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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία εμπειρική μελέτη του πληθωρισμού και της 

ανεργίας για τη χώρα της Γερμανίας. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής 

εργασίας, για το μεταπτυχιακό του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα τριμηνιαία στοιχεία που μελετώνται προέρχονται 

από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund - IMF). 

Η επεξεργασία των δεδομένων για τη χώρα της Γερμανίας αφορά στην 

περίοδο από το 1
ο
 τρίμηνο του 1993 εως και το 2

ο
 τρίμηνο του 2011. Το στατιστικό  

πακέτο Eviews 4, χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των απαραίτητων 

ελέγχων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, αναφέρονται ορισμένα στοιχεία 

που σκιαγραφούν την οικονομία της Γερμανίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις της ανεργίας και του πληθωρισμού, ενώ 

γίνονται και αναφορές σε προγενέστερες μελέτες του ίδιου θέματος και στα 

αποτελέσματα τους. 

Στη συνέχεια της εργασίας, ακολουθεί η ανάλυση των μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν και εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ελεγχών που 

πραγματοποιήθηκαν, μέσω του Eviews. Ενώ γίνονται εκτενείς αναφορές για τους 

ελέγχους στασιμότητας [κεφάλαιο 5], συνολοκλήρωσης [κεφάλαιο 6], υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών [κεφάλαιο 7] και αιτιότητας [κεφάλαιο 8]. 

Στο κεφάλαιο 9 υπάρχουν συνοπτικά τα αποτελέσματα των μελετών των 

προηγούμενων κεφαλαίων, καθώς και παραπομπές προς το Παράρτημα. 

 

 
Λέξεις κλειδιά: Πληθωρισμός, ανεργία, στασιμότητα, συνολοκλήρωση, υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών, αιτιότητα. 
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ABSTRACT 

 

The concept of this paper has to do with the empirical study of inflation and 

unemployment for the country of Germany. It is conducted on behalf of the 

University of Macedonia, specifically for the department of Master of Science in 

Applied Informatics. 

The elements studied in this paper come from the International Monetary Fund 

(IMF) and Eviews 4 is the current statistical package that has been used. The data for 

the country of Germany regard the period from the first quarter of 1993 to the second 

quarter 0f 2011. 

 In the first chapter of this study provides some evidence that outline the 

German economy. The theoretical background of this paper is explained in the second 

chapter, as well as previous researches. The analysis of the participating variables can 

be found in the third chapter. 

Descriptive statistics are shown next, while Stationarity, Cointegration, 

Causality and the results of the Vector Error Correction Model (VECM) are 

emphasized in the following chapters. 

The results for this study, that are concentrated in the last chapter, indicate the 

relationship between the variables where studied in this paper. 

 

 

 
Key words: inflation, unemployment, stationarity, cointegration, error correction 

model, causality. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή 

 

1.1 Στοιχεία για τη Γερμανία 
 

Ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και το δεύτερο πολυπληθέστερο 

έθνος, η Γερμανία είναι ένα βασικό μέλος της οικονομικής πολιτικής, και των 

οργανώσεων υπεράσπισης της ηπείρου. Η Γερμανία βυθισμένη σε δύο 

καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, έφυγε από 

τη χώρα που καταλαμβάνεται από τη νικηφόρα σύμμαχες δυνάμεις των ΗΠΑ, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Σοβιετική Ένωση το 1945. Με την έλευση του 

Ψυχρού Πολέμου, δύο γερμανικά κράτη σχηματίστηκαν το 1949: η δυτική 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (ΟΔΓ) και την ανατολική Λαϊκή 

Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ). Η ίδια η δημοκρατική ΟΔΓ ενσωματωμένα σε 

βασικούς Δυτική οικονομική και την ασφάλεια των οργανώσεων, η ΕΚ, η οποία έγινε 

την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, ενώ η κομμουνιστική ΛΔΓ ήταν στην πρώτη γραμμή της 

Σοβιετικής υπό την ηγεσία του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η πτώση της ΕΣΣΔ και το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου που επιτρέπεται για την ενοποίηση της Γερμανίας το 

1990. Από τότε, η Γερμανία έχει δαπανίσει σημαντικά κονδύλια για να φέρει 

Ανατολικής παραγωγικότητα και μισθοί μέχρι τα δυτικά πρότυπα. Τον Ιανουάριο του 

1999, η Γερμανία και 10 άλλες χώρες της ΕΕ θέσπισε ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα 

συναλλάγματος, το ευρώ. 

 

 Γεωγραφία της Γερμανίας  

Τοποθεσία:  Κεντρική Ευρώπη, που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα και τη 

Βόρεια Θάλασσα, μεταξύ της Ολλανδίας και της Πολωνίας, νότια 

της Δανίας.  

Συντεταγμένες:  51 00 N, 9, 00 Α.  

Περιοχή:  Σύνολο: 357.021 τετραγωνικά χιλιόμετρα, νερό: 7.798 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, γης: 349.223 τετραγωνικά χιλιόμετρα.  

Περιοχή 

συγκριτική:  ελαφρώς μικρότερο από Μοντάνα.  

Εθνικά 

σύνορα:  

Σύνολο: 3.621 χιλιόμετρα όμορες χώρες: Αυστρία 784 χιλιομέτρων, 

το Βέλγιο 167 χιλιόμετρα, Δημοκρατία της Τσεχίας 646 χιλιόμετρα, 

68 χιλιόμετρα η Δανία, η Γαλλία 451 χιλιόμετρα, 138 χιλιόμετρα το 

Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες 577 χιλιόμετρα, η Πολωνία 456 

χιλιόμετρα, Ελβετία 334 χιλιόμετρα.  

Ακτογραμμή:  2.389 χιλιόμετρα.  

Θαλάσσιες 

αξιώσεις:  

ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα: 200-μέτρα βάθος ή στο βάθος 

εκμετάλλευσης αποκλειστική οικονομική ζώνη: 200 NM χωρικά 

ύδατα: 12 NM.  

Κλίμα:  δροσερό, νεφελώδες, υγροί χειμώνες και τα καλοκαίρια 

περιστασιακή ζεστό άνεμο foehn.  

Έδαφος:  πεδινές περιοχές στα βόρεια, υψίπεδα στο κέντρο, Βαυαρικές Άλπεις 

στο νότο.  

Υψομετρικές:  χαμηλότερο σημείο: Neuendorf bei Wilster -3,54 m υψηλότερο 

σημείο: Zugspitze 2,963 m.  
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Φυσικοί πόροι:  σιδηρομετάλλευμα, κάρβουνο, ποτάσα, ξύλο, λιγνίτη, ουράνιο, 

χαλκό, φυσικό αέριο, το αλάτι, το νικέλιο, καλλιεργήσιμη γη. 

Φυσικοί 

κίνδυνοι:  Πλημμύρα.  

Περιβάλλον 

τρέχοντα 

ζητήματα:  

εκπομπές από την καύση άνθρακα κοινής ωφέλειας και βιομηχανίες 

συμβάλλουν στην ατμοσφαιρική ρύπανση όξινη βροχή, που 

προκύπτουν από εκπομπές διοξειδίου του θείου, βλάπτει τα δάση 

ρύπανση στη Βαλτική Θάλασσα από ακατέργαστα λύματα και 

βιομηχανικά λύματα από τους ποταμούς στην Ανατολική Γερμανία 

οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κυβέρνηση καθιέρωσε 

ένα μηχανισμό για τον τερματισμό της χρήσης της πυρηνικής 

ενέργειας κατά τα επόμενα 15 χρόνια η κυβέρνηση εργάζεται για να 

ικανοποιήσει τη δέσμευση της ΕΕ να προσδιορίσει τους τομείς 

διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με Χλωρίδα, 

Πανίδα της ΕΕ, και την οδηγία για τους οικοτόπους.  

Γεωγραφία - 

σημείωση:  

Η στρατηγική θέση για τη Βόρεια ευρωπαϊκή πεδιάδα και κατά 

μήκος της εισόδου στη Βαλτική Θάλασσα. 

 

 Πληθυσμός της Γερμανίας  

Πληθυσμός:  82369552 (Ιούλιος 2008 εκτ.).  

Ηλικιακή 

διάρθρωση:  

0-14 ετών: 14.1% (αρσενικό 5,973,437 / θηλυκό 5665971) 15-64 

ετών: 66,4% (αρσενικό 27,889,936 / θηλυκό 26874858) 65 ετών και 

άνω: 19,4% (αρσενικό 6,602,478 / θηλυκό 9415619).  

Μέση ηλικία:  42,6 χρόνια.  

Ρυθμός 

ανάπτυξης:  -0.02%.  

Η παιδική 

θνησιμότητα:  4.12 θάνατοι / 1000 γεννήσεις.  

Το προσδόκιμο 

ζωής κατά τη 

γέννηση:  

συνολικού πληθυσμού: 78,8 χρόνια, αρσενικό: 75,81 χρόνια,  

θηλυκό: 81,96 χρόνια.  

Γονιμότητα:  1,39 παιδιά που γεννήθηκαν / γυναίκα.  

Εθνικότητα:  ουσιαστικό: Γερμανικά (s) επίθετο: Γερμανικά.  

Εθνικές ομάδες:  Γερμανική 91,5%, Τούρκοι 2,4%, άλλα 6,1% (η οποία αποτελείται 

κυρίως από ελληνικά, ιταλικά, πολωνικά, ρωσικά, σερβοκροατικά, 

Ισπανικά).  

Θρησκείες:  Προτεστάντες 34%, Ρωμαιοκαθολικοί 34%, Μουσουλμάνοι 3,7%, 

μη συνδεδεμένων ή άλλων 28,3%.  

Γλώσσες:  Γερμανικά.  

Παιδεία:  Ορισμός: Η ηλικία των 15 ετών και άνω μπορεί να διαβάσει και να 

γράψει συνολικός πληθυσμός: 99%. 
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 Κυβέρνηση 

Όνομα χώρας:  συμβατική μακροχρόνια μορφή: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας τοπική σύντομη μορφή: Deutschland πρώην: Γερμανική 

Αυτοκρατορία, Δημοκρατία της Γερμανίας, Γερμανικού Ράιχ  

τοπικό καιρό μορφή: Bundesrepublik Deutschland.  

Τύπος 

Κυβέρνησης:  Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.  

Πρωτεύουσα:  Βερολίνο.  

Διοικητική 

διαίρεση:  

16 κράτη (ενικό – Οικόπεδο) Βερολίνου, του Βρανδεμβούργου, 

Βρέμη, Αμβούργο, Έσση, Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, Κάτω 

Σαξονία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Ρηνανία-Παλατινάτο, Σάαρ, 

Σαξονία, Σαξονία-Άνχαλτ, Schleswig- Holstein, Thueringen.  

Ανεξαρτησία:  18 Ιανουαρίου του 1871 (γερμανική αυτοκρατορία ενοποίηση) 

Χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες κατοχής (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 

ΕΣΣΔ, και αργότερα, Γαλλία) το 1945 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΟΔΓ ή τη 

Δυτική Γερμανία) ανακήρυξε 23 Μαΐου 1949 και περιελάμβανε το 

πρώην Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, και η γαλλική ζώνες. Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΛΔΓ ή Ανατολική Γερμανία) 

ανακήρυξε 7, Οκτ. 1949 και περιλάμβανε την πρώην ΕΣΣΔ ζώνη η 

ενοποίηση της Δυτικής Γερμανίας και της Ανατολικής Γερμανίας 

έλαβε χώρα 3 Οκτωβρίου 1990 και οι τέσσερις δυνάμεις 

παραιτήθηκαν επισήμως δικαιώματα 15 Μάρτιο του 1991.  

Εθνική εορτή:  Ημέρα Ενότητας, 3 Οκτωβρίου (1990).  

Σύνταγμα:  23 Μάη του 1949, γνωστή ως βασικού νόμου. Έγινε σύνταγμα του 

ενωμένου λαού  3η Οκτωβρίου 1990.  

Νομικό 

σύστημα:  

σύστημα αστικού δικαίου με τους αυτόχθονες έννοιες δικαστικού 

ελέγχου των νομοθετικών πράξεων στο Ομοσπονδιακό 

Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έχει αποδεχθεί την υποχρεωτική 

δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου.  

Δικαίωμα 

ψήφου:  Των 18 ετών Καθολική.  

Εκτελεστική 

εξουσία:  

Αρχηγός του κράτους: Πρόεδρος Χορστ Κέλερ (από την 1η Ιουλίου 

2004) Επικεφαλής της κυβέρνησης: Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ 

(από τις 22 Νοεμβρίου 2005) εκλογές: Πρόεδρος εκλέγεται για 

πενταετή θητεία (που είναι επιλέξιμες για μια δεύτερη θητεία), από 

μια Ομοσπονδιακή Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

μελών της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης και ίσο αριθμό 

αντιπροσώπων που εκλέγονται από τα κοινοβούλια των κρατών 

εκλογή τελευταία πραγματοποιήθηκε 23 Μάη 2004 (επόμενη 

προγραμματισμένη για τις 23 Μαΐου 2009) καγκελάριος εκλέγεται 

με απόλυτη πλειοψηφία της ομοσπονδιακής συνέλευσης για μια 

τετραετή θητεία Bundestag ψηφοφορία για την καγκελάριο 

τελευταία που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2005 

(επόμενη θα ακολουθήσει τις εθνικές εκλογές που θα διεξαχθούν το 

φθινόπωρο του 2009).  

Νομοθετικό 

σώμα:  

Δύο σώματα του Κοινοβουλίου ή Parlament αποτελείται της 

Ομοσπονδιακής Συνέλευσης ή Bundestag (613 έδρες εκλέγεται με 

λαϊκή ψήφο στο πλαίσιο ενός συστήματος που συνδυάζει την άμεση 
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και αναλογική εκπροσώπηση ένα κόμμα πρέπει να κερδίσει το 5% 

της εθνικής ψήφου ή τρεις απ'ευθείας) και το Ομοσπονδιακό 

Συμβούλιο ή Bundesrat (69 ψήφοι οι κυβερνήσεις των κρατών 

εκπροσωπούνται άμεσα με ψήφους, τρία με έξι ψήφους ανάλογα με 

τον πληθυσμό και υποχρεούνται να ψηφίσουν ως σύνολο)  

εκλογές: Ομοσπονδιακή Συνέλευση - το τελευταίο Εταιρία 18 

Σεπτεμβρίου 2005. Σημείωση - δεν υπάρχουν εκλογές για το 

Bundesrat σύνθεση καθορίζεται από τη σύνθεση του σε κρατικό 

επίπεδο τις κυβερνήσεις τη σύνθεση της Μπούντεσρατ έχει τη 

δυνατότητα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή ένα από τα 16 κράτη 

κατέχει μια εκλογή.  

Δικαστική 

υποκατάστημα:  

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο ή 

Bundesverfassungsgericht (το ήμισυ των δικαστών εκλέγονται από 

την Bundestag και το μισό από το Bundesrat).  

 

 Οικονομία 

Εύποροι και τεχνολογικά ισχυρή οικονομία της Γερμανίας - το πέμπτο 

μεγαλύτερο στον κόσμο σε ΙΑΔ - έδειξαν σημαντική βελτίωση το 2007 με αύξηση 

2,6%. Μετά από μια μακρά περίοδο στασιμότητας, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης της 

τάξεως του 0,7% μεταξύ των ετών 2001-05 και χρονίως υψηλά ποσοστά ανεργίας, η 

ισχυρότερη ανάπτυξη οδήγησε σε σημαντική πτώση της ανεργίας στο 8% περίπου 

κοντά στο τέλος του 2007. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αιτίες της υψηλής ανεργίας 

της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας ήταν μακροοικονομικών 

στασιμότητα, η πτωτική τάση επίπεδο των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό, την αναδιάρθρωση της εταιρείας, επίπεδη εγχώρια κατανάλωση, οι 

διαρθρωτικές δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, η έλλειψη ανταγωνισμού στον τομέα 

των υπηρεσιών, και τα υψηλά επιτόκια. Ο εκσυγχρονισμός και η ενσωμάτωση της 

ανατολικής η γερμανική οικονομία συνεχίζει να είναι μια δαπανηρή μακροχρόνια 

διαδικασία, με ετήσιες μεταβιβάσεις από δυσμάς προς ανατολάς που ανέρχονται σε 

περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Η προηγούμενη κυβέρνηση του καγκελαρίου 

Γκέρχαρντ Σρέντερ ξεκίνησε μια ολοκληρωμένη δέσμη των μεταρρυθμίσεων της 

αγοράς εργασίας και την ευημερία των οργανισμών που συνδέονται. Η σημερινή 

κυβέρνηση της Καγκελαρίου Angela Merkel έχει ξεκινήσει μεταρρύθμιση άλλα 

μέτρα, όπως η σταδιακή αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης από 65 

έως 67 και τα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. Γήρανση του πληθυσμού της Γερμανίας, σε συνδυασμό με την υψηλή 

χρόνια ανεργία, έχει ωθήσει την κοινωνική ασφάλιση σε ένα επίπεδο άνω των 

εισφορών, αλλά υψηλότερα έσοδα της κυβέρνησης από την κυκλική ανάκαμψη της 

οικονομίας το 2006-07 και κατά 3% αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας ώθησε 

δημοσιονομικό έλλειμμα της Γερμανίας αρκετά κάτω από όριο του 3% του χρέους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εταιρική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών 

θέτουν τις βάσεις που θα μπορούσε να βοηθήσει η Γερμανία πληρή τις 

μακροπρόθεσμες προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και της 

παγκοσμιοποίησης, αν και ορισμένοι οικονομολόγοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν 

την ανάγκη για αλλαγή στις εργασιακές και υπηρεσιών. Η ανάπτυξη μπορεί να πέσει 

κάτω από το 2% το 2008 ως το ισχυρό ευρώ, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, 

αυστηρότερες πιστωτικές αγορές και η επιβράδυνση της ανάπτυξης στο εξωτερικό. 
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ΑΕΠ:  2807 δισεκατομμύρια δολάρια (2007 εκτ.).  

Ρυθμός 

ανάπτυξης:  0,9% . 

Κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ:  34.100 δολάρια.  

ΑΕΠ σύνθεση 

ανά τομέα:  

Γεωργία:0,9%  

βιομηχανία:29,6%  

Υπηρεσίες: 69,5%  

Πληθωρισμός:  2%.  

Εργατικό 

δυναμικό:  43320000.  

Εργατικό 

δυναμικό - κατά 

επάγγελμα:  βιομηχανία 33,4%, στη γεωργία 2,8%, υπηρεσίες 63,8%.  

Ανεργία:  11,7%.  

Προϋπολογισμός:  Έσοδα: $ 1.249 τρισεκατομμύρια δαπάνες: 1362000000000 

δολαρίων.  

Η παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας από 

την πηγή:  

ορυκτά καύσιμα: 61,8% 

υδροηλεκτρική: 4,2% 

άλλα: 4,1% 

πυρηνικής: 29,9%  

Βιομηχανίες:  μεταξύ των μεγαλύτερων και πιο τεχνολογικά προηγμένες 

παραγωγούς στον κόσμο από σίδηρο, χάλυβα, άνθρακα, τσιμέντο, 

χημικά προϊόντα, μηχανές, οχήματα, εργαλειομηχανές, 

ηλεκτρονικά είδη, τρόφιμα και ποτά, ναυπηγική, υφάσματα, 

τουρισμού.  

Γεωργία:  πατάτες, σιτάρι, κριθάρι, ζαχαρότευτλα, τα φρούτα, τα λάχανα, 

βοοειδή, χοίροι, πουλερικά.  

Εξαγωγές:  μηχανήματα, οχήματα, χημικά, μέταλλα και κατασκευές, τα 

τρόφιμα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.  

Εξαγωγή 

εταίρους:  

Γαλλία 10,1%, Η.Π.Α. 8,8%, Ηνωμένο Βασίλειο 7,9%, Ιταλία 

6,9%, Ολλανδία 6,1%, Βέλγιο 5,6%, Αυστρία 5,4%, Ισπανία 5,1%.  

Εισαγωγές:  μηχανήματα, οχήματα, χημικά, τρόφιμα, υφάσματα, μέταλλα.  

Εταίρων 

Εισαγωγή:  

% Γαλλία 8,8%, Ολλανδία 8,5%, ΗΠΑ 6,5%, Ηνωμένο Βασίλειο 

6,3%, Κίνα 6,2%, Ιταλία 5,8%, Βέλγιο 5%, Αυστρία 4,1%.  

Νόμισμα:  ευρώ (EUR) 

Σημείωση: την 1η Ιανουαρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Νομισματική 

Ένωση εισήγαγε το ευρώ ως κοινό νόμισμα που θα 

χρησιμοποιείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών 

μελών, την 1η Ιανουαρίου 2002, το ευρώ έγινε το μοναδικό 

νόμισμα για τις καθημερινές συναλλαγές στο εσωτερικό των 

χωρών μελών.  

 

ΠΗΓΕΣ: Η CIA World Factbook, Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Περιοχή Εγχειρίδιο των ΗΠΑ, 

Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 
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1.2 Οικονομική Ιστορία της Γερμανίας 
 

Η Γερμανία πριν από το 1800 ήταν σε μεγάλο βαθμό αγροτική, με κάποια 

αστικά κέντρα εμπορίου. Τον 19ο αιώνα ξεκίνησε ένα στάδιο της ταχείας 

οικονομικής ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, με επικεφαλής τη βαριά βιομηχανία. Το 

1900 είχε τη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, ένας παράγοντας που έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στη θέση της σε Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο . Συντετριμμένος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δυτική Γερμανία 

έγινε ένα "οικονομικό θαύμα" στη δεκαετία του 1950 και του 1960 με τη βοήθεια του 

Σχεδίου Μάρσαλ . Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος οικονομίκα στην ΕΕ, με 

ΑΕΠ περίπου 3.000 δισεκατομμύρια δολάρια. 

1.2.1 Μέσες ηλικίες 

Μεσαιωνική Γερμανία, στον ανοικτό Βόρεια ευρωπαϊκή πεδιάδα, διαιρέθηκε 

σε εκατοντάδες των βασίλειων ισχυρισμού, των πριγκηπάτων, dukedoms, των 

επισκοπών, και των ελεύθερων πόλεων. Η οικονομική επιβίωση σε εκείνο το 

περιβάλλον, όπως την πολιτική ή ακόμα και φυσική επιβίωση, δεν σήμανε πέρα από 

την απεριόριστη έκταση, όπως Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμανε μια σταθερή προσπάθεια 

που απαίτησε τη συνεργασία με μερικούς, τον ανταγωνισμό με άλλους, και μια οικεία 

κατανόηση μεταξύ της κυβέρνησης, του εμπορίου, και της παραγωγής. Μια επιθυμία 

να σώσει γεννήθηκε επίσης στη γερμανική εμπειρία της πολιτικής, στρατιωτικής, και 

οικονομικής αβεβαιότητας. 

Ακόμη και υπό αυτούς τους δύσκολους όρους, η Γερμανία είχε αναπτύξει ήδη 

μια ισχυρή οικονομία κατά τη διάρκεια Μέσες ηλικίες. Βασίστηκε στη συντεχνία και 

παραγωγή τεχνών, αλλά με τα στοιχεία εμπορική κεφαλαιοκρατία και 

μερκαντιλισμός. Το εμπόριο που διευθύνθηκε από τις πόλεις του κυμάνθηκε μακριά 

και ευρέως σε όλη την Ευρώπη σε όλες τις κατευθύνσεις, και η Γερμανία συνολικά 

είχε συχνά τα εμπορικά πλεονάσματα με τα γειτονικά κράτη. Ένας λόγος για αυτές 

τις εξαγωγές ήταν η καθαρή ανάγκη για τα μικρά κράτη που πωλούν στο εξωτερικό 

προκειμένου να αγοραστούν τα πολλά πράγματα που δεν θα μπορούσαν να 

παραγάγουν στο σπίτι. 

Οι γερμανικές συντεχνίες των μέσων ηλικιών καθιέρωσαν τη γερμανική 

παράδοση δημιουργίας των προϊόντων που ήταν γνωστής για την ποιότητα και τη 

διάρκεια. Ένας βιοτέχνης δεν επιτράπηκε για να ακολουθήσει ένα εμπόριο έως ότου 

μπόρεσε να καταδείξει τη δυνατότητα να κάνει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα. Από 

εκείνη την ίδια παράδοση ήρθε ένα εξίσου ισχυρό πάθος για την εκπαίδευση και η 

επαγγελματική κατάρτιση, γιατί κανένας βιοτέχνης δεν αναγνωρίστηκε έως ότου είχε 

μάθει λεπτομερώς ένα εμπόριο, πέρασε μια δοκιμή, και επικυρωμένος (συχνά μέσω 

μιας μαθητείας). 

1.2.2 Βιομηχανική επανάσταση 

Βιομηχανική επανάσταση επιτευχμένη Γερμανία μακριά αφότου είχε ανθίσει 

μέσα Μεγάλη Βρετανία, και οι κυβερνήσεις των γερμανικών κρατών υποστήριξαν 

την τοπική βιομηχανία επειδή δεν θέλησαν να αφεθούν πίσω. Πολλές επιχειρήσεις 

ήταν κυβέρνηση που άρχισαν, κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν, κυβέρνηση 

διοικούμενη, ή κυβέρνηση επιδοτούμενη. Δεδομένου ότι η βιομηχανία αυξήθηκε και 
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ευημέρησε στο δέκατο ένατο αιώνα, Πρωσία και άλλα γερμανικά κράτη υποστήριξαν 

συνειδητά όλες τη μεταφορά και τη βιομηχανία οικονομικής ανάπτυξης ειδικά. 

Τα βόρεια γερμανικά κράτη ήταν για το μεγαλύτερο μέρος πλουσιότερα σε 

φυσικούς πόρους από τα νότια κράτη. Είχαν τα απέραντα γεωργικά κομμάτια από 

Σλέσβιχ-Χολστάιν στη δύση μέσω της Πρωσίας στην ανατολή. Είχαν επίσης τον 

άνθρακα και το σίδηρο Κοιλάδα του Ρουρ. Μέσω της πρακτικής πρωτογένεια, 

ακολουθούμενος ευρέως στη βόρεια Γερμανία, τα μεγάλα κτήματα και οι τύχες 

αυξήθηκαν. Έτσι έκλεισε τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών και των τοπικών καθώς 

επίσης και εθνικών κυβερνήσεών τους. 

Οι νότιες γερμανικές καταστάσεις ήταν σχετικά κακές στους φυσικούς πόρους 

εκτός από τους ανθρώπους τους, και εκείνοι οι Γερμανοί επομένως συμμετείχαν 

συχνότερα στις μικρές οικονομικές επιχειρήσεις. Δεν είχαν επίσης κανέναν κανόνα 

πρωτογένειας αλλά υποδιαίρεσαν το έδαφος μεταξύ διάφορου απογόνου, που οδηγεί 

εκείνο τον απόγονο για να παραμείνουν στις εγγενείς πόλεις τους αλλά όχι πλήρως 

ικανός να υποστηριχθούν από τα μικρά δέματα εδάφους τους. Τα νότια κράτη, 

επομένως, που ενθαρρύνονται γερμανικά βιομηχανίες εξοχικών σπιτιών, οι τέχνες, 

και ένα πιο ανεξάρτητο και αυτοδύναμο πνεύμα λιγότερο στενά εσύνδεσαν με την 

κυβέρνηση. 

Οι γερμανικές τράπεζες διαδραμάτισαν τους κεντρικούς ρόλους στη 

χρηματοδότηση της γερμανικής βιομηχανίας. Διαμόρφωσαν επίσης τους σε 

βιομηχανικό επίπεδο συνεταιρισμούς παραγωγών, γνωστούς όπως καρτέλ 

(Konzerne). Διαφορετικά διαμορφωμένα τράπεζες καρτέλ στις διαφορετικές 

βιομηχανίες. Οι συμβάσεις καρτέλ έγιναν αποδεκτές όπως νομικές και δεσμευτικές 

από τα γερμανικά δικαστήρια αν και θεωρήθηκαν παράνομες στη Μεγάλη Βρετανία 

και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Το πρώτο γερμανικό καρτέλ ήταν ένα αλατισμένο καρτέλ, η Neckar 

αλατισμένη συνδικαλιστική οργάνωση 1828, που συγκροτήθηκε μέσα Württemberg 

και Baden. Η διαδικασία της ίδρυσης καρτέλ άρχισε αργά, αλλά η μετακίνηση καρτέλ 

πήρε τη λαβή μετά από 1873 στην οικονομική ύφεση που ακολούθησε τη θεωρητική 

φυσαλίδα postunification. Άρχισε στη βαριά βιομηχανία και διέδωσε σε όλες τις 

άλλες βιομηχανίες. Μέχρι το 1900 υπήρξαν 275 καρτέλ σε λειτουργία μέχρι το 1908, 

πάνω από 500. Από μερικές εκτιμήσεις, οι διαφορετικές ρυθμίσεις καρτέλ μπορεί να 

είχαν αριθμήσει στις χιλιάδες στους διαφορετικούς χρόνους, αλλά πολλές γερμανικές 

επιχειρήσεις έμειναν εξωτερική όψη τα καρτέλ επειδή δεν χαιρέτισαν τους 

περιορισμούς που η ιδιότητα μέλους επέβαλε. 

Η κυβέρνηση διαδραμάτισε έναν ισχυρό ρόλο στην εκβιομηχάνιση Γερμανική 

αυτοκρατορία ιδρυμένος κοντά Otto von Βίσμαρκ το 1871 κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου γνωστής ως Δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Υποστήριξε όχι μόνο τη 

βαριά βιομηχανία αλλά και τις τέχνες και τα εμπόρια επειδή θέλησε να διατηρήσει 

την ευημερία σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Ακόμη και όπου η εθνική 

κυβέρνηση δεν ενέργησε, οι ιδιαίτερα αυτόνομες περιφερειακές και τοπικές 

κυβερνήσεις υποστήριξαν τις βιομηχανίες τους. Κάθε κράτος προσπάθησε να είναι 

όσο το δυνατόν πιο αυτάρκες. 

Παρά τις διάφορες διακυμάνσεις της ευημερίας και της κατάθλιψης που 

χαρακτήρισαν τις πρώτες δεκαετίες της γερμανικής αυτοκρατορίας, ο τελευταίος 

πλούτος της αυτοκρατορίας αποδείχθηκε απέραντος. Οι γερμανικοί αριστοκράτες, τα 

landowners, οι τραπεζίτες, και οι παραγωγοί δημιούργησαν ποια δύναμη καλείται το 
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πρώτο γερμανικό οικονομικό θαύμα, το κύμα στροφή--ο-αιώνα στη γερμανική 

βιομηχανία και το εμπόριο κατά τη διάρκεια των οποίων οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, 

τα mercantilists, ο στρατιωτικός, και η μοναρχία ένωσαν τις δυνάμεις. 

Η γερμανική αυτοκρατορία καθιέρωσε επίσης, υπό την καθοδήγηση του 

Βίσμαρκ, την κοινωνική συμφωνία κάτω από την οποία οι γερμανικές κατηγορίες 

εργασίας υποστήριξαν τις εθνικές φιλοδοξίες του πρόσφατα ενωμένου γερμανικού 

κράτους σε αντάλλαγμα ενός συστήματος της κοινωνικής ευημερίας που θα έκανε 

τις, εάν όχι τους πλήρεις συμμετέχοντες στο σύστημα, τουλάχιστον τους δικαιούχους 

της σε περίπτωση απώλειας της δυνατότητας να εργαστεί τυχαία και των 

συνταξιούχων. Το Βίσμαρκ δεν ήταν ο σοσιαλιστικός, αλλά πείστηκε ότι ήταν 

απαραίτητο να γίνουν αποδεκτές οι μερίδες της σοσιαλιστικής πλατφόρμας για να 

στηρίξει την πίστη των εργατικών τάξεων, ειδικά όπως η κοινωνική πρόοδος 

συνοδεύθηκε με την απαγόρευση SPD. 

Από την ευημερία της αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της εποχής 

Wilhelmine (1890-1914), η Γερμανία βύθισε Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ένας 

πόλεμος που ήταν να χάσει και μια που ωοτόκησαν πολλών από τις οικονομικές 

κρίσεις που θα κατέστρεφαν το διάδοχο Δημοκρατία Weimar. Βρετανικός 

οικονομολόγος John Maynard Keynes κατήγγειλε το 1919 Συνθήκη των Βερσαλλιών 

όπως κατεστραμμένος στη γερμανική και σφαιρική ευημερία. Ο πόλεμος και η 

συνθήκη ακολουθήθηκαν από το μεγάλο πληθωρισμό της πρόωρης δεκαετίας του '20 

που έλαβε τον όλεθρο την πολιτική σταθερότητα της Γερμανίας στην κοινωνική 

δομή. Κατά τη διάρκεια εκείνου του πληθωρισμού, η αξία του νομίσματος του 

έθνους, Papiermark,  από 8.9 ανά US$1 το 1918 στα τρισεκατομμύρια 4.2 ανά US$1 

μέχρι τις Νοεμβρίου 1923. Κατόπιν, μετά από μια συνοπτική περίοδο ευημερίας κατά 

τη διάρκεια τα μέσα της δεκαετίας του '20, ήρθε Μεγάλη οικονομική κρίση, το οποίο 

κατέστρεψε οτι παρέμεινε της γερμανικής μεσαίας τάξης και προετοιμάζε το έδαφος 

για τη δικτατορία Adolf Hitler. 

1.2.3 Ναζιστική οικονομία 

Κατά τη διάρκεια της Hitler εποχής (1933-45), η οικονομία ανέπτυξε μια 

ευημερία θερμοκηπίων, που υποστηρίχθηκε με τις υψηλές κυβερνητικές 

επιχορηγήσεις σε εκείνους τους τομείς που έτειναν να δώσουν στη Γερμανία τη 

στρατιωτική δύναμη και οικονομικός autarchy, δηλαδή οικονομική ανεξαρτησία από 

τη σφαιρική οικονομία. Κατά τη διάρκεια ο ίδιος του πολέμου η γερμανική οικονομία 

ήταν συνεχής κοντά η εκμετάλλευση των κατακτημένων εδαφών και των λαών. Με 

την απώλεια του πολέμου, η χώρα εισήγαγε στην περίοδο γνωστή όπως Stunde 

μηδενικό («Μιά ώρα»), όταν βρέθηκε η Γερμανία στις καταστροφές και την κοινωνία 

έπρεπε να επανοικοδομηθεί από την αρχή. 

1.2.4 Μετα-WWII 

Πρώτα αρκετά έτη μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν έτη πικρής 

πείνας για τους Γερμανούς. Το έδαφός τους, τα σπίτια τους, και η ιδιοκτησία τους 

βρέθηκαν στην καταστροφή. Τα εκατομμύρια αναγκάστηκαν να φύγουν με παρά 

μόνο τα ενδύματα στις πλάτες τους. Οι δεκάδες των εκατομμυρίων δεν είχαν αρκετά 

να φάνε ή να φορέσουν. Ο πληθωρισμός οργίστηκε. Οι μάνδρες Parker, οι νάυλον 

γυναικείες κάλτσες, και τα τσιγάρα καμηλών αντιπροσώπευσαν αποδεκτή, εάν όχι τη 

νομική, προσφορά του χρόνου. Οι προβολές επαγγέλματος έδειξαν ότι ο μέσος 
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Γερμανός θα ήταν σε θέση να αγοράσει ένα πιάτο κάθε πέντε έτη, ένα ζευγάρι των 

παπουτσιών κάθε δώδεκα έτη, και ένα κοστούμι κάθε πενήντα έτη.  

Δεδομένου ότι οι μεταπολεμικοί οικονομικοί και πολιτικοί ηγέτες της 

Γερμανίας διαμόρφωσαν τα σχέδιά τους για τη μελλοντική γερμανική οικονομία, 

είδαν στην καταστροφή μια νέα αρχή, μια ευκαιρία να τοποθετηθεί η Γερμανία σε μια 

νέα και συνολικά διαφορετική πορεία. Η οικονομία επρόκειτο να είσαι ένα όργανο 

για την ευημερία, αλλά επρόκειτο επίσης να προστατεύσει τη δημοκρατία και να 

βοηθήσει να διατηρήσει μια σταθερή κοινωνία. Οι νέοι γερμανικοί ηγέτες θέλησαν 

την κοινωνική ειρήνη καθώς επίσης και την οικονομική ευημερία. Θέλησαν ένα 

οικονομικό σύστημα που θα έδινε σε όλους μια ίση ευκαιρία προκειμένου να 

αποφύγει τις μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες η των οποίων πικρή απογοήτευση θα 

εκρηγνυόταν στην επανάσταση και--στη συνέχεια--καταστολή. 

Το άτομο που εκμεταλλεύθηκε πλήρως τη μεταπολεμική ευκαιρία της 

Γερμανίας ήταν Ludwig Erhard, το οποίο ήταν αποφασισμένο να διαμορφώσει ένα 

νέο και διαφορετικό είδος γερμανικής οικονομίας. Του δίνω η πιθανότητά του από 

τους Ηνωμένους ανώτερους υπαλλήλους, οι οποίοι τον βρήκαν μέσα Νυρεμβέργη και 

ποιος είδε ότι πολλές από τις ιδέες του συνέπεσαν με δικοί τους. Επηρεάστηκε από 

Αυστριακό σχολείο. 

Το πρώτο βήμα του Erhard ήταν μεταρρύθμιση νομίσματος: η κατάργηση 

Reichsmark και η δημιουργία ενός νέου νομίσματος, Γερμανικά Μάρκα. 

Πραγματοποίησε εκείνη την μεταρρύθμιση επάνω 21 Ιουνίου 1948, εγκαθιστώντας το 

νέο νόμισμα με τη συμφωνία των δυτικών συμμάχων αλλά και εκμεταλλευμένος την 

ευκαιρία να καταργηθούν οι περισσότεροι Ναζί και κανόνες και κανονισμοί 

επαγγέλματος προκειμένου να καθιερωθεί η γένεση μιας ελεύθερης οικονομίας. Η 

μεταρρύθμιση νομίσματος, της οποίας σκοπός ήταν να παρασχεθεί ένα σεβαστό 

κατάστημα της αξίας και μιας ευρέως αποδεκτής νομικής προσφοράς, πέτυχε έξοχα. 

Καθιέρωσε τα θεμέλια της Δυτικογερμανικής οικονομίας και Δυτικογερμανικό 

κράτος. 

1.2.5 Η κοινωνική οικονομία της αγοράς 

Οι Γερμανοί ονομάζουν υπερήφανα την οικονομία τους ένα «soziale 

Marktwirtschaft,» ή «κοινωνική οικονομία της αγοράς, «για να δείξει ότι το σύστημα 

δεδομένου ότι έχει αναπτυχθεί μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει και 

υλικό και έναν κοινωνικό--ή άνθρωπος--διάσταση. Τονίζουν τη σημασία του όρου 

«αγορά» επειδή μετά από τη ναζιστική εμπειρία θέλησαν μια οικονομία χωρίς 

κρατικές επέμβαση και κυριαρχία. Ο μόνος κρατικός ρόλος στη νέα Δυτικογερμανική 

οικονομία ήταν να προστατευθεί το ανταγωνιστικό περιβάλλον από μονοπωλιακός ή 

ολιγοπωλιακός τάσεις--συμπεριλαμβανομένου δικοί του. Ο όρος «κοινωνικός» 

τονίζεται επειδή Δυτικογερμανοί θέλησαν μια οικονομία που όχι μόνο θα βοηθούσαν 

τον πλούσιο αλλά και την προσοχή για τους εργαζομένους και άλλοι που δύναμη να 

μην αποδειχθεί ικανός να αντιμετωπίσει τις επίμονες ανταγωνιστικές απαιτήσεις μιας 

οικονομίας της αγοράς. Ο όρος «κοινωνικός» ήταν επιλεγμένος παρά «σοσιαλιστής» 

για να διακρίνει το σύστημά τους από εκείνους στους οποίους το κράτος απαίτησε το 

δικαίωμα να κατευθύνει την οικονομία ή να επεμβει σε αυτην. 

Πέρα από αυτές τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, αλλά 

συνδεμένος, έρχεται μια παραδοσιακότερη γερμανική έννοια, αυτή Ordnung, το 

οποίο μπορεί να μεταφραστεί άμεσα για να σημάνει τη διαταγή αλλά που σημαίνει 
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πραγματικά μια οικονομία, μια κοινωνία, και πολιτικούς που είναι δομημένα αλλά μη 

δικτατορικός. Οι ιδρυτές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς επέμειναν εκείνο το 

Denken σε Ordnungen--για να σκεφτεί από άποψη τα συστήματα της διαταγής--ήταν 

ουσιαστικός. Μίλησαν επίσης για ordo-Liberalismus επειδή η ουσία της έννοιας είναι 

ότι αυτό πρέπει να είναι μια ελεύθερα επιλεγμένη διαταγή, όχι μια διαταγή εντολής. 

Με την πάροδο του χρόνου, ο όρος «κοινωνικός» στην κοινωνική οικονομία 

της αγοράς άρχισε να παίρνει μια δικής του ζωής. Κίνησε τη Δυτικογερμανική 

οικονομία προς μια εκτενή κοινωνική πρόνοια που έχει γίνει ένα από το ακριβότερο 

στον κόσμο. Επιπλέον, η Δυτικογερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα κράτη 

(Ομόσπονδα κρατίδια ; τραγουδήστε., Έδαφος) άρχισε να αντισταθμίζει τις 

παρατυπίες στους οικονομικούς κύκλους και για τις μετατοπίσεις στην παγκόσμια 

παραγωγή με την αρχή να προφυλάσσονται και να υποστηρίζονται μερικοί τομείς και 

βιομηχανίες. Σε μια ακόμα μεγαλύτερη αναχώρηση από την παράδοση του Erhard, η 

κυβέρνηση έγινε ένα όργανο για τη συντήρηση των υπαρχουσών βιομηχανιών παρά 

μια δύναμη για την ανανέωση. Στη δεκαετία του '70, το κράτος υπέθεσε έναν πάντα 

σημαντικότερο ρόλο στην οικονομία. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, 

καγκελάριος Helmut Kohl δοκιμασμένος για να μειώσει εκείνο τον κρατικό ρόλο, και 

πέτυχε εν μέρει, αλλά η γερμανική ενοποίηση ανάγκασε πάλι τη γερμανική 

κυβέρνηση για να υποθέσει έναν ισχυρότερο ρόλο στην οικονομία. Κατά συνέπεια, η 

αντίφαση μεταξύ των όρων «κοινωνικών» και «της αγοράς» έχει παραμείνει ένα 

στοιχείο για τη συζήτηση στη Γερμανία. 

Λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική αντίφαση στη φιλοσοφία της, η 

γερμανική οικονομία είναι και συντηρητική και δυναμική. Είναι συντηρητικό υπό την 

έννοια ότι σύρει εκ μέρους της γερμανικής παράδοσης που προβλέπει κάποιο κρατικό 

ρόλο στην οικονομία και μια προσεκτική στάση απέναντι στην επένδυση και τη 

διακύβευση. Είναι δυναμικό υπό την έννοια ότι κατευθύνεται προς την αύξηση--

ακόμα κι αν εκείνη η αύξηση μπορεί να είναι αργό και σταθερό παρά σόου. 

Προσπαθεί να συνδυάσει τις αρετές ενός συστήματος αγοράς με τις αρετές μιας 

κοινωνικής πρόνοιας. 

1.2.6 Οικονομικό Θαύμα και πέρα 

Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις και το νέο Δυτικογερμανικό σύστημα έλαβαν 

την ισχυρή υποστήριξη από διάφορες πηγές: επενδυτικά κεφάλαια στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος αποκατάστασης, συχνότερα γνωστού ως Τακτοποιήστε το 

σχέδιο; το ερέθισμα στη γερμανική βιομηχανία που προβλέπεται από την παρεκτροπή 

άλλων δυτικών πόρων Κορεατικός πόλεμος παραγωγή και η γερμανική ετοιμότητα να 

εργαστεί σκληρά για τις χαμηλές αμοιβές μέχρι την παραγωγικότητα είχε αυξηθεί. 

Αλλά το ουσιαστικό συστατικό της επιτυχίας ήταν η αναγέννηση της εμπιστοσύνης 

που παρουσιάστηκε επάνω από τις μεταρρυθμίσεις του Erhard και από το νέο 

νόμισμα. 

Ο Δυτικογερμανικός βραχίονας που άρχισε το 1950 ήταν αληθινά 

αξιοσημείωτος. Το ποσοστό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 25.0 τοις 

εκατό το 1950 και 18.1 τοις εκατό το 1951. Η αύξηση συνεχίστηκε σε ένα υψηλό 

ποσοστό για τις περισσότερες από τη δεκαετία του '50, παρά τις περιστασιακές 

επιβραδύνσεις. Μέχρι το 1960 η βιομηχανική παραγωγή είχε ανέλθει στους δύο-και-

ένας-μισούς χρόνους το επίπεδο 1950 και αρκετά πέρα από οποιουσδήποτε που τα 

Ναζί είχαν φθάσει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '30 σε όλη την Γερμανία. Το 

ΑΕΠ αυξήθηκε από τα δύο τρίτα κατά τη διάρκεια της ίδιας δεκαετίας. Ο αριθμός 
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προσώπων υιοθέτησε ανήλθε από 13.8 εκατομμύρια το 1950 σε 19.8 εκατομμύρια το 

1960, και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 10.3 τοις εκατό σε 1.2 τοις εκατό. 

Η εργασία ωφελήθηκε επίσης σε εύθετο χρόνο από το βραχίονα. Αν και οι 

απαιτήσεις αμοιβών και πληρώνουν τις αυξήσεις ήταν μέτριες καταρχάς, οι αμοιβές 

και οι μισθοί αυξήθηκαν πάνω από 80 τοις εκατό μεταξύ 1949 και 1955, που 

προφθάνουν την αύξηση. Στα Δυτικογερμανικά κοινωνικά προγράμματα δόθηκε μια 

ιδιαίτερη ώθηση το 1957, αμέσως πριν από μια εθνική εκλογή, όταν αποφάσισε να 

αρχίσει διάφορα κοινωνικά προγράμματα και να επεκτείνει η κυβέρνηση άλλων. 

Το 1957 η Δυτική Γερμανία κέρδισε έναν νέο κεντρική τράπεζα, Deutsche 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κάλεσε γενικά απλά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η οποία 

πέτυχε τα ομόσπονδα κρατίδια Deutscher τράπεζας και της δόθηκε η πολύ 

περισσότερη αρχή σε θέματα της νομισματικής πολιτικής. Εκείνο το έτος είδε επίσης 

την καθιέρωση Bundeskartellamt (Ομοσπονδιακό γραφείο καρτέλ), με σκοπό να 

αποτρέψει την επιστροφή των γερμανικών μονοπωλίων και των καρτέλ. Έξι έτη 

αργότερα, το 1963, Ομοσπονδιακή Βουλή, το χαμηλότερο σπίτι του Κοινοβουλίου 

της Γερμανίας, στην ώθηση του Erhard καθιέρωσε το Συμβούλιο των οικονομικών 

εμπειρογνωμόνων για να παρέχει τις αντικειμενικές αξιολογήσεις στις οποίες να 

βασίσει τη γερμανική οικονομική πολιτική. 

Η Δυτικογερμανική οικονομία δεν αυξήθηκε τόσο γρήγορα ή τόσο με 

συνέπεια στη δεκαετία του '60 όπως είχε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50, εν 

μέρει επειδή ένας τέτοιος άνυδρος ρυθμός δεν μπόρεσε να στηριχτεί, εν μέρει επειδή 

ο ανεφοδιασμός της φρέσκιας εργασίας από Ανατολική Γερμανία κόπηκε από Τείχος 

του Βερολίνου, χτισμένος το 1961, και εν μέρει επειδή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

έγινε διαταραγμένη για την πιθανή υπερθέρμανση και κινήθηκε αρκετές φορές για να 

επιβραδύνει το ρυθμό της αύξησης. Erhard, ο οποίος είχε πετύχει Konrad Adenauer 

σαν καγκελάριο, ψηφίστηκε από το γραφείο Δεκεμβρίου 1966, κατά ένα μεγάλο 

μέρος--αν και όχι εξ ολοκλήρου--λόγω των οικονομικών προβλημάτων της 

ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Αντικαταστάθηκε από το μεγάλο συνασπισμό που 

αποτελείται από Χριστιανοδημοκρατική ένωση (Ένωση Christlich Demokratische--

CDU), το συμβαλλόμενο μέρος αδελφών του Χριστιανική κοινωνική ένωση (Ένωση 

christlich-Soziale--CSU), και Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands--SPD) κάτω από τον καγκελάριο Kurt 

Georg Kiesinger από το CDU. 

Διά την πίεση της επιβράδυνσης, η νέα Δυτικογερμανική μεγάλη κυβέρνηση 

συνασπισμού εγκατέλειψε του Erhard ευρύ ελεύθερη οικονομία προσανατολισμός. Ο 

νέος υπουργός οικονομικών, Karl Schiller, υποστηριγμένος έντονα τη νομοθεσία που 

θα έδινε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το υπουργείο του μεγαλύτερη αρχή για να 

καθοδηγήσει την οικονομική πολιτική. Το 1967 η Ομοσπονδιακή Βουλή πέρασε το 

νόμο για την προώθηση της σταθερότητας και της ανάπτυξης, γνωστών ως Magna 

Carta από τη μεσοπρόθεσμη οικονομική διαχείριση. Εκείνος ο νόμος, ο οποίος 

παραμένει ουσιαστικά αν και ποτέ πάλι ισχύων τόσο δραστήρια όσο Schiller ο 

χρόνος, που παρέχεται για το συντονισμό ομοσπονδιακού, του εδάφους, και του 

τοπικού προϋπολογισμού προγραμματίζει προκειμένου να δοθεί στη φορολογική 

πολιτική ένας ισχυρότερος αντίκτυπος. Ο νόμος έθεσε επίσης διάφορους αισιόδοξους 

στόχους για τα τέσσερα βασικά πρότυπα από τα οποία η Δυτικογερμανική 

οικονομική επιτυχία επρόκειτο εφεξής να αξιολογηθεί: σταθερότητα νομίσματος, 

οικονομική ανάπτυξη, επίπεδα απασχόλησης, και εμπορικό ισοζύγιο. Εκείνα τα 

πρότυπα έγιναν γενικά γνωστά ως magisches Viereck, «μαγικό ορθογώνιο» ή 

«μαγικό πολύγωνο.» 
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Το Schiller ακολούθησε μια διαφορετική έννοια από του Erhard. Ήταν ένας 

από το σπάνιο Γερμανό Keynesians, και έφερε στους νέους στόχους του την 

ακλόνητη πεποίθηση ότι η κυβέρνηση είχε και την υποχρέωση και την ικανότητα να 

διαμορφώσει τις οικονομικές τάσεις και να λειάνει έξω και να αποβάλει ακόμη και 

τον επιχειρηματικό κύκλο. Ο επιλεγμένος τύπος του Schiller ήταν Globalsteuerung, ή 

σφαιρική καθοδήγηση, μια διαδικασία από την οποία η κυβέρνηση δεν θα επενέβαινε 

στις λεπτομέρειες της οικονομίας αλλά θα καθόριζε τις ευρείες οδηγίες που θα 

ενθάρρυναν τη συνεχή μη πληθωριστική αύξηση. 

Η επιτυχία του Schiller στο μεγάλο συνασπισμό βοήθησε να δώσει στο SPD 

μια εκλογική νίκη το 1969 και μια πιθανότητα να διαμορφώσει μια νέα κυβέρνηση 

συνασπισμού με Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (Freie Demokratische Partei--FDP) 

κάτω Willy Brandt. Ο συνασπισμός SPD-FDP επέκτεινε το Δυτικογερμανικό 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνοντας αισθητά το μέγεθος και το κόστος του 

κοινωνικού προϋπολογισμού. Οι κοινωνικές δαπάνες προγράμματος αυξήθηκαν κατά 

πάνω από 10 τοις εκατό ετησίως κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου μέρους της 

δεκαετίας του '70, που εισάγει στον προϋπολογισμό μια αναλλοίωτη υποχρέωση που 

μείωσε τη φορολογική ευελιξία (αν και Schiller και άλλο Keynesians θεώρησαν ότι 

θα είχε μια αντικυκλική επίδραση). Αυτό επέστρεψε για να συχνάσει Schiller καθώς 

επίσης και κάθε γερμανική κυβέρνηση από τότε. Το Schiller ο ίδιος έπρεπε να 

παραιτηθεί το 1972 όταν ήταν οι Δυτικογερμανικές και σφαιρικές οικονομίες σε μια 

μείωση και όταν όλες οι ιδέες του δεν φάνηκαν ικανές να αναβιώσουν τη 

Δυτικογερμανική ευημερία. Willy Brandt ο ίδιος που παραιτείται από δύο έτη 

αργότερα. 

Helmut Schmidt, Ο διάδοχος Brandt, ενδιαφέρθηκε έντονα για τα οικονομικά 

αλλά και αντιμετώπισε τα μεγάλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της 

δραματικής ανόδου στις τιμές του πετρελαίου του 1973-74. Το ΑΕΠ της Δυτικής 

Γερμανίας το 1975 μειώθηκε από 1.4 τοις εκατό (στις σταθερές τιμές), την πρώτη 

φορά από την ίδρυση της ΟΔΓ ότι είχε πέσει τόσο αισθητά. Το Δυτικογερμανικό 

εμπορικό ισοζύγιο έπεσε επίσης καθώς η σφαιρική απαίτηση μειώθηκε και όπως οι 

όροι του εμπορίου επιδεινώθηκαν λόγω της ανόδου στις τιμές πετρελαίου. 

Μέχρι το 1976 ο χειρότερος τελείωσε. Η Δυτικογερμανική αύξηση 

επανέλαβε, και το ποσοστό πληθωρισμού άρχισε να μειώνεται. Αν και κανένας που 

επιτεύχθηκε τα ευνοϊκά επίπεδα που είχαν έρθει να ληφθούν για δεδομένος κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του '50 και της πρόωρης δεκαετίας του '60, έγιναν αποδεκτοί 

όπως ανεκτοί μετά από την αναταραχή των προηγούμενων ετών. Schmidt άρχισε να 

μαθαίνεται ως Macher (ολοκληρωτής), και η κυβέρνηση κέρδισε την επανεκλογή το 

1976. Schmidt η επιτυχία οδήγησε τον και το συμβαλλόμενο μέρος του για να 

υποστηρίξει ότι είχαν χτίσει Modell Deutschland (το γερμανικό πρότυπο). 

Αλλά η οικονομία που γυρίζει πάλι κάτω και, παρά τις προσπάθειες να 

υποκινηθεί η αύξηση από τα κυβερνητικά ελλείμματα, που αποτυγχάνουν να 

αναβιώσει γρήγορα. Ήταν μόνο από τα μέσα του 1978 ότι Schmidt και η 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα ήταν σε θέση να φέρουν την οικονομία στην ισορροπία. 

Μετά από αυτόν, η οικονομία συνέχισε μέσω του 1979 και ενός μεγάλου μέρους του 

1980, που βοηθά Schmidt να κερδίσει την επανεκλογή το 1980. Αλλά η άνοδος 

αποδείχθηκε ανώμαλη και unrewarding, ως προβλήματα τα μέσα της δεκαετίας του 

'70 επιστρεφόμενης γρήγορα. Μέχρι τις αρχές του 1981, Schmidt αντιμετώπισε τη 

χειρότερη πιθανή κατάσταση: η αύξηση έπεσε και η ανεργία αυξήθηκε, αλλά ο 

πληθωρισμός δεν μείωσε. 
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Από το φθινόπωρο του 1982, Schmidt η κυβέρνηση συνασπισμού κατέρρευσε 

καθώς το FDP απέσυρε για να ενώσει έναν συνασπισμό που οδηγήθηκε από το 

Helmut Kohl, ο ηγέτης του CDU/CSU. Άρχισε να κατευθύνει τι κλήθηκε τον κύβο 

Wende (η στροφή ή η αντιστροφή). Η κυβέρνηση προχώρησε να εφαρμόσει τις νέες 

πολιτικές για να μειώσει τον κυβερνητικό ρόλο στην οικονομία και μέσα σε ένα έτος 

κέρδισε μια δημοφιλή ψηφοφορία υπέρ της νέας σειράς μαθημάτων. 

Μέσα στην ευρεία πολιτική της, η νέα κυβέρνηση είχε διάφορους κύριους 

στόχους: για να μειώσει το ομοσπονδιακό έλλειμμα από τις δαπάνες κοπής καθώς 

επίσης και τους φόρους, για να μειώσει τους κυβερνητικούς περιορισμούς και τους 

κανονισμούς, και για να βελτιώσουν την ευελιξία και την απόδοση της αγοράς 

εργασίας. Η κυβέρνηση έφερε επίσης εις πέρας μια σειρά μέτρων ιδιωτικοποίησης, 

πωλώντας σχεδόν DM10 δισεκατομμύριο (για την αξία των Γερμανικών Μάρκων--

δείτε το γλωσσάριο) στις μετοχές τέτοιων διαφορετικών κρατικών οργάνων όπως 

VEBA, VIAG, τη VOLKSWAGEN, τη Lufthansa, και το Σάλτζγκιτερ. Μέσω όλων 

αυτών των βημάτων, ο κρατικός ρόλος στη Δυτικογερμανική οικονομία μειώθηκε 

από 52 τοις εκατό σε 46 τοις εκατό του ΑΕΠ μεταξύ 1982 και 1990, σύμφωνα με τις 

στατιστικές Ομοσπονδιακής Τράπεζας. 

Αν και οι πολιτικές του κύβου Wende άλλαξαν τη διάθεση της 

Δυτικογερμανικής οικονομίας και επανατοποθέτησαν ένα μέτρο της εμπιστοσύνης, η 

πρόοδος ήρθε άνισα και haltingly. Κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τη 

δεκαετία του '80, των αριθμών για την αύξηση και τον πληθωρισμό βελτιωμένους 

αλλά αργά, και των αριθμών για την ανεργία μόλις που κινείται καθόλου. Υπεάρξε 

λίγη αύξηση εργασίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Όταν οι στατιστικές άλλαξαν, 

εντούτοις, ακόμα και συγκρατημένα, ήταν τουλάχιστον στη σωστή κατεύθυνση. 

Εν τούτοις, παρέμεινε επίσης αληθινό ότι η Δυτικογερμανική αύξηση δεν 

έφθασε πάλι στα επίπεδα που είχε επιτύχει τα πρώτα έτη της ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας. Είχε υπάρξει μια πτώση στο ποσοστό αύξησης από τη δεκαετία του 

'50, μια άνοδος στην ανεργία από τη δεκαετία του '60, και μια βαθμιαία αύξηση στον 

πληθωρισμό εκτός από κατά τη διάρκεια ή μετά από μιας αυστηρής μείωσης. 

Οι σφαιρικές οικονομικές στατιστικές παρουσίασαν επίσης μια πτώση στη 

Δυτικογερμανικές παραγωγή και τη ζωτικότητα. Έδειξαν ότι το Δυτικογερμανικό 

μερίδιο της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής είχε αυξηθεί από 6.6 τοις εκατό το 

1965 σε 7.9 τοις εκατό μέχρι το 1975. Δώδεκα έτη αργότερα, το 1987, εντούτοις, είχε 

πέσει σε 7.4 τοις εκατό, κατά ένα μεγάλο μέρος λόγω της πιο ταχείας ανάπτυξης της 

Ιαπωνίας και άλλων ασιατικών κρατών. Ακόμη και να προσθέσει το κατ' εκτίμηση 

ΑΕΠ της πρώην Ανατολικής Γερμανίας στην αιχμή της προτού να μην φέρει η 

ενοποίηση το all-German μερίδιο επάνω από 8.2 τοις εκατό μέχρι το 1989 και θα 

αποχωρούσε από την όλη Γερμανία με μόλις ένα μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας 

παραγωγής από τη Δυτική Γερμανία μόνο είχε φθάσει δεκαπέντε έτη σε 

προηγούμενο. 

Ήταν μόνο προς το τέλος της δεκαετίας του '80 ότι η οικονομία της Δυτικής 

Γερμανίας άρχισε τελικά να αυξάνεται γρηγορότερα. Το ποσοστό αύξησης για το 

Δυτικογερμανικό ΑΕΠ ανήλθε σε 3.7 τοις εκατό το 1988 και 3.6 τοις εκατό το 1989, 

τα πιο υψηλά επίπεδα της δεκαετίας. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε επίσης σε 7.6 

τοις εκατό το 1989, παρά μια εισροή των εργαζομένων από το εξωτερικό. Κατά 

συνέπεια, τα αποτελέσματα της πρόσφατης δεκαετίας του '80 εμφανίστηκαν να 

υπερασπίζουν τη Δυτικογερμανική επανάσταση πλευράς της προσφοράς. Οι μειώσεις 

φορολογικού ποσοστού είχαν οδηγήσει στη μεγαλύτερα ζωτικότητα και τα 
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εισοδήματα. Αν και το συσσωρευτικό δημόσιου τομέα έλλειμμα είχε πάει επάνω από 

το DM1 επίπεδο τρισεκατομμυρίων, ο δημόσιος τομέας αυξανόταν πιο αργά από 

πριν. 

Το έτος 1989 ήταν ο περασμένος χρόνος της Δυτικογερμανικής οικονομίας ως 

χωριστό και ευδιαχώριστο όργανο. Από το 1990 οι θετικές και αρνητικές 

διαστρεβλώσεις που παράγονται κοντά Γερμανική επανένωση το σύνολο μέσα, και η 

Δυτικογερμανική οικονομία άρχισαν να επανακατευθύνονται προς την οικονομική 

και πολιτική ένωση με αυτό που ήταν Ανατολική Γερμανία. Η οικονομία γύρισε 

βαθμιαία και μαζικά από τον πρώτιστα δυτικοευρωπαϊκό και σφαιρικό 

προσανατολισμό της προς μια όλο και περισσότερο έντονη συγκέντρωση στις 

απαιτήσεις και τις ευκαιρίες της ενοποίησης. 

1.2.7 Γερμανική επανένωση και η συνέπειά του 

Οι ανατολικογερμανικές και Δυτικογερμανικές οικονομίες κατά την διάρκεια 

της ενοποίησης φάνηκαν πολύ παρόμοιες. Και οι δύο επικεντρώθηκαν στη 

βιομηχανική παραγωγή, ειδικά εργαλειομηχανές, χημικές ουσίες, αυτοκίνητα, και 

κατασκευές ακρίβειας. Και είχε ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και ένα 

σημαντικό τμήμα εξαγωγής, αν και οι εξαγωγές τους ακολούθησαν κατά ένα μεγάλο 

μέρος τις αντίθετες κατευθύνσεις. Αλλά η ανατολικογερμανική οικονομία 

συγκεντρώθηκε ιδιαίτερα και καθοδηγήθηκε από ένα λεπτομερές και με νόημα 

ακριβές σύστημα προγραμματισμού, με ουσιαστικά καμία ιδιωτική ιδιοκτησία και 

χωρίς το δωμάτιο για την απόφαση ή την πρωτοβουλία. 

Την 1η Ιουλίου 1990, οι οικονομίες των δύο Γερμανιών έγιναν μια. Ήταν την 

πρώτη φορά στην ιστορία ότι μια κεφαλαιοκρατική και σοσιαλιστική οικονομία είχε 

γίνει ξαφνικά μια, και δεν υπήρξε καμία ακριβής οδηγία για τον τρόπο με τον οποίο 

θα μπορούσε να γίνει. Αντ' αυτού, υπήρξαν διάφορα προβλήματα, των οποίων του ο 

αυστηρότερος ήταν η συγκριτικά φτωχή παραγωγικότητα της πρώην 

ανατολικογερμανικής οικονομίας και οι συνδέσεις με τις καταρρέοντας σοσιαλιστικές 

οικονομίες Σοβιετική Ένωση και Ανατολική Ευρώπη. 

Ακόμη και πριν από την οικονομική ενοποίηση, η Δυτικογερμανική 

κυβέρνηση είχε αποφασίσει ότι ένας από τους πρώτους στόχους του ήταν να 

ιδιωτικοποιηθεί η ανατολικογερμανική οικονομία. Για αυτόν τον λόγο, είχε αναλάβει 

τον Ιούνιο το Treuhandanstalt (αντιπροσωπεία εμπιστοσύνης, συνήθως γνωστή ως 

Treuhand), το οποίο ήταν καθιερωμένο από την ΟΔΓ για να αναλάβει τις 

ανατολικογερμανικές εταιρίες και για να τις γυρίσει στη νέα διαχείριση μέσω της 

ιδιωτικοποίησης. Η αντιπροσωπεία υπέθεσε τα προτερήματα και τα στοιχεία του 

παθητικού περίπου 8.000 ανατολικογερμανικών επιχειρήσεων προκειμένου να αυτά 

πωληθούν στα γερμανικά και άλλους πλειοδότες. Ώσπου να απολύθηκε το Treuhand 

στο τέλος του 1994, είχε ιδιωτικοποιήσει περίπου 14.000 επιχειρήσεις. Οι πολιτικές 

του Treuhand δεν χαιρετίστηκαν παγκοσμίως, και το CEO Detlev Karsten Rohwedder 
[1]

 δολοφονήθηκε στο Ντύσελντορφ το 1991. 

Καθώς η οικονομική ενοποίηση προχώρησε, τα ζητήματα που εήταν 

αναγνωρισμένων αλλά ανεπαρκώς είχαν γίνει κατανοητά εκ των προτέρων άρχισαν 

στην επιφάνεια. Υπήρξε ογκώδης σύγχυση για τα δικαιώματα ιδιοκτησιών. 

Δεδομένου ότι το κύμα μετά από το κύμα των ναζιστικών, σοβιετικών, και πιο 

πρόσφατων απαλλοτριώσεων της ΟΔΓ είχε πραγματοποιηθεί μεταξύ 1933 και 1989, 

υπήρξε συχνά λίγη γνώση της πραγματικής ιδιοκτησίας της περιουσίας. 

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/German_reunification
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Soviet_Union
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Economic_history_of_Germany#cite_note-0
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Περισσότερες από 2 εκατομμύριο αξιώσεις στις ιδιότητες στο έδαφος της πρώην ΟΔΓ 

αρχειοθετήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, προθεσμία. Όπως περισσότεροι 

ενάγοντες προέκυψαν, με πολλές υποθέσεις νίκης στα δικαστήρια, οι πιθανοί 

επενδυτές ήταν συχνά φοβισμένοι μακριά. 

Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι οι ανατολικογερμανικές δαπάνες παραγωγής 

ήταν πολύ υψηλές. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες Ανατολικογερμανικό σημάδι 

Γερμανικό μάρκο συχνά κράτησε εκείνες τις δαπάνες υψηλές, όπως οι πρόωρες 

διαπραγματεύσεις αμοιβών, οι οποίες οδήγησαν στις αμοιβές πολύ επάνω από το 

επίπεδο παραγωγικότητας. Οι δυτικές γερμανικές εταιρίες το βρήκαν ευκολότερο και 

φτηνότερο να εξυπηρετήσουν τις νέες ανατολικές γερμανικές αγορές τους με την 

επέκταση της παραγωγής στις δυτικές εγκαταστάσεις. 

Ένα τρίτο πρόβλημα ήταν ότι η ανεπαρκής υποδομή έγινε επίσης ένα 

πρόβλημα για πολλούς πιθανούς επενδυτές. Η τηλεφωνική υπηρεσία βελτιώθηκε 

μόνο πολύ αργά. Πολλοί επενδυτές παραπονέθηκαν επίσης για τις ενεργειακές 

ελλείψεις, όπως πολλοί ανατολικογερμανικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος διακόπηκαν για ασφάλεια και άλλους λόγους. Οι δρόμοι και πιέζουν έπρεπε 

να επανοικοδομηθούν ουσιαστικά επειδή τόσο άσχημα ήταν διατηρημένων. 

Εκτός από αυτά τα πρακτικά προβλήματα, υπήρξε επίσης ένα βαθύ πολιτικό 

δίλημμα που κρύφτηκε κάτω από την ολόκληρη διαδικασία της ενοποίησης. Από την 

αρχή, είχε υπάρξει μια ολέθρια σύνδεση μεταξύ των προηγούμενων και πιό 

πρόσφατων φάσεων της ανατολικογερμανικής μετάβασης σε μια ελεύθερης αγοράς 

οικονομία. Πολιτικές που υπολογίζονται για να καταστήσουν την αρχική ρύθμιση 

όσο το δυνατόν πιό ανώδυνη την παρακωλυμένες μακροπρόθεσμες αύξηση και την 

ευημερία. Η πραγματική οικονομική αποδοτικότητα θα μπορούσε μόνο να επιτευχθεί 

από την άδεια και τις αναγκάζοντας ακόμη και ιδιαίτερες άμεσες εξαρθρώσεις, ενώ 

προσωρινός μόλυβδος δυνάμεων συμβιβασμών στα μόνιμα δομικά φορτία. 

Εντούτοις, οι υπερβολικές διασπάσεις θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την 

οικονομική και πολιτική σταθερότητα που απαιτήθηκε για μια ομαλή διαδικασία 

ενοποίησης και η δύναμη αναγκάζει επίσης τα ρεύματα Ανατολικογερμανών για να 

κινήσει τη δύση. Η κυβέρνηση δεν ήταν ποτέ ικανή να λύσει αυτό το δίλημμα. Όταν 

αναγκάστηκε να επιλέξει, επέλεξε συνήθως την ακριβότερη και πιο αργή σειρά 

μαθημάτων για να ενθαρρύνει τα πρόσωπα για να μείνει στην ανατολή. 

Παρά αυτά τα προβλήματα, η διαδικασία της ενοποίησης κινήθηκε μπροστά, 

αν και αργά. Treuhand, επάνδρωσε σχεδόν εξ ολοκλήρου από Γερμανούς από τη 

δύση, έγινε η εικονική κυβέρνηση της ανατολικής Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια 

ιδιωτικοποίηση, η αντιπροσωπεία αποφάσισε ποιες επιχειρήσεις θα ζούσαν και 

όποιος θα πέθαινε, ο οποίος οι κοινότητες θα αναπτύσσονταν και που θα ζάρωνε, και 

που τα ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια θα ήταν ακμάζοντα και που. Αποφάσισε 

επίσης ποιος μπόρεσε ή δεν να αγοράσει τις ανατολικές εταιρίες ή τις υπηρεσίες. 

Είτε σωστός είτε όχι, οι εκθέσεις ενέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων 

ετών ενοποίησης ότι οι ξένες επιχειρήσεις καλύπτονταν προσεκτικότερα και 

skeptically από τις γερμανικές εταιρίες ακόμη και δεδομένου ότι καλούνταν για να 

επενδύσουν. Λιγότερο από 5 τοις εκατό όλης της επένδυσης στην ανατολική 

Γερμανία ήταν μη Γερμανός, και το μεγαλύτερο μέρος αυτής ήταν από τις 

επιχειρήσεις με τις θυγατρικές στη Δυτική Γερμανία που τους επέκτειναν στην 

ανατολή. Οι Ιάπωνες δεν επένδυσαν, αν και είχαν εκφράσει νωρίτερα κάποιο 

ενδιαφέρον, και τα γραφεία Treuhand που καθιερώθηκε στη Νέα Υόρκη και το Τόκιο 

βρήκαν λίγους επενδυτές. 

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/East_German_mark
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Deutsche_Mark
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Treuhand
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Privatization
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Όπως η δύναμη έχει αναμεθεί, η οικονομία της ανατολικής Γερμανίας πήγε σε 

ένα βαθύ και ορμητικό κατρακύλισμα αμέσως μετά από τη ενοποίηση. Μέσα σε ένα 

έτος μετά από τη ενοποίηση, ο αριθμός ανέργων αυξήθηκε επάνω από 3 

εκατομμύρια. Η βιομηχανική παραγωγή στην ανατολική Γερμανία μειώθηκε στο 

λιγότερο από μισό προηγούμενο ποσοστό, και το συνολικό περιφερειακό προϊόν 

έπεσε precipitously μέσω του 1991. Μια εκτίμηση ήταν ότι το 1991 η ολόκληρη 

παραγωγή της ανατολικής Γερμανίας ανήλθε σε λιγότερο από 8 τοις εκατό αυτός της 

Δυτικής Γερμανίας. 

Επειδή η διαδικασία της ενοποίησης ρυθμίστηκε από τα πρόσωπα από τη 

Δυτική Γερμανία, οι νέες ανατολικές εταιρίες ήταν συνήθως υποκαταστήματα των 

δυτικών εταιριών, και ακολούθησαν τα δυτικά σχέδια ιδιοκτησίας και διαχείρισης. Η 

συμμετοχή τράπεζας έγινε συνήθης, ειδικά επειδή οι μεγάλες τράπεζες της 

Φρανκφούρτης υπέθεσαν τα προτερήματα της πρώην ανατολικογερμανικής κρατικής 

τράπεζας, και οι περισσότερες ανατολικές εταιρίες όφειλαν έτσι τα χρήματα σε 

εκείνες τις τράπεζες της Φρανκφούρτης. Οι τράπεζες εγκατέστησαν τους 

αντιπροσώπους τους στους πίνακες των νέων εταιριών και ανέλαβαν μερικές 

εποπτικές λειτουργίες--είτε άμεσα είτε μέσω του ελέγχου από τις δυτικές εταιρίες με 

την αντιπροσώπευση τραπεζών. Το Treuhand είχε τις στενές επαφές με τις δυτικές 

γερμανικές τράπεζες. Πολλοί από τους υπαλλήλους του προήλθαν από εκείνες τις 

τράπεζες και προγραμμάτισαν να επιστρέψουν στις εργασίες τους στις τράπεζες. 

Λόγω αυτών των περιστάσεων, η ιδιωτική επένδυση και η οικονομική 

ανάπτυξη ήρθαν στην ανατολική Γερμανία σε ένα σχετικά αργό ποσοστό. Λίγο νέο 

δικαιοσύνης ροή κεφαλαίου μέσα. Η επένδυση κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών 

ενοποίησης ήταν μόνο 1 τοις εκατό του all-German ΑΕΠ, όταν πολύ περισσότερο 

ήταν αναγκαία άλμα-έναρξη η οικονομία της ανατολικής Γερμανίας. Ένα μεγάλο 

μέρος της επένδυσης ήταν για την αγορά των ανατολικών γερμανικών επιχειρήσεων, 

όχι ακόμα για την αποκατάστασή τους. Πολλές δυτικές γερμανικές εταιρίες αγόρασαν 

τις ανατολικές εταιρίες σε εφεδρική βάση, σιγουρεμένος θα μπορούσαν να 

παραγάγουν στην ανατολή όταν ήρθε ο καιρός και πληρώνοντας αρκετές αμοιβές για 

να ικανοποιήσει το Treuhand αλλά αρχική παραγωγή. Πολλοί άλλοι, συμπερίληψη 

Daimler-Benz, δεν συνάντησε ακόμη και τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει όταν 

αγόρασαν τις ανατολικές γερμανικές εταιρίες από το Treuhand. Κατά συνέπεια, η 

δυτική γερμανική ιδιωτική επένδυση δεν ήταν αρκετά ισχυρή να ωθήσει την 

ανατολική γερμανική οικονομία. 

Δεδομένου ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια καθυστέρησαν, και εν μέρει επειδή 

εκείνα τα κεφάλαια καθυστέρησαν, επενδύσεις και δαπάνες ομοσπονδιακών 

προϋπολογισμών άρχισε στην ανατολική Γερμανία σε ένα με συνέπεια υψηλό 

ποσοστό. Τα κυβερνητικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά για δύο λόγους: 

προγράμματα επένδυσης υποδομής (οι δρόμοι, γεφυρώνουν, πιέζουν, et ainsi de suite 

και τα λοιπά), και εισοδηματική συντήρηση (αποζημίωση ανεργίας, κοινωνική 

ασφάλιση, και άλλες κοινωνικές δαπάνες). Τα έργα υποδομής στήριξαν τα επίπεδα 

απασχόλησης, και τα προγράμματα εισοδηματικής συντήρησης στήριξαν το 

εισόδημα. Αλλά κανένας δεν είχε μια πρόωρη εξόφληση αύξησης. 

Αν και το ακριβές επίπεδο γερμανικών επίσημων δαπανών στην ανατολική 

Γερμανία είναι δύσκολο να υπολογιστεί επειδή τα κεφάλαια που ιδιοποιούνται στη 

δύναμη ενός έτους έχουν ξοδευτεί σε άλλο, είναι αναμφισβήτητη ότι η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση που χρησιμοποιείται καλά άνω των DM350 δισεκατομμύριο στην 

ανατολική Γερμανία κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ετών μετά από την 

οικονομική, ή νομισματική, ενοποίηση. Μετά από το 1992 αυτή η απαίτηση έχει 

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Daimler-Benz
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συνεχιστεί σε ετήσιο επίπεδο γύρω από DM150 δισεκατομμύριο, έτσι ώστε το ποσό 

των ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων που τίθενται στην ανατολική Γερμανία κατά 

τη διάρκεια της μισό-δεκαετίας μεταξύ της νομισματικής ενοποίησης το 1990 και του 

τέλους του 1995 θα ανερχόταν πιθανώς σε τουλάχιστον DM750 δισεκατομμύριο και 

ίσως τόσο όσο και DM850 δισεκατομμύριο. Μεταξύ του ενός πέμπτου και της ένας 

τέταρτο εκείνων των κεφαλαίων ήταν ιδιωτικός, και το υπόλοιπο ήταν κυβερνητικά 

κεφάλαια. Αυτό αποτέλεσε μια έγχυση των χρημάτων εξωτερικών όψεων περίπου 

DM50,000 για κάθε κάτοικο της ανατολικής Γερμανίας, ένα πολύ μεγαλύτερο 

επίπεδο βοήθειας από προβλεμμένο για οποιαδήποτε άλλη περιοχή που ήταν πίσω 

από την κουρτίνα σιδήρου και ένα σημείο της γερμανικής αποφασιστικότητας να 

παρουσιαστεί η ανατολική Γερμανία στα δυτικά επίπεδα όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. 

Καθώς η ανατολική Γερμανία πήγε σε μια βαθιά υποχώρηση κατά τη διάρκεια 

της πρώτης φάσης ενοποίησης, η δυτική γερμανική οικονομία πήγε σε έναν μικρό 

βραχίονα. Το δυτικό γερμανικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε ένα ποσοστό 4.6 τοις εκατό για το 

1990, που απεικονίζουν τη νέα απαίτηση από την ανατολική Γερμανία. Το 

υψηλότερο ποσοστό αύξησης ήρθε κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του 

1990, αλλά η αύξηση συνεχίστηκε μόνο σε έναν ελαφρώς πιο αργό ρυθμό στις αρχές 

του 1991. Οι τιμές, εντούτοις, παρέμειναν σχετικά σταθερές επειδή το κόστος ζωής 

αυξήθηκε σε μόνο 2.8 τοις εκατό παρά μερικές υψηλές τακτοποιήσεις αμοιβών σε 

μερικές βιομηχανίες. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, από 28.0 

εκατομμύριο έως 28.7 εκατομμύρια, και το ποσοστό ανεργίας βύθισε σε 7.2 τοις 

εκατό. Ειδικότερα, ο αριθμός εγγραμμένων ανέργων στη Δυτική Γερμανία μειώθηκε 

μόνο κατά περίπου 300.000, δείχνοντας ότι τουλάχιστον οι μισές από τις νέες θέσεις 

στη Δυτική Γερμανία είχαν ληφθει από τα πρόσωπα που είχαν κινηθεί προς ή 

αντάλλασσαν από την ανατολική Γερμανία. 

Η δραματική βελτίωση στους δυτικούς γερμανικούς αριθμούς προέκυψε από 

το άνοιγμα στην ανατολική Γερμανία μιας μεγάλης νέας αγοράς 16 εκατομμύριο 

ατόμων και της ταυτόχρονης διαθεσιμότητας πολλών νέων εργαζομένων από την 

ανατολική Γερμανία. Πολλοί ανατολικοί δεν θέλησαν τα κακής ποιότητας αγαθά 

παραχθέντα στο σπίτι, προτιμώντας τα δυτικά καταναλωτικά προϊόντα και τα 

τρόφιμα. Επιπλέον, πολλοί ανατολικοί έρχονταν στη δύση να εργαστούν. Μέχρι το 

τέλος του 1990, τόσο πολλοί όπως 250.000 αντάλλασσαν για να λειτουργήσουν στη 

δύση, και εκείνος ο αριθμός υπολογίστηκαν για να έχουν αυξηθεί σε 350.000 ή 

ακόμα και 400.000 από τα μέσα του 1991. 

Αυτό σήμανε ότι η Δυτική Γερμανία όχι μόνο είχε μια απέραντη νέα αγορά 

αλλά και μια αύξηση πάνω από 1 τοις εκατό στο εργατικό δυναμικό της, μια τόσο 

αιχμηρή αύξηση όσο από τις ημέρες του οικονομικού θαύματος. Αύξησε επίσης την 

κύρια βάση του επειδή οι ανατολικές γερμανικές καταθέσεις τοποθετήθηκαν στις 

δυτικές γερμανικές τράπεζες που είχαν έρθει ανατολικά και επειδή εκείνες οι 

καταθέσεις κινήθηκαν πίσω στην κεντρική γερμανική χρηματιστική αγορά στη 

Φρανκφούρτη. 

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έγινε για τρία στοιχεία του ξαφνικού βραχίονα: οι 

ξαφνικές οικονομικές μετατοπίσεις μεταξύ της ανατολής και της δύσης, οι οποίες 

οδήγησαν σε ένα άλμα στον ανεφοδιασμό χρημάτων κυβερνητικά ελλείμματα ως 

αποτέλεσμα των μεγάλων δαπανών στην ανατολική Γερμανία και τα ενδεχομένως 

πληθωριστικά αποτελέσματα ενός γρήγορου ποσοστού αύξησης στη δύση. Η τράπεζα 

προειδοποίησε ότι τα επιτόκια θα έπρεπε να παραμείνουν υψηλά για να κρατήσουν 

τις αυξήσεις τιμών υπό έλεγχο. Η τράπεζα αύξησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια 
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αισθητά μέσω του 1991 και του 1992, με το μέσο ποσοστό βραχυπρόθεσμου 

ενδιαφέροντος αναρριμένος από 7.1 τοις εκατό το 1989 σε 8.5 τοις εκατό το 1990, σε 

9.2 τοις εκατό το 1991, και σε 9.5 τοις εκατό το 1992. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

επέτρεψε στα ποσοστά για να αρχίσει μόνο το 1993--σε 7.3 τοις εκατό--όταν 

θεώρησε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είχαν περιληφθει από τα υποχωρητικά 

αποτελέσματα της πιστωτικής συμπίεσης. 

Δεδομένου ότι οι πολιτικές της Ομοσπονδιακής Τράπεζας άρχισαν να 

παίρνουν τη λαβή, η αύξηση επιβράδυνε στη Δυτική Γερμανία, από 4.2 τοις εκατό το 

πρώτο τρίμηνο του 1991 σε 0.8 τοις εκατό το τελευταίο τρίμηνο του 1992. Για όλο το 

1992, το δυτικό γερμανικό ποσοστό αύξησης ήταν 1.5 τοις εκατό, μια πτώση από το 

ποσοστό 3.7 τοις εκατό 1991 και ακόμα περισσότερος από το ποσοστό 4.6 τοις εκατό 

1990. Το ανατολικό γερμανικό ποσοστό αύξησης ήταν 6.1 τοις εκατό κατά τη 

διάρκεια του 1992, αρκετά κάτω από τα 7 τοις εκατό στο ποσοστό αύξησης 10 τοις 

εκατό που προσδοκήθηκε αρχικά για την περιοχή. Ο αριθμός υιοθετημένος στη 

Δυτική Γερμανία ενέπεσε για πρώτη φορά σε δέκα έτη, από 89.000 άτομα. 

Παρά την επιβράδυνση, κατά τη διάρκεια του 1992 η γερμανική οικονομία 

έφθασε σε ένα κύριο σημείο των ειδών. Με την προσθήκη της ανατολικής 

γερμανικής παραγωγής, το ΑΕΠ της Γερμανίας αυξήθηκε για πρώτη φορά επάνω από 

DM3 το τρισεκατομμύριο. Από εκείνο το σύνολο, τα νέα ομόσπονδα κρατίδια 

συνέβαλαν ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν DM231 δισεκατομμύριο, ή 7.7 τοις 

εκατό. Εντούτοις, το σύνολο των γερμανικών ανέργων έφθασε επίσης σε έναν αριθμό 

αρχείων, 4 εκατομμύρια. Τα δύο τρίτα εκείνου του αριθμού ήταν άνεργα στη Δυτική 

Γερμανία το άλλο ένα τρίτο ήταν άνεργο στην ανατολική Γερμανία. Η ανατολική 

Γερμανία συνέβαλε περισσότερο στην ανεργία απ'ό, τι στην παραγωγή. 

Η κατάθλιψη του 1992 συνεχίστηκε στο 1993, έτσι ώστε η οικονομία 

καταχώρησε πραγματικά ένα αρνητικό ποσοστό αύξησης -1.2 τοις εκατό. Μέχρι το 

1994, εντούτοις, μετά από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα χαμήλωνε τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια για κατά τη διάρκεια ενός έτους, γερμανική αύξηση που επαναλήφθηκε σε 

ένα ετήσιο ποσοστό περίπου 2.4 τοις εκατό, αλλά η ανεργία μειώθηκε μόνο πολύ 

αργά παρά uptrend στην αύξηση ΑΕΠ. Αναμενόταν ότι η ισχυρότερη αύξηση θα 

άρχιζε τους αριθμούς ανέργων μέχρι το 1995 και ότι η Γερμανία θα επέστρεφε στη 

μεταπολεμική πορεία της προς την ευημερία. Αλλά η απορρόφηση της ανατολικής 

Γερμανίας, και οι μέθοδοι από τις οποίες ήταν ολοκληρωμένη, είχαν εξαναγκάσει μια 

υψηλή τιμή σε την όλη Γερμανία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Ανασκόπηση βιβλιογραφίας  

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της θεωρίας στην 

οποία βασίζεται η παρούσα εργασία, δηλαδή στην μελέτη και τον προσδιορισμό της 

ανεργίας και του πληθωρισμού και των έμμεσων παραγόντων που τους επηρεάζουν. 

Αρχικά θα γίνει μία ανασκόπηση της θεωρητικής βιβλιογραφίας, με έμφαση στους 

ορισμούς και τα είδη της ανεργίας και του πληθωρισμού. Στη συνέχεια, θα 

προχωρήσουμε στην ανασκόπηση της εμπειρικής βιβλιογραφίας που 

συμβουλευτήκαμε για αυτή την εργασία. 

 

2.1 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 

 
Η ανεργία και ο πληθωρισμός θεωρούνται δύο από τα σημαντικότερα 

οικονομικά προβλήματα που κατά καιρούς απειλούν την ευημερία και την εύρυθμη 

λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Η επιδίωξη μείωσης της έντασης του ενός, 

συνήθως μεγαλώνει την ένταση του άλλου, όμως υπάρχουν χώρες που έχουν 

καταφέρει να απαλλαγούν και από τους δύο αυτούς παράγοντες για σχετικά μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Η σοβαρότητα των προβλημάτων αυτών μας οδηγεί στην 

ανάγκη μελέτης των δύο φαινομένων και των παραγόντων που τα προσδιορίζουν. 

Πρώτα θα εξετάσουμε το φαινόμενο της ανεργίας δίνοντας τον ορισμό της και 

αναφέροντας κάποια είδη ανεργίας. 

2.1.1 Ανεργία 

Κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος πληθυσμού. Για λόγους 

οικονομικής ανάλυσης ο πληθυσμός διακρίνεται σε οικονομικά ενεργό και σε 

οικονομικά μη ενεργό. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό 

δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς 

εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. Τα άτομα εκείνα τα οποία δεν 

μπορούν να εργαστούν, για παράδειγμα, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς, 

στρατιώτες κ.α., δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης τα άτομα μπορούν να 

εργαστούν, αλλά για διάφορους λόγους δε θέλουν, για παράδειγμα, τεμπέληδες, δεν 

ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν ή δε 

θέλουν να εργαστούν αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. 

          Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους οι οποίοι 

εργάζονται και ονομάζονται απασχολούμενοι και σε εκείνους οι οποίοι δεν 

εργάζονται και είναι άνεργοι. Με βάση τις παραπάνω διακρίσεις μπορούμε να 

δώσουμε τους εξής ορισμούς : 

          Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία μπορούν και θέλουν 

να εργαστούν. 

          Απασχολούμενοι είναι τα άτομα τα οποία εργάζονται (φυσικά εξ ορισμού 

θέλουν και μπορούν να εργαστούν). 

          Άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν 

μπορούν να βρουν απασχόληση. 
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Είναι φανερό ότι το άθροισμα των απασχολούμενων και των ανέργων είναι ίσως με 

το εργατικό δυναμικό. 

 Μέτρηση της ανεργίας   

Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος, για 

παράδειγμα, χιλιάδες άνεργοι. Η σημασία όμως του αριθμού αυτού εξαρτάται από το 

μέγεθος του εργατικού δυναμικού. Γι αυτό η ανεργία μετράτε ως ποσοστό επί τοις 

εκατό (%)του εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα, 8%. 

                     

          Ποσοστό ανεργίας =  

 Το ποσοστό της ανεργίας μπορεί να διαφέρει από περίοδο σε περίοδο, καθώς 

μεταβάλλεται το απόλυτο μέγεθος της ανεργίας ή του εργατικού δυναμικού ή και των 

δύο (αλλά με διαφορετικό ρυθμό). 

 Είδη ανεργίας    

Υπάρχουν τέσσερα είδη ή κατηγορίες ανεργίας : η εποχιακή ανεργία,  η ανεργία 

τριβής, η διαρθρωτική ανεργία και η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης (ή κεϋνσιανή 

ανεργία). 

 Εποχιακή ανεργία  

Πολλές επιχειρήσεις, π.χ. οι αγροτικές και οι τουριστικές, παρουσιάζουν 

συστηματικές μεταβολές στην παραγωγική τους δραστηριότητα κατά τη 

διάρκεια του έτους. Οι μεταβολές της παραγωγής συνοδεύονται από 

αντίστοιχες μεταβολές της απασχόλησης  εργατικού δυναμικού και συνεπώς, 

από μεταβολές της ανεργίας. Αυτή η ανεργία ονομάζεται εποχιακή. 

Χαρακτηριστικά της εποχιακής ανεργίας είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε 

χρόνο και είναι προσωρινή και μικρής σχετικά διάρκειας. 

 Ανεργία τριβής 

Ανεργία τριβής είναι εκείνη η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς 

να απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για 

τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική 

εξειδίκευση. Η  ανεργία τριβής οφείλεται στην αδυναμία των εργατών  να 

εντοπίσουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία 

των επιχειρήσεων  να εντοπίσουν τους άνεργους εργάτες. Επίσης, μπορεί να 

οφείλεται στη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της περιοχής όπου υπάρχει 

ανεργία και αυτής όπου υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας. Γενικότερα 

οφείλεται στην έλλειψη ενός επαγγελματικού συστήματος πληροφοριών για 

ύπαρξη ανέργων και επιχειρήσεων με κενές θέσεις εργασίας. 

 Διαρθρωτική ανεργία 

Όταν σε μια οικονομία υπάρχουν άνεργοι και  κενές θέσεις εργασίας, αλλά 

οι  άνεργοι δεν μπορούν να απασχοληθούν στις υπάρχουσες κενές θέσεις, 
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επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα  στα προσόντα και την εξειδίκευση 

των ανέργων και σε αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων, 

η ανεργία αυτή ονομάζεται διαρθρωτική. Οφείλεται σε τεχνολογικές 

μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και αχρηστεύουν άλλα, 

και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση 

ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση άλλων. Όπως είναι 

φανερό, η διαρθρωτική ανεργία δημιουργείται από την δυσαναλογία που 

υπάρχει προσφοράς και ζήτησης των διαφόρων ειδικεύσεων. Η μείωσή της 

απαιτεί επανεκπαίδευση των ανέργων, ώστε να αποκτήσουν τις ειδικεύσεις 

στις οποίες υπάρχει έλλειψη. Διαφορετικά, η διαρθρωτική ανεργία μπορεί να 

είναι μεγάλης διάρκειας. 

 Κεϋνσιανή ανεργία 

Η ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης ονομαζόμενη και κεϋνσιανή ανεργία, 

είναι εκείνη που προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας 

στις φάσεις της καθόδου  και της ύφεσης του οικονομικού κύκλου. Πρόκειται, 

δηλαδή, για αδυναμία της συνολικής ζήτησης της οικονομίας να απορροφήσει 

τη συνολική προσφορά του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία αυτή έχει 

κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται, και η διάρκειά της εξαρτάται 

από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. 

 Συνέπειες ανεργίας 

Η ανεργία έχει τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες.  

1
ο
. Αποτελεί απώλεια παραγωγικών δυνάμεων, δηλαδή της εργασίας των ανέργων, η 

οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία. 

2
ο
. Σημαίνει απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του. 

3
ο
. Επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της παροχής των επιδομάτων 

ανεργίας προς τους ανέργους. 

Φυσικά οι συνέπειες της ανεργίας είναι ευρύτερες, γιατί η κατάσταση της 

ανεργίας μπορεί να είναι εξαιρετικά επώδυνη για τον άνεργο και την οικογένειά του 

αφού, εκτός από την έλλειψη εισοδήματος, μειώνει την κοινωνική θέση, δημιουργεί 

προβλήματα αυτοσεβασμού, οικογενειακών τριβών κ.α. Με άλλα λόγια, πέρα από τις 

οικονομικές συνέπειες, η  ανεργία δημιουργεί σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.  

 Καταπολέμηση της ανεργίας     

Η καταπολέμηση ή η μείωση της ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό 

φαίνεται και από εμπειρική παρατήρηση. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία 

10 χρόνια το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 10%, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία 5 

χρόνια είναι γύρω στο 10%. 

Τα μέτρα που παίρνουν οι διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της 

ανεργίας είναι δύο γενικών κατηγοριών, δηλαδή μέτρα αύξησης της συνολικής 

ζήτησης και μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης του εργατικού 

δυναμικού. Τα  μέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης είναι δημοσιονομικά και 

νομισματικά. Τα δημοσιονομικά μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως  αύξηση των κρατικών 
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δαπανών για δημόσια έργα και προώθηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Σκοπός 

αυτών των έργων είναι η άμεση αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Τα 

νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στη  μείωση του επιτοκίου, με σκοπό την ενίσχυση 

των ιδιωτικών επενδύσεων, της παραγωγής και, συνεπώς της απασχόλησης. Τα 

δημοσιονομικά και τα νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση της συνολικής 

ζήτησης και, συνεπώς, στη μείωση της ανεργίας που οφείλεται στην ανεπάρκεια της 

ζήτησης , δηλαδή της κεϋνσιανής  ανεργίας. 

Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν σκοπό να 

διευκολύνουν τους ανέργους στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και 

ειδικεύσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες, προκειμένου να απασχοληθούν 

στις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας. Είναι φανερό ότι τα μέτρα έχουν στόχο τη 

μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.  

2.1.2 Πληθωρισμός 

Ένα από τα σοβαρότητα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια οι 

περισσότερες από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, και το οποίο ορισμένες 

αντιμετωπίζουν ακόμη, είναι το πρόβλημα του πληθωρισμού. Ως πληθωρισμός 

ορίζεται η τάση για συνεχή άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών. 

Συνεπώς, πληθωρισμός δε σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο τιμών, αλλά ένα  συνεχώς 

ανερχόμενο επίπεδο τιμών. Η ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των τιμών (ή του 

δείκτη τιμών) μέσα σε μια ορισμένη χρονική περίοδο ονομάζεται ρυθμός  

πληθωρισμού. Έτσι, όταν λέμε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 5%, εννοούμε ότι το 

επίπεδο των τιμών του τρέχοντος έτους είναι 5% υψηλότερο από αυτό του 

προηγούμενου έτους. 

Δηλαδή ορίζουμε τον Πληθωρισμό ως το φαινόμενο της συνεχούς ανόδου του 

γενικού επιπέδου τιμών. Από τον ορισμό αυτό, συμπεραίνεται ότι στην περίπτωση 

που παρατηρηθεί μοναδική αύξηση των τιμών και μετέπειτα σταθεροποίησή της, δε 

μπορεί κάποιος να μιλάει για πληθωρισμό. Επίσης, ο ορισμός αναφέρεται στην 

αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι 

αυξάνεται η τιμή των προϊόντων. Είναι επομένως δυνατόν να έχουμε πληθωρισμό και 

οι τιμές κάποιων αγαθών να μειώνονται. 

