVING),δέχεται

στατιστικά

τη µεταβλητή D(LSAVING(-1)).

Πίνακας 18. Αποτελέσµατα εκτίµησης VECM για την περίπτωση της Σουηδίας
χρησιµοποιώντας 125 παρατηρήσεις και 2 υστερήσεις στις µεταβλητές.
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Cointegrating Eq:
LINVESTMENT(-1)
LSAVING(-1)
C
Error Correction:
CointEq1
D(LINVESTMENT(-1))
D(LINVESTMENT(-2))
D(LSAVING(-1))
D(LSAVING(-2))
C

CointEq1
1.000000
-0.689404
[-17.4737]
-1.027154
D(LINVESTMENT)
-0.268386
[-3.61734]
-0.388186
[-4.12103]
-0.124481
[-1.40333]
-0.128847
[-1.49358]
-0.189693
[-2.39947]
0.031291
[ 3.37878]

D(LSAVING)
0.120268
[ 1.38987]
0.095525
[ 0.84607]
-0.057887
[-0.56362]
-0.332721
[-3.30728]
-0.124309
[-1.34822]
0.030559
[ 2.82923]

Σηµείωση: Οι αριθµοί στις αγκύλες δείχνουν τα t-statistics.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων αποταµίευσης και
επένδυσης για τις χώρες, Αυστραλία, Μεξικό, Σουηδία και ΗΠΑ, κατά την
περίοδο 1978-2009, υποδεικνύουν ότι το επίπεδο της αποταµίευσης και
της επένδυσης

είναι

µη στάσιµες χρονολογικές σειρές καi

ολοκληρωµένες στην πρώτη διαφορά

τους.

Ύστερα

αποδεικνύονται
από τον έλεγχο

συνολοκλήρωσης που πραγµατοποιήθηκε, τόσο µε τη µέθοδο Engle –
Granger όσο και µε τη µέθοδο Johansen, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι
µεταβλητές συνολοκληρώνονται στις περιπτώσεις των χωρών Αυστραλία,
Μεξικό και Σουηδία. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ όπου σύµφωνα και
µε τους δύο προαναφερθέντες ελέγχους δεν υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης
µεταξύ

αποταµίευσης

και

επένδυσης.
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