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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο πληθωρισμός και η ανεργία θεωρούνται δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

απειλούν κατά καιρούς την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών. Η σοβαρότητα των 

προβλημάτων αυτών διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά και από περίοδο σε περίοδο. Ο 

πληθωρισμός παρατηρείται σε μια οικονομία όταν υπάρχει συνεχής αύξηση του επιπέδου των 

τιμών. Η ανεργία αποτελεί ένα από τα πιο ουσιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες 

και εμφανίζεται όταν τα άτομα που διατίθενται να εργαστούν δεν βρίσκουν απασχόληση. Η 

σχέση μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού προκάλεσε συγκρούσεις και διαμάχες μεταξύ 

των οικονομολόγων, με την παρουσίαση του αρχικού υποδείγµατος της καµπύλης Phillips, των 

εναλλακτικών θεωρητικών ερµηνειών που έχουν προβληθεί και των προσθηκών και επεκτάσεων 

που έχουν επιχειρηθεί. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ανεργίας και του 

πληθωρισμού για το Λουξεμβούργο, ελέγχοντας εμπειρικά την αιτιακή σχέση που εμφανίζουν, 

σύμφωνα με το διανυσματικό μοντέλο αυτοπαλινδρομήσεων. Τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται στην έρευνα είναι τριμηνιαία και λαμβάνουν χώρα την περίοδο από το 1993: I 

έως το 2011: II. Υπολογίζονται βασικές μέθοδοι και μετρήσεις με τη χρήση του προγράμματος 

EViews και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την πορεία των μεταβλητών, τον 

τρόπο που αυτές αντιδρούν τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και τις σχέσεις που εμφανίζουν 

μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος σχολιάζονται 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα καθηγητή κυρίου Δρ. Νικόλαου Δριτσάκη και 

έδειξαν  ότι δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές. 

 

Λέξεις κλειδιά: VAR υπόδειγμα, έλεγχος μοναδιαίας ρίζας, συνολοκλήρωση, αιτιότητα 

κατά Granger 
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ABSTRACT 

 

Inflation and unemployment are considered two of the major problems that occasionally 

threaten the orderly functioning of modern economies. The gravity of these problems varies from 

country to country and from period to period. Inflation occurs in an economy, when there is a 

continuous increase at the price level. Unemployment is one of the most significant problems 

that countries come to confront and arises when people, despite being willing to take up a job, 

finally, they are not offered a place to work at. The relationship between unemployment and 

inflation provoked several conflicts and controversies among economists, with the launch of the 

original model of the curve Phillips, the alternative theoretical interpretations that have been 

introduced and the additions as well as the extensions that have been attempted. 

The purpose of this study is to investigate the relationship between unemployment and 

inflation on the basis of the State of Luxembourg, checking empirically the causal relationship 

that is indicated, according to the vector autoregressive model. The data used in the investigation 

are quarterly and has covered the period since 1993: I to 2011: II. Basic methods and 

measurements are calculated using the program EViews and drawing useful conclusions about 

the state of variables, how they react during this period and the relationships among them. The 

results from the use of this program are annotated, according to the instructions of the principal 

supervisor Dr. Nikolaos Dritsakis and have proved that there is not a long-term relationship 

between the variables. 

 

Keywords: VAR, unit root test, cointegration, Granger causality 
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1 Εισαγωγή 

 

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν ακόμη οι 

περισσότερες από τις αναπτυγμένες οικονομίες 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. Ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο που διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του 

οικονομικού συστήματος και ασκεί σημαντικές επιδράσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Οι οικονομολόγοι διακρίνουν διάφορα είδη πληθωρισμού που αντιστοιχούν σε διαφορετικές 

απόψεις για τα αίτια που τον προκαλούν. Δύο από τις πιο σημαντικές απόψεις αναφέρονται στον 

πληθωρισμό ζήτησης και κόστους. Ο πρώτος είναι αποτέλεσμα υπερβάλλουσας ζήτησης, ενώ ο 

δεύτερος τονίζει το ρόλο των εργατικών σωματείων και τη δύναμη των ολιγοπωλίων. 

Κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος πληθυσμού. 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 ή δε θέλουν, για διάφορους λόγους, να εργαστούν δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό 

και αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. Το μέγεθος της ανεργίας εξαρτάται από το 

μέγεθος του εργατικού δυναμικού και μετράται ως ποσοστό επί τοις εκατό του εργατικού 

δυναμικού. 

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

μπορούσαν να παρατηρηθούν ταυτόχρονα. Σε περιόδους αύξησης, παρατηρούνταν αύξηση των 

τιμών, αλλά ταυτόχρονα οικονομική ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας. Σε περιόδους ύφεσης, 

παρατηρούνταν κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση της ανεργίας, με ταυτόχονη 

μίωση του πληθωρισμού.  

Το 1958 δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Economica ένα άρθρο του A.W. 

Phillips που υποστήριζε την ύπαρξη  µιας εµπειρικής σχέσης ανάµεσα στο ρυθµό µεταβολής 

του χρηµατικού  µισθού και στο επίπεδο ανεργίας για το Ηνωµένο Βασίλειο για µια περίοδο που 

διαρκούσε σχεδόν ένα αιώνα (1861 - 1957). Η µορφή της σχέσης που εκτιµήθηκε ήταν µη 

γραµµική και έγινε γνωστή έκτοτε µε το όνοµά του ως «καµπύλη Phillips».  

Μετά το 1965, οι αναπτυγμένες οικονομίες παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά. 

Ανεργία και πληθωρισμός συνυπάρχουν και ακόμη μπορεί να αυξάνονται ταυτόχρονα. Το 
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φαινόμενο αυτό ονομάστηκε στασιμοπληθωρισμός, καθώς παρατηρείται πληθωρισμός αλλά 

ταυτόχρονα η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας ή ανεργίας. 

Στην παρούσα εργασία μελετώνται ο πληθωρισμός και η ανεργία για το Λουξεμβούργο 

την περίοδο από το 1993 έως το 2011, με βάση τριμηνιαίες αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις εν 

λόγω μεταβλητές. Η οικονομία του Λουξεμβούργου βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, ενώ 

επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας αφορά τον τραπεζικό τομέα, 

έναν από τους ισχυρούς πυλώνες στήριξης της ευημερίας του δουκάτου. Άλλη σημαντική 

οικονομική πρόοοδος προέρχεται από τα πλούσια σιδηρομεταλλεύματα που υπάρχουν στο 

υπέδαφός του. Τα κοιτάσματα αυτά τροφοδοτούν τις αναπτυγμένες βιομηχανίες, οι 

περισσότερες των οποίων βρίσκονται στην πρωτεύουσα της χώρας, το Λουξεμβούργο. 

Υπάρχουν βιομηχανίες μεταλλομηχανουργίας, τροφίμων, χημικών προϊόντων, καπνών κ.ά. 

Η χώρα έχει το προνόμιο να διατηρεί το υψηλότερο στον κόσμο κατά κεφαλήν εισόδημα, 

ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως συστήματα στοιχειώδους και επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

παράλληλα με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι 

το Λουξεμβούργο αποτέλεσε την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπλήρωσε τις 

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στη Νομισματική και Οικονομική Ένωση και την εισαγωγή 

του ευρώ. Σύμφωνα με την οικονομική στατιστική υπηρεσία το ποσοστό της ανεργίας (% του 

εργατικού δυναμικού) για το Λουξεμβούργο το έτος 2010 ήταν 6,065%. Αυτό κατάταξε το  

Λουξεμβούργο στον αριθ. 75 στην παγκόσμια κατάταξη, σύμφωνα με το δείκτης ανεργίας το 

συγκεκριμένο έτος. Το μέσο ποσοστό ανεργίας του κόσμου το ίδιο έτος ήταν 4,82%, δηλαδή το 

Λουξεμβούργο ήταν 1,25 περισσότερο από το μέσο όρο. Στο προηγούμενο έτος, 2009, το 

ποσοστό ανεργίας για τη χώρα ήταν 5,80. Το έτος 2011 το ποσοστό αυτό ήταν 5,90%, 2,65% 

μικρότερο από τον αριθμό του 2010. (Εικόνα 1). Αντίστοιχα, ο πληθωρισμός για το 

Λουξεμβούργο το έτος 2010 ήταν 126.542. Ο αριθμός αυτός κατάταξε το Λουξεμβούργο στο 

νούμερο 128 στην παγκόσμια κατάταξη, κατά το έτος 2010.  Στο προηγούμενο έτος, 2009, ο 

πληθωρισμός για το Λουξεμβούργο ήταν 123,13, ενώ το 2011 ήταν 131,05, το οποίο είναι 

3,56% πάνω από το ποσοστό του 2010. 
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Εικόνα 1: Ποσοστά της ανεργίας και προβλεπόμενες τιμές από το 1980 έως το 2016 

  

 

Εικόνα 2: Τιμές του πληθωρισμού και προβλεπόμενες τιμές από το 1980 έως το 2016 

  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η μελέτη της ύπαρξης πιθανής σχέσης ανάμεσα 

στην ανεργία και τον πληθωρισμό την περίοδο που μελετάται καθώς και ο σχολιασμός των 

αποτελεσμάτων. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με τις επιστημονικές μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται και αναλύονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα, 

δηλαδή η ανεργία και ο πληθωρισμός και ακολουθεί η εξειδίκευση του υποδείγματος με τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Eviews. Στα 

επόμενα κεφάλαια, αναλύεται η έννοια της στασιμότητας των χρονικών σειρών και με βάση 

ειδικών ελέγχων εξάγονται συμπεράσματα για την ύπαρξη στασιμότητας στις μεταβλητές που 
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μελετώνται. Επίσης, πραγατοποιούνται οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης για την ύπαρξη ή όχι 

συνολοκληρωμένου διανύσματος και τέλος, προσδιορίζονται οι αιτιακές σχέσεις που 

προκύπτουν μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού.  

2 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

2.1 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας 

 

Μεταβολές στις οικονομικές επιδόσεις των εξελιγμένων οικονομιών κατά τη δεκαετία 1970 και 

1980 οδήγησαν στην επανεξέταση βασικών μακρο – οικονομικών θεωριών. Το τέλος της Κεϋνσιανής 

θεωρίας λόγω της θεωρητικής και της εμπειρικής αδυναμίας να εξηγήσει τις οικονομικές εξελίξεις, 

επιτάχυνε περαιτέρω την ανάπτυξη νέων θεωρητικών κατευθύνσεων.  

Η ταυτόχρονη εμφάνιση κατά τη δεκαετία του 1970, των φαινομένων του πληθωρισμού και της 

ανεργίας στις μεγάλες βιομηχανικές οικονομίες, αποτέλεσε πρόκληση 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 όσον αφορά τις 

οικονομικές επιδόσεις. 

Κατά τη Χρυσή Δεκαετία του 1950 – 1960 υπήρχε ευρεία συναίνεση μεταξύ των μακρο – 

οικονομολόγων για τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Στην καρδιά αυτής της συναίνεσης ήταν το 

«Κεϋνσιανό - Νεοκλασικό» μοντέλο της συνολικής ζήτησης. Λίγη προσοχή είχε δοθεί στην πλευρά της 

προσφοράς της οικονομίας.  

 

2.1.1 Ιδέες των νεο - κεϋνσιανών οικονομολόγων και των μονεταριστών 

 

Κατά τη δεκαετία του 1960 η Κεϋνσιανή επανάσταση εδέσποζε και τα «Νεο-Κεϋνσιανά 

οικονομικά» κυριαρχούσαν στη μακροοικονομική ανάλυση. Η αισιοδοξία των «Νεο - 

Κεϋνσιανών» οικονομολόγων στηρίζεται στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την ανάλυσή 

τους. Συγκεκριμένα, αυτή στηριζόταν στο μηχανισμό καμπυλών, τις οποίες οι Hicks και Hansen 

ανέπτυξαν για να ερμηνεύσουν τη γενική θεωρία του Keynes.  

Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1950, ο Αυστραλιανός οικονομολόγος Phillips 

παρουσιάζει τη γνωστή του στη μακροοικονομική θεωρία καμπύλη (γνωστή ως «Καμπύλη 

Phillips» ) όπου ο πληθωρισμός σχετίζεται αρνητικά με την ανεργία : μικρότερη ανεργία οδηγεί 

σε υψηλότερο πληθωρισμό. Οι Νεο - Κεϋνσιανοί οικονομολόγοι στο οπλοστάσιό τους 
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συμπεριέλαβαν τώρα και την Καμπύλη Phillips, κάτι που γι' αυτούς είχε σημασία διότι τώρα η 

μεταβλητή της τιμής υπεισέρχεται στο Κεϋνσιανό υπόδειγμα, ενώ ο μηχανισμός των καμπυλών  

δεν ενδιαφέρεται για τις τιμές, και αρχικά οι Νεο - Κεϋνσιανοί θεωρούσαν ότι οι τιμές 

παραμένουν σταθερές σε επίπεδα κάτω της πλήρους απασχόλησης. Οι Νεο - Κεϋνσιανοί 

οικονομολόγοι υποθέτουν ότι η σχέση μεταξύ ανεργίας και πληθωρισμού είναι σταθερή και 

υποστήριξαν τη σημασία της σχέσης αυτής στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Η εξήγηση 

της αντίστροφης σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας, κατά τους Νεο - Κεϋνσιανούς, 

βρίσκεται στην ανισορροπία της αγοράς εργασίας. Η υπερβάλλουσα ζήτηση εργασίας αυξάνει 

τους μισθούς, οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνουν και τις τιμές. Η υπερβάλλουσα ζήτηση 

εργασίας πρέπει όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να διαρκεί (η ανισορροπία να μην είναι προσωρινή) 

πράγμα που εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην καμπύλη Phillips. 

Μετά το 1970 το σκηνικό αλλάζει. Οι Νεο - Κεϋνσιανοί έχουν να αντιμετωπίσουν τη 

κριτική των «Μονεταριστών» με επικεφαλή τον Milton Friedman. Η διάκριση μεταξύ 

βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου καμπύλης Phillips είναι βασικής σημασίας στη θεωρία τη 

μονεταριστική. Το ερώτημα που θέτουν οι Μονεταριστές είναι κατά πόσον η καμπύλη Phillips 

είναι μια σταθερή σχέση. Η εναλλακτική δυνατότητα (tradeoff) μεταξύ ανεργίας και 

πληθωρισμού υπάρχει επίσης και μακροχρόνια; Οι Friedman και Phelps δεν δέχονται τη 

σταθερότητα της καμπύλης Phillips όταν οι πληθωριστικές προσδοκίες μεταβάλλονται. Η 

βραχυχρόνιος καμπύλη Phillips είναι μια ασταθής καμπύλη. Η επιλογή ενός σημείου επί της 

καμπύλης Phillips αντιστοιχεί σε έναν ορισμένο ρυθμό πληθωρισμού. Μετά από μία περίοδο 

προσαρμογής δημιουργείται νέος προβλεπόμενος ρυθμός πληθωρισμού το οποίο ωθεί προς τα 

πάνω την καμπύλη Phillips. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Friedman και Phelps αρνούνται την 

ύπαρξη βραχυχρόνιου καμπύλης Phillips. Απλώς δέχονται ότι η βραχυχρόνιος καμπύλη Phillips 

μετατοπίζεται παραμετρικά προς τα πάνω όταν μεταβάλλονται οι πληθωριστικές προσδοκίες. 

Μακροχρόνια η καμπύλη Phillips γίνεται κάθετος στο προκαθορισμένο επίπεδο ρυθμού 

ανεργίας (επίπεδο ισορροπίας), που ο Friedman ονόμασε «φυσικό ρυθμό ανεργίας», η δε 

υπόθεση που γίνεται, είναι γνωστή ως «υπόθεσις του φυσικού ρυθμού».  

Σύμφωνα με τον Friedman, υποθέτουμε ότι οι οικονομικές αρχές επιδιώκουν τη μείωση της 

ανεργίας μέσω επεκτατικής πολιτικής (αύξηση δημοσίων δαπανών ή αύξηση της προσφοράς 

χρήματος). Αυτό οδηγεί σε αύξηση του πραγματικού προϊόντος και σε μείωση της ανεργίας. Ως 

αποτέλεσμα της μειώσης της ανεργίας αυξάνονται οι τιμές. Αρχικά, οι εργαζόμενοι θεωρούν 
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την αύξηση των τιμών προσωρινή και δεν προσαρμόζουν στο αυξημένο πραγματικό επίπεδο 

των τιμών τις πληθωριστικές τους προσδοκίες. Εξακολουθούν να προσφέρουν περισσότερες 

υπηρεσίες αν και ο πραγματικός τους μισθός έχει μειωθεί. Με τη σειρά τους, οι εργοδότες 

απολαμβάνοντας υψηλότερες τιμές αυξάνουν τη ζήτηση εργασίας. Όμως, μόνο βραχυχρόνια 

παρατηρείται η κατάσταση αυτή, διότι μετά από μία περίοδο προσαρμογής, οι εργάτες θα 

αρχίσουν να προσαρμόζουν τις προβλέψεις τους και να ζητούν υψηλότερους μισθούς.  

 

2.1.2 Ιδέες των νεο - κλασσικών οικονομολόγων  

 

Οι Lucas και Rapping έγραψαν το 1969 ένα άρθρο στο οποίο, το υπόδειγμά τους για την 

αγορά εργασίας αποτέλεσε τη βάση για τα νεοκλασσικά υποδείγματα. Στα άρθρα του Lucas 

επαληθεύεται η ουδετερότητα του χρήματος και η μη αποτελεσματικότητα της ενεργής 

οικονομικής πολιτικής, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεωρίας των λεγόμενων 

«νεο – κλασσικών οικονομικών». 

Η κριτική που άσκησε ο Lucas προς τους «νεο - Κεϋνσιανούς» οικονομολόγους, αλλά και 

προς τους Μονεταριστές όσον αφορά βραχυχρόνια τη μη ουδετερότητα του χρήματος, έγινε 

αιτία και άλλοι νεώτεροί του οικονομολόγοι να ασχοληθούν με τις ιδέες του. Οι Sargent και 

Wallace, υποστήριζαν τη μη αποτελεσματικότητα της ενεργής δημοσιονομικής και 

νομισματικής πολιτικής σε ένα Κεϋνσιανό υπόδειγμα.  

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο σχολών οικονομικής σκέψεως, δηλαδή των 

Μονεταριστών και της ακραίας περίπτωσης των νεο - κλασσικών οικονομολόγων, είναι ότι ενώ 

οι πρώτοι δέχονται την ύπαρξη προσωρινής ανισορροπίας στην αγορά προϊόντος και εργασίας 

(η οποία οφείλεται στις προσαρμοζόμενες προβλέψεις) και την τάση επιστροφής προς τη 

μακροχρόνια ισορροπία, οι δεύτεροι, δηλαδή οι νεο - κλασσικοί οικονομολόγοι δεν δέχονται 

κάτι τέτοιο, υποστηρίζοντας ότι η οικονομία βρίσκεται σε συνεχή ισορροπία μέσω της πλήρους 

ευκαμψίας των τιμών - μισθών.  

Πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί εμπειρικές αναλύσεις και υποδείγματα για τη διερεύνηση 

της σχέσης που υπάρχει μεταξύ της ανεργίας και του πληθωρισμού. Το μοντέλο που 

χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το υπόδειγμα διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (VAR), καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλαίσιο για την αξιόλογη 

ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων ενός δεδομένου συνόλου στοιχείων. 
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2.2 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας 

 

Στην τρέχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες εργασίες οι οποίες 

διερευνούν τις σχέσεις αιτιότητας, ελέγχους μοναδιαίας ρίζας, τεχνικές και μεθόδους 

συνολοκλήρωσης με τη χρήση υποδειγμάτων διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων. Στις 

εργασίες αυτές εντοπίζεται η σχέση που εμφανίζουν μεταξύ τους διάφορες μεταβλητές για 

διάφορες χώρες.  

Συγκεκριμένα για τη χώρα που μελετάται, το Λουξεμβούργο, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 

για μοναδιαία ρίζα σε χρονοσειρές χρησιμοποιώντας τον έλεγχο του επαυξημένου Dickey-Fuller 

σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Προέκυψε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή βασιζόμενος στο 

ρυθμό πληθωρισμού είναι μηδενικής τάξης, I(0). Χρησιμοποιούνται τεχνικές συνολοκλήρωσης 

βασιζόμενες σε συστήματα
1
 για να καθορίσουν ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

αποτελέσουν  μια επιτυχημένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), με βάση τη  

μακροχρόνια συμπεριφορά των ονομαστικών κριτηρίων σύγκλισης που καθορίζονται στη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ. 

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

τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ του 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 X. Liu, P. Burridge και P. Sinclair χρησιμοποιούν 

τρημινιαία στοιχεία για την Κίνα την περίοδο 1981:1 to 1997:4 και καταλήγουν σε αμφίδρομες 

αιτιακές σχέσεις κατά Granger για κάθε ζεύγος μεταβλητών (οικονομική ανάπτυξη, άμεσες 

ξένες επενδύσεις και συναλλαγές). Οι A. Alici και M. Ucal αναλύουν τις σχέσεις αιτιότητας 

ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της παραγωγής για την 

Τουρκία με τη χρήση τρημινιαίων στοιχείων την περίοδο 1987:1 έως 2002:4. Στο άρθρο αυτό 

προέκυψαν μονής κατεύθυνσης σχέσεις αιτιότητας από τις εξαγωγές στις εισαγωγές. Οι M. 

Ahmad, S. Alam και M.S. Butt κατέληξαν σε μονής κατεύθυνσης αιτιακή σχέση από τις 

                                                           
1
 Οι τεχνικές αυτές αναπτύχθηκαν από τον Johansen  (1988, 1991) [17] [19]  
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εξαγωγές στο ΑΕΠ, και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο ΑΕΠ για το Πακιστάν την περίοδο 

1972 έως 2001. 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 A. Chowdhury και G. 

Mavrotas κατέληξαν σε μονής κατεύθυνσης αιτιότητα από το ΑΕΠ στις ξένες επενδύσεις για τη 

Χιλή και αμφίδρομη αιτιότητα ανάμεσα στις δυο αυτές μεταβλητές για τη Μαλαισία και την 

Ταϊλάνδη την περίοδο από το 1969 έως το 2000. Οι S.S. Makki και A. Somwaru διαπίστωσαν 

θετική επίδραση από τις εξαγωγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο ΑΕΠ για 66 

αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 1971 έως 2000.  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. Οι Frank S.T. Hsiao και Mei-Chu W. Hsiao εξέτασαν με 

την αιτιότητα κατά Granger τις σχέσεις μεταξύ του ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις ξένες επενδύσεις  

για τις χώρες Κίνα, Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Φιλιππίνες και την 

Ταϊλάνδη, τις οχτώ ταχέως αναπτυσσόμενες νοτιοανατολικές οικονομίες της Ασίας. 

Υπολογίστηκε το VAR αυτοπαλίνδρομο διάνυσμα των τριών μεταβλητών για την εύρεση 

διαφόρων αιτιακών σχέσεων για κάθε μια από τις οχτώ οικονομίες. Προέκυψε ότι οι επενδύσεις  

έχουν  μονής κατεύθυνσης επιπτώσεις στο ΑΕΠ άμεσα και έμμεσα μέσω των εξαγωγών, και 

επίσης υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των εξαγωγών και του ΑΕΠ [38]. Οι E. Kotil και F. 

Konur διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και του 

εξωτερικού εμπορίου (FT) για την τουρκική οικονομία κατά την περίοδο 1989 - 2007. Με βάση 

το τεστ αιτιότητας κατά Granger για τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές, εισαγωγές και ΑΕΠ 

προέκυψε ότι η αύξηση των εξαγωγών οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ και με τη σειρά του οδηγεί 

σε αύξηση των εισαγωγών. O F. Halıcıoğlu χρησιμοποίησε τριμηνιαία στοιχεία την περίοδο από 

το 1980 έως το 2005 για την Τουρκία και με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης διερεύνησε τις 

αιτιακές σχέσεις ανάμεσα στη βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές και τους όρους 

συναλλαγών. Για να προσδιοριστούν οι σχέσεις  μεταξύ των μεταβλητών βραχυχρόνια και 

μακροχρόνια, εφαρμόστηκε η επαυξημένη μορφή της αιτιότητας κατά Granger και με βάση τα 

αποτελέσματα προέκυψε μονής κατεύθυνσης αιτιότητα από τις εξαγωγές στη βιομηχανική 

παραγωγή. 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 
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πραγματικές εξαγωγές και από τις άμεσες ξένες επενδύσεις στο πραγματικό ΑΕΠ για την 

Ελλάδα την περίοδο 1960 έως 2002. Ο J. Thornton πραγματοποίησε συνολοκλήρωση ανάμεσα 

στις πραγματικές εξαγωγές και το πραγματικό ΑΕΠ για το Μεξικό την περίοδο 1895-1992 και 

κατέληξε σε σημαντική και θετική αιτιακή σχέση κατά Granger από τις εξαγωγές στην 

οικονομική ανάπτυξη.  

Οι επόμενες δημοσιευμένες έρευνες αναφέρονται σε μεθόδους συνολοκλήρωσης καθώς 

και σε ελέγχους μοναδιαίας ρίζας. Οι C.J. Karfakis και D.M. Moschos χρησιμοποίησαν τη 

συνολοκλήρωση των Engle και Granger
2
 με δύο μεταβλητές για να εξετάσουν τα επίπεδα του 

επιτοκίου ανάμεσα στη Γερμανία και σε κάθε μια από τις εξής χωρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Ιταλία και Ολλανδία. Χρησιμοποιώντας μηνιαία στοιχεία για την περίοδο Απρίλιος 1979 έως 

Νοέμβριος 1988, βρήκαν ότι δεν εμφανίζεται συνολοκλήρωση στα ζεύγη επιτοκίων. Οι R. 

MacDonald και M.P. Taylor χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του Johansen και παρουσίασαν μια 

απόδειξη μακροχρόνιας μερικής συν-κίνησης ανάμεσα στις πραγματικές και ονομαστικές 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και στην προσφορά χρήματος για την περίοδο από το 1979 έως το 

1988. Οι R.W. Hafer and A.M. Kutan υιοθέτησαν ένα πλαίσιο πολυμεταβλητής 

συνολοκλήρωσης για να εξετάσουν την συν-κίνηση από βραχυχρόνιους ρυθμούς επιτοκίων και 

προσφορές χρήματος ανάμεσα στο Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία.  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. Οι A. Sharma και T. Panagiotidis επανεξέτασαν τις πηγές ανάπτυξης για την περίοδο 

1971-2001 για την Ινδία. Βασιζόμενοι στο μοντέλο του Feder 
3
 διερεύνησαν εμπειρικά τις 

σχέσεις μεταξύ της ανάπτυξης, των εξαγωγών και της ανάπτυξης του ΑΕΠ, χρησιμοποιώντας 

πρόσφατα στοιχεία από την κεντρική τράπεζα της Ινδίας. Διερευνώνται οι εξής υποθέσεις: 1) 

Εάν οι εισαγωγές, εξαγωγές και το ΑΕΠ συνολοκληρώνονται  με τη μέθοδο του Johansen, 2) 

Eάν η αύξηση των εξαγωγών αιτιάται κατά Granger την ανάπτυξη του ΑΕΠ και 3) Εάν η 

ανάπτυξη των εξαγωγών αιτιάται κατά Granger τις επενδύσεις. Καταλήγει στη μη ύπαρξη 

                                                           
2
 Engle και Granger (1987) [8]  

3
 Μοντέλο του Feder (1983) [9] 
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συνολοκλήρωσης μεταξύ των τριών μεταβλητών και στην απόδειξη της μη ύπαρξης αιτιακής 

σχέση στα ερωτήματα 2 και 3. 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 (ADF) και των Phillips-Peron (PP) σε απλές χρονοσειρές, 

διαπιστώνεται ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία όλων των νέων χωρών της Ε.Ε. 

παρουσιάζει μοναδιαία ρίζα. 

3 Παρουσίαση και ανάλυση των μεταβλητών 
 

3.1 Παρουσίαση μεταβλητών – Ανεργία και Πληθωρισμός 
 

3.1.1 Ανεργία 

 

Η ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων μιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό 

δυναμικό σε αυτήν. Εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό του εργατικού δυναμικού της 

συγκεκριμένης περιοχής. Το εργατικό δυναμικό είναι το άθροισμα των ανέργων και των 

απασχολούμενων στη συγκεκριμένη περιοχή. Αποτελεί βασικό δείκτη του παραγωγικού 

συστήματος μιας περιοχής που μετρά και ποσοτικοποιεί την ανεργία σε αυτήν.  