 Συνέπειες του πληθωρισμού 

 Ο  πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του 

οικονομικού συστήματος  και ασκεί σημαντικές επιδράσεις σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. Θα αναφερθούμε στις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει ο πληθωρισμός στη 

διανομή  του εισοδήματος. 

     Το πραγματικό εισόδημα ενός ατόμου ή μιας οικονομίας εξαρτάται από το 

ονομαστικό, δηλαδή το χρηματικό εισόδημα, και από το επίπεδο των τιμών, επειδή: 

  

          Πραγματικό εισόδημα =  
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Όταν αυξάνεται το επίπεδο των τιμών, το πραγματικό εισόδημα μειώνεται και 

αντίστροφα.  

           1)   Σταθερά χρηματικά εισοδήματα  

Είναι φανερό ότι ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το 

χρηματικό του εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από 

το ρυθμό του πληθωρισμού, γιατί σε αυτήν την περίπτωση μειώνεται το 

πραγματικό τους εισόδημα και, κατά συνέπεια, το βιοτικό τους επίπεδο. Τα 

άτομα αυτά είναι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί και γενικά οι υπάλληλοι, που ο 

μισθός τους δεν αναπροσαρμόζεται συχνά. Αντίθετα,  ο πληθωρισμός ευνοεί, 

ή τουλάχιστον δεν πλήττει, τα άτομα που το εισόδημα τους προέρχεται από 

κέρδη, γιατί τα κέρδη συνήθως αυξάνονται μαζί με τον πληθωρισμό. Αξίζει 

να σημειώσουμε ότι πολλές κατηγορίες μισθωτών μπορεί να προφυλάσσονται 

από τον πληθωρισμό με ρήτορες για αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

(ΑΤΑ). Αυτό σημαίνει ότι το συμβόλαιο εργασίας περιλαμβάνει και έναν όρο 

(ρήτρα) για  αυτόματη αύξηση των αποδοχών ίση με το ρυθμό πληθωρισμού. 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν επέρχεται μείωση της αγοραστικής δύναμης. 

           2)   Αποταμιευτές  

Ο  πληθωρισμός μειώνει την αξία των αποταμιευτών. Τα άτομα που 

πλήττονται περισσότερο είναι οι μικροί αποταμιευτές που δεν έχουν 

δυνατότητα έγκαιρης και ασφαλούς επένδυσης των χρημάτων τους. Είναι 

φανερό ότι ο πληθωρισμός αποτελεί αντικίνητρο για αποταμίευση. Έτσι, σε 

περιόδους έντονου πληθωρισμού αυξάνεται η κατανάλωση και μειώνεται η 

αποταμίευση.  

           3)   Δανειστές και χρεώστες  

Ο  πληθωρισμός τείνει να ευνοεί αυτούς που δανείζονται και να 

ζημιώνει αυτούς που δανείζουν. Παράδειγμα: Έστω ένας δανείζεται 100 

ΕΥΡΩ για ένα χρόνο με επιτόκιο 10%. Αν στο τέλος του έτους που θα πρέπει 

να εξοφληθεί το δάνειο το επίπεδο των τιμών έχει αυξηθεί κατά 25%, τότε η 

πραγματική αξία των 100 ΕΥΡΩ που επιστρέφονται θα είναι (100/1.25) =80 

ΕΥΡΩ. Αν λάβουμε υπόψη μας και τον τόκο είναι ( (110/1.25)= 88 ΕΥΡΩ). 

Στην ουσία έχει γίνει μεταβίβαση  αγοραστικής δύναμης από τον πιστωτή στο 

χρεώστη, ποσού 22 ΕΥΡΩ (110 - 88). 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω μεταβίβαση  αγοραστικής 

δύναμης από τους πιστωτές στους χρεώστες πραγματοποιείται μόνο, αν δεν 

αναμένεται ή δεν προβλέπεται  πληθωρισμός. Αν, όμως, ο πληθωρισμός είναι 

αναμενόμενος, που είναι και συνήθης περίπτωση, τότε μπορεί να ληφθεί 

υπόψη στον καθορισμό του επιτοκίου. Έτσι, αν στο παράδειγμά μας το 

επιτόκιο αυξηθεί κατά το ρυθμό του πληθωρισμού, δηλαδή γίνει 35%, ο 

πιστωτής στο τέλος του έτους θα πάρει 135 ευρώ των οποίων η πραγματική 

αξία θα 108 ευρώ. Άρα το επιτόκιο καλύπτει τουλάχιστον  το ρυθμό 

πληθωρισμού.  Αν ο δανειστής ήθελε να πάρει στο τέλος του χρόνου 110 

ευρώ σε σταθερές τιμές, τότε το επιτόκιο πρέπει να γίνει 37,5%. 
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                    Ώστε   

 Τα αίτια του πληθωρισμού  

Οι οικονομολόγοι διακρίνουν διάφορα είδη πληθωρισμού που αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές απόψεις για τα αίτια που τον προκαλούν. Θα δώσουμε τα βασικά 

σημεία των δύο πιο σημαντικών απόψεων που αναφέρονται στον πληθωρισμό 

ζήτησης και  στον πληθωρισμό κόστους. 

                                     i.   Πληθωρισμός ζήτησης  

Κατά την άποψη αυτή ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα 

υπερβάλλουσας ζήτησης. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, καθώς η 

οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, αρχίζουν να 

δημιουργούνται στενότητες στην αγορά ορισμένων παραγωγικών 

συντελεστών, με συνέπεια την αύξηση της  τιμής τους. Η αύξηση της  τιμής 

των παραγωγικών συντελεστών προκαλεί αύξηση του κόστους παραγωγής 

και, επομένως,  αύξηση της  τιμής των προϊόντων. Όταν η οικονομία φτάσει 

στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, παραπέρα αύξηση της συνολικής 

ζήτησης είναι εξ ορισμού πληθωριστική, εφόσον δεν αυξάνεται η παραγωγή.  

           ii.  Πληθωρισμός κόστους 

Η άποψη ότι ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα υπερβάλλουσας 

ζήτησης δεν εξηγεί γιατί υπάρχει πληθωρισμός και σε περιόδους χαμηλής 

σχετικά ζήτησης, δηλαδή σε περιόδους ανεργίας και μείωσης εισοδήματος. Ο  

πληθωρισμός κόστους τονίζει το ρόλο των εργατικών σωματείων και τη 

δύναμη ολιγοπωλίων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα εργατικά σωματεία ή 

ορισμένα από αυτά έχουν αρκετή δύναμη, ώστε να μπορούν να πετυχαίνουν 

αυξήσεις των μισθών και των ημερομισθίων, ακόμα και όταν υπάρχει ανεργία. 

Από την μεριά τους τα μεγάλα μονοπώλια και ολιγοπώλια έχουν αρκετή 

δύναμη στην αγορά, ώστε να μεταβιβάζουν τις αυξήσεις του κόστους, που 

προκαλούνται από την αύξηση των εργατικών μισθών, στους αγοραστές 

αυξάνοντας την τιμή του προϊόντος. Πολλά, όμως, από τα προϊόντα αυτά 

αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων αγαθών, που σημαίνει 

αύξηση του κόστους και της τιμής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η αρχική 

αύξηση του κόστους σε ορισμένους κλάδους διαχέεται σε ολόκληρη την 

οικονομία, με αποτέλεσμα, την αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών. 

  Είναι φανερό ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει τόσο 

από τα εργατικά σωματεία όσο (αύξηση μισθών) όσο και από τις επιχειρήσεις 

(αύξηση κερδών). Στον πληθωρισμό κόστους ανήκει φυσικά και η περίπτωση 

που η αύξηση του κόστους προέρχεται από την  αύξηση της τιμής ορισμένων 

βασικών πρώτων υλών και ενέργειες, κυρίως της τιμής του πετρελαίου. Η 

αύξηση της τιμής που πέτυχαν κατά το 1973 και το 1079 οι χώρες του ΟΠΕΚ 

( OPEC) είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πληθωρισμού κόστους. 
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 Στασιμοπληθωρισμός           

Σε παλαιότερες περιόδους ο πληθωρισμός και η ανεργία ήταν φαινόμενα που δεν 

μπορούσαν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα. Σε περιόδους αύξησης παρατηρούσαμε 

αύξηση των τιμών, αλλά ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. 

Σε περιόδους ύφεσης παρατηρούσαμε κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και 

αύξηση της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα πτώση του πληθωρισμού. Με άλλα λόγια ο  

πληθωρισμός και η ανεργία παρουσιάζουν αντίθετες μεταβολές. Μετά το 1965 οι 

ανεπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά. Ανεργία και 

πληθωρισμός συνυπάρχουν ή ακόμη μπορεί να αυξάνονται ταυτόχρονα. Το 

φαινόμενο αυτό ονομάστηκε στασιμοπληθωρισμός, γιατί παρατηρείται πληθωρισμός 

και ταυτόχρονα η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας ή ανεργίας. 

2.1.3 Επιλογή μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας 

 

Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη της καμπύλης Phillips θα αναφερθούμε 

αναλυτικότερα στην περίπτωση της μείωσης της προσφοράς και στο δυσμενές 

επακόλουθο της ταυτόχρονης αύξησης πληθωρισμού και ανεργίας 

(στασιμοπληθωρισμός) που βάζει σε δίλημμα την εκάστοτε κυβέρνηση για την 

πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει. Μία λύση θα μπορούσε να ήτανε η υιοθέτηση 

μίας δημοσιονομικής πολιτικής που θα αύξανε τη ζήτηση και κατά συνέπεια και την 

παραγωγικότητα, μειώνοντας την ανεργία. Όμως, η μετατόπιση της καμπύλης της 

ζήτησης προς τα δεξιά θα επιδείνωνε τον πληθωρισμό. Η υιοθέτηση αντίθετης 

πολιτικής θα είχε τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς η προς τα αριστερά μετατόπιση 

της καμπύλης ζήτησης θα μείωνε μεν τον πληθωρισμό αλλά θα αύξανε περαιτέρω την 

ανεργία. Βασιζόμενοι σε αυτό το γεγονός, οι μονεταριστές υποστηρίζουν ότι η 

οικονομία έχει τον τρόπο να διορθώνεται από μόνη της (π.χ. η ανεργία θα επανέλθει 

στα φυσικά επίπεδα από μόνη της λόγω της πτώσης των μισθών) και δεν πρέπει να 

παρεμβαίνουν οι αρχές με μέτρα σταθεροποιητικής πολιτικής γιατί δημιουργούν 

μεγαλύτερα προβλήματα. Η ύπαρξη στασιμοπληθωρισμού σε πολλές χώρες τη 

δεκαετία του 1970, οδήγησε και τον Milton Friedman μαζί με άλλους 

οικονομολόγους, να αντιταχθούν στην θεωρία της καμπύλης Phillips που υποστηρίζει 

την αντίθετη ροή πληθωρισμού και ανεργίας και την δυνατότητα ελέγχου αυτών των 

φαινομένων από το κράτος, ζητώντας την επιστροφή σε πολιτικές μη κρατικής 

παρέμβασης. Εδώ όμως δημιουργείται ένα μείζον ζήτημα σε περίπτωση μη 

παρέμβασης του κράτους, αυτό της χρονικής διάρκειας έως ότου επιστρέψει η 

οικονομία στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης, κατά την οποία η ανεργία θα είναι 

σημαντική, όπως και η απώλεια προϊόντος. 

 

2.1.4 Επιπτώσεις του πληθωρισμού στην απασχόληση (καμπύλη Phillips) 

 

Στο κοντινό περιβάλλον, υπήρξε έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον για τη μελέτη 

της σχέσης του πληθωρισμού με το μέγεθος της απασχόλησης. 

Η σχέση αυτή ερευνήθηκε σε βάθος από τον Άγγλο A.W.Phillips. Αρχικά 

μελετήθηκε η σχέση μεταξύ του ποσοστού ανεργίας και του ποσοστού μεταβολής 

ονομαστικών μισθών. Στη σημερινή πρακτική, το ποσοστό μεταβολής των 

ονομαστικών μισθών έχει αντικατασταθεί από το ποσοστό μεταβολής των τιμών, 

δηλαδή από τον πληθωρισμό. 

Ο Phillips κατέληξε με εμπειρικές έρευνες ότι η σχέση των δύο μεγεθών είναι 

αρνητική. Καθώς ο ρυθμός πληθωρισμού (ΔΡ/Ρ) αυξάνεται, το ποσοστό ανεργίας 
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μειώνεται και αντίστροφα. Η εξήγηση του φαινομένου πηγάζει από το απλό 

διάγραμμα συνολικής ζήτησης και προσφοράς. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τόσο περισσότερο μεταβάλλεται το επίπεδο των 

τιμών. Με την αύξηση της συνολικής ζήτησης και των τιμών αυξάνει η παραγωγή και 

το εισόδημα έχοντας ως συνέπεια τη μείωση του ποσοστού ανεργίας. 

 

Καμπύλη Phillips: Σε χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας αντιστοιχεί υψηλότερο 

επίπεδο πληθωρισμού, ενώ σε μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας ο ρυθμός πληθωρισμού 

είναι αρνητικός. 

 

2.1.5 Πληθωρισμός και ανεργία: Το μοντέλο του Μίλτον Φρίντμαν 

Μονεταρισμός. 

Μέρος 1
ο
  

Το 1967 ο Μ. Φρίντμαν επαναδιατύπωσε τα συμπεράσματα της παραδοσιακής 

Κλασσικής Σχολής. Ταυτόχρονα εξήγησε τις εμπειρικές παρατηρήσεις για την 

αντίστροφη σχέση μεταξύ του πληθωρισμού σε σχέση με την παρατηρούμενη πτώση 

της ανεργίας στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (κάτι που το Κλασσικό μοντέλο δε 

μπόρεσε να κάνει) καθώς και την αύξηση του πληθωρισμού κατά την περίοδο όπου η 

ανεργία είχε πλέον σταματήσει να μειώνεται (κάτι που η Κεϊσιανή-Νεοκλασική 

σύνθεση δε μπόρεσε να κάνει). 

Ο Φρίντμαν υποστήριξε πως ενώ οι αγορές εκκαθαρίζουν στη μακροχρόνια 

περίοδο, αυτό δε συμβαίνει κατ’ ανάγκη στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης στη 

βραχυχρόνια περίοδο λόγω έλλειψης πλήρους πληροφόρησης όλων των οικονομικών 

ομάδων. 

Βασισμένος στην ιδέα της ατελούς πληροφόρησης, ο Φρίντμαν προσέφερε τη 

θεωρητική θεμελίωση των εμπειρικών συμπερασμάτων της καμπύλης Phillips και 

κατέδειξε τους λόγους για τους οποίους η σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας 

σταμάτησε να ισχύει κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η έλλειψη πληροφόρησης 

και όχι η ανορθολογική συμπεριφορά ή η ψευδαίσθηση χρήματος δημιουργεί το 

ενδεχόμενο προσωρινών αποκλίσεων από το μακροχρόνιο επίπεδο πλήρους 

απασχόλησης. 

Ο συνδυασμός των συμπερασμάτων της Κλασσικής Σχολής τα οποία ισχύουν στη 

μακροχρόνια περίοδο και των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων στα επίπεδα του 

παραγόμενου προϊόντος και της απασχόλησης αντίστοιχα θα αναφέρεται στο εξής ως 

μοντέλο του Μ. Φρίντμαν. 

Υποθέσεις του μοντέλου του Μ. Φρίντμαν 

Οι επιχειρήσεις είναι πλήρως ανταγωνιστικές και λειτουργούν στο επίπεδο 

παραγωγής προϊόντος εκεί δηλαδή όπου μεγιστοποιούνται τα κέρδη (εκεί όπου ο 

πραγματικός μισθός ισούται με το οριακό προϊόν της εργασίας). Σε μία τέτοια 

ανταγωνιστική αγορά κάθε επιχείρηση μπορεί να πουλήσει όσο προϊόν επιθυμεί στην 

τρέχουσα τιμή. 
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Στη βραχυχρόνια περίοδο η οικονομία μπορεί να βρίσκεται σε χαμηλότερο 

επίπεδο ανεργίας από αυτό το οποίο μπορεί να βρίσκεται μακροχρόνια. 

Τα συμπεράσματα του μοντέλου Μ. Φρίντμαν 

 Οι αγορές εκκαθαρίζουν στη μακροχρόνια περίοδο και οι προσδοκίες 

ικανοποιούνται όχι όμως και στη βραχυχρόνια περίοδο. Αυτό σημαίνει πως 

στη μακροχρόνια περίοδο η παραγωγή και η απασχόληση προσδιορίζονται 

στην αγορά εργασίας όπως και στο Κλασσικό μοντέλο. Στη βραχυχρόνια 

περίοδο όμως η οικονομία μπορεί να αποκλίνει κατά πολύ από το επίπεδο 

ισορροπίας επειδή οι αλλαγές στη συνολική ζήτηση δημιουργούν σφάλματα 

πρόβλεψης και μετακινούν έτσι την καμπύλη προσφοράς εργασίας. 

 Το (μακροχρόνιο) επίπεδο ανεργίας αποκαλείται το Φυσικό Επίπεδο Ανεργίας 

(NRU, Natural Rate of Unemployment). Στο επίπεδο αυτό δεν υπάρχει 

αθέλητη ανεργία. Η ανεργία αυτής της μορφής είναι αποκλειστικά 

οικειοθελής αφού αντανακλά στην επιλογή των οικονομικών μονάδων να 

ασχοληθούν με την εύρεση εργασίας. 

 Ο πληθωρισμός είναι σταθερός στο επίπεδο NRU. Μόνον σε αυτό το επίπεδο 

ανεργίας NRU ο πληθωρισμός προσδοκάται με ακρίβεια. Αν η ανεργία είναι 

κάτω από το NRU τότε ο πληθωρισμός θα αυξάνει και αντιστρόφως. Υπάρχει 

κάθετη καμπύλη Phillips στο σημείο NRU, η οποία υποδηλώνει πως δε μπορεί 

να υπάρξει μακροχρόνια ανταλλακτική σχέση μεταξύ ανεργίας και 

πληθωρισμού. 

 Συμπεράσματα για την Οικονομική Πολιτική στη Μακροχρόνια Περίοδο: η 

Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος ισχύει στη μακροχρόνια περίοδο που 

σημαίνει πως η αύξηση της προσφοράς χρήματος οδηγεί κατ’ ανάγκη σε 

μεγαλύτερες τιμές. Αυτό σημαίνει πως το χρήμα είναι ουδέτερο στη 

μακροχρόνια περίοδο. Παρατηρείται επίσης και το φαινόμενο της εκτόπισης 

της Ιδιωτικής Δαπάνης από τις Δημόσιες Δαπάνες σε ποσοστό 100%. 

 Συμπεράσματα για την Οικονομική Πολιτική στη Βραχυχρόνια Περίοδο: Η 

Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική έχουν πραγματικές επιδράσεις 

στην οικονομία. Όμως η Νομισματική Πολιτική είναι πολύ ισχυρή από τη 

Δημοσιονομική ως μέσο άσκησης οικονομικής πολιτικής.  

Μέρος 2
ο
 Βραχυπρόθεσμες και μακροχρόνιες καμπύλες Phillips 

Ο Φρίντμαν ονόμασε το μοναδικό επίπεδο ανεργίας UN, εκεί όπου ο πληθωρισμός 

είναι σταθερός, φυσικό επίπεδο ανεργίας. Στο επίπεδο αυτό η αγορά εργασίας 

εκκαθαρίζει δηλ. η προσφορά εργασίας εξισώνεται με τη ζήτηση για αυτήν, E
D
=E

S
, 

και οι προσδοκίες ικανοποιούνται. 

Ο Φρίντμαν χρησιμοποίησε τον όρο ΦΥΣΙΚΟ επειδή: 

1. Επιθυμούσε να διαχωρίσει τις πραγματικές από τις νομισματικές συνιστώσες. 

2. Ήθελε να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι το NRU εξαρτάται από την 

τεχνολογία όπως αυτή ενσωματώνεται στην καμπύλη MPL (καμπύλη οριακού 

προϊόντος εργασίας) και στις προτιμήσεις και όπως ενσωματώνεται στην 

καμπύλη προσφοράς εργασίας. 

3. Φιλοδοξούσε να μεταφέρει την άποψη πως η κυβέρνηση έπρεπε να αποδεχθεί 

το φυσικό επίπεδο ανεργίας ή αλλιώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το 

πρόβλημα ενός συνεχώς αυξανόμενου πληθωρισμού. 
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Στο μοντέλο του Φρίντμαν δεν υπάρχει μακροχρόνια ανταλλακτική σχέση μεταξύ 

πληθωρισμού και ανεργίας όπως υπήρχε χαρακτηριστικά στο μοντέλο των 

Κέυνς/Phillips. 

Σε εκείνο το μοντέλο υπήρχε μια μόνο καμπύλη Phillips, η οποία υποδείκνυε την 

ικανότητα της κυβέρνησης να επιλέγει ένα χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας απ’ αυτό 

που είναι συμβατό με ισορροπία στην αγορά εργασίας με κόστος υψηλότερο, αλλά 

σταθερό πληθωρισμό. 

Σε αντίθεση στο μοντέλο του Φρίντμαν, η ανταλλακτική αυτή σχέση μεταξύ 

ανεργίας και πληθωρισμού είναι δυνατή μόνο βραχυχρόνια όπως είδαμε στην 

ανάλυση των βραχυχρόνιων καμπυλών Phillips. 

Επίσης, όσο ο αναμενόμενος ρυθμός μεταβολής του πληθωρισμού αλλάζει 

περίοδο με την περίοδο, η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips μετατοπίζεται. Η απουσία 

μακροχρόνιας ανταλλακτικής σχέσης στο μοντέλο του Φρίντμαν αποτυπώνεται από 

το γεγονός πως η μακροχρόνια καμπύλη Phillips είναι κάθετη στο επίπεδο U=UN. 

Η μακροχρόνια καμπύλη Phillips δείχνει τα σημεία στο διάγραμμα 

ανεργίας/πληθωρισμού, τα οποία είναι συμβατά με σταθερό πληθωρισμό. Με άλλη 

διατύπωση: «Αν θέλουμε σταθερό πληθωρισμό τότε θα πρέπει να δεχθούμε ανεργία 

στο φυσικό επίπεδο». 

 

 2.2 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 
 

Οποιοσδήποτε παρατηρήσει δύο μεγέθη της οικονομίας, την ανεργία και τον 

πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, θα υποψιαστεί ότι υπάρχει μια αντίστροφη σχέση 

μεταξύ τους. 

Ο πρώτος που έδειξε την στατιστική αυτή σχέση είναι ο Alban W. Phillips το 

1958. Οι οικονομολόγοι Solow και Samuelson  ήταν οι πρώτοι που ονόμασαν την 

εμπειρική αυτή σχέση ως Καμπύλη Phillips. Έως τα τέλη του 1960, οι οικονομολόγοι 

πίστευαν ότι η καμπύλη Phillips περιγράφει μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ 

πληθωρισμού και ανεργίας. Δηλαδή η οικονομική πολιτική θα μπορούσε να επιλέξει 

συνδυασμούς επί της καμπύλης Phillips και να πετύχει παραδείγματος χάριν υψηλό 

επίπεδο προϊόντος επιλέγοντας ένα υψηλό επίπεδο πληθωρισμού. Ο μηχανισμός πίσω 

από την καμπύλη μπορεί να αναλυθεί με ένα διάγραμμα προσφοράς-ζήτησης για την 

αγορά τείνει να πιέζει προς τα επάνω τον ονομαστικό μισθό. Αυτό οδηγεί σε μείωση 

της ανεργίας και ταυτόχρονα ύψωση των τιμών γεγονός που θεμελιώνει την ύπαρξη 

της καμπύλης Phillips. 

Η ταυτόχρονη εμφάνιση κατά τη δεκαετία του 1970, των φαινομένων του 

πληθωρισμού και της ανεργίας στις μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες, αποτέλεσε 

πρόσκληση όχι μόνον στους ασκούντες οικονομική πολιτική αλλά και στους 

θεωρητικούς οικονομολόγους. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είχαν μειωθεί στο ήμισυ, η 

ανεργία είχε διπλασιασθεί ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνονταν (φαινόμενο 

στασιμοπληθωρισμού). Ταυτόχρονα οι οικονομίες αυτές είχαν μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ τους όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις. 

Κατά τη «Χρυσή Δεκαετία» του 1950 και 1960 υπήρχε ευρεία συναίνεση μεταξύ 

των μακρο-οικονομολόγων για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Στην καρδιά 

αυτής της συναίνεσης ήταν το ‘Κευνσιανό-Νεοκλασσικό’ μοντέλο της Συνολικής 

Ζήτησης. Η προσοχή της έρευνας είχε στραφεί στο να διαγνωσθούν θεωρητικά και 

εμπειρικά οι προσδιοριστικοί παράγοντες της Συνολικής Ζήτησης: δηλαδή η 
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κατανάλωση, η επένδυση, η προσφορά και η ζήτηση χρήματος. Λίγη προσοχή είχε 

δοθεί στην πλευρά της προσφοράς στην οικονομία. 

Ο Κέυνς είχε υιοθετήσει την υπόθεση του τέλειου ανταγωνισμού στις αγορές 

προϊόντων, όμως έδωσε έμφαση στις ατέλειες της αγοράς εργασίας. Οι ατέλειες αυτές 

εμπόδιζαν τη μείωση του ονομαστικού μισθού σε περίπτωση που η προσφορά 

εργασίας ήταν μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Το μοντέλο ανάλυσης που υιοθετήθηκε 

ήταν το IS/LM βασισμένο στην υπόθεση των σταθερών τιμών και ονομαστικών 

μισθών. Στο μοντέλο αυτό προστέθηκε με τρόπο ad hoc η γνωστή καμπύλη Phillips, 

η οποία παρουσίαζε την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του ρυθμού αύξησης των 

ονομαστικών μισθών ή των τιμών (πληθωρισμός) και του ποσοστού της ανεργίας. Η 

καμπύλη Phillips έδειχνε εμπειρικά πως σε χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας ο 

πληθωρισμός μισθών ήταν υψηλότερος. Το μοντέλο αυτό το οποίο δε λάμβανε υπ’ 

όψιν του την πλευρά της προσφοράς έγινε γνωστό, κυρίως στις ΗΠΑ, με το όνομα 

«Κευνσιανή-Νεοκλασσική Σύνθεση». 

Η αρχική θεμελίωση της καμπύλης Phillips (1958) πρότεινε την ύπαρξη μιας 

συναλλαγης (trade-off) μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας η οποία είναι δυνατή μέσω 

της μείωσης της συνολικής ζήτησης. Η αρχική εξίσωση συσχέτιζε τον ονομαστικό 

πληθωρισμό των μισθών με την ανεργία. Η σύγχρονη αντίληψη για την καμπύλη 

Phillips πηγάζει από τον Friedman (1968). Η ιδέα του ήταν ότι μιας και οι 

εργαζόμενοι διαπραγματεύονταν στη βάση των πραγματικών μισθών δε θα μπορούσε 

να υπάρχει μακροχρόνια συνδιαλλαγή μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού. 

Αλγεβρικά η θεωρία του Friedman ξεκινά: 

 

 
Και καταλήγει στην τυπική accelerationist καμπύλη Phillips: 

 

 
 

Ο πληθωρισμός θα είναι μια συνάρτηση της ανεργίας και θα είναι σταθερός μόνο 

αν η ανεργία ισούται με την NAIRU (μη επιταχυνόμενος ρυθμός αύξησης ανεργίας) 

που ορίζεται u*=α/b1. 

Οι Shapiro και Stiglitz (1984) υποστηρίζουν ότι η ανεργία παίζει το ρόλο μιας 

μακροοικονομικής ¨μηχανής πειθαρχίας¨ για να παρακινήσει τους εργαζομένους να 

εντείνουν την προσπάθεια στο χώρο εργασίας. Βασίζονται στα λεγόμενα μοντέλα 

αμέλειας όπου η επιχείρηση διαφοροποιούμενη από τις αποδοχές ανεργίας, αυξάνει 

το κόστος απόλυσης για τον εργαζόμενο οδηγώντας τον στην καταβολή μεγαλύτερης 

προσπάθειας. 

Ο Blanchard (1998) ερευνά το φαινόμενο της αύξησης της ανεργίας και της 

αύξησης του μεριδίου του κεφαλαίου στην Ευρώπη από το 1970. Όσον αφορά στην 

ανεργία τα συμπεράσματα είναι ότι η αύξηση της από τα μέσα της δεκαετίας του 

1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 οφειλόταν στην αδυναμία των μισθών να 

προσαρμοσθούν στην επιβάρυνση της παραγωγής. Η αρχική επιβάρυνση των 

επιχειρηματικών αποδόσεων μετακυλίσθηκε στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη 

σταθερή αύξηση της ανεργίας. Παρόλο που άλλαξαν οι πολιτικές μετά το μέσα του 

1980 η ανεργία δεν έχει καμθεί. Δύο πιθανές εξηγήσεις είναι η τάση για 

βελτιστοποίηση στις επιχειρήσεις που έγινε έντονη την περίοδο αυτή και η εισαγωγή 

τεχνολογιών που αντικαθιστούν εργατικό δυναμικό με κεφαλαιακή επένδυση. 

Οι Brayton, Roberts και Williams (1999) προσπαθούν να διερευνήσουν αν η 

καμπύλη Phillips ισχύει για τη δεκαετία του 1990 όπου συνυπάρχουν χαμηλός 
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πληθωρισμός και χαμηλή ανεργία. Οι τριμηνιαίες μεταβλητές τους είναι έξι 

διαφορετικοί δείκτες πληθωρισμού, παρελθούσες τιμές του πληθωρισμού, ένα 

δημογραφικά σταθμισμένο δείκτη για την ανεργία, τον εισαγόμενο πληθωρισμό και 

έναν δείκτη για τους τομείς τροφίμων και ενέργειας από το 1967 μέχρι το 1998. Οι 

συγγραφείς θεμελιώνουν ότι η καμπύλη Phillips δε μπορεί να εξηγήσει το χαμηλό 

πληθωρισμό τα τελευταία χρόνια. Ο βαθμός χρήσης της δυναμικότητας δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα για τα τελευταία χρόνια αλλά δεν ισχύει το ίδιο για 

ολόκληρο το δείγμα. Τεκμηριώνουν επίσης τη σημαντική μείωση του NAIRU μετά 

το 1995. Τέλος προτείνουν ένα μοντέλο προσαρμογής των τιμών με το μακροχρόνιο 

μοναδιαίο εργατικό κόστος. 

Οι Marcelino και Mizon (1999) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ μισθών, τιμών, 

παραγωγικότητας, πληθωρισμού και ανεργίας. Τα στοιχεία τους είναι τριμηνιαία από 

1965Q1-1993Q1, αφορούν την Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο και 

μοντελοποιούνται ως ένα συνολοκληρωμένο VAR μοντέλο με αλλαγές πολιτικής. 

Αναλύουν τις αγορές εργασίας των χωρών αυτών και ανακαλύπτουν ότι έχουν 

υπάρξει αλλαγές στις δομές των σχέσεων μισθών-τιμών και ανεργίας-πληθωρισμού 

στη δεκαετία 1979/80. Τα ποιοτικά συμπεράσματα είναι ότι έχουν υπάρξει 

σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας των τριών αγορών (προς την κατεύθυνση 

της μεγαλύτερης ευελιξίας). Δεν υπάρχει όμως μια βάση κοινών χαρακτηριστικών 

πράγμα λογικό αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορετικές αφετηρίες και πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν στις τρεις χώρες. 

Όσον αφορά την αιτιότητα κατά Granger, οι R. Ahmadi και M. Ghanbarzadeh 

μελετούν τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ των ΑΕΠ, των εξαγωγών και των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 

Εξετάζοντας τα στοιχεία των τριών μεταβλητών την περίοδο 1970 – 2008 και με τη 

χρήση των εξισώσεων του VAR υποδείγματος για τις σχέσεις αιτιότητας κατά 

Granger προέκυψε ότι υπάρχουν αμφίδρομες αιτιακές σχέσεις μεταξύ και των τριών 

μεταβλητών. Οι A. Cuadros, B. Orts και M. Alguacil χρησιμοποίησαν τριμηνιαία 

στοιχεία για το Μεξικό και την Αργεντινή την περίοδο από το 1970 έως το 2000 και 

προέκυψε μονής κατεύθυνσης αιτιότητα από τις ξένες επενδύσεις  και τις εξαγωγές 

στο ΑΕΠ και μονής κατεύθυνσης αιτιότητα από το ΑΕΠ στις εξαγωγές για τη 

Βραζιλία. Οι H. Hansen και J. Rand βρήκαν ισχυρή αιτιακή σχέση ανάμεσα στο 

ρυθμό των άμεσων ξένων επενδύσεων και του ΑΕΠ για 31 χώρες την περίοδο 1970 

έως το 2000. O Ν. Dritsakis κατέληξε σε αμφίδρομη αιτιακή σχέση ανάμεσα στο 

ΑΕΠ και τις πραγματικές εξαγωγές, μονής κατεύθυνσης αιτιακή σχέση από τις 

άμεσες ξένες επενδύσεις στις πραγματικές εξαγωγές και από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις στο πραγματικό ΑΕΠ για την Ελλάδα την περίοδο 1960 έως 2002. Οι R. 

W. Hafer, A.M. Kutan και S. Zhou χρησιμοποίησαν τεχνικές πολυμεταβλητής 

συνολοκλήρωσης για να ελέγξουν τη συσχέτιση ανάμεσα στους όρους διάρθρωσης 

των επιτοκίων για μια επιλεγμένη ομάδα χωρών της Ε. Ε. Χρησιμοποιώντας μηνιαία 

στοιχεία από τον Μάρτιο του 1979 έως τον Ιούνιο του 1995 βρήκαν συν-κίνηση στις 

συνήθεις τάσεις στους όρους διάρθρωσης ανά τον χρόνο. O Ν. Δριτσάκης ερευνά την 

ισχύ της ισοτιμίας της αγοραστικής δύναμης για τις δώδεκα νέες χώρες της Ε.Ε με τη 

χρησιμοποίηση των ελέγχων της μοναδιαίας ρίζας σε δεδομένα πάνελ. 

Χρησιμοποιώντας τους ελέγχους της μοναδιαίας ρίζας, του επαυξημένου Dickey-

Fuller και των Phillips-Peron σε απλές χρονοσειρές, διαπιστώνεται ότι η πραγματική 

συναλλαγματική ισοτιμία όλων των νέων χωρών της Ε.Ε παρουσιάζει μοναδιαία ρίζα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Παρουσίαση και ανάλυση μεταβλητών 

 

Ο πίνακας 1 στο παράρτημα περιέχει τα στοιχεία μου για τον πληθωρισμό και 

την ανεργία είναι τριμηνιαία και αναφέρεται στην οικονομία της Γερμανίας από το 1
ο
 

τρίμηνο του 1993 έως το 2
ο
 τρίμηνο του 2011. 

Η πηγή των δεδομένων μου είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

 

3.1 Περιγραφικά και παρουσίαση μεταβλητών 

    3.1.1 Πληθωρισμός INF 

 
Γράφημα 1: Ιστόγραμμα και στατιστικά του πληθωρισμού της Γερμανίας 

 

Στο παραπάνω ιστόγραμμα απεικονίζεται ο πληθωρισμός της Γερμανίας 74 

δειγμάτων  για το διάστημα 1993-2011 τριμηνιαία. Με τη βοήθεια των τριών 

εκτιμητών της ασυμμετρίας (skewness), της κύρτωσης (kurtosis) και του δείκτη 

Jarque-Bera θα γίνει προσπάθεια εκτίμησης της πορείας του πληθωρισμού στη 

Γερμανία. Στο γράφημα 1 φαίνονται όλες οι στατιστικές παράμετροι της INF: 

 

 Αριθμητικός μέσος (Mean) = 1.7255 

Προκύπτει αν προσθέσουμε όλα τα στοιχεία των δειγμάτων προς το σύνολο, 

δηλαδή 74. 

 Διάμεσος (Median) = 1.6050 

Είναι η τιμή που διαιρεί την κατανομή των τιμών της μεταβλητής σε 2 ίσα μέρη, 

όταν οι τιμές που παίρνει η μεταβλητή τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά. 

 Maximum = 4.590 

Είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό εγγραφή. 

 Minimum = -0.25 

Είναι η μικρότερη σε αριθμό εγγραφή. 

 Τυπική απόκλιση (standard deviation – Std. Dev) = 0.949 

Δείχνει πόσο απομακρυσμένες είναι οι τιμές από τον αριθμητικό μέσο και είναι η 

θετική τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. 

 Ασυμμετρία (Skewness) = 1.067 

Δείχνει το συντελεστή ασυμμετρίας. Αν η ασυμμετρία είναι θετική τότε η 

κατανομή είναι ασύμμετρη δεξιά, ενώ αν είναι αρνητική, η κατανομή είναι 

ασύμμετρη αριστερά. Σύμφωνα με το γράφημα, η κατανομή είναι ασύμμετρη δεξιά. 
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 Κύρτωση (Kurtosis) = 4.668 

Όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 3, η κύρτωση είναι λεπτόκυρτη. Αν 

είναι μικρότερη του 3, πλατύκυρτη και αν είναι ίση με 3, μεσόκυρτη. Στην 

προκειμένη περίπτωση είναι λεπτόκυρτη. 

 Jarque-Bera = 22.628 

 Probability = 0.000012 

Ο έλεγχος αυτός δείχνει κατά πόσο τα στοιχεία ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Για το Jarque-Bera, παίρνουμε ως κριτήριο το probability και 

παρατηρείται πως είναι μικρότερο του 0,05 ( με επίπεδο σημαντικότητας α=5%). 

3.1.2 Ανεργία UN 

 
Γράφημα 2: Ιστόγραμμα και στατιστικά της ανεργίας της Γερμανίας 

 

Στο παραπάνω ιστόγραμμα απεικονίζεται η ανεργία της Γερμανίας 74 δειγμάτων  

για το διάστημα 1993-2011 τριμηνιαία. Με τη βοήθεια των τριών εκτιμητών της 

ασυμμετρίας (skewness), της κύρτωσης (kurtosis) και του δείκτη Jarque-Bera θα γίνει 

προσπάθεια εκτίμησης της πορείας του πληθωρισμού στη Γερμανία. Στο γράφημα 2 

φαίνονται όλες οι στατιστικές παράμετροι της UN: 

 Αριθμητικός μέσος (Mean) = 9.645 

Προκύπτει αν προσθέσουμε όλα τα στοιχεία των δειγμάτων προς το σύνολο, 

δηλαδή 74. 

 Διάμεσος (Median) = 10.0 

Είναι η τιμή που διαιρεί την κατανομή των τιμών της μεταβλητής σε 2 ίσα μέρη, 

όταν οι τιμές που παίρνει η μεταβλητή τοποθετηθούν σε αύξουσα σειρά. 

 Maximun = 13.8 

Είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό εγγραφή. 

 Minimum = 6.1 

Είναι η μικρότερη σε αριθμό εγγραφή. 

 Τυπική απόκλιση (standard deviation – Std. Dev) = 1.90 

Δείχνει πόσο απομακρυσμένες είναι οι τιμές από τον αριθμητικό μέσο και είναι η 

θετική τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης. 

 Ασυμμετρία (Skewness) = -0.0006 

Δείχνει το συντελεστή ασυμμετρίας. Αν η ασυμμετρία είναι θετική τότε η 

κατανομή είναι ασύμμετρη δεξιά, ενώ αν είναι αρνητική, η κατανομή είναι 

ασύμμετρη αριστερά. Σύμφωνα με το γράφημα, η κατανομή είναι ασύμμετρη 

αριστερά. 
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 Κύρτωση (Kurtosis) = 2.001 

Όταν ο συντελεστής είναι μεγαλύτερος του 3, η κύρτωση είναι λεπτόκυρτη. Αν 

είναι μικρότερη του 3, πλατύκυρτη και αν είναι ίση με 3, μεσόκυρτη. Στην 

προκειμένη περίπτωση είναι πλατύκυρτη. 

 Jarque-Bera = 3.071 

 Probability = 0.215 

Ο έλεγχος αυτός δείχνει κατά πόσο τα στοιχεία ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. Για το Jarque-Bera, παίρνουμε ως κριτήριο το probability και 

παρατηρείται πως είναι μεγαλύτερο του 0,05 ( με επίπεδο σημαντικότητας α=5%). 

3.1.3 Περιγραφικά στοιχεία 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συνολικά τα περιγραφικά στοιχεία των 

μεταβλητών που χρησιμοποιώ. 

 

 

Μεταβλητές Mean Max Min Std Skewness Kurtosis Jarque-Bera 

Πληθωρισμός (INF) 1.725 4.59 -0.25 0.949 1.067 4.668 22.628 

Ανεργία (UN) 9.645 13.8 6.10 1.90 -0.0006 2.00 3.071 

 

Πίνακας 2: Περιγραφικά στοιχεία 
 
 

Ο μέσος του πληθωρισμού είναι 1.725 με τυπική απόκλιση (std) 0.949 ενώ ο 

μέσος της ανεργίας είναι 9.645 με τυπική απόκλιση 1.90. Τα στοιχεία του 

πληθωρισμού δεν κατανέμονται κανονικά γιατί το probability είναι μικρότερο από 

0.05 (prob>5%) ενώ τα στοιχεία της ανεργίας κατανέμονται κανονικά γιατί είναι 

μεγαλύτερο από 0.05. 

Prob INF: 0.000012 

Prob UN: 0.215 
 

3.1.4 Συσχετίσεις 

 

Correlation Matrix 

 UN INF 

UN 1.0 0.0404 

INF 0.0404 1.0 

 

Πίνακας 3: Συσχετίσεις των μεταβλητών 

 

 

Για να δούμε αν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και κατά 

πόσο επηρεάζει η μία μεταβλητή την άλλη δημιουργούμε τον πίνακα συσχετίσεων. 
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Το εύρος των τιμών σε ένα πίνακα συσχετίσεων κυμαίνονται από -1 μέχρι +1 και όσο 

πιο κοντά σε αυτές τις τιμές πλησιάζουν οι μεταβλητές, τόσο πιο ισχυρή είναι η 

συσχέτισή τους. Όσο πιο κοντά είναι στο 0, τόσο λιγότερη συσχέτιση υπάρχει μεταξύ 

των μεταβλητών.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 3, αποδεικνύεται ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση και 

μάλιστα θετική της ανεργίας UN και του πληθωρισμού INF της τάξης του 4% 

περίπου. 

 Επίσης, η διαγώνιος πάντα είναι ίση με 1, γιατί πρόκειται κάθε φορά για τη 

μεταβλητή και τη συσχέτιση με τον εαυτό της.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όταν αυξάνεται ο πληθωρισμός αυξάνεται η ανεργία 

και το αντίθετο. 

 

 

 

3.2 Διαγράμματα 

3.2.1 Πληθωρισμός INF 

 
Γράφημα 3: Γραφική παράσταση του πληθωρισμού της Γερμανίας, τριμηνιαίων 

στοιχείων, για το διάστημα 1993-2011 

 

Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζεται ο πληθωρισμός της Γερμανίας. 

Παρατηρείται μεγάλη πτώση το 1994-1996. Από εκεί και μετά ακολουθούν ιδιαίτερες 

αυξομειώσεις του πληθωρισμού σε κάθε έτος με μία κατακόρυφη πτώση το 2008-

2009 και από κει και έπειτα έχουμε μία συνεχιζόμενη αύξηση. 
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3.2.2 Ανεργία UN 

 
Γράφημα 4: Γραφική παράσταση της ανεργίας της Γερμανίας, τριμηνιαίων 

στοιχείων, για το διάστημα 1993-2011 

 

Στο παραπάνω γράφημα απεικονίζεται η εξέλιξη της ανεργίας της Γερμανίας. 

Παρατηρείται από 1993-1998 αυξομειώσεις της ανεργίας με ανοδική πορεία, έπειτα 

έχει μία μεγάλη πτώση έως το 1999. Η μεγαλύτερη πτώση της ανεργίας που 

παρατηρείται σημειώνεται στο 4
ο
 τρίμηνο του 2000. Από το 2002 συνεχίζει με μία 

ανοδική τάση της ανεργίας άλλοτε με μικρές και άλλοτε με μεγάλες αυξομειώσεις 

μέχρι το 2006 όπου συνεχίζει με μία καθοδική πορεία. 

 

 

 

Γράφημα 5: Γραφική παράσταση των δύο μεταβλητών UN, INF 

 

Στο γράφημα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά οι δείκτες και των δύο μεταβλητών 

του μοντέλου σε μια γραφική παράσταση. 
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3.2.3 Πραγματικά στοιχεία πληθωρισμού και της πρόβλεψης 

 

INF: μεταβλητή πληθωρισμού. 

INFF: μεταβλητή της πρόβλεψης πληθωρισμού. 

 
Γράφημα 6: Πραγματικά και προβλεπόμενα στοιχεία πληθωρισμού. 

 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρώ ότι η τάση του πληθωρισμού για τα 

επόμενα χρόνια είναι πτωτική. 

3.2.4 Πραγματικά στοιχεία ανεργίας και της πρόβλεψης 

 

UN: μεταβλητή ανεργίας. 

UNF: μεταβλητή της πρόβλεψης ανεργίας. 

 
Γράφημα 7: Πραγματικά και προβλεπόμενα στοιχεία ανεργίας. 

 

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι η ανεργία έχει μία πολύ μικρή 

πτωτική τάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εξειδίκευση του υποδείγματος 

 

4.1 Έλεγχοι Παλινδρόμησης 
 

 Αρχικά τρέχω την παλινδρόμηση 74 παρατηρήσεων με εξαρτημένη 

μεταβλητή την ανεργία UN και ανεξάρτητη μεταβλητή τον πληθωρισμό INF. 

Πραγματοποιώντας τους παραπάνω ελέγχους, ελέγχω την καταλληλότητα του 

δείγματος. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 

  

 Η εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος της γραμμικής 

παλινδρόμησης γίνεται με τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares 

Method). Η μέθοδος αυτή δίνει εκτιμητές που προέρχονται από την ελαχιστοποίηση 

του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

 
Dependent Variable: UN 

Method: Least Squares 

Date: 11/06/11   Time: 17:41 

Sample: 1993:1 2011:2 

Included observations: 74 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 9.506268 0.463385 20.51482 0.0000 

INF 0.080947 0.235624 0.343545 0.7322 

R-squared 0.001637     Mean dependent var 9.645946 

Adjusted R-squared -0.012230     S.D. dependent var 1.900771 

S.E. of regression 1.912358     Akaike info criterion 4.161206 

Sum squared resid 263.3122     Schwarz criterion 4.223478 

Log likelihood -151.9646     F-statistic 0.118023 

Durbin-Watson stat 0.247834     Prob(F-statistic) 0.732190 

 

Πίνακας 4: Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων 

4.1.1 Οικονομικό κριτήριο 

 

4.1.1.1 Έλεγχος Πρόσημων  

 

Τα πρόσημα είναι θετικά οπότε είναι σύμφωνα με τη θεωρία του 

Friedman και Phelps.  

4.1.2 Στατιστικά κριτήρια 

 

4.1.2.1 Έλεγχος των Συντελεστών Παλινδρόμησης 

 

Το επίπεδο σημαντικότητας με το οποίο θα κάνουμε τους επόμενους 

ελέγχους είναι α=5%. Για να είναι στατιστικά σημαντικοί οι συντελεστές 

της παλινδρόμησης θα πρέπει να έχουν πιθανότητα (probability) 

μικρότερη από 0,05. Συνεπώς: 
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Επειδή το prob είναι 0.732>0.05 σημαίνει ότι οι συντελεστές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί 

 

4.1.2.2 Έλεγχος συντελεστή προσδιορισμού R2 (Coefficient of 

Determination) 

 

Με τη γραμμή παλινδρόμησης του δείγματος προσπαθούμε να 

ερμηνεύσουμε τη μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής UN που 

εξηγείται από τις μεταβολές στις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητης INF. 

Την αναλογία (ποσοστό) της μεταβλητότητας της εξαρτημένης 

μεταβλητής που ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση την ονομάζουμε 

συντελεστή προσδιορισμού (coefficient of determination), συμβολίζεται 

με R
2 

και είναι το μέτρο της ικανότητας προσαρμογής του υποδείγματος. 

To R
2
 δεν μπορεί να πάρει αρνητικές τιμές ή τιμές μεγαλύτερες από τη 

μονάδα, κυμαίνεται δηλαδή μεταξύ του διαστήματος [0,1]. Όσο πιο κοντά 

στη μονάδα είναι το R
2
, τόσο πιο καλό είναι το υπόδειγμα, δηλαδή τόσο 

πιο καλή είναι η παλινδρόμηση και τόσο πιο καλά η ανεξάρτητη 

μεταβλητή ερμηνεύει την εξαρτημένη. Στο υπόδειγμα, το R-squared είναι 

ίσο με 0.00163, που σημαίνει πως η ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει την 

εξαρτημένη κατά 0.163% περίπου. Το υπόλοιπο 99.837% είναι τα 

κατάλοιπα. 

 

4.1.2.3 Έλεγχος της διακύμανσης (F-statistic) 

 

Ο έλεγχος της διακύμανσης με την κατανομή F ελέγχει αν το σύνολο 

των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικό. 

Από την παλινδρόμηση προκύπτει πως το probability του F-statistic 

είναι ίσο με 0.732, δηλαδή μεγαλύτερο του 0,05. Επομένως, το σύνολο 

των συντελεστών της παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικό και 

δεν υπάρχει ισχυρή γραμμική σχέση. 

4.1.3 Οικονομετρικά κριτήρια 

 

4.1.3.1 Έλεγχος των Durbin – Watson 

 

Ο διαταρακτικός όρος της περιόδου t δεν συσχετίζεται με το 

διαταρακτικό όρο μιας οποιασδήποτε άλλης περιόδου s. Αν αυτή η 

υπόθεση δεν ικανοποιείται, τότε έχουμε το φαινόμενο της 

αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή αυτοπαλινδρομήσεως 

(autoregression). Η στατιστική των Durbin-Watson ελέγχει την 

αυτοσυσχέτιση 1
ης

 τάξης και παίρνει τιμές από 0 έως 4. Όταν η τιμή των 

D-W είναι ίση με 2 τότε δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση, δηλαδή το σφάλμα 

στην τρέχουσα περίοδο δεν συσχετίζεται με το σφάλμα της προηγούμενης 

περιόδου. Η τιμή των Durbin – Watson stat είναι ίση με 0,247834 και 

είναι μικρότερη του 2, άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

 

4.1.3.2 Αυτοσυσχέτιση ( έλεγχος των Breusch – Godfrey) 

 

Λέμε πως υπάρχει αυτοσυσχέτιση, όταν η συνδιακύμανση του 

διαταρακτικού όρου μιας χρονικής περιόδου, με τον διαταρακτικό όρο 

μιας άλλης χρονικής περιόδου είναι μηδέν. Ο έλεγχος των Breusch – 
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Godfrey εξετάζει την αυτοσυσχέτιση α’ τάξης, δηλαδή αν BG > x
2
 (p) 

τότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση.   

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 234.1391     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 56.78162     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 11/08/11   Time: 18:06 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.194365 0.225450 -0.862120 0.3915 
INF 0.094566 0.114622 0.825023 0.4121 

RESID(-1) 0.888852 0.058089 15.30160 0.0000 

R-squared 0.767319     Mean dependent var -3.68E-15 
Adjusted R-squared 0.760765     S.D. dependent var 1.899215 
S.E. of regression 0.928938     Akaike info criterion 2.730145 
Sum squared resid 61.26768     Schwarz criterion 2.823554 
Log likelihood -98.01538     F-statistic 117.0695 
Durbin-Watson stat 2.281112     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 5 : Residual test Breusch – Godfrey 1
ης

 τάξης 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 119.4326     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 57.22893     Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 11/08/11   Time: 18:13 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.211496 0.224436 -0.942341 0.3493 

INF 0.101657 0.114047 0.891364 0.3758 

RESID(-1) 0.747901 0.118215 6.326628 0.0000 

RESID(-2) 0.162857 0.119188 1.366388 0.1762 

R-squared 0.773364     Mean dependent var -3.68E-15 

Adjusted R-squared 0.763651     S.D. dependent var 1.899215 

S.E. of regression 0.923317     Akaike info criterion 2.730850 
Sum squared resid 59.67602     Schwarz criterion 2.855394 
Log likelihood -97.04146     F-statistic 79.62176 
Durbin-Watson stat 1.982755     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 6: Residual test Breusch - Godfrey 2ης τάξης 

Με το probability: 

Παρατηρούμε πως και στις 2 περιπτώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης 

αυτοσυσχέτιση το probability είναι μικρότερο από το επίπεδο 

σημαντικότητας α = 5% (0,05), που σημαίνει πως έχω πρόβλημα 

αυτοσυσχέτισης α’ τάξης, β’ τάξης κλπ. 
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4.1.3.3 Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων (Jarque – Bera)  

 

Στον έλεγχο της κανονικότητας ο διαταρακτικός όρος κατανέμεται 

κανονικά με μέσο μηδέν και σταθερή διακύμανση. Ο έλεγχος αυτός 

γίνεται με τον Jarque-Bera, ο οποίος βασίζεται στα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων. Ο έλεγχος γίνεται 

με βάση τη στατιστική: 
2 2( 3)

( )
6 24

S k
JB T  

 όπου S = ασυμμετρία (skewness) και k = κύρτωση (kyrtosis) της 

κατανομής των καταλοίπων. Αν μια μεταβλητή ακολουθεί την κανονική 

κατανομή, τότε S=0 και k=3. Όταν η μηδενική υπόθεση Ηο ότι ο 

διαταρακτικός όρος ακολουθεί την κανονική κατανομή είναι σωστή, η 

στατιστική JB ακολουθεί ασυμπτωτικά την κατανομή Χ
2
 με 2 βαθμούς 

ελευθερίας. 

 
Γράφημα 8 : Έλεγχος Jarque-Bera για κανονικότητα καταλοίπων 

 

Η τιμή probability, όπως δίνεται από το πρόγραμμα E-views, είναι 

0.225592 (>0,05) δηλαδή τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική 

κατανομή. 

 

4.1.3.4 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (White no cross terms) 

 

Ο έλεγχος με το κριτήριο White είναι ένας γενικός έλεγχος, με την 

έννοια ότι δεν προϋποθέτει οι διαταρακτικοί όροι να ακολουθούν την 

κανονική κατανομή ή δεν προϋποθέτει τον καθορισμό των μεταβλητών 

που προκαλούν την ετεροσκεδαστικότητα. Ο έλεγχος βασίζεται στο 

συντελεστή προσδιορισμού R
2
 που προκύπτει από τη βοηθητική 

παλινδρόμηση (με σταθερό όρο), ανάμεσα στα τετράγωνα των 

καταλοίπων και όλες τις ερμηνευτικές μεταβλητές, τα τετράγωνά τους και 

τα γινόμενά τους. 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.923696     Probability 0.060233 
Obs*R-squared 5.630732     Probability 0.059883 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
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Std. Dev.   1.899215

Skewness   0.017171

Kurtosis   2.017821

Jarque-Bera  2.978054

Probability  0.225592
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Method: Least Squares 
Date: 11/08/11   Time: 19:08 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 74 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.145714 1.397161 1.535767 0.1290 
INF 2.176628 1.360360 1.600038 0.1140 

INF^2 -0.605871 0.289213 -2.094893 0.0397 

R-squared 0.076091     Mean dependent var 3.558272 
Adjusted R-squared 0.050065     S.D. dependent var 3.614342 
S.E. of regression 3.522704     Akaike info criterion 5.396031 
Sum squared resid 881.0705     Schwarz criterion 5.489439 
Log likelihood -196.6531     F-statistic 2.923696 
Durbin-Watson stat 0.904963     Prob(F-statistic) 0.060233 

 

Πίνακας 7: Residual test – Ετεροσκεδαστικότητα 

 

Με το probability 

Η τιμή του probability είναι 0.059883, δηλαδή μεγαλύτερη του 0.05, 

άρα δεν έχω πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας. 

 

 

4.1.3.5 Το υπόδειγμα ARCH 

 

Όταν η διακύμανση του διαταρακτικού όρου σε ένα υπόδειγμα 

παλινδρόμησης σε μια χρονική περίοδο t εξαρτάται από το τετράγωνο του 

διαταρακτικού όρου της χρονικής περιόδου t-1, τότε υπάρχει 

ετεροσκεδαστικότητα. Αυτό σημαίνει πως ο διαταρακτικός όρος είναι 

ετεροσκεδαστικός δεδομένης της τιμής του στην προηγούμενη περίοδο. 

Με άλλα λόγια είναι η υπό συνθήκη διακύμανση του διαταρακτικού όρου 

δεδομένης της τιμής του στην προηγούμενη περίοδο. Η παραπάνω 

διαδικασία λοιπόν ονομάζεται διαδικασία αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκη 

ετεροσκεδαστικότητας. 

 
ARCH Test: 

F-statistic 35.36615     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 24.27209     Probability 0.000001 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 11/08/11   Time: 19:26 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.583003 0.486820 3.251719 0.0018 
RESID^2(-1) 0.575853 0.096832 5.946945 0.0000 

R-squared 0.332494     Mean dependent var 3.606933 
Adjusted R-squared 0.323093     S.D. dependent var 3.614866 
S.E. of regression 2.974108     Akaike info criterion 5.044780 
Sum squared resid 628.0175     Schwarz criterion 5.107532 
Log likelihood -182.1345     F-statistic 35.36615 
Durbin-Watson stat 2.204760     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 8: Residual test - Υπόδειγμα ARCH 1
ης

 τάξης 
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ARCH Test: 

F-statistic 18.52356     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 25.15290     Probability 0.000003 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 11/08/11   Time: 19:27 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.354803 0.519634 2.607226 0.0112 
RESID^2(-1) 0.462440 0.119065 3.883941 0.0002 
RESID^2(-2) 0.185343 0.118274 1.567061 0.1217 

R-squared 0.349346     Mean dependent var 3.654080 
Adjusted R-squared 0.330486     S.D. dependent var 3.617561 
S.E. of regression 2.960027     Akaike info criterion 5.049047 
Sum squared resid 604.5612     Schwarz criterion 5.143908 
Log likelihood -178.7657     F-statistic 18.52356 
Durbin-Watson stat 1.997492     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 9: Residual test - Υπόδειγμα ARCH 2ης τάξης 

 

Με το probability:  

 Για την αυτοσυσχέτιση 1
ης

 τάξης, το probability είναι μικρότερο του 0,05 

άρα υπάρχει υπόδειγμα ARCH 1
ης

 τάξης . 

 Για την αυτοσυσχέτιση 2
ης

 τάξης, το probability είναι μικρότερο του 0,05, 

άρα υπάρχει υπόδειγμα ARCH 2
ης

 τάξης , κοκ. 

4.1.4 Σταθερότητα των συντελεστών 

 

4.1.4.1 Έλεγχος της σταθερότητας των συντελεστών (CHOW 

BREAKPOINT TEST)  

 

 Με το Breakpoint Test του Chow σπάμε το υπόδειγμα σε δύο 

μικρότερα υποδείγματα με γνώμονα το σημείο εκείνο όπου υπάρχει μια 

διαρθρωτική μεταβολή. Από τη γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι 

2001:4 έχουμε μεγάλη πτώση. Γι’ αυτόν το λόγο επιλέγουμε να σπάσουμε 

το υπόδειγμα τη συγκεκριμένη περίοδο, παίρνοντας δύο νέα υποδείγματα. 
 
Chow Breakpoint Test: 2001:4  

F-statistic 1.046149     
Probability 

0.356715 

Log likelihood ratio 2.179452     
Probability 

0.336309 

 

Πίνακας 10 : Chow Breakpoint Test 
 

Με το probability 

 Το probability στο Chow Breakpoint Test μας δείχνει ότι είναι 

0.356715, μεγαλύτερο του 0.05, το οποίο σημαίνει πως οι συντελεστές 

είναι σταθεροί. 
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4.1.4.2 Τεστ της προβλεπτικής αποτυχίας (CHOW FORECAST) 

 

 Το Chow Forecast Test μας δείχνει την προβλεπτική ικανότητα του 

υποδείγματος. 

 

 
Chow Forecast Test: Forecast from 2002:1 to 2011:2 

F-statistic 0.478686     Probability 0.985673 
Log likelihood ratio 31.71136     Probability 0.754218 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: UN 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:04 
Sample: 1993:1 2001:4 
Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 9.552404 0.752318 12.69730 0.0000 
INF 0.160172 0.341655 0.468813 0.6422 

R-squared 0.006423     Mean dependent var 9.858333 
Adjusted R-squared -0.022800     S.D. dependent var 2.220988 
S.E. of regression 2.246164     Akaike info criterion 4.510278 
Sum squared resid 171.5386     Schwarz criterion 4.598251 
Log likelihood -79.18500     F-statistic 0.219785 
Durbin-Watson stat 0.183622     Prob(F-statistic) 0.642196 

 

Πίνακας 11 : Chow Forecast Test 

 

Με το probability 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα, βλέπω ότι το probability είναι 0,985673 

μεγαλύτερο από 0,05, επομένως συμπεραίνουμε ότι η προβλεπτική 

ικανότητα του υποδείγματος για τις χρονολογίες 2002:1 έως 2011:2  δεν 

είναι λανθασμένη. 

 

 

4.1.4.3 CUSUM TESTS 

 

  Τα τρία test του Cusum εξετάζουν ολόκληρο το δείγμα και βασίζονται 

στα σχεδιαγράμματα για τη μελέτη της σταθερότητας των συντελεστών. 

Οι δύο κόκκινες γραμμές σηματοδοτούν τα κατώτερα και ανώτερα όρια, 

ενώ η μπλε γραμμή που αναφέρεται στα κατάλοιπα (residuals), μας 

δείχνει αν η πρόβλεψή μας θα ήταν σωστή. 
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Γράφημα 9: Cusum Test 

 

 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι εμφανίζεται σφάλμα 

πρόβλεψης. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκτίμηση 

του υποδείγματος για μικρά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει σφάλμα 

καθώς βγαίνει και εκτός ορίων. 

 

 

4.1.4.4 Recursive Estimates (Cusum of Squares Test) 

 
Γράφημα 10: Cusum of Squares Test 

  

 

Το test αυτό αποτελεί μια πιο λεπτομερή διάγνωση της πρόβλεψης σε 

σχέση με το προηγούμενο, μιας και τα όρια είναι πιο στενά. Στο γράφημα 

10 παρατηρούμε ότι η μπλε γραμμή των καταλοίπων ξεφεύγει από τα 

όρια από τον 2
ο
 τρίμηνο του 1997 έως και το 1

ο
 τρίμηνο του 1999 και στη 

συνέχεια ξανά επανέρχεται. Άρα συμπεραίνουμε ότι δεν είναι καλή η 

πρόβλεψη.  

 Θα έπρεπε και στα δύο Cusum tests να είναι εντός των κόκκινων 

ορίων η μπλε γραμμή για να έχουμε σωστή πρόβλεψη.  
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4.1.4.5 Recursive Estimates (Recursive Residuals) 

 
Γράφημα 11: Recursive Residuals 

 

 

Τέλος, και στο τελευταίο test, όπως είναι φανερό, η πρόβλεψη δεν 

είναι σωστή, επομένως θα πρέπει να προβούμε σε διορθώσεις του 

υποδείγματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Στασιμότητα χρονικών σειρών 

 

5.1 Εισαγωγή 
 

Μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται γύρω από 

το μέσο, δηλαδή οι τιμές που αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν 

τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσης της μεταξύ δύο 

χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών 

περιόδων δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι 

από την πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. 

 

Μια χρονική σειρά Yt είναι στάσιμη όταν: 

 

(1) Μέσος: Ε(Yt) = μ 

(2) Διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt - μ)2 = σ2 

(3) Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ 

 

 

Αν μία τουλάχιστον από τις παραπάνω σχέσεις δεν ισχύει, τότε η χρονική 

σειρά Yt χαρακτηρίζεται μη στάσιμη. Δηλαδή σε μία μη στάσιμη χρονική σειρά τόσο 

ο μέσος, όσο και η διακύμανση είναι συνάρτηση του χρόνου. Στην πράξη είναι πολύ 

δύσκολο να βρούμε στάσιμες χρονικές σειρές ιδιαίτερα δε στην οικονομική επιστήμη. 