Το μέγεθος της ανεργίας μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος. 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 τρία κύρια είδη ή κατηγορίες ανεργίας:  

 

 Η ανεργία τριβής, η οποία προκύπτει λόγω της ακατάπαυστης κίνησης των 

ανθρώπων μεταξύ περιοχών και θέσεων εργασίας ή διαφόρων σταδίων του κύκλου 

ζωής. Επίσης, περιλαμβάνονται τα άτομα που, λόγω φυσικών αιτιών, καθίστανται 

ανίκανα προς εργασία. Ουσιαστικά, αποτελεί το ελάχιστο επίπεδο ανεργίας που δεν 

μπορεί να μειωθεί σε μια δυναμική κοινωνία (εφόσον, ακόμη και αν η οικονομία 

είναι σε πλήρη απασχόληση, κάποιοι θα αποχωρούν από τις θέσεις τους, κάποιοι 
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φοιτητές θα ψάχνουν για εργασία μετά την αποφοίτησή τους, κάποιοι γονείς θα 

επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, και κάποιοι θα θέλουν μια καλύτερη ή 

μια διαφορετική εργασία). 

 Η δομικη ή διαρθρωτική ανεργία, η οποία οφείλεται στις αναντιστοιχίες μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης, καθώς κάποιοι κλάδοι (ή ειδικότητες, ή γεωγραφικές 

περιοχές) έχουν αυξανόμενη ζήτηση και κάποιοι άλλοι πτωτική ζήτηση. Οφείλεται 

σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και 

αχρηστεύουν άλλα, καθώς και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες 

αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση 

άλλων. 

 Η κυκλική ανεργία ή ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης, η οποία οφείλεται στη 

μειωμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών. Προέρχεται από την πτώση της 

οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του 

οικονομικού κύκλου. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, η οποία έχει ως επακόλουθο την αδυναμία 

απορρόφησης του εργατικού δυναμικού. Η ανεργία αυτή έχει κυκλικό χαρακτήρα, 

δηλαδή επαναλαμβάνεται και η διάρκειά της εξαρτάται από τη διάρκεια του 

οικονομικού κύκλου. 

Επίσης, η ανεργία μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, ως προς τη χρονική διάρκεια που το άτομο 

παραμένει εκτός απασχόλησης, σε μακροχρόνια ανεργία, σε βραχυχρόνια ανεργία και σε 

εποχιακή ανεργία. Αποτελούν όμως, δευτερεύουσες κατηγορίες για αυτό και δεν αναλύονται. 

 

Συνέπειες της ανεργίας 

 

Οι βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι ότι αποτελεί απώλεια παραγωγικών 

δυνάμεων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία, απώλεια 

εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του και επιβάρυνση του κρατικού 

προϋοπολογισμού, λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας προς τους ανέργους. Εκτός από 

τις οικονομικές συνέπειες, η ανεργία δημιουργεί και διάφορα κοινωνικά προβλήματα, όπως 

άνιση κατανομή πλούτου, άνθηση παραοικονομίας, παρακώλυση της ευδοκίμησης του συνόλου, 

ανισόρροπη ανάπτυξη της κοινωνίας, καθώς και ατομικές, όπως προβλήματα επιβίωσης και 

ικανοποίησης βασικών αναγκών, αισθήματα μειονεξίας κ.τ.λ. 
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3.1.2 Πληθωρισμός 

 

Ο πληθωρισμός είναι η συνεχής αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας 

μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή η μεταβολή των τιμών. Ο πληθωρισμός 

μπορεί να είναι είτε θετικός, είτε αρνητικός (οπότε μιλάμε για αντιπληθωρισμό). Δεν υφίσταται 

όταν οι τιμές σταθεροποιηθούν, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι. Σε μια οικονομία όταν 

μετράμε τον πληθωρισμό, στην ουσία μελετάμε την ποσοστιαία μεταβολή του επιπέδου των 

τιμών, όχι για το σύνολο των αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που καταναλώνονται, αλλά για 

κάποια συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, το σύνολο των οποίων παλαιότερα καλούνταν "καλάθι 

της νοικοκυράς", ενώ πλέον χρησιμοποιείται το πολιτικά ορθότερο "καλάθι του καταναλωτή".  

Από πολλές οικονομικές θεωρίες, ο πληθωρισμός θεωρείται ένα Νομισματικό Φαινόμενο, 

δηλαδή ότι είναι αποτέλεσμα μόνο της αυξημένης προσφοράς χρήματος. Έτσι, η ύπαρξη 

πληθωρισμού δεν επηρεάζει τα μεγέθη της πραγματικής οικονομίας (ως πραγματικά μεγέθη, 

ορίζονται οι Δημόσιες Δαπάνες, οι Ιδιωτικές Επενδύσεις και η Ιδιωτική Κατανάλωση). Αυτό 

είναι και γνωστό ως κλασική διχοτομία. Άλλες θεωρίες βρίσκουν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να 

έχει ρίζες και σε μη νομισματικά φαινόμενα. Οι Κεϋνσιανιστές οικονομολόγοι για παράδειγμα, 

πιστεύουν ότι υπάρχουν τριβές στην οικονομία που μπορούν να προκαλούν πληθωρισμό. Για 

τους Κεϋνσιανιστές υπάρχει μια αντίστροφη σχέση ανεργίας και πληθωρισμού, ώστε όταν 

ανεβαίνει το ένα πέφτει το άλλο. Αυτή η σχέση όπως προαναφέρθηκε περιγράφεται με την 

καμπύλη Phillips. 

 

Μέτρηση του πληθωρισμού  

 

Για να μετρηθεί ο πληθωρισμός, λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό μεταβολής του επιπέδου 

τιμών κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Συνήθως, εκτιμάται από τον 

υπολογισμό του ποσοστού του πληθωρισμού ενός δείκτη τιμών, γενικά το δείκτη τιμών 

καταναλωτή. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή υπολογίζει το συνολικό κόστος των προϊόντων  που 

αγοράζονται από ένα «τυπικό καταναλωτή». Ο ρυθμός πληθωρισμού είναι η ποσοστιαία αλλαγή  

του δείκτη τιμών από περίοδο σε περίοδο.  