Μια χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη όταν παρουσιάζει τάση (ανοδική ή καθοδική), 

όταν μεταβάλλεται η μεταβατικότητα της σε συνάρτηση με τον χρόνο ή όταν 

παρουσιάζει εποχικότητα. Οι έλεγχοι στασιμότητας μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών 

παραστάσεων, καθώς και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης, ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία αναφέρονται όλοι οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών. Αναλυτικά έχουμε τα 

παρακάτω: 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονομετρικής αναλύσεως είναι η 

ανάπτυξη των σχέσεων που διαμορφώνονται ανάμεσα στις μεταβλητές ενός 

οικονομικού υποδείγματος. Η οικονομική θεωρία υποστηρίζει την ύπαρξη 

μακροχρόνιων σχέσεων – ισορροπιών μεταξύ των μεταβλητών και οδηγεί την 

εφαρμοσμένη οικονομετρική ανάλυση στη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Η 

τελευταία στην προσπάθειά της να εκτιμήσει τις μακροχρόνιες σχέσεις των διαφόρων 

μεταβλητών αποδέχεται τη σταθερότητα μεταξύ τους.  

Ωστόσο η εμπειρική έρευνα έχει αποδείξει ότι τις περισσότερες φορές οι 

χρονολογικές σειρές δεν ικανοποιούν αυτή τη σταθερότητα. Επομένως οι έλεγχοι που 

στηρίζονται στη σταθερότητα των μεταβλητών οδηγούν σε παραπλανητικά 

συμπεράσματα. Για τη δημιουργία πραγματικά αξιόλογων αποτελεσμάτων 

αναπτύχθηκαν μέθοδοι που προσπάθησαν να διορθώσουν τις ατελείς αυτές 

εκτιμήσεις. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνεται η συστηματική εξέταση της 

μη στασιμότητας των μεταβλητών, η Μεθοδολογία συνολοκλήρωση, κ.ά. 
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Εικόνα 5.1.-Πηγή : Σημειώσεις Σαριανιδης Νικόλαος-Τεχνικές Προβλέψεων 

 

 

Όπως βλέπουμε στην εικόνα 5.1. οι υποθέσεις στασιμότητας είναι η Hο και 

Hα. Η μηδενική υπόθεση Hο γίνεται αποδεκτή όταν p-value > 0.05 για επίπεδο 

σημαντικότητας α = 0.05. Στη μελέτη των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων 

παρατηρούμε κυρίως πόσο γρήγορα φθίνουν οι συντελεστές καθώς αυξάνεται η 

χρονική υστέρηση. Αν μειώνονται γρήγορα τότε αυτό είναι ενδεικτικό στάσιμης 

χρονολογικής σειράς. Στην αντίθετη περίπτωση η χρονολογική σειρά είναι μη 

στάσιμη. 

Οι έλεγχοι στασιμότητας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στους κλασικούς 

και στους σύγχρονους ελέγχους. Στους κλασικούς ελέγχους αναφέρονται οι έλεγχοι 

των γραφικών παραστάσεων και των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως. Οι κλασικοί 

έλεγχοι δίνουν απλά μια σκιαγράφηση της κατάστασης και πολλές φορές τα 

συμπεράσματά τους δε συμφωνούν με αυτά των σύγχρονων ελέγχων. Συνήθως, η 

γραφική παράσταση είναι το πρώτο βήμα για την ανάλυση οποιασδήποτε 

χρονολογικής σειράς. 

Επομένως, για να διαπιστώσουμε αν μια χρονοσειρά παρουσιάζει 

στασιμότητα δημιουργούμε τη γραφική παράσταση των μεταβλητών της. Αν η 

γραφική παράσταση παρουσιάζει τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση ή 

ακανόνιστη μεταβολή, τότε η χρονολογική σειρά είναι μη στάσιμη. 

 

 

5.2 Έλεγχος στασιμότητας με γραφικές παραστάσεις μεταβλητών 

υποδείγματος 
 

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

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

κυκλική διακύμανση ή ακανόνιστη μεταβολή. 

 
Γράφημα 12:  Γραφική παράσταση του πληθωρισμού για τα επίπεδα 
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Γράφημα 13:  Γραφική παράσταση της ανεργίας για τα επίπεδα 

 

Από τα γραφήματα της χρονικής σειράς των μεταβλητών Inf, Un αντίστοιχα 

παρατηρείται μια αυξομειωτική τάση, επομένως δε μπορούν να έχουν τον ίδιο μέσο 

στις διάφορες χρονικές περιόδους, γεγονός που δείχνει ότι καμία μεταβλητή δεν είναι 

στάσιμη στα επίπεδα της. 

 

5.3 Έλεγχοι Στασιμότητας με Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης 
 

Η υπόθεση της μη στασιμότητας μπορεί να ελεγχθεί με τις συναρτήσεις 

αυτοσυσχετίσεως (ACF), μερικής αυτοσυσχετίσεως (PACF) και των αντίστοιχων 

διαγραμμάτων τους. 

Συνάρτηση αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

εκτιμημένου συντελεστή αυτοσυσχετίσεως δείγματος και του χρονικού διαστήματος 

k. Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ του 

εκτιμημένου συντελεστή μερικής αυτοσυσχετίσεως του δείγματος και του χρονικού 

διαστήματος k. 

Η γραφική απεικόνιση των συναρτήσεων αυτοσυσχετίσεως και μερικής 

αυτοσυσχετίσεως ονομάζεται διάγραμμα αυτοσυσχετίσεως δείγματος και διάγραμμα 

μερικής αυτοσυσχετίσεως δείγματος αντίστοιχα. 

Ελέγχουμε τους συντελεστές αυτοσυσχετίσεως και μερικής αυτοσυσχετίσεως 

χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υποθέσεις, 

 

Hο: Οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως ισούνται με το μηδέν 0 κ ρ = ή η χρονική 

σειρά είναι στάσιμη. 

Ηα: Οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως είναι διάφοροι από το μηδέν 0 κ ρ ≠ ή η 

χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. 

 

Για να μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στον έλεγχο του συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης των υποθέσεων Hο και Hα προβαίνουμε στον έλεγχο του Box-Pierce 

και του Bartlett test. Ο έλεγχος του Box-Pierce χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

υπόθεσης ότι όλοι οι συντελεστές είναι μηδέν. 

Ο τύπος που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή είναι 

 

 
αν Q>x

2
 (α,m), τότε η χρονική σειρά ΔΕΝ είναι Στάσιμη. 
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Q= Στατιστική Box-Pierce 

m= βαθμοί ελευθερίας 

n= αριθμός παρατηρήσεων 

ρ^κ= τιμή συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

 

Ο έλεγχος του Bartlett βασίζεται στην υπόθεση ότι η χρονική σειρά είναι στάσιμη και 

ότι οι συντελεστές του δείγματος ακολουθούν την κανονική κατανομή με m=0 , 

Var=1/n. Χρησιμοποιώντας τις χρονικές υστερήσεις s που πρέπει να βρίσκονται στο 

διάστημα εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα στο Bartlett test το διάστημα αυτό ορίζεται ως 

εξής: 

 

 

5.3.1 Έλεγχος Στασιμότητας με τους συντελεστες αυτοσυσχέτισης στα 

επίπεδά τους για τις δύο μεταβλητές. 

 

 Σ’ αυτό το τμήμα της εργασίας θα προχωρήσουμε σε εφαρμογή της μεθόδου 

των Box – Pierce και του ελέγχου του Bartlett για τις μεταβλητές του πληθωρισμού 

και της ανεργίας στα επίπεδά τους. 

 
Date: 11/26/11   Time: 21:51 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 74 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |****** |       . |****** | 1 0.829 0.829 52.940 0.000 
      . |*****  |       .*| .     | 2 0.642 -0.146 85.086 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 3 0.433 -0.180 99.963 0.000 
      . |*.     |       **| .     | 4 0.188 -0.266 102.82 0.000 
      . | .     |       . |**     | 5 0.060 0.217 103.12 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 6 -0.043 -0.060 103.27 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 7 -0.125 -0.091 104.57 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 8 -0.148 -0.024 106.44 0.000 
      .*| .     |       . |**     | 9 -0.117 0.206 107.62 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 10 -0.078 -0.036 108.16 0.000 
      . | .     |       . | .     | 11 -0.019 -0.018 108.19 0.000 
      . | .     |       . | .     | 12 0.033 -0.021 108.29 0.000 
      . | .     |       . | .     | 13 0.049 0.022 108.51 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 14 0.076 0.049 109.06 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 15 0.077 -0.050 109.62 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 16 0.035 -0.117 109.74 0.000 
      . | .     |       . | .     | 17 -0.012 -0.032 109.75 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 18 -0.081 -0.023 110.40 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 19 -0.160 -0.089 113.04 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 20 -0.217 -0.072 117.96 0.000 
      **| .     |       . | .     | 21 -0.245 0.037 124.32 0.000 
      **| .     |       . | .     | 22 -0.244 0.044 130.74 0.000 
      **| .     |       . | .     | 23 -0.208 -0.022 135.51 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 24 -0.145 0.006 137.88 0.000 
      . | .     |       . |*.     | 25 -0.052 0.134 138.19 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 26 0.019 -0.065 138.23 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 27 0.055 -0.123 138.60 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 28 0.075 0.011 139.29 0.000 
      . | .     |       . | .     | 29 0.050 0.008 139.60 0.000 
      . | .     |       . | .     | 30 0.025 0.020 139.68 0.000 
      . | .     |       . | .     | 31 0.006 -0.020 139.68 0.000 
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      . | .     |       .*| .     | 32 -0.044 -0.088 139.94 0.000 

Πίνακας 12 : Correlogram της μεταβλητής inf στα επίπεδά της 

 

 

 
Date: 11/26/11   Time: 21:55 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 74 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

      . |*******|       . |*******| 1 0.865 0.865 57.582 0.000 
      . |****** |       . |*.     | 2 0.788 0.161 106.10 0.000 
      . |*****  |       .*| .     | 3 0.687 -0.097 143.49 0.000 
      . |*****  |       . | .     | 4 0.614 0.025 173.76 0.000 
      . |***    |     ****| .     | 5 0.423 -0.489 188.33 0.000 
      . |**     |       . | .     | 6 0.307 0.018 196.10 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 7 0.185 0.006 198.98 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 8 0.106 0.058 199.94 0.000 
      . | .     |       **| .     | 9 -0.052 -0.202 200.17 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 10 -0.145 -0.104 202.01 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 11 -0.244 -0.090 207.33 0.000 
      **| .     |       . | .     | 12 -0.291 0.039 215.02 0.000 
     ***| .     |       . | .     | 13 -0.380 0.003 228.33 0.000 
     ***| .     |       . | .     | 14 -0.415 -0.056 244.47 0.000 
     ***| .     |       . | .     | 15 -0.448 -0.044 263.62 0.000 
     ***| .     |       . |*.     | 16 -0.408 0.137 279.75 0.000 
     ***| .     |       **| .     | 17 -0.444 -0.214 299.24 0.000 
     ***| .     |       .*| .     | 18 -0.437 -0.090 318.39 0.000 
     ***| .     |       .*| .     | 19 -0.435 -0.069 337.73 0.000 
     ***| .     |       . |*.     | 20 -0.364 0.088 351.56 0.000 
     ***| .     |       . | .     | 21 -0.366 -0.024 365.79 0.000 
      **| .     |       . | .     | 22 -0.316 0.018 376.60 0.000 
      **| .     |       . | .     | 23 -0.265 0.019 384.36 0.000 
      .*| .     |       . |*.     | 24 -0.151 0.078 386.94 0.000 
      .*| .     |       . |*.     | 25 -0.099 0.088 388.06 0.000 
      . | .     |       . | .     | 26 -0.014 -0.005 388.09 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 27 0.045 -0.071 388.33 0.000 
      . |*.     |       . |*.     | 28 0.156 0.089 391.32 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 29 0.188 -0.059 395.75 0.000 
      . |**     |       . | .     | 30 0.237 -0.016 402.95 0.000 
      . |**     |       . | .     | 31 0.269 0.054 412.39 0.000 
      . |***    |       . | .     | 32 0.344 0.038 428.19 0.000 

Πίνακας 13: Correlogram της μεταβλητής un στα επίπεδά της 

 

Από τους πίνακες προκύπτουν τα εξής: 

 

 Κάνοντας τον έλεγχο του Prob της Q-Stat διαπιστώσαμε πως και στα δύο 

κορελλογράμματα το Prob είναι 0<0.05 και άρα οι χρονικές σειρές να μην 

είναι στάσιμες. 

 Πραγματοποιώντας τον έλεγχο του Bartlett τα κορελλογράμματα, που 

προσδιορίζουν τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης (Auto Correlation), βγαίνουν 

εκτός των ορίων των διακεκομμένων γραμμών και έτσι σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bartlett Test οι μεταβλητές μας δεν είναι στάσιμες. 

 Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά των Box-Pierce. 
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5.3.2 Έλεγχος Στασιμότητας στις πρώτες διαφορές. 

 

 Όπως διαπιστώσαμε στην προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου οι μεταβλητές 

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

μεθόδου των Box – Pierce και τον έλεγχο του Bartlett για τις μεταβλητές 

πληθωρισμού και ανεργίας στις πρώτες τους διαφορές για να καταφέρουμε να τις 

κάνουμε στάσιμες. 

 

 
Date: 11/26/11   Time: 21:54 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 72 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    ****| .     |     ****| .     | 1 -0.483 -0.483 17.502 0.000 
      .*| .     |      ***| .     | 2 -0.101 -0.436 18.281 0.000 
      . |***    |       . |*.     | 3 0.381 0.162 29.501 0.000 
     ***| .     |       **| .     | 4 -0.445 -0.267 44.984 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 5 0.156 -0.133 46.919 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 6 0.073 -0.164 47.347 0.000 
      .*| .     |       . |*.     | 7 -0.101 0.077 48.188 0.000 
      .*| .     |      ***| .     | 8 -0.073 -0.332 48.629 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 9 0.139 -0.060 50.267 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 10 -0.066 -0.160 50.643 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 11 -0.097 -0.125 51.458 0.000 
      . |**     |       .*| .     | 12 0.261 -0.059 57.489 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 13 -0.257 -0.185 63.438 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 14 0.070 -0.149 63.893 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 15 0.168 -0.068 66.541 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 16 -0.236 -0.109 71.858 0.000 
      . |**     |       . |*.     | 17 0.249 0.109 77.883 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 18 -0.134 -0.109 79.648 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 19 -0.058 -0.015 79.988 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 20 0.157 0.018 82.511 0.000 
      **| .     |       . | .     | 21 -0.190 -0.057 86.291 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 22 0.117 -0.010 87.744 0.000 
      . | .     |       . | .     | 23 -0.038 -0.044 87.899 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 24 -0.052 -0.074 88.195 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 25 0.005 -0.179 88.198 0.000 
      . |*.     |       . |*.     | 26 0.124 0.107 89.987 0.000 
      .*| .     |       .*| .     | 27 -0.101 -0.123 91.193 0.000 
      . | .     |       . | .     | 28 -0.010 0.013 91.204 0.000 
      . |*.     |       .*| .     | 29 0.172 -0.062 94.857 0.000 
      **| .     |       . | .     | 30 -0.227 0.050 101.40 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 31 0.156 0.013 104.56 0.000 
      . | .     |       .*| .     | 32 -0.012 -0.081 104.58 0.000 

Πίνακας 14: Correlogram της μεταβλητής inf στις πρώτες διαφορές 

 

 
Date: 11/26/11   Time: 21:57 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 72 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

   *****| .     |    *****| .     | 1 -0.608 -0.608 27.776 0.000 
      . |*.     |       **| .     | 2 0.176 -0.308 30.133 0.000 
      **| .     |    *****| .     | 3 -0.305 -0.618 37.319 0.000 
      . |****   |       . | .     | 4 0.548 0.032 60.817 0.000 
     ***| .     |       . | .     | 5 -0.411 0.014 74.249 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 6 0.159 0.018 76.297 0.000 
      **| .     |       **| .     | 7 -0.255 -0.236 81.626 0.000 
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      . |***    |       .*| .     | 8 0.438 -0.076 97.566 0.000 
     ***| .     |       . | .     | 9 -0.330 -0.030 106.76 0.000 
      . |*.     |       . |*.     | 10 0.163 0.076 109.03 0.000 
      **| .     |       . | .     | 11 -0.225 -0.006 113.43 0.000 
      . |**     |       .*| .     | 12 0.298 -0.137 121.31 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 13 -0.211 -0.113 125.34 0.000 
      . |*.     |       . |*.     | 14 0.169 0.083 127.95 0.000 
     ***| .     |       **| .     | 15 -0.349 -0.276 139.33 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 16 0.434 -0.081 157.21 0.000 
      **| .     |       . | .     | 17 -0.250 -0.055 163.24 0.000 
      . |*.     |       . |*.     | 18 0.169 0.066 166.05 0.000 
     ***| .     |       .*| .     | 19 -0.342 -0.069 177.77 0.000 
      . |***    |       . | .     | 20 0.424 -0.033 196.22 0.000 
      **| .     |       . | .     | 21 -0.234 0.011 201.96 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 22 0.121 0.003 203.51 0.000 
      **| .     |       . | .     | 23 -0.295 -0.053 212.97 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 24 0.368 -0.179 228.01 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 25 -0.190 -0.127 232.11 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 26 0.136 0.064 234.25 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 27 -0.314 -0.105 245.89 0.000 
      . |***    |       .*| .     | 28 0.369 -0.064 262.34 0.000 
      .*| .     |       . | .     | 29 -0.184 -0.057 266.53 0.000 
      . |*.     |       . | .     | 30 0.121 -0.018 268.39 0.000 
      **| .     |       .*| .     | 31 -0.310 -0.090 280.87 0.000 
      . |***    |       . | .     | 32 0.401 0.054 302.25 0.000 

Πίνακας 15: Correlogram της μεταβλητής un στις πρώτες διαφορές 

 

 

Από τους πίνακες προκύπτουν τα εξής: 

 

 Κάνοντας τον έλεγχο του Prob της Q-Stat διαπιστώσαμε πως και στα δύο 

κορελλογράμματα το Prob το Q-Stat είναι 0<0.05 και άρα οι χρονικές σειρές 

να μην είναι στάσιμες. 

 Πραγματοποιώντας τον έλεγχο του Bartlett τα κορελλογράμματα, που 

προσδιορίζουν τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης (Auto Correlation), βγαίνουν 

εκτός των ορίων των διακεκομμένων γραμμών και έτσι σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bartlett Test οι μεταβλητές μας δεν είναι στάσιμες. 

 Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά των Box-Pierce. 

 

Συνεπώς το υπόδειγμα μας δεν έχει σωστή προβλεπτική ικανότητα. Πράγμα το 

οποίο σημαίνει πως πρέπει να προχωρήσουμε στους σύγχρονους μεθόδους ελέγχου 

στασιμότητας των μοναδιαίων ριζών. 
 

 

5.4 Έλεγχος Στασιμότητας με τη Μοναδιαία Ρίζα 
 

Αφού μέχρι στιγμής έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη κατηγορία ελέγχου που 

περιελάμβαναν τους κλασικούς ελέγχους στασιμότητας των χρονικών σειρών με την 

μέθοδο ελέγχου των γραφικών παραστάσεων και την μέθοδο των συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης τώρα θα δούμε τη δεύτερη κατηγορία ελέγχου της στασιμότητας των 

χρονικών σειρών η οποία θεωρείται πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική. Σε αυτήν την 

κατηγορία εντάσσεται μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδο στην ανάλυση των χρονικών 

σειρών, η μέθοδος ελέγχου της μοναδιαίας ρίζας. 

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

μοναδιαίας ρίζας η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι αυτή των Dickey - Fuller. 

Στην παρούσα εργασία όμως θα χρησιμοποιήσουμε δύο ελέγχους: 
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 Τον Επαυξημένο Έλεγχο Dickey - Fuller ο οποίος είναι ίδιος με τον απλό 

έλεγχο DF, με τη μόνη διαφορά ότι η εξίσωση παλινδρόμησης έχει επαυξηθεί 

με τις υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής οι οποίες διορθώνουν τυχόν 

αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Η μηδενική υπόθεση αυτού του ελέγχου 

αφορά τη μη στασιμότητα της σειράς. 

 Τον έλεγχο Phillips-Perron, ο οποίος βασίζεται σε μία στατιστική που 

χρησιμοποιεί μια μη παραμετρική διόρθωση για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης. 

5.4.1 Ο έλεγχος των Dickey-Fuller 

 

Ο έλεγχος των Dickey - Fuller για την εύρεση μοναδιαίας ρίζας στηρίζεται 

στις εξής υποθέσεις: 

(1)  Η0: ρ=1 ή δ2 = 0 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι μη στάσιμη). 

(2)  Ηα: ρ≠1 ή δ2 < 0 (δηλαδή η χρονική σειρά είναι στάσιμη). 

 

Οι τρεις μορφές εξισώσεων του επαυξημένου Dickey-Fuller είναι: 

 

 Χωρίς σταθερά και χωρίς τάση 

  
 Με σταθερά και χωρίς τάση 

 
 Με σταθερά και με τάση 

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

 

Η ADF παλινδρόμηση ελέγχει την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στην Xt δηλαδή 

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

ΔXt-i εκφράζει τις πρώτες διαφορές με ρ χρονικές υστερήσεις, η μεταβλητή et 

προσαρμόζει τα λάθη της αυτοσυσχέτισης. Οι συντελεστές δ0, δ1, δ2 και βi είναι προς 

εκτίμηση. 

5.4.2 Ο έλεγχος των Phillips – Perron 

 

Είδαμε στον έλεγχο των Dickey-Fuller ότι για το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων προτείνουν την επαύξηση της εξίσωσης με επιπλέον 

όρους των διαφόρων της εξαρτημένης μεταβλητής. Οι Phillips-Perron (1988) 

πρότειναν έναν άλλο τρόπο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

αυτοσυσχέτισης με τη διόρθωση του στατιστικού t του συντελεστή δ2 της μεταβλητής 

Χt-1 της εξίσωσης. 

 

               ΔΧt = δ0 + δ1t + δ2Χt-1 + et 

 

 Με άλλα λόγια η μεθοδολογία των Phillips-Perron αντιμετωπίζει μία πιθανή 

μη τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την t κατανομή με τη βοήθεια μη 

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



Σελίδα | 64  

 

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

ετεροσκεδαστικότητα. 

 Οι Phillips-Perron πρότειναν έναν έλεγχο ο οποίος βασίζεται στις εξισώσεις 

των Dickey-fuller, καθώς επίσης και σε μία μη παραμετρική μέθοδο, ενώ λαμβάνει 

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

εξίσωση μπορεί να περικλείει μόνο σταθερά ή σταθερά και χρονική τάση ανάλογα με 

την περίπτωση που εξετάζουμε. Έτσι οι δύο εξισώσεις μας είναι οι εξής: 

 

 Με σταθερά και χωρίς τάση 

 
 Με σταθερά και με τάση 

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

 

Παρακάτω θα εξετάσουμε την ύπαρξη ή μη μοναδιαίας ρίζας για κάθε μια 

μεταβλητή που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμα της παρούσας έρευνας. Έτσι θα 

ξεκινήσουμε με την μεταβλητή inf. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε με τους 

ανάλογους ελέγχους στη μεταβλητή un. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων όλων των μεταβλητών θα γίνει όπως 

έχουμε ήδη προαναφέρει με τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller και Phillips-

Perron με την χρήση πίνακα. Ο πίνακας 16 θα περιλαμβάνει τις δύο μορφές 

εξισώσεων που μπορεί να έχει ο έλεγχος Dickey-Fuller και Phillips-Perron. 

 

 

Πίνακας 16 : Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας του επαυξημένου Dickey - Fuller και Phillips 

- Perron 

Μεταβλητές 

Dickey Fuller (A D-F) Phillips Perron (P-P) 

Level Difference Level Difference 

intercept 
Intercept 

- trend 
intercept 

Intercept - 

trend 
intercept 

Intercept 

- trend 
intercept 

Intercept - 

trend 

Πληθωρισμός 

(inf) 
-3.187(8)** -3.043(8) -4.936(7)*** -5.089(7)*** -3.355[4]** -2.980[4] -7.399[4]*** -7.563[4]*** 

Ανεργία (un) -2.945(4)** -3.246(4)* -2.718(3)** -2.674(3) -1.952[0] -2.362[0] -10.36[1]*** -10.34[1]*** 

 

Σημειώσεις 

 

1. Για επίπεδο σημαντικότητας 1% χρησιμοποιούμε *** 

Για επίπεδο σημαντικότητας 5% χρησιμοποιούμε ** 

Για επίπεδο σημαντικότητας 10% χρησιμοποιούμε * 

2. Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις αναφέρονται στις χρονικές υστερήσεις 

των εξισώσεων D-F της εξαρτημένης μεταβλητής. 

3. Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για τις εξισώσεις του επαυξημένου 

D-F βρίσκονται από το κριτήριο του Akaike. 

4. Τα κρίσιμα σημεία για τις εξισώσεις της μοναδιαίας ρίζας βρίσκονται από 

τους πίνακες του Mackinnon. 
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5. Οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες αναφέρονται στο εύρος, στο διάστημα 

τιμών για τις εξισώσεις P-P και βασίζονται στη μεθοδολογία των Newey 

– West. 

 

 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 16 παρατηρώ ότι η ανεργία στην πρώτη 

διαφορά στον έλεγχο (A D-F) με μεταβλητή και τάση δεν είναι στάσιμη ενώ στον 

έλεγχο (P-P) οι μεταβλητές είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Επειδή όμως οι 

Phillips-Perron έχει μεγαλύτερο εύρος των κρίσιμων σημείων μπορώ να πω ότι οι 

μεταβλητές μας είναι στάσιμες άρα μπορώ να προχωρήσω στον έλεγχο της 

συνολοκλήρωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - Συνολοκλήρωση 

 

6.1  Η έννοια της συνολοκλήρωσης 

 
 Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών σειρών είναι συνολοκληρωμένο όταν 

υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών αυτών σειρών ο οποίος είναι 

στάσιμος, δηλαδή ότι ο συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει καμία στοχαστική τάση. 

 Ο γραμμικός αυτός συνδυασμός των χρονικών σειρών ονομάζεται εξίσωση 

συνολοκλήρωσης. Η εξίσωση αυτή παριστάνει τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

που υπάρχει μεταξύ των χρονικών αυτών σειρών. 

Δύο ή περισσότερες χρονικές σειρές μπορεί να είναι συνολοκληρωμένες όταν 

είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης. Μετά τη διαπίστωση πως οι χρονικές σειρές 

είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης εκτελείται ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης. Η 

υπόθεση που ελέγχεται είναι η μηδενική, της μη συνολοκλήρωσης έναντι της 

εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης. 

 

H0: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών 

Hα: Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών 

 

Για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών 

υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Η πρώτη αναφέρεται στις μεθόδους της 

μίας εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων και η 

δεύτερη σε σύστημα εξισώσεων η οποία βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης με 

δύο ή περισσότερες από δύο μεταβλητές, ενώ στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τους 

ελέγχους που στηρίζονται στη μεθοδολογία των VAR υποδειγμάτων, όπου 

προσδιορίζουμε τον μέγιστο αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που μπορούν να 

έχουν οι μεταβλητές του υποδείγματος που εξετάζουμε, πράγμα που δε μπορούμε να 

κάνουμε στην πρώτη κατηγορία της μιας εξίσωσης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος από 

την κατηγορία αυτή είναι η μέθοδος του Johansen. 

Παρακάτω εφαρμόζονται δύο μέθοδοι ελέγχου συνολοκλήρωσης για τη χώρα 

που μελετάται στην παρούσα εργασία. 

 

 

6.2 Μέθοδοι ελέγχου συνολοκλήρωσης 

6.2.1 Έλεγχος συνολοκλήρωσης μιας εξίσωσης (Engle Granger) 

 

 Οι Engle και Granger πρότειναν να παλινδρομήσουν τη μία μεταβλητή στην 

άλλη, χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Αυτή η 

μέθοδος είναι γνωστή και ως παλινδρομούμενη συνολοκλήρωση και περιγράφεται 

από τον τύπο yt = âxt +zt, όπου zt είναι τα κατάλοιπα. Ο αλγόριθμος αυτός 

ελαχιστοποιεί τη διακύμανση των υπολοίπων και για το λόγο αυτό βρίσκει μία 

πεπερασμένη διακύμανση γραμμικού συνδυασμού, εάν αυτή υπάρχει. 

 Το επόμενο βήμα στην προσπάθεια προσαρμογής του συστήματος των 

εξισώσεων είναι να γίνει ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για τη στασιμότητα των 

καταλοίπων, ο οποίος επιτυγχάνεται με την πραγματοποίηση του ελέγχου Dickey-

Fuller. 

 Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ο έλεγχος των Engle και Granger είναι 

γνωστός και ως έλεγχος των δύο βημάτων. 
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 Οι υποθέσεις που ελέγχονται είναι οι εξής: 

H0: Δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, άρα δεν υπάρχει και 

συνολοκλήρωση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

Hα: Υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα, άρα υπάρχει συνολοκλήρωση 

μεταξύ δύο μεταβλητών 

 Σύμφωνα με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας Augmented Dickey-Fuller και 

Phillips-Perron, που πραγματοποιήθηκαν στα κατάλοιπα της εξίσωσης του 

υποδείγματος της δεδομένης εργασίας, με στόχο τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των 

Engle-Granger, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

 

Πίνακας 17: Μέθοδος των Engel – Granger 

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
A D-F P-P 

None-level None-level 

MAR -2.998 (4) *** -1.969 [0] ** 

 

Όπως είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα, τα κατάλοιπα, μπορεί να είναι 

στάσιμα στα επίπεδά τους χωρίς σταθερά και χωρίς τάση με τον έλεγχο των Dickey – 

Fuller και για τον έλεγχο των Phillips – Perron, οπότε υπάρχει συνολοκλήρωση και 

άρα  υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. 

6.2.2 Έλεγχος συνολοκλήρωσης ενός συστήματος εξισώσεων (Johansen) 

 

6.2.2.1 Η Μεθοδολογία του Johansen 

 

 Έστω Yt ένα διάνυσμα μη στάσιμων πρώτης τάξης ολοκληρωμένων 

μεταβλητών το οποίο εκφράζεται από ένα αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα 

VAR ρ τάξης: 

 

                        Υt=Α1Υt-1+…+ ΑnΥt-n+ ΒΧt+ ut 

Όπου Α1 ,……… Αn είναι οι μήτρες των παραμέτρων τάξης η καθεμία και Ut το 

διάνυσμα των καταλοίπων που πληροί τις υποθέσεις ενός VAR συστήματος, δηλαδή 

έχει μέσο μηδέν καθώς και το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης έχει και σταθερή διακύμανση 

που οι τιμές του δεν αυτοσυσχετίζονται. Το παραπάνω υπόδειγμα περιλαμβάνει 

επίσης και ένα διάνυσμα μη στοχαστικών μεταβλητών που μπορεί να είναι οι εποχικές 

μεταβλητές.  Επομένως ένα VAR υπόδειγμα μπορεί να γραφεί και σε μορφή πρώτων 

διαφορών με διόρθωση λαθών ως εξής:  

 
 

Η μήτρα ΠρΧρ των παραμέτρων που πολλαπλασιάζει το διάνυσμα της 

υστέρησης Yt-1 των ενδογενών μεταβλητών λέγεται μήτρα ισορροπίας και ο βαθμός 

αυτής της μήτρας προσδιορίζει και την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ των 

i=1,2,…..,r 
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μεταβλητών τoυ διανύσματος. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις που μπορούμε να 

διακρίνουμε σε σχέση με το βαθμό της μήτρας Π. 

 

 r(Π) = μηδενικός βαθμός 

Για να έχουμε μηδενικό βαθμό της μήτρας Π θα πρέπει κάθε στοιχείο της Π να 

είναι μηδέν. Οπότε το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (VEC) γίνεται ένα 

υπόδειγμα διανυσματικών αυτόπαλινδρομήσεων (υπόδειγμα VAR) στις πρώτες 

διαφορές ΔΥt που οι μεταβλητές του είναι στάσιμες ολοκληρωμένες μηδενικής τάξης 

Ι(0) αφού οι μεταβλητές Υt είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1). Στην περίπτωση 

αυτή οι μεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται. 

 

 r(Π) = πλήρης βαθμός 

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνον όταν το διάνυσμα των μεταβλητών Υt είναι 

στάσιμο οπότε το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (VEC) δεν έχει νόημα. 

 

 r(Π) = μειωμένος βαθμός 

Αυτό σημαίνει ότι οι στήλες της μήτρας Π δεν είναι όλες γραμμικά 

ανεξάρτητες, πράγμα που επιτρέπει τη δυνατότητα σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ 

των μεταβλητών του διανύσματος Υt. Επομένως στην περίπτωση που η μήτρα Π έχει 

βαθμό μικρότερο από την τάξη της ρ που ταυτίζεται με τον αριθμό των ενδογενών 

μεταβλητών, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται. 

 Στην περίπτωση αυτή το ορθό προς εκτίμηση υπόδειγμα είναι το υπόδειγμα 

διόρθωσης λαθών και όχι το υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων στις 

διαφορές διότι η παράλειψη του όρου διόρθωσης σφάλματος από το υπόδειγμα θα 

οδηγούσε σε σοβαρά λάθη εξειδίκευσης αφού οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται και 

η βραχυχρόνια συμπεριφορά των ενδογενών μεταβλητών επηρεάζεται από την πορεία 

προς τη μακροχρόνια ισορροπία. 

Ο αριθμός των σχέσεων συνολοκλήρωσης προσδιορίζεται από το ίδιο βαθμό 

της μήτρας Π. Έτσι αν έχουμε ρ ενδογενείς μεταβλητές και κάθε μία είναι 

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης Ι(1) τότε μπορούμε να έχουμε το πολύ ρ–1 γραμμικά 

ανεξάρτητες σχέσεις συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση δηλαδή του διμεταβλητού 

υποδείγματος θα έχουμε μία ανεξάρτητη σχέση συνολοκλήρωσης. Αν θεωρήσουμε ότι 

ο βαθμός της μήτρας Π είναι έστω k < ρ, τότε θα έχουμε αντίστοιχα k  διανύσματα 

συνολοκλήρωσης που είναι στάσιμα, δηλαδή k σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

 

 

6.2.2.2 Έλεγχος του βαθμού Συνολοκλήρωσης 

 

 Επειδή πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από μία σχέσεις 

συνολοκλήρωσης, ο αριθμός των οποίων ονομάζεται βαθμός της συνολοκλήρωσης 

για τον έλεγχο των σχέσεων συνολοκλήρωσης χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του 

Johansen (1988), Johansen and Juselious (1990, 1992) και των Stock and Watson 

(1988) η οποία βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.  

 Ένας συντελεστής αυτοπαλίνδρομου σχήματος χρησιμοποιείται για τη 

μοντελοποίηση κάθε μεταβλητής (η οποία θεωρείται ότι είναι ενδογενής ) σαν μία 

συνάρτηση όλων των ενδογενών με χρονικές υστερήσεις μεταβλητών του 

συστήματος.  

Η μεθοδολογία του Johansen (1988), οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου του 

αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης μεταξύ των ρ μεταβλητών του 

διανύσματος Υt ή του βαθμού συνολοκλήρωσης έστω h. 

 Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο αν ο βαθμός της μήτρας Π είναι 

μικρότερος από τον αριθμό των μεταβλητών h<ρ τότε οι μεταβλητές 

συνολοκληρώνονται και ο αριθμός h δηλώνει τον αριθμό των διανυσμάτων 
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συνολοκλήρωσης. Επίσης εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο βαθμός μιας μήτρας που 

ορίζεται ως ο βαθμός των γραμμικά ανεξάρτητων στηλών της μήτρας Π ισούται με 

τον αριθμό των ιδιοτιμών (ριζών) της μήτρας Π που είναι μη μηδενικές. 

Ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης 

είναι ότι αν υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης, τότε μόνο h γραμμικοί 

συνδυασμοί των μεταβλητών είναι στάσιμοι ολοκληρωμένοι μηδενικής τάξης Ι(0), 

ενώ οι υπόλοιποι είναι μη στάσιμοι.  

Η υπόθεση μηδέν ότι έχουμε h το πολύ διανύσματα συνολοκλήρωσης μπορεί 

να διατυπωθεί με την υπόθεση στατιστικής σημαντικότητας των τελευταίων 

ιδιοτιμών. 

 

Ηο: λi= 0        i = h+1,……..ρ 

 

Όπου το h δείχνει ότι μόνο οι πρώτες λ1……..λn ιδιοτιμές είναι μη μηδενικές 

(βαθμός συνολοκλήρωσης). 

 Ο έλεγχος αυτός γίνεται συγκρίνοντας τη λογαριθμική συνάρτηση 

πιθανοφάνειας όταν επιβάλλουμε τον παραπάνω περιορισμό για διάφορες τιμές του h 

με την αντίστοιχη χωρίς τον περιορισμό. Αυτό είναι το κριτήριο του λόγου 

πιθανοφανειών και ακολουθεί την Χ
2
 κατανομή.  

Ο έλεγχος συνολοκλήρωσης γίνεται με δύο τύπους ελέγχου της εναλλακτικής 

υπόθεσης Hα. Με τον Έλεγχο ίχνους (trace test) και με τον Έλεγχο της Μέγιστης 

Ιδιοτιμής (λmax test). 

 

 

 Έλεγχος ίχνους(trace test) 

Με τον έλεγχο αυτό ελέγχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

 

1
η
 Υπόθεση 

 Ηο: υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 0), δηλαδή καμία σχέση 

συνολοκλήρωσης και η εναλλακτική 

 Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≥1), δηλαδή τουλάχιστον 

μια σχέση συνολοκλήρωσης. 

2
η
 Υπόθεση 

 Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≤1), δηλαδή το πολύ 

μία σχέση συνολοκλήρωσης και η εναλλακτική 

 Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≥2), δηλαδή τουλάχιστον 

δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

 

3
η
 Υπόθεση 

 Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h ≤ ρ-1), δηλαδή το 

πολύ δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης και η εναλλακτική 

 Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = ρ), δηλαδή ακριβώς 

δύο σχέσεις συνλοκλήρωσης. 

 

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιμοποιούμε το παρακάτω στατιστικό: 

 
για h = 0,1……ρ–1, Τ= ο αριθμός των παρατηρήσεων που χρησιμοποιούνται για την 

εκτίμηση αποτελέσματος.  

Ο έλεγχος εφαρμόζεται διαδοχικά για τις τιμές αυτές. Έτσι αποδοχή της Ηο για 

h = 0 δηλώνει τη διακοπή της διαδικασίας. Διαφορετικά συνεχίζουμε για h≤1, 
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h≤2…….μέχρι την τιμή h για την οποία αποδεχόμαστε την Ηο. Οι κριτικές τιμές για 

τον παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους Osterwaid – Lenum (1992).  

 

 

 Έλεγχος μέγιστης ιδιοτιμής (λ-max test) 

Για τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής έχουμε τις παρακάτω υποθέσεις: 

 

1
η
 Υπόθεση 

 Ηο: υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 0), δηλαδή δεν υπάρχουν 

διανύσματα συνολοκλήρωσης και η εναλλακτική 

 Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 1), δηλαδή ότι υπάρχει 

ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης. 

 

2
η
 Υπόθεση 

 Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h≤1), δηλαδή ότι 

υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης και η εναλλακτική 

 Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 2), δηλαδή ότι 

υπάρχουν δύο διανύσματα συνολοκλήρωσης. 

 

3
η
 Υπόθεση 

 Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης (h≤ρ-1), δηλαδή ότι 

υπάρχει το πολύ δύο διανύσματα συνολοκλήρωσης και η εναλλακτική 

 Ηα: υπάρχουν h + 1 διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = ρ), δηλαδή ότι 

υπάρχουν τρία διανύσματα συνολοκλήρωσης. 

 

Για τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής χρησιμοποιούμε το παρακάτω στατιστικό: 

 
για h = 0,1……ρ–1. Οι κριτικές τιμές για τον παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους 

Osterwaid – Lenum (1992) για τον έλεγχο του λmax. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο βαθμός συνολοκλήρωσης είναι, σύμφωνα με 

τη θεωρία των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων, το πολύ ίσος με τον αριθμό των 

μεταβλητών μειωμένος κατά ένα, δηλαδή  στην περίπτωση μας από τη στιγμή που οι 

μεταβλητές του υποδείγματός μας είναι 2 θα πρέπει να έχουμε το πολύ 1 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 

 

 

6.2.2.3 Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης 

 

Θα λέγαμε περιληπτικά ότι στην περίπτωση που διερευνούμε τις σχέσεις 

συνολοκλήρωσης μεταξύ ρ μεταβλητών οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι της ίδιας 

τάξης τα βήματα των ελέγχων που κάνουμε σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Johansen 

είναι τα εξής: 

 

 Βρίσκουμε την τάξη του αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού υποδείγματος 

(VAR) χρησιμοποιώντας τα κριτήρια των Akaike και Schwartz. 

 Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής 

βρίσκουμε το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. 

 Σύμφωνα με το βαθμό συνολοκλήρωσης (h< ρ) ρ= αριθμός μεταβλητών του 

υποδείγματος, εκτιμούμε τα αντίστοιχα διανύσματα συνολοκλήρωσης με τη 

μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. 
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Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για να είναι αξιόπιστα τα εκτιμημένα 

διανύσματα συνολοκλήρωσης θα πρέπει να ισχύουν οι apriori περιορισμοί που 

τίθενται για τα υποδείγματα που μελετούμε. 

Έχοντας εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις μπορούμε να προχωρήσουμε στην 

εύρεση της τάξης του VAR υποδείγματος. Θα χρησιμοποιηθούν οι έλεγχοι του λόγου 

πιθανοφανειών και τα κριτήρια Akaike και Schwartz. Με τη χρήση του πακέτου 

Eviews προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 
VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: UN INF  
Exogenous variables: C  
Date: 12/04/11   Time: 17:22 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 67 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -208.1644 NA   1.818139  6.273563  6.339375  6.299605 
1 -123.6533  161.4540  0.164411  3.870247   4.067682*  3.948372 
2 -120.5701  5.706152  0.169046  3.897615  4.226673  4.027824 
3 -118.5648  3.591559  0.179592  3.957159  4.417841  4.139452 
4 -112.9032  9.802205  0.171199  3.907558  4.499863  4.141935 
5 -96.70015   27.08569*   0.119258*   3.543288*  4.267217   3.829748* 
6 -95.67893  1.646137  0.130866  3.632207  4.487759  3.970751 
7 -93.67785  3.106157  0.139673  3.691876  4.679052  4.082504 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Πίνακας 18 : Στατιστικά του VAR υποδείγματος 

 

Από όλα τα κριτήρια αυτά που κυρίως μας ενδιαφέρουν είναι τα κριτήρια των 

Akaike, Schwartz και ο λόγος των πιθανοφανειών. Από τον πίνακα 18 παρατηρούμε 

ότι τα περισσότερα κριτήρια LR, FPE, AIC δίνουν 5 χρονικές υστερήσεις οπότε το 

υπόδειγμά μας είναι της τάξης VAR(5). Οπότε το επόμενο στάδιο είναι να βρούμε το 

βαθμό της συνολοκλήρωσης του VAR υποδείγματος. Οι υποθέσεις είναι οι εξής: 

H0: δεν υπάρχει κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 

Hα: υπάρχει το πολύ 1 συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 

 

Στη συνέχεια παίρνω το Cointegration test για να δω αν υπάρχει προσδιοριστική ή 

στοχαστική τάση. 

 
Date: 12/04/11   Time: 17:30 
Sample(adjusted): 1994:3 2011:2 
Included observations: 68 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: UN INF  
Lags interval (in first differences): 1 to 5 

      
Unrestricted Cointegration Rank Test 
      

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None *  0.156389  19.17586  15.41  20.04  
At most 1 **  0.105897  7.611532   3.76   6.65  
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 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 
 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

      
      

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None  0.156389  11.56433  14.07  18.63  
At most 1 **  0.105897  7.611532   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

      
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
      

UN INF     
 0.095299  1.718159     
 0.627524 -0.399340     

      

      
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  
      

D(UN)  0.013034 -0.258424    
D(INF) -0.142383 -0.009007    

      

      
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -102.2712   
      

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
UN INF     

 1.000000  18.02911     
  (5.72746)     
      

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(UN)  0.001242     

  (0.01012)     
D(INF) -0.013569     

  (0.00423)     
      

      

Πίνακας 19: Johansen Cointegration Test 

 

 

Και ο πίνακας που προκύπτει με τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι ο εξής:  

 

Πίνακας 20: Johansen 

NULL 

HYPOTHESIS 

 5% CRITICAL VALUE 

Trace Test Max-Eigen Trace Test Max-Eigen 

INF UN (order VAR=1) 

r=0 19.17 11.56 15.41 14.07 

r<=1 7.61 7.61 3.76 3.76 

Πίνακας 20 : Trace statistic-eigenvalue statistic tests 
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Σημειώσεις 

 

1. Οι κρίσιμες τιμές είναι από τους ερευνητές Osterwald – Lenum (1992). 

2. Ο συμβολισμός r σημαίνει τον αριθμό των συνολοκληρωνένων διανυσμάτων. 

3. Τα κριτήρια του Akaike και Schwarz χρησιμοποιούνται για την τάξη του VAR 

υποδείγματος. 

 

Από τον πίνακα 20 παρατηρούμε πως για r=0 ισχύει η H0 αφού [19.17>15.41 

και 11.56<14.07], ενώ για r<=1 ισχύει η Ηα αφού [7.61>3.76 και 7.61>3.76] άρα 

υπάρχει το πολύ ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Το σύστημα συναρτήσεων που 

προκύπτει είναι το εξής: 

 

 
Vector Autoregression Estimates 
 Date: 12/04/11   Time: 17:35 
 Sample(adjusted): 1994:2 2011:2 
 Included observations: 69 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 UN INF 

UN(-1)  0.749232 -0.069792 
  (0.10903)  (0.04878) 
 [ 6.87162] [-1.43069] 
   

UN(-2)  0.161514  0.070199 
  (0.13645)  (0.06105) 
 [ 1.18368] [ 1.14987] 
   

UN(-3)  0.044487  0.025723 
  (0.13897)  (0.06218) 
 [ 0.32011] [ 0.41370] 
   

UN(-4)  0.452259 -0.068967 
  (0.13717)  (0.06137) 
 [ 3.29710] [-1.12378] 
   

UN(-5) -0.569313  0.031659 
  (0.11089)  (0.04961) 
 [-5.13409] [ 0.63811] 
   

INF(-1)  0.028388  0.972595 
  (0.27823)  (0.12448) 
 [ 0.10203] [ 7.81320] 
   

INF(-2)  0.143748 -0.030874 
  (0.34431)  (0.15405) 
 [ 0.41749] [-0.20042] 
   

INF(-3)  0.094008  0.151599 
  (0.34044)  (0.15232) 
 [ 0.27613] [ 0.99528] 
   

INF(-4) -0.149439 -0.583512 
  (0.34193)  (0.15299) 
 [-0.43704] [-3.81417] 
   

INF(-5) -0.018968  0.278223 
  (0.25136)  (0.11246) 
 [-0.07546] [ 2.47396] 
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C  1.379515  0.439612 
  (0.61963)  (0.27723) 
 [ 2.22636] [ 1.58574] 

 R-squared  0.850843  0.761365 
 Adj. R-squared  0.825126  0.720221 
 Sum sq. resids  38.76983  7.760803 
 S.E. equation  0.817585  0.365796 
 F-statistic  33.08521  18.50491 
 Log likelihood -78.01874 -22.52354 
 Akaike AIC  2.580253  0.971697 
 Schwarz SC  2.936415  1.327859 
 Mean dependent  9.607246  1.549275 
 S.D. dependent  1.955108  0.691563 

 Determinant Residual 
Covariance 

 0.089343 

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -112.4866 
 Akaike Information Criteria  3.898164 
 Schwarz Criteria  4.610487 

Πίνακας 21: Vector Autoregression Estimates 

 

 

Η μεθοδολογία τοy Johansen (σύμφωνα με τα στατιστικά του ίχνους και της 

ιδιοτιμής από τον πίνακα 21) μας δίνει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα, που 

σημαίνει πως υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – Υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος 

 

7.1 Εισαγωγή 
 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τις μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

μεταξύ των μεταβλητών, με των Engel-Granger και Johansen και διαπιστώσαμε ότι οι 

μεταβλητές μας συνολοκληρώνονται. 

Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή 

περισσότων μεταβλητών. Οι Engel and Granger (1987) έχουν δείξει ότι αν δύο 

μεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια όμως οι μεταβλητές αυτές 

μπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας 

μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί με ένα υπόδειγμα που 

ονομάζεται υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλμα ισορροπίας 

(ανισορροπίας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη 

μακροχρόνια περίοδο.  Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή λέγεται 

μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error Correction Μechanism ECM). 

  Άρα η συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών δίνεται από την παρακάτω σχέση:  

 

 ΔYt= lagged (ΔYt,ΔXt……) + λut-1+ et 

 

 Όπου τοu t-1  είναι το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή 

ως προς τη μακροχρόνια ισορροπία. 

 -1 < λ< 0 είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής 

 et είναι λευκός θόρυβος. 

 ΔYt και ΔXt είναι οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών Yt και Xt οι οποίες 

είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, ενώ το σφάλμα ισορροπίας ut είναι 

ολοκληρωμένο μηδενικής τάξης. Άρα μπορούμε να εκτιμήσουμε με τη μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων την παραπάνω συνάρτηση. 

  

Αν οι μεταβλητές Υ και Χ είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε οι 

πρώτες διαφορές τους ΔΥ και ΔΧ είναι μηδενικής τάξης Ι(0), οπότε το αριστερό 

μέλος της συνάρτησης είναι μηδενικής τάξης Ι(0). Για να έχει νόημα η παραπάνω 

συνάρτηση θα πρέπει και το δεξί μέλος να είναι μηδενικής τάξης Ι(0)  πράγμα που 

σημαίνει ότι το σφάλμα ισορροπίας ut-1 θα πρέπει να είναι μηδενικής τάξης Ι(0), 

δηλαδή οι μεταβλητές της συνάρτησης να συνολοκληρώνονται. 

Στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών εμπλέκονται περισσότερες από 

δύο μεταβλητές. Άρα μπορεί να υπάρχουν και περισσότερα από ένα 

συνολοκληρωμένα διανύσματα μεταξύ των μεταβλητών. Επομένως αν υπάρχουν k 

μεταβλητές οι οποίες είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε ο μέγιστος 

αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων που μπορεί να υπάρξει είναι k-1 

διανύσματα. Το υποσύνολο των μεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν οι 

μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να 

διαγραφούν από το υπόδειγμα. 

Τέτοιοι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν το στατιστικό F και το 

στατιστικό δείκτη της λογαριθμισμένης πιθανότητας (log-likelihood). Κάθε μία από 

τις στατιστικά μη σημαντικές μεταβλητές διαγράφεται από το γενικό δυναμικό 

υπόδειγμα, ενώ παράλληλα διατηρείται ο όρος της διόρθωσης του σφάλματος ο 
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οποίος πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο π.χ 5%. Οι 

στατιστικοί έλεγχοι δεν απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση που λέει ότι οι 

επιλεγμένοι συντελεστές είναι μηδέν σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Διαγράφοντας 

τους μη στατιστικά σημαντικούς συντελεστές της παλινδρόμησης λαμβάνουμε τις 

μεταβλητές εκείνες που είναι στατιστικά σημαντικές όπως και ο συντελεστής του 

όρου διόρθωσης σφάλματος να είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. 

 Ο εκτιμημένος συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλματος μετρά την ταχύτητα 

προσαρμογής που απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο δυναμικό 

υπόδειγμα. Η χρησιμοποίηση όλων των διαγνωστικών ελέγχων, είναι απαραίτητοι για 

την καταλληλότητα των υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών. 

 Η εκτίμηση ενός υποδείγματος διόρθωσης λαθών μπορεί να γίνει σε δύο 

στάδια σύμφωνα με τους Engle and Granger (1987), αφού βέβαια προηγουμένως έχει 

γίνει ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης. 

 Οι Engle–Granger επομένως προτείνουν μία διαδικασία που περιλαμβάνει δύο 

στάδια:  

 Στο πρώτο στάδιο εκτιμάται η συνάρτηση συνολοκλήρωσης με O.L.S και 

υπολογίζουμε τα κατάλοιπα.  

Yt= a0+ a1Xt+ ut 

 Στο δεύτερο στάδιο τα αληθινά λάθη ανισορροπίας αντικαθίστανται με τα 

εκτιμημένα κατάλοιπα, οπότε γίνεται η εκτίμηση της εξίσωσης με την μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων. 

 

 ΔYt= lagged (ΔYt,ΔXt……) + λut-1+ et 

 

Το υπόδειγμα αυτό είναι δυναμικό σε αντίθεση με την παλινδρόμηση της 

συνολοκλήρωσης που έχουμε στατικό υπόδειγμα. Για τον λόγο αυτό οι Engle and 

Granger πρότειναν το δεύτερο στάδιο εκτίμησης του υποδείγματος. Επειδή η 

υστέρηση του σφάλματος ισορροπίας ut-1 δεν είναι γνωστή το υπόδειγμα δεν μπορεί 

να εκτιμηθεί άμεσα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση του ut από την 

εκτίμηση του πρώτου σταδίου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων του στατικού υποδείγματος της συνολοκληρωμένης εξίσωσης.  

Για τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων στις μεταβλητές με τις πρώτες 

διαφορές που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα χρησιμοποιούνται τα κριτήρια των 

Akake (AIC) and Schwarz (SC), καθώς και όλοι οι στατιστικοί και διαγνωστικοί 

έλεγχοι για την καταλληλότητα του παραπάνω υποδείγματος.  

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το πρόβλημα της κανονικοποίησης που 

υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών, το οποίο μαζί με το πρόβλημα της μη 

μοναδικότητας των σχέσεων συνολοκλήρωσης απότελούν τα βασικά μειονεκτήματα 

της μεθοδολογίας των Engle and Granger όταν εξετάζουμε δύο μεταβλητές. 

 

 

7.2 Εξισώσεις Διόρθωσης Σφάλματος (ECM) 
 

Για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή μη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας 

προχωράμε στον έλεγχο διόρθωσης σφάλματος (ECM). Στο πρώτο στάδιο εκτιμάται 

η συνάρτηση συνολοκλήρωσης Yt= a0+ a1Xt+ ut με OLS και υπολογίζουμε τα 

κατάλοιπα και στο δεύτερο στάδιο τα αληθινά λάθη ανισορροπίας αντικαθίστανται με 

τα εκτιμημένα κατάλοιπα, οπότε γίνεται η εκτίμηση της παρακάτω εξίσωσης με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: 

 

 ΔUn= lagged (ΔUnt,ΔInft)+ λut-1+ et 
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Dependent Variable: DUN 
Method: Least Squares 
Date: 12/11/11   Time: 21:43 
Sample(adjusted): 1994:4 2011:2 
Included observations: 67 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.047255 0.123921 -0.381328 0.7043 
DINF(-1) 0.027603 0.324047 0.085182 0.9324 
DINF(-2) -0.164863 0.331513 -0.497306 0.6208 
DINF(-3) 0.024519 0.287358 0.085324 0.9323 
DINF(-4) 0.036646 0.287894 0.127291 0.8991 
DINF(-5) 0.282073 0.311889 0.904400 0.3695 
DINF(-6) -0.227134 0.312106 -0.727746 0.4696 
MAR(-1) -0.111019 0.063730 -1.742022 0.0867 

R-squared 0.072181     Mean dependent var -0.047761 
Adjusted R-squared -0.037899     S.D. dependent var 0.971153 
S.E. of regression 0.989385     Akaike info criterion 2.928185 
Sum squared resid 57.75409     Schwarz criterion 3.191431 
Log likelihood -90.09418     F-statistic 0.655715 
Durbin-Watson stat 2.277620     Prob(F-statistic) 0.708154 

Πίνακας 22: Έλεγχος Διόρθωσης Σφάλματος (ECM) 

 

Από τον πίνακα 22 προκύπτουν τα εξής: 

 

 Το λ είναι αρνητικό και σύμφωνο με τον περιορισμό που υπάρχει για τον 

έλεγχο διόρθωσης σφάλματος -1<-0.111<0 

 Το λ είναι στατιστικά σημαντικό αφού το prob του λ είναι Probmar 0.0867< 

0.10. 

 Το Akaike, Schwarz, F-statistic και Prob (F-statistic) είναι: 2.92, 3.19, 0.65 

και 0.708 αντίστοιχα. 

 

Παίρνω το σύστημα εξισώσεων: 

 
Vector Error Correction Estimates 
 Date: 12/11/11   Time: 22:36 
 Sample(adjusted): 1994:3 2011:2 
 Included observations: 68 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  

INF(-1)  1.000000  
   

UN(-1)  0.055466  
  (0.11431)  
 [ 0.48523]  
   

C -2.072419  

Error Correction: D(INF) D(UN) 

CointEq1 -0.244636  0.022395 
  (0.07619)  (0.18246) 
 [-3.21078] [ 0.12274] 
   

D(INF(-1))  0.264398 -0.007722 
  (0.12577)  (0.30118) 
 [ 2.10230] [-0.02564] 
   

D(INF(-2))  0.136152  0.092643 
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  (0.10929)  (0.26173) 
 [ 1.24574] [ 0.35396] 
   

D(INF(-3))  0.311034  0.208021 
  (0.10748)  (0.25739) 
 [ 2.89391] [ 0.80820] 
   

D(INF(-4)) -0.254664  0.046117 
  (0.11477)  (0.27484) 
 [-2.21897] [ 0.16780] 
   

D(INF(-5))  0.086955  0.160031 
  (0.11752)  (0.28143) 
 [ 0.73992] [ 0.56863] 
   

D(UN(-1)) -0.089402 -0.128687 
  (0.05543)  (0.13274) 
 [-1.61294] [-0.96949] 
   

D(UN(-2))  0.014047 -0.005030 
  (0.05007)  (0.11991) 
 [ 0.28056] [-0.04195] 
   

D(UN(-3))  0.034060  0.033456 
  (0.04996)  (0.11964) 
 [ 0.68177] [ 0.27964] 
   

D(UN(-4)) -0.020789  0.482486 
  (0.05014)  (0.12007) 
 [-0.41464] [ 4.01844] 
   

D(UN(-5))  0.059985 -0.109058 
  (0.05668)  (0.13573) 
 [ 1.05837] [-0.80350] 
   

C  0.008818 -0.022857 
  (0.04589)  (0.10989) 
 [ 0.19217] [-0.20799] 

 R-squared  0.387270  0.310771 
 Adj. R-squared  0.266912  0.175387 
 Sum sq. resids  7.488446  42.94576 
 S.E. equation  0.365681  0.875722 
 F-statistic  3.217660  2.295472 
 Log likelihood -21.47884 -80.86245 
 Akaike AIC  0.984672  2.731248 
 Schwarz SC  1.376350  3.122926 
 Mean dependent -0.005882 -0.051471 
 S.D. dependent  0.427094  0.964364 

 Determinant Residual 
Covariance 

 0.102339 

 Log Likelihood -102.2712 
 Log Likelihood (d.f. adjusted) -115.4738 
 Akaike Information Criteria  4.160994 
 Schwarz Criteria  5.009630 

Πίνακας 23: Error Correction Model 

 

 

 Ο συντελεστής των καταλοίπων με μία χρονική υστέρηση στην 1
η
 

συνάρτηση με ενδογενή μεταβλητή τον πληθωρισμό είναι αρνητικός 

και στατιστικά  σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, υπάρχει 
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βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας με το λ=0.24, 24% (δηλαδή η 

διόρθωση κατά τρίμηνα είναι 24%, -3.21<-1.96 για το 5 %). 

 Ο συντελεστής των καταλοίπων με μία χρονική υστέρηση στην 1
η
 

συνάρτηση με ενδογενή μεταβλητή την ανεργία είναι θετικός οπότε 

δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Αιτιότητα 

 

8.1 Εισαγωγή 
 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός 

υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία 

άλλη μία εξίσωση παλινδρόμησης.  

Στην οικονομική επιστήμη μία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να 

καθοριστεί εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό στα οικονομικά πολλές φορές 

θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένη μία συγκεκριμένη σχέση αιτίου και 

αποτελέσματος προκειμένου να εφαρμόσουμε τις κλασικές οικονομετρικές μεθόδους 

εκτίμησης ενός υποδείγματος. 

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η 

μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν 

πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε 

στο ερώτημα αυτό είναι να παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Υ πάνω στη Χ 

χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική 

σημαντικότητα του συντελεστή Χ.  

Η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών δεν αποτελεί σε καμία 

περίπτωση και απόδειξη ότι υπάρχει μία σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών 

που μελετάμε. Τα προβλήματα με τις φαινομενικές (νόθες) συσχετίσεις 

παρουσιάζονται πολύ συχνά ακόμη και σε δυναμικά υποδείγματα. 

Οι δυσκολίες του καθορισμού μίας σχέσης αιτιότητας μεταξύ των οικονομικών 

μεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της οικονομικής έννοιας 

της αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality). Γενικά, θα 

λέμε ότι μία μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και 

προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν στην 

καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ. 

Για να χρησιμοποιηθεί αυτός ο ορισμός της αιτιότητας είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν τόσο ο τρόπος διεξαγωγής των προβλέψεων όσο και ο τρόπος 

μέτρησης της ακρίβειας των προβλέψεων που αφορούν τις τιμές της ενδιαφερόμενης 

μεταβλητής. Στον ορισμό του ο Granger περιορίζεται στις αμερόληπτες προβλέψεις 

ελαχίστων τετραγώνων και χρησιμοποιεί για τη μέτρηση της ακρίβειας των 

προβλέψεων αυτών τη διακύμανση των λαθών πρόβλεψης μιας περιόδου στο μέλλον.  

 Έτσι, σύμφωνα με τον ορισμό του Granger, η μεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν 

η πρόβλεψη της Υ για μία περίοδο στο μέλλον, που προέκυψε με βάση όλη την 

προηγούμενη πληροφόρηση έχει μικρότερο μέσο σφάλμα τετραγώνου από την 

πρόβλεψη του Υ που γίνεται με βάση όλη την προηγούμενη πληροφόρηση πλην 

εκείνης που αφορά τη μεταβλητή Χ. 

 

 

 8.2 Έλεγχος Αιτιότητας κατά Granger 

 
Ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που 

προτάθηκε από τον Granger. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισμό ότι το 

μέλλον δεν μπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγματα της 

οικονομετρίας η σχέση αιτίας – αιτιατού (αιτιότητα) είναι δεδομένη εκ των προτέρων 

(a priori). 

 

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος: 
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Έστω ότι έχουμε δύο χρονικές σειρές Yt και Xt καιτα παρακάτω υποδείγματα: 

 

 
 

Όπου m είναι το μέγεθος των χρονικών υστερήσεων.  

 

 

Στο πρώτο υπόδειγμα υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Υ 

είναι συνάρτηση των τιμών της σε προηγούμενες περιόδους, καθώς και των 

προηγούμενων περιόδων των τιμών της μεταβλητής Χ.  

Στο δεύτερο υπόδειγμα υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της μεταβλητής Χ 

είναι συνάρτηση των τιμών με τις προηγούμενες τιμές της μεταβλητής Υ και με τις 

προηγούμενες τιμές της ίδιας μεταβλητής. Υποθέτουμε επίσης ότι οι διαταρακτικοί 

όροι ut και et στα δύο υποδείγματα δεν συσχετίζονται. 

Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγματα μπορούμε να έχουμε τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 

1
η
 Περίπτωση 

Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση είναι 

στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών 

Υt-i στην δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), τότε 

υπάρχει αιτιότητα κατά Granger από τη μεταβλητή Χ προς τη μεταβλητή Υ. 

Δηλαδή, αν: 

{β1, β2,……….βκ} ≠0 και 

{γ1, γ2,……..γκ} = 0  

τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Χ στην μεταβλητή Υ 

(Χ→Υ) 

 

2
η
 Περίπτωση 

 Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση δεν είναι 

στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του μηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των μεταβλητών Υt-i 

στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του μηδέν), τότε 

υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητα κατά Granger από τη μεταβλητή Υ προς τη 

μεταβλητή Χ. Δηλαδή, αν: 

{β1, β2,……….βκ} = 0 και 

{γ1, γ2,……..γκ} ≠0  

τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τη μεταβλητή Υ στην μεταβλητή Χ 

(Υ→Χ) 

 

3
η
 Περίπτωση 

Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των 

μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σημαντικοί (διάφοροι του 

μηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Δηλαδή, αν: 

{β1, β2,……….βκ} ≠0 και 

{γ1, γ2,……..γκ} ≠0  

τότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση αιτιότητας (Υ↔Χ). 
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4
η
 Περίπτωση 

Αν οι συντελεστές βi των μεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των 

μεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σημαντικοί (ίσοι του 

μηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger. Δηλαδή, αν: 

{β1, β2,……….βκ} = 0 και 

{γ1, γ2,……..γκ} = 0  

τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας, με άλλα λόγια οι μεταβλητές Χ και Υ είναι 

ανεξάρτητες. 