Για τη μέτρηση του πληθωρισμού, λαμβάνονται υπόψη όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 

καταναλώνουν τα νοικοκυριά, όπως: είδη καθημερινής χρήσης (π.χ. τρόφιμα, εφημερίδες και 
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βενζίνη), διαρκή αγαθά (π.χ. είδη ένδυσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πλυντήρια), υπηρεσίες 

(π.χ. κομμωτήρια, ασφάλειες και ενοικιαζόμενες κατοικίες) 

 

Συνέπειες του πληθωρισμού  

 

Αν τα ποσοστά πληθωρισμού παραμένουν χαμηλά, σταθερά και σύμφωνα με τις 

προσδοκίες επιχειρήσεων και καταναλωτών, ο πληθωρισμός δεν προκαλεί σημαντικά 

προβλήματα. Ωστόσο, ένας σημαντικός αντίκτυπος του πληθωρισμού, είναι η αβεβαιότητα που 

προκαλείται όταν το ποσοστό πληθωρισμού είναι ευμετάβλητο, δηλαδή όταν διαχρονικά οι 

μεταβολές των τιμών είναι σημαντικές. Ο ευμετάβλητος πληθωρισμός μπορεί να προκληθεί από 

απότομες αλλαγές στην προσφορά ή και τη ζήτηση στην οικονομία, π.χ. στις πρώτες ύλες, που 

έχουν θεμελιώδη σημασία για πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής και της εργασίας. Τα 

ευμετάβλητα και απρόβλεπτα ποσοστά πληθωρισμού καθιστούν δύσκολο το μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Συνεπώς, αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και 

την αποταμίευση και προκαλούν αναποτελεσματικότητα στην αγορά.  

Μια καίρια επίπτωση του πληθωρισμού είναι ότι μειώνει διαχρονικά την αξία του 

χρήματος, πράγμα που σημαίνει ότι τα χρήματα και ο κάτοχός τους, υφίστανται την 

απώλεια "αγοραστικής δύναμης". Σε γενικές γραμμές, όταν οι τιμές ανεβαίνουν, το εισόδημα 

των πολιτών χάνει την αγοραστική του δύναμη. Αυτή η απώλεια αγοραστικής δύναμης δεν 

επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά, έχει συνέπειες και για τις επιχειρήσεις και 

τις κυβερνήσεις.  

Περαιτέρω συνέπεια του υψηλού πληθωρισμού ή των προσδοκιών υψηλού πληθωρισμού, 

είναι ότι οι πολίτες εμφανίζουν μειωμένη τάση αποταμίευσης χρημάτων για μελλοντικές 

ανάγκες. Αυτό οφείλεται στο ότι ο πληθωρισμός με την πάροδο του χρόνου μπορεί να διαβρώσει 

την αγοραστική αξία των αποταμιεύσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες που ενδεχομένως 

να θέλουν να αποταμιεύσουν για το μέλλον, στην πράξη προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά 

τους άμεσα. 

Τέλος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, για να ευδοκιμούν και να αναπτύσσονται, γενικά 

χρειάζεται να επικρατούν ήπιες οικονομικές συνθήκες στις οποίες συγκαταλέγονται και τα 

χαμηλά και σταθερά ποσοστά πληθωρισμού. Εάν ο πληθωρισμός είναι ή αναμένεται να είναι 

υψηλός, αυτό προκαλεί μεγάλη αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, καθώς η μεταβολή 

στην αξία του χρήματος σημαίνει ότι οι εταιρίες δεν μπορούν να είναι σίγουρες για το 

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/consequences_el.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/inflation/consequences_el.htm
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μελλοντικό τους κόστος ή έσοδα. Ο υψηλός πληθωρισμός ή η προσδοκία υψηλού πληθωρισμού 

μπορεί να οδηγήσει το επιχειρηματικό κόστος σε ταχύτερη άνοδο από τα κέρδη 

παραγωγικότητας, οδηγώντας τους επιχειρηματίες στην αποφυγή ανάληψης κινδύνου, 

μειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική 

ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Ο Πίνακας 6 στο παράρτημα περιέχει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την ανεργία. Τα 

στοιχεία αυτά είναι τριμηνιαία και αναφέρονται στην οικονομία του Λουξεμβούργου την 

περίοδο από το 1993: Ι έως το 2011: ΙΙ. Η πηγή των δεδομένων είναι από το διεθνές νομισματικό 

ταμείο.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις τρόποι ανάλυσης των μεταβλητών, δηλαδή τα 

γραφήματα, οι συντελεστές συσχέτισης και τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών, της 

ανεργίας και του πληθωρισμού.  

3.2 Ανάλυση των δεδομένων 

3.2.1 Γραφήματα – 1
ος

 τρόπος ανάλυσης των δεδομένων 

  

Στο Σχήμα 1 απεικονίζεται και στη συνέχεια αναλύεται το διάγραμμα της ανεργίας την 

περίοδο που μελετάται. Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, την περίοδο 1985 – 2011, το 

ακαθάριστο εθνικό προϊόν παρουσιάζει αυξομοιώσεις, γενικότερα όμως η πορεία της είναι 

ανοδική, εκτός της περιόδου 1997 – 2001 που παρουσιάζει καθοδική πορεία. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί το διάγραμμα του πληθωρισμού (Σχήμα 2) και αναλύεται η 

πορεία του για το Λουξεμβούργο την περίοδο 1993: Ι – 2011: II. Από το διάγραμμα αυτό 

συμπεραίνεται ότι ο πληθωρισμός παρουσιάζει αρκετές αυξομοιώσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

αύξηση παρατηρείται τις περιόδους 1999 – 2001, 2007 – 2008 και 2009 – 2010, ενώ μείωση 

παρατηρείται τις περιόδους 1993 – 1999, 2001 - 2002 και 2008 – 2009. 

Συνεχίζουμε με μια εκτίμηση των μεταβλητών μας για τα επόμενα έτη. Τα Σχήματα 3 και 

4 απεικονίζουν τα διαγράμματα  της πρόβλεψης για τον πληθωρισμό και την ανεργία τα επόμενα 

έτη. 

Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτει ότι η τάση του πληθωρισμού είναι πτωτική και μετά 

σταθεροποιείται για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την καμπύλη του Philips η ανεργία θα 

παρουσιάζει αυξητική τάση τα επόμενα χρόνια. Με βάση το διάγραμμα της ανεργίας για τα 

επόμενα έτη παρατηρούμε ότι είναι αυξητική η τάση της ανεργίας και μετά σταθεροποιείται. 
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3.2.2 Συσχετίσεις – 2
ος

 τρόπος ανάλυσης των δεδομένων 

 

Ο συντελεστής συσχέτισης είναι η ρίζα του συντελεστή προσδιορισμού R (από 0 έως 1). 

Όσο πιο κοντά είναι στο ένα, τόσο πιο καλή είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή ως προς την 

εξαρτημένη. Ο συντελεστής συσχέτισης κυμαίνεται από -1 έως 1. Αν είναι κοντά στο μηδέν 

έχουμε μικρή συσχέτιση, αν είναι θετικός, τότε, όταν αυξάνεται η μια μεταβλητή αυξάνεται και 

η άλλη, ενώ αν είναι αρνητικός, όταν αυξάνεται η μια μεταβλητή μειώνεται η άλλη. Στο 1 και 

στο -1 έχουμε ισχυρή θετική και αρνητική συσχέτιση αντίστοιχα.  

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο πληθωρισμός με την ανεργία εμφανίζουν μικρή 

συσχέτιση, καθώς η τιμή είναι κοντά στο μηδέν και όταν αυξάνεται η μια ελαττώνεται η άλλη, 

καθώς η τιμή είναι αρνητική (-0.119659), όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί 

(Πίνακας 1). 