 

Στην πράξη, οι έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας γίνονται με τη χρήση των 

υποδειγμάτων VAR. Δηλαδή, για να αιτιάζει μία μεταβλητή Χ μία άλλη Υ θα πρέπει 

οι συντελεστές όλων των χρονικών υστερήσεων της Χ στην εξίσωση της Υ να 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από το μηδέν, ενώ οι συντελεστές των χρονικών 

υστερήσεων της Υ στην εξίσωση της Χ να μη διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν. 

 Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει με το κριτήριο της κατανομής F του Wald 

(1940) για την από κοινού σημαντικότητα των παραμέτρων των χρονικών 

υστερήσεων των αντίστοιχων μεταβλητών και δίνεται από τον παρακάτω τύπο:  

 
Όπου: 

 

 SSRR = Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την 

εκτίμηση της εξίσωσης με περιορισμό (δηλαδή παλινδρομώντας τη μεταβλητή 

Χ μόνον πάνω στις υστερήσεις της). 

 SSRU = Άθροισμα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την 

εκτίμηση της εξίσωσης παλινδρόμησης (πλήρη εξίσωση). 

 k= Αριθμός των περιορισμών 

 n= Μέγεθος του δείγματος. 

 

Αν η τιμή της κατανομής F είναι μεγαλύτερη από αυτή των πινάκων σε κάποιο 

επίπεδο σημαντικότητας τότε λέμε ότι η υπόθεση Ηο απορρίπτεται και συμπεραίνουμε 

ότι οι υστερήσεις της μεταβλητής Χ επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά της Υ. 

Στη συνέχεια για να συμπεράνουμε ότι η Χ αιτιάζει την Υ μονόδρομα θα πρέπει να 

ελέγξουμε την αντίστοιχη υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ πάνω στη μεταβλητή Χ 

συγκεκριμένα έχουμε: 

 

 H0: Αν F < Fπιν δεχόμαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή η μεταβλητή Χ δεν 

προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η 

μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη 

συνάρτηση. 

 Hα: Αν F > Fπιν δεχόμαστε την υπόθεση Ηα δηλαδή η μεταβλητή Χ προκαλεί 

κατά Granger (αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η μεταβλητή Υ 

προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση. 
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8.3 Ο έλεγχος της αιτιότητας για τις μεταβλητές του πληθωρισμού 

(inf) και της ανεργίας (un). 
 

Επειδή έχουμε ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα, θα προχωρήσω στον έλεγχο 

της αιτιότητας με το Error Correction Model.  

 
Vector Error Correction Estimates 
 Date: 01/23/12   Time: 17:53 
 Sample(adjusted): 1994:3 2011:2 
 Included observations: 68 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1  

INF(-1)  1.000000  
   

UN(-1)  0.055466  
  (0.11431)  
 [ 0.48523]  
   

C -2.072419  

Error Correction: D(INF) D(UN) 

CointEq1 -0.244636  0.022395 
  (0.07619)  (0.18246) 
 [-3.21078] [ 0.12274] 
   

D(INF(-1))  0.264398 -0.007722 
  (0.12577)  (0.30118) 
 [ 2.10230] [-0.02564] 
   

D(INF(-2))  0.136152  0.092643 
  (0.10929)  (0.26173) 
 [ 1.24574] [ 0.35396] 
   

D(INF(-3))  0.311034  0.208021 
  (0.10748)  (0.25739) 
 [ 2.89391] [ 0.80820] 
   

D(INF(-4)) -0.254664  0.046117 
  (0.11477)  (0.27484) 
 [-2.21897] [ 0.16780] 
   

D(INF(-5))  0.086955  0.160031 
  (0.11752)  (0.28143) 
 [ 0.73992] [ 0.56863] 
   

D(UN(-1)) -0.089402 -0.128687 
  (0.05543)  (0.13274) 
 [-1.61294] [-0.96949] 
   

D(UN(-2))  0.014047 -0.005030 
  (0.05007)  (0.11991) 
 [ 0.28056] [-0.04195] 
   

D(UN(-3))  0.034060  0.033456 
  (0.04996)  (0.11964) 
 [ 0.68177] [ 0.27964] 
   

D(UN(-4)) -0.020789  0.482486 
  (0.05014)  (0.12007) 
 [-0.41464] [ 4.01844] 
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D(UN(-5))  0.059985 -0.109058 

  (0.05668)  (0.13573) 
 [ 1.05837] [-0.80350] 
   

C  0.008818 -0.022857 
  (0.04589)  (0.10989) 
 [ 0.19217] [-0.20799] 

 R-squared  0.387270  0.310771 
 Adj. R-squared  0.266912  0.175387 
 Sum sq. resids  7.488446  42.94576 
 S.E. equation  0.365681  0.875722 
 F-statistic  3.217660  2.295472 
 Log likelihood -21.47884 -80.86245 
 Akaike AIC  0.984672  2.731248 
 Schwarz SC  1.376350  3.122926 
 Mean dependent -0.005882 -0.051471 
 S.D. dependent  0.427094  0.964364 

 Determinant Residual 
Covariance 

 0.102339 

 Log Likelihood -102.2712 
 Log Likelihood (d.f. adjusted) -115.4738 
 Akaike Information Criteria  4.160994 
 Schwarz Criteria  5.009630 

 

Πίνακας 24: Error Correction Model 

 

 

Τα αποτελέσματα μπορούν να συμπεριληφθούν στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 25: Αιτιότητα σύμφωνα με το Error Correction Model  

 
F-test T-test 

Dinf Dun E.C.M 

Dinf ----- 2.29 -3.21*** 

Dun 3.21 ----- 0.122 

 

 

Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει αιτιακή μακροχρόνια σχέση μεταξύ της 

ανεργίας και του πληθωρισμού με κατεύθυνση από την ανεργία προς τον 

πληθωρισμό, διότι το t-test ECM είναι στατιστικά σημαντικό. Δεν υπάρχει 

βραχυχρόνια αιτιακή σχέση διότι  το F - stat είναι μικρότερο από το F των πινάκων. 

Στην δεύτερη σειρά δεν υπάρχει αιτιακή μακροχρόνια σχέση γιατί ο 

συντελεστής είναι στατιστικά μη σημαντικός, αλλά και θετικός. Υπάρχει 

βραχυχρόνια αιτιακή σχέση όμως γιατί το F - stat είναι μεγαλύτερο από το F των 

πινάκων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή κάθε μεταβλητής μέσα από το 

οικονομικό πακέτο E-views, ο πληθωρισμός της Γερμανίας, σε 74 δείγματα και για το 

1
ο
 τρίμηνο 1993 έως το 2

ο
 τρίμηνο 2011, παρουσιάζει κατανομή ασύμμετρη δεξιά, η 

κύρτωση είναι λεπτόκυρτη και τα στοιχεία δεν κατανέμονται κανονικά. Η ανεργία 

παρουσιάζει κατανομή ασύμμετρη αριστερά, η κύρτωση είναι πλατύκυρτη και τα 

στοιχεία κατανέμονται κανονικά. Επίσης, από τον πίνακα συσχέτισης διαπιστώνουμε 

ότι οι δύο μεταβλητές μας έχουν μικρή θετική σχέση και επομένως όταν αυξάνεται ο 

πληθωρισμός αυξάνεται η ανεργία.  

Μια πρώτη εκτίμηση του υποδείγματος μας έδειξε ότι τα πρόσημα είναι 

σύμφωνα με την οικονομική θεωρία του Friedman και Phelps, επομένως δε 

χρειάζεται να προβούμε σε βελτίωση του υποδείγματος μετατρέποντας τη συνάρτηση 

από γραμμική μορφή σε εκθετική, και έτσι, προχωρήσαμε στους διάφορους ελέγχους 

του υποδείγματος. 

Σύμφωνα με τον έλεγχο της διακύμανσης στο σύνολό τους οι μεταβλητές της 

παλινδρόμησης δεν είναι στατιστικά σημαντικές και δεν υπάρχει ισχυρή γραμμική 

σχέση. Στη συνέχεια, με βάση τον συντελεστή προσδιορισμού R
2
 συμπεραίνουμε πως 

μόνο κατά 0.163% η ανεξάρτητη μεταβλητή ερμηνεύει την εξαρτημένη, ενώ το 

υπόλοιπο 99.837% παραμένει ανερμήνευτο και εξαρτάται από άλλους παράγοντες 

που δεν περιέχονται στο αρχικό υπόδειγμα.  

Επίσης, από το έλεγχο του Durbin-Watson παρατηρούμε πως υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση, δεν έχω πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας, σύμφωνα με τον έλεγχο 

της ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων του White, υπάρχει υπόδειγμα ARCH  R 

τάξης και τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά. 

Τέλος, με τη χρήση των test σταθερότητας καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

οι συντελεστές είναι σταθεροί και ότι η πρόβλεψη του υποδείγματός μας δεν είναι 

τελικά λανθασμένη.  Η εκτίμηση του υποδείγματος με τα cusum test δεν είναι σωστή.  

Στη συνέχεια όσον αφορά την στασιμότητα των μεταβλητών μας, δεν 

παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη κατά την παρουσίαση των γραφικών παραστάσεών 

τους, έτσι προχωρήσαμε στον έλεγχο της στασιμότητας με τους συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης. Τα ιστογράμματα των μεταβλητών στα επίπεδα επίσης έδειξαν ότι 

καμία μεταβλητή δεν είναι στάσιμη, όπως και με τα ιστογράμματα για τις πρώτες 

διαφορές, όπου τα probability στα στατιστικά των Βox-Pierce για όλους τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι μικρότερα από 0.05, επομένως οι μεταβλητές μας 

δεν είναι στάσιμες στις πρώτες διάφορες. Για καλύτερη διεξαγωγή συμπερασμάτων 

προχωρήσαμε και στον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας, όπου σύμφωνα με τους Dickey-

Fuller δεν είναι στάσιμη, αλλά  με τους Phillips – Perron είναι στάσιμες. Επειδή όμως 

οι Phillips-Perron έχει μεγαλύτερο εύρος των κρίσιμων σημείων μπορώ να πω ότι οι 

μεταβλητές μας είναι στάσιμες 

Στο κεφάλαιο της συνολοκληρωσης κατά την μέθοδο των Εngle-Granger τα 

κατάλοιπα είναι στάσιμα στα επίπεδά τους χωρίς σταθερά και τάση, δηλαδή έχουμε 

συνολοκλήρωση, άρα υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 

μεταβλητών. Σύμφωνα όμως με τη μεθοδολογία του Johansen, η οποία θεωρείται πιο 

αξιόπιστη, βρήκαμε ότι τα περισσότερα κριτήρια καταδεικνύουν ως καλύτερη τάξη 

υποδείγματος την 5
η
, δηλαδή έχω πέντε χρονικές υστερήσεις για κάθε μεταβλητή του 

συστήματος, αλλά και ότι με βάση τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης 

ιδιοτιμής, έχουμε ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα. Με ασφάλεια λοιπόν, μπορεί να 

διαπιστωθεί, ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των χρονικών σειρών του 

πληθωρισμού και της ανεργίας για την περίπτωση της Γερμανίας κατά τη χρονική 

περίοδο 1993 – 2011 τριμηνιαία. 
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Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του μοντέλου διόρθωσης 

σφάλματος (Error Correction Model) για να προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί η τυχόν 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ο έλεγχος, πραγματοποιήθηκε σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%, για τον οποίο ο όρος του διορθωτικού σφάλματος (λ) 

είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός μόνο στη μία συνάρτηση, με ενδογενή 

μεταβλητή τον πληθωρισμό (inf). Συνεπώς, μόνο σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των χρονικών σειρών του υποδείγματος για 

την εξεταζόμενη περίοδο. Ο συντελεστής αυτός, διορθώνει την υπάρχουσα 

ανισορροπία κατά ποσοστό 24%. 

Τέλος προσδιορίστηκαν οι σχέσεις αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στις 

μεταβλητές του μοντέλου, δηλαδή τον πληθωρισμό και την ανεργία. Διαπιστώσαμε 

ότι υπάρχει αιτιακή μακροχρόνια σχέση μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού 

με κατεύθυνση από την ανεργία προς τον πληθωρισμό, αλλά όχι και βραχυχρόνια 

αιτιακή σχέση, ενώ για την αντίστροφη περίπτωση δεν υπάρχει καμία αιτιακή σχέση, 

υπάρχει όμως βραχυχρόνια αιτιακή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 1 «Ποσοστά μεταβολής του πληθωρισμού και της ανεργίας για τη Γερμανία 

από το 1
ο
 τρίμηνο του 1993 έως το 2

ο
 τρίμηνο του 2011». 

 

ΤΡΙΜΗΝΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (INF) ΑΝΕΡΓΙΑ (UN) 
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2000/Q2
 

1.13
 

7.1
 

2000/Q3
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6.1
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2009/Q2
 

0.25
 

8.3
 

2009/Q3
 

-0.25
 

8.1
 

2009/Q4
 

0.44
 

7.7
 

2010/Q1
 

0.81
 

8.6
 

2010/Q2
 

1.06
 

7.8
 

2010/Q3
 

1.18
 

7.5
 

2010/Q4
 

1.49
 

7.0
 

2011/Q1
 

2.08
 

7.8
 

2011/Q2
 

2.35
 

7.1
 

 

ΠΗΓΗ: IMF 

Πίνακας 1: Στοιχεία μεταβλητών 

 

 

1
η
 μορφή Level-intercept (A D-F μεταβλητής inf ) 

Null Hypothesis: INF has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 8 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.187265  0.0253 

Test critical values: 1% level  -3.534868  
 5% level  -2.906923  
 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:20 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.310739 0.097494 -3.187265 0.0024 
D(INF(-1)) 0.266952 0.113569 2.350560 0.0224 
D(INF(-2)) 0.224276 0.120687 1.858330 0.0685 
D(INF(-3)) 0.396752 0.124490 3.187035 0.0024 
D(INF(-4)) -0.435632 0.133535 -3.262313 0.0019 
D(INF(-5)) 0.144923 0.108866 1.331195 0.1886 
D(INF(-6)) 0.048742 0.107300 0.454260 0.6514 
D(INF(-7)) 0.089336 0.111742 0.799480 0.4275 
D(INF(-8)) -0.339261 0.112288 -3.021354 0.0038 

C 0.462831 0.160107 2.890752 0.0055 

R-squared 0.498579     Mean dependent var 0.004308 
Adjusted R-squared 0.416528     S.D. dependent var 0.432637 
S.E. of regression 0.330471     Akaike info criterion 0.764044 
Sum squared resid 6.006619     Schwarz criterion 1.098565 
Log likelihood -14.83144     F-statistic 6.076474 
Durbin-Watson stat 1.923755     Prob(F-statistic) 0.000007 
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2
η
 μορφή Level-intercept trend (A D-F μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: INF 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 -3.043509  0.1288 

Test critical values: 1% level  -4.105534  
 5% level  -3.480463  
 10% level  -3.168039  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:24 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.299936 0.098549 -3.043509 0.0036 
D(INF(-1)) 0.249738 0.115619 2.160005 0.0352 
D(INF(-2)) 0.212071 0.121825 1.740780 0.0874 
D(INF(-3)) 0.388361 0.125183 3.102359 0.0031 
D(INF(-4)) -0.444882 0.134301 -3.312564 0.0017 
D(INF(-5)) 0.134604 0.109802 1.225886 0.2256 
D(INF(-6)) 0.037648 0.108346 0.347477 0.7296 
D(INF(-7)) 0.082635 0.112292 0.735895 0.4650 
D(INF(-8)) -0.350115 0.113280 -3.090718 0.0032 

C 0.363818 0.197982 1.837633 0.0716 
@TREND(1993:1) 0.001944 0.002275 0.854195 0.3968 

R-squared 0.505264     Mean dependent var 0.004308 
Adjusted R-squared 0.413646     S.D. dependent var 0.432637 
S.E. of regression 0.331286     Akaike info criterion 0.781392 
Sum squared resid 5.926540     Schwarz criterion 1.149365 
Log likelihood -14.39524     F-statistic 5.514910 
Durbin-Watson stat 1.935387     Prob(F-statistic) 0.000013 

 

 

 

3
η
 μορφή Difference-intercept (A D-F μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 7 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.936677  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.534868  
 5% level  -2.906923  
 10% level  -2.591006  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:26 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
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Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -1.489777 0.301777 -4.936677 0.0000 
D(INF(-1),2) 0.645992 0.277001 2.332091 0.0233 
D(INF(-2),2) 0.721107 0.247140 2.917814 0.0051 
D(INF(-3),2) 0.945613 0.214781 4.402680 0.0000 
D(INF(-4),2) 0.301955 0.189850 1.590490 0.1174 
D(INF(-5),2) 0.404713 0.180819 2.238221 0.0292 
D(INF(-6),2) 0.394573 0.154632 2.551683 0.0135 
D(INF(-7),2) 0.413388 0.118496 3.488634 0.0010 

C -0.028845 0.046237 -0.623851 0.5353 

R-squared 0.673197     Mean dependent var 0.011385 
Adjusted R-squared 0.626511     S.D. dependent var 0.583293 
S.E. of regression 0.356472     Akaike info criterion 0.902767 
Sum squared resid 7.116059     Schwarz criterion 1.203836 
Log likelihood -20.33993     F-statistic 14.41964 
Durbin-Watson stat 1.986370     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

4
η
 μορφή Difference-intercept trend (A D-F μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: D(INF) 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 -5.089198  0.0005 

Test critical values: 1% level  -4.105534  
 5% level  -3.480463  
 10% level  -3.168039  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:28 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -1.570260 0.308548 -5.089198 0.0000 
D(INF(-1),2) 0.707001 0.280970 2.516287 0.0148 
D(INF(-2),2) 0.771887 0.250120 3.086066 0.0032 
D(INF(-3),2) 0.992892 0.217854 4.557597 0.0000 
D(INF(-4),2) 0.346294 0.192982 1.794433 0.0782 
D(INF(-5),2) 0.436152 0.182216 2.393593 0.0201 
D(INF(-6),2) 0.412827 0.154912 2.664916 0.0101 
D(INF(-7),2) 0.425451 0.118555 3.588623 0.0007 

C -0.148222 0.111931 -1.324226 0.1909 
@TREND(1993:1) 0.002832 0.002420 1.170322 0.2469 

R-squared 0.681138     Mean dependent var 0.011385 
Adjusted R-squared 0.628960     S.D. dependent var 0.583293 
S.E. of regression 0.355302     Akaike info criterion 0.908938 
Sum squared resid 6.943155     Schwarz criterion 1.243460 
Log likelihood -19.54050     F-statistic 13.05425 
Durbin-Watson stat 1.992340     Prob(F-statistic) 0.000000 
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1
η
 μορφή Level-intercept ( P-P μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: INF has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.355979  0.0159 

Test critical values: 1% level  -3.522887  
 5% level  -2.901779  
 10% level  -2.588280  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.165169 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.218629 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:30 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.166417 0.050928 -3.267725 0.0017 
C 0.255051 0.099862 2.554038 0.0128 

R-squared 0.130733     Mean dependent var -0.030685 
Adjusted R-squared 0.118490     S.D. dependent var 0.438917 
S.E. of regression 0.412094     Akaike info criterion 1.091883 
Sum squared resid 12.05731     Schwarz criterion 1.154636 
Log likelihood -37.85374     F-statistic 10.67803 
Durbin-Watson stat 1.695831     Prob(F-statistic) 0.001672 

 

 

 

2
η
 μορφή Level-intercept trend (P-P μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: INF has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.980981  0.1446 

Test critical values: 1% level  -4.088713  
 5% level  -3.472558  
 10% level  -3.163450  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.164280 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.211086 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:34 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
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Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.154439 0.054733 -2.821697 0.0062 
C 0.178490 0.159840 1.116681 0.2679 

@TREND(1993:1) 0.001513 0.002460 0.615180 0.5404 

R-squared 0.135407     Mean dependent var -0.030685 
Adjusted R-squared 0.110705     S.D. dependent var 0.438917 
S.E. of regression 0.413909     Akaike info criterion 1.113889 
Sum squared resid 11.99247     Schwarz criterion 1.208017 
Log likelihood -37.65694     F-statistic 5.481497 
Durbin-Watson stat 1.724552     Prob(F-statistic) 0.006143 

 

 

3
η
 μορφή Difference-intercept (P-P μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.399792  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.189006 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.209877 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:36 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -0.870910 0.118781 -7.332073 0.0000 
C -0.023694 0.052127 -0.454547 0.6508 

R-squared 0.434386     Mean dependent var 0.006667 
Adjusted R-squared 0.426306     S.D. dependent var 0.582123 
S.E. of regression 0.440915     Akaike info criterion 1.227457 
Sum squared resid 13.60845     Schwarz criterion 1.290698 
Log likelihood -42.18846     F-statistic 53.75929 
Durbin-Watson stat 2.009454     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

4
η
 μορφή Difference-intercept trend (P-P μεταβλητής inf ) 

 
Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.563844  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.090602  
 5% level  -3.473447  
 10% level  -3.163967  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.183691 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.199835 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:38 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -0.901482 0.119913 -7.517822 0.0000 
C -0.158501 0.108544 -1.460242 0.1488 

@TREND(1993:1) 0.003566 0.002524 1.412944 0.1622 

R-squared 0.450291     Mean dependent var 0.006667 
Adjusted R-squared 0.434357     S.D. dependent var 0.582123 
S.E. of regression 0.437810     Akaike info criterion 1.226712 
Sum squared resid 13.22578     Schwarz criterion 1.321573 
Log likelihood -41.16164     F-statistic 28.26047 
Durbin-Watson stat 2.001322     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

1
η
 μορφή Level-intercept (A D-F μεταβλητής un ) 

 
Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 4 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.945174  0.0454 

Test critical values: 1% level  -3.528515  
 5% level  -2.904198  
 10% level  -2.589562  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:41 
Sample(adjusted): 1994:2 2011:2 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.165627 0.056237 -2.945174 0.0045 
D(UN(-1)) -0.068430 0.108521 -0.630564 0.5306 
D(UN(-2)) 0.086692 0.108955 0.795668 0.4292 
D(UN(-3)) 0.110898 0.108658 1.020612 0.3113 
D(UN(-4)) 0.555288 0.105256 5.275618 0.0000 

C 1.559666 0.556437 2.802950 0.0067 

R-squared 0.367020     Mean dependent var -0.062319 
Adjusted R-squared 0.316784     S.D. dependent var 0.961479 
S.E. of regression 0.794728     Akaike info criterion 2.461309 
Sum squared resid 39.79038     Schwarz criterion 2.655579 
Log likelihood -78.91515     F-statistic 7.305855 
Durbin-Watson stat 1.974181     Prob(F-statistic) 0.000019 
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2
η
 μορφή Level-intercept trend (A D-F μεταβλητής un) 

 
Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 4 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.246501  0.0841 

Test critical values: 1% level  -4.096614  
 5% level  -3.476275  
 10% level  -3.165610  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:43 
Sample(adjusted): 1994:2 2011:2 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.198728 0.061213 -3.246501 0.0019 
D(UN(-1)) -0.054585 0.108375 -0.503669 0.6163 
D(UN(-2)) 0.092375 0.108387 0.852266 0.3973 
D(UN(-3)) 0.115347 0.108060 1.067441 0.2899 
D(UN(-4)) 0.559324 0.104670 5.343704 0.0000 

C 2.153803 0.711608 3.026673 0.0036 
@TREND(1993:1) -0.007002 0.005277 -1.327013 0.1894 

R-squared 0.384502     Mean dependent var -0.062319 
Adjusted R-squared 0.324938     S.D. dependent var 0.961479 
S.E. of regression 0.789972     Akaike info criterion 2.462288 
Sum squared resid 38.69144     Schwarz criterion 2.688936 
Log likelihood -77.94892     F-statistic 6.455245 
Durbin-Watson stat 1.991920     Prob(F-statistic) 0.000025 

 

 

 

3
η
 μορφή Difference-intercept (A D-F μεταβλητής un ) 

 
Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.718682  0.0760 

Test critical values: 1% level  -3.528515  
 5% level  -2.904198  
 10% level  -2.589562  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:48 
Sample(adjusted): 1994:2 2011:2 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -0.683334 0.251348 -2.718682 0.0084 
D(UN(-1),2) -0.492845 0.211876 -2.326106 0.0232 
D(UN(-2),2) -0.500430 0.168705 -2.966296 0.0042 
D(UN(-3),2) -0.483163 0.108331 -4.460078 0.0000 

C -0.054552 0.101620 -0.536820 0.5933 

R-squared 0.707817     Mean dependent var -0.026087 
Adjusted R-squared 0.689555     S.D. dependent var 1.509446 
S.E. of regression 0.841027     Akaike info criterion 2.561317 
Sum squared resid 45.26886     Schwarz criterion 2.723209 
Log likelihood -83.36545     F-statistic 38.76014 
Durbin-Watson stat 1.851666     Prob(F-statistic) 0.000000 

4
η
 μορφή Difference-intercept trend (A D-F μεταβλητής un ) 

 
Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=8) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.674508  0.2503 

Test critical values: 1% level  -4.096614  
 5% level  -3.476275  
 10% level  -3.165610  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:50 
Sample(adjusted): 1994:2 2011:2 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -0.683475 0.255552 -2.674508 0.0095 
D(UN(-1),2) -0.492728 0.215367 -2.287856 0.0255 
D(UN(-2),2) -0.500354 0.171010 -2.925880 0.0048 
D(UN(-3),2) -0.483131 0.109455 -4.413945 0.0000 

C -0.053713 0.225158 -0.238555 0.8122 
@TREND(1993:1) -2.16E-05 0.005171 -0.004185 0.9967 

R-squared 0.707817     Mean dependent var -0.026087 
Adjusted R-squared 0.684628     S.D. dependent var 1.509446 
S.E. of regression 0.847675     Akaike info criterion 2.590303 
Sum squared resid 45.26884     Schwarz criterion 2.784573 
Log likelihood -83.36544     F-statistic 30.52362 
Durbin-Watson stat 1.851628     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

1
η
 μορφή Level-intercept ( P-P μεταβλητής un) 

 
Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.952463  0.3070 

Test critical values: 1% level  -3.522887  
 5% level  -2.901779  
 10% level  -2.588280  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.843091 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.843091 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:52 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.113355 0.058057 -1.952463 0.0548 
C 1.060380 0.572508 1.852165 0.0682 

R-squared 0.050956     Mean dependent var -0.036986 
Adjusted R-squared 0.037589     S.D. dependent var 0.949050 
S.E. of regression 0.931042     Akaike info criterion 2.721991 
Sum squared resid 61.54565     Schwarz criterion 2.784744 
Log likelihood -97.35268     F-statistic 3.812111 
Durbin-Watson stat 2.271678     Prob(F-statistic) 0.054827 

 

 

 

2
η
 μορφή Level-intercept trend (P-P μεταβλητής un) 

 
Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.362248  0.3959 

Test critical values: 1% level  -4.088713  
 5% level  -3.472558  
 10% level  -3.163450  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.819703 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.819703 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:54 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.147980 0.062644 -2.362248 0.0209 
C 1.687366 0.721147 2.339836 0.0221 

@TREND(1993:1) -0.007886 0.005580 -1.413238 0.1620 

R-squared 0.077283     Mean dependent var -0.036986 
Adjusted R-squared 0.050919     S.D. dependent var 0.949050 
S.E. of regression 0.924572     Akaike info criterion 2.721256 
Sum squared resid 59.83834     Schwarz criterion 2.815384 
Log likelihood -96.32584     F-statistic 2.931449 
Durbin-Watson stat 2.255669     Prob(F-statistic) 0.059896 
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3
η
 μορφή Difference-intercept (P-P μεταβλητής un ) 

 
Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -10.36513  0.0001 

Test critical values: 1% level  -3.524233  
 5% level  -2.902358  
 10% level  -2.588587  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.857808 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.864908 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:56 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -1.214176 0.117045 -10.37354 0.0000 
C -0.037894 0.110747 -0.342164 0.7333 

R-squared 0.605879     Mean dependent var -0.004167 
Adjusted R-squared 0.600249     S.D. dependent var 1.485653 
S.E. of regression 0.939317     Akaike info criterion 2.740058 
Sum squared resid 61.76221     Schwarz criterion 2.803299 
Log likelihood -96.64209     F-statistic 107.6104 
Durbin-Watson stat 1.974609     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

4
η
 μορφή Difference-intercept trend (P-P μεταβλητής un ) 

 
Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -10.34888  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.090602  
 5% level  -3.473447  
 10% level  -3.163967  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.851836 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.857904 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 11/21/11   Time: 18:58 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -1.217892 0.117601 -10.35615 0.0000 
C 0.101595 0.229291 0.443081 0.6591 

@TREND(1993:1) -0.003722 0.005352 -0.695546 0.4890 

R-squared 0.608623     Mean dependent var -0.004167 
Adjusted R-squared 0.597279     S.D. dependent var 1.485653 
S.E. of regression 0.942800     Akaike info criterion 2.760849 
Sum squared resid 61.33219     Schwarz criterion 2.855710 
Log likelihood -96.39057     F-statistic 53.65032 
Durbin-Watson stat 1.980833     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on Mar 

 
Null Hypothesis: MAR has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 4 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.998521  0.0032 

Test critical values: 1% level  -2.598907  
 5% level  -1.945596  
 10% level  -1.613719  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MAR) 
Method: Least Squares 
Date: 11/26/11   Time: 21:59 
Sample(adjusted): 1994:2 2011:2 
Included observations: 69 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MAR(-1) -0.167925 0.056003 -2.998521 0.0039 
D(MAR(-1)) -0.058741 0.107382 -0.547026 0.5863 
D(MAR(-2)) 0.091332 0.107520 0.849441 0.3988 
D(MAR(-3)) 0.110230 0.107348 1.026843 0.3084 
D(MAR(-4)) 0.557729 0.104199 5.352520 0.0000 

R-squared 0.364858     Mean dependent var -0.061509 
Adjusted R-squared 0.325161     S.D. dependent var 0.962239 
S.E. of regression 0.790465     Akaike info criterion 2.437314 
Sum squared resid 39.98945     Schwarz criterion 2.599206 
Log likelihood -79.08732     Durbin-Watson stat 1.953531 

 

 

Phillips-Perron Unit Root Test on Mar 

 
Null Hypothesis: MAR has a unit root 
Exogenous: None 
Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -1.969854  0.0473 

Test critical values: 1% level  -2.597025  
 5% level  -1.945324  
 10% level  -1.613876  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     

Residual variance (no correction)  0.848226 
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HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.848226 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(MAR) 
Method: Least Squares 
Date: 11/26/11   Time: 22:01 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MAR(-1) -0.114046 0.057896 -1.969854 0.0527 

R-squared 0.049872     Mean dependent var -0.034502 
Adjusted R-squared 0.049872     S.D. dependent var 0.951393 
S.E. of regression 0.927366     Akaike info criterion 2.700667 
Sum squared resid 61.92052     Schwarz criterion 2.732043 
Log likelihood -97.57433     Durbin-Watson stat 2.254324 

 

 

Johansen Cointegration Test 

 
Date: 11/30/11   Time: 18:08 
Sample(adjusted): 1993:4 2011:2 
Included observations: 71 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: INF UN  
Lags interval (in first differences): 1 to 2 

      
Unrestricted Cointegration Rank Test 
      

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None *  0.205390  19.39621  15.41  20.04  
At most 1  0.042358  3.072995   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 
 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

      
      

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value  

      

None *  0.205390  16.32321  14.07  18.63  
At most 1  0.042358  3.072995   3.76   6.65  

      

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

      
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
      

INF UN     
 1.240550 -0.010872     
-0.034899  0.570853     

      

      
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  
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D(INF) -0.185105 -0.026028    
D(UN)  0.164847 -0.175797    

      

      
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -127.3556   
      

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
INF UN     

 1.000000 -0.008764     
  (0.11216)     
      

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(INF) -0.229632     

  (0.05931)     
D(UN)  0.204500     

  (0.14058)     
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