 

 Un Inf 

Un 1.00000 - 0.119659 

Inf 

 

- 0.119659 

 

1.00000 

 

Πίνακας 1:  Πίνακας συντελεστών συσχέτισης της ανεργίας και του πληθωρισμού 

3.2.3 Περιγραφικά στοιχεία – 3
ος

 τρόπος ανάλυσης των δεδομένων 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται και αναλύονται οι τιμές που προέκυψαν. Τα στοιχεία αυτά είναι ο μέσος, η 

μέγιστη και ελάχιστη τιμή, η τυπική απόκλιση, η ασυμμετρία, η κύρτωση και το στατιστικό 

Jarque – Berra. 
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Μεταβλητές Μέσος Max Min Std.Dev 
Skewness- 

Ασυμμετρία 
Kyrtosis-Κύρτωση J-B 

Πληθωρισμός 2.156217 4.29000 -0.14000 0.940083 -0.211011 3.042523 0.554724 

Ανεργία 3.65000 6.3000 1.9000 1.140686 0.705525 2.687335 0.039944 

 

Πίνακας 2: Πίνακας περιγραφικών στοιχείων της ανεργίας και του πληθωρισμού 

 

Από τον πίνακα παρατηρούμε ότι η μέση τιμή του πληθωρισμού είναι 2.156217 ενώ η 

τυπική απόκλιση, δηλαδή η απόκλιση κάθε τιμής από τη μέση τιμή είναι 0.940083. Το τυπικό 

σφάλµα ή τυπική απόκλιση του  µέσου ορίζεται ως η τυπική απόκλιση του δείγµατος διαιρεµένη  

µε την τετραγωνική ρίζα του  µεγέθους του δείγµατος. Η μέση τιμή για την ανεργία είναι 3.65 

ενώ η τυπική απόκλιση είναι 1.140686. Ο συντελεστής ασυµµετρίας (skewness) δίνει 

πληροφορίες για την ασυµµετρία της κατανοµής των δεδοµένων.  Τιµές κοντά στο  µηδέν 

παρέχουν ενδείξεις ότι η κατανοµή των παρατηρήσεων είναι συµµετρική. Αρνητικές τιµές του 

συντελεστή ασυµµετρίας είναι ένδειξη ότι η κατανοµή παρουσιάζει αρνητική ή αριστερή 

ασυµµετρία. Τέλος, η κατανοµή είναι θετικά ή δεξιά ασύµµετρη όταν έχουµε θετικές τιµές. 

Όταν η κατανοµή είναι θετικά ασύµµετρη ο  µέσος των παρατηρήσεων είναι  µεγαλύτερος από 

τη διάµεσο η οποία είναι  µεγαλύτερη  µε τη σειρά της από την κορυφή.  Το ακριβώς αντίθετο 

ισχύει για την περίπτωση της αρνητικής ασυµµετρίας. ∆ηλαδή, ο  µέσος είναι  µικρότερος από 

τη διάµεσο η οποία είναι  µικρότερη από την κορυφή. Στο παράδειγμα που μελετάται, η τιμή 

του συντελεστή ασυμμετρίας για τον πληθωρισμό είναι – 0.211011 < 0, το οποίο συνεπάγεται 

ότι η κατανοµή του πληθωρισμού παρουσιάζει αρνητική ή αριστερή ασυµµετρία, ενώ η τιμή του 

συντελεστή ασυμμετρίας για την ανεργία είναι 0.705525 > 0, δηλαδή η κατανομή της ανεργίας 

είναι θετικά ή δεξιά ασύμμετρη. Με βάση το συντελεστή του Jarque – Bera, προκύπτει ότι ο 

πληθωρισμός κατανέμεται σύμφωνα με την κανονική κατανομή, καθώς η τιμή της πιθανότητας 

του Jarque – Bera είναι 0.757780 > 0.05 – Πίνακας 8) ενώ αντίθετα, η ανεργία δεν κατανέμεται 

σύμφωνα με την κανονική κατανομή καθώς το Prob= 0.039944 < 0.05 – Πίνακας 9). Τέλος, ο 

συντελεστής κύρτωσης αναφέρεται στην κυρτότητα της κατανοµής των δεδοµένων.  Αρνητικές 
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τιµές σηµαίνουν ότι η κατανοµή είναι πλατύκυρτη, ενώ θετικές τιµές ότι είναι λεπτόκυρτη. 

Τιµές κοντά στο µηδέν είναι ένδειξη ότι η κατανοµή είναι  µεσόκυρτη.  Όταν αναφερόµαστε 

στην κυρτότητα  µιας κατανοµής αναφερόµαστε στα άκρα της κατανοµής ή  “ουρές”  της 

κατανοµής όπως αλλιώς λέγονται. Παρατηρούμε ότι η τιμή του συντελεστή κυρτότητας για τον 

πληθωρισμό είναι 3.042523 > 0, που σημαίνει ότι πρόκειται για πλατύκυρτη κατανομή, ενώ για 

την ανεργία η τιμή αυτή είναι 2.687335, επίσης θετική κι επομένως η κατανομή της είναι 

πλατύκυρτη. 

4 Εξειδίκευση του υποδείγματος 

 

Τα υποδείγματα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων ή μοντέλα VAR έγιναν γνωστά 

στην οικονομετρία από τον Sims (1980), ο οποίος τα θεώρησε ως μια φυσική γενίκευση των 

μονομεταβλητών αυτοπαλίνδρομων μοντέλων. Ουσιαστικά, το μοντέλο VAR είναι ένα μοντέλο 

συστημάτων παλινδρόμησης, όπου οι ερμηνευτικές μεταβλητές εξειδικεύονται ως ενδογενείς και 

εμφανίζονται πάντα με χρονική υστέρηση.  

Τα μοντέλα VAR χρησιμοποιούνται για να διερευνηθεί κατά πόσο μια μεταβλητή και οι 

χρονικές υστερήσεις της έχουν πραγματική επεξηγηματική δύναμη πάνω σε μια άλλη (έλεγχος 

αιτιότητας κατά Granger) και για να γίνουν προβλέψεις που μπορούν να δώσουν αξιόπιστες 

ενδείξεις γύρω από τις σχέσεις εξάρτησης των εξεταζόμενων μεταβλητών. Η ενδογένεια όλων 

των μεταβλητών, η πλούσια δομή, η εκτίμηση της κάθε εξίσωσης του συστήματος με τη μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων και η δυνατότητα πρόβλεψης συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα των μοντέλων VAR. Μειονεκτήματα θεωρούνται η απουσία θεωρητικού 

υπόβαθρου και ο προσδιορισμός του αριθμού των χρονικών υστερήσεων. Στα μοντέλα VAR δε 

γίνεται η διάκριση των μεταβλητών σε ενδογενείς και εξωγενείς. Όλες οι μεταβλητές είναι 

ενδογενείς και προσδιορίζονται από το σύστημα. Επιπλέον, καθώς τα μοντέλα αυτά επιτρέπουν 

στις μεταβλητές να εξαρτώνται από μία ή περισσότερες υστερήσεις τους, είναι σε θέση να 

λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα χαρακτηριστικά δεδομένων με αποτέλεσμα να αποκτούν 

πλουσιότερη δομή. Έτσι πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα VAR είναι πιο ευέλικτα σε 

σχέση με τα άλλα μοντέλα. Η δυνατότητα εκτίμησης της κάθε εξίσωσης ξεχωριστά του 

συστήματος είναι πολύ σημαντική για την ανάλυση και την αποτύπωση όλων των στοιχείων που 

την καθορίζουν. Τέλος, είναι αποδεκτό από πολλούς μελετητές ότι οι προβλέψεις που 
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παρέχονται από τα μοντέλα VAR είναι καλύτερες από αυτές που δίνουν τα παραδοσιακά 

μοντέλα. 

Παρουσίαση γραμμικής μορφής παλινδρόμησης 

  

Ορίζουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή την ανεργία και ως ανεξάρτητη τον πληθωρισμό. Με 

βάση τα στοιχεία του Πίνακα 7 εξάγεται η εξίσωση των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Η 

εξίσωση αυτή έχει γραμμική μορφή και είναι η εξής: 

Un = 3.963067 – 0.145193 * Inf 

A. Οικονομικά κριτήρια 

Έλεγχος προσήμων 

Με βάση τον Πίνακα 7 τα πρόσημα εδώ είναι σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, καθώς 

ο πληθωρισμός (Inf) είναι αρνητικός και σύμφωνα με την καμπύλη του Phillips όταν αυξάνεται 

η ανεργία μειώνεται ο πληθωρισμός και αντίστροφα. Επομένως δε χρειάζεται η λογαρίθμηση 

των μεταβλητών μας. 

 

B. Στατιστικά κριτήρια 

1. Έλεγχος Συντελεστών Παλινδρόμησης 

      Τ -propability (συντελεστές < 0.05) 

 

Επειδή ισχύει 0.3099 > 0.05  ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

      2. Συντελεστής προσδιορισμού R-squared (από 0 ως 1) 

 

Ο συντελεστής προσδιορισμού μετρά το ποσοστό της απόκλισης της εξαρτημένης 

μεταβλητής το οποίο μπορεί να εξηγηθεί από την παλινδρόμηση. Ο συντελεστής αυτός στο 

παράδειγμα που μελετάται είναι 0.014318 που σημαίνει ότι κατά 1.4% ερμηνεύεται η 

εξαρτημένη μεταβλητή από την ανεξάρτητη και το υπόλοιπο μένει ανερμήνευτο. Άρα 98.6% 

είναι τα κατάλοιπα και μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή. Γενικά ισχύει: 

2 21 0 1
SSE

R R
SST
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Όσο ο όρος SSR είναι μεγαλύτερος από τον SSE ή ισοδύναμα, όσο πιο κοντά στη μονάδα 

είναι ο συντελεστής 2R , τόσο μεγαλύτερη συγκριτικά είναι η ερμηνευτική ικανότητα του 

μοντέλου παλινδρόμησης. Ειδικότερα, αν 2 1R , η ευθεία περνάει από όλα τα σημεία (xi,yi) 

του διαγράμματος διασποράς. 

 

      3. Έλεγχος της διακύμανσης – Οι συντελεστές στο σύνολό τους  

Επειδή η F - prob 0.3099 > 0.05 από τον Πίνακα 7 σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές δεν 

είναι στατιστικά σημαντικοί. 

 

C. Οικονομετρικά κριτήρια  

1. Αυτοσυσχέτιση 

Η αυτοσυσχέτιση δηλώνει ότι η συνδιακύμανση του διαταρακτικού όρου i θα είναι ίδια με 

τη συνδιακύμανση του διαταρακτικού όρου j, για κάποια i, j 

 

       Durbin-Watson stat (από 0 ως 4) για α-τάξη  

Ο συντελεστής αυτός παίρνει τιμές από 0 έως 4. Όταν είναι κοντά στο 2 σημαίνει πως δεν 

υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η τιμή του συντελεστή είναι  

0.075124 κι επομένως υπάρχει αυτοσυσχέτιση α-τάξης.  

 

Durbin-Watson stat 0.075124 

 

       Έλεγχος Breusch-Godfrey για οποιαδήποτε τάξη 

 

Ο συγκεκριμένος έλεγχος εξαλείφει τις αβέβαιες περιοχές και εντοπίζει αυτοσυσχέτιση 

παραπάνω της 2
ης

 τάξης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με δύο κατανομές, F-κατανομή και 2 . Από 

τον πίνακα 10, για τάξη 1 παρατηούμε ότι το Prob = 0.00 < 0.05 κι επομένως υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση 1
ης

 τάξης για το σύνολο των συντελεστών. Δοκιμάζω για 2
η
 τάξη και πάνω 

(Πίνακες 11 και 12) και προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη αυτοσυσχέτιση. Συνεπώς από τα 
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παραπάνω και ιδιαίτερα λόγο του προβλήματος αυτοσυσχέτισης, το υπόδειγμα μας δεν κρίνεται 

αξιόπιστο γιατί δεν δίνει έγκυρες προβλέψεις. 

2. Κανονικότητα 

Ο πίνακας 13 είναι ο πίνακας κανονικότητας. Για να υπολογίσουμε την κανονικότητα 

χρησιμοποιούμε την τιμή της πιθανότητας. Υπάρχει επίσης, ο τρόπος υπολογισμού με την 2  

κατανομή. Προκειμένου τα κατάλοιπα να κατανέμονται κανονικά, πρέπει η prob > 0.05 για το 

σύνολο των συντελεστών. Εντοπίζω τους βαθμούς ελευθερίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι πάντα 2 (αναφέρεται στην ασυμμετρία και την κύρτωση). Παρατηρώ από τον πίνακα ότι η 

prob = 0.021874 < 0.05 από τον έλεγχο του Jarque - Bera και επομένως τα κατάλοιπα δεν 

κατανέμονται κανονικά. 

3. Εταιροσκεδαστικότητα 

Εξετάζει τις διακυμάνσεις οι οποίες πρέπει να είναι ίσες. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και με τον έλεγχο του White από τον παρακάτω τύπο W=n 2R  ~ 2X (v) όπου ν 

είναι οι βαθμοί ελευθερίας και n το μέγεθος του δείγματος. Αν W > 2X  (v) τότε απορρίπτουμε 

τη μηδενική υπόθεση (προκύπτει δηλαδή ότι τα κατάλοιπα δεν είναι ομοιοσκεδαστικά). Η 

υπόθεση αυτή λέγεται υπόθεση της ομοιοσκεδαστικότητας (homoskedasticity). Όταν η 

διακύμανση δεν είναι σταθερή έχουμε την υπόθεση της ετεροσκεδαστικότητας 

(heteroskedasticity). Για τον υπολογισμό της εταιροσκεδαστικότητας (Πίνακας 14) 

χρησιμοποιείται η τιμή της πιθανότητας (Έλεγχος White). Ο υπολογισμός αυτός μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και με την  2  κατανομή. Προκειμένου να υπάρχει ομοιοσκεδαστικότητα 

πρέπει η prob > 0.05 για το σύνολο των μεταβλητών. Εντοπίζονται οι βαθμοί ελευθερίας που 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ν=1. Παρατηρείται ότι η X-squared prob = 0.246226 > 0.05 

και επομένως έχουμε ομοιοσκεδαστικότητα. 

4. Υπόδειγμα ARCH (συνδυάζει αυτοσυσχέτιση και εταιροσκεδαστικότητα) 

Εφόσον συνδυάζει την αυτοσυσχέτιση και την εταιροσκεδαστικότητα εξετάζουμε την 

τάξη, όπως και στην αυτοσυσχέτιση. Το ARCH υποδείγμα υπολογίζεται με την πιθανότητα και 

με την 2   κατανομή. Για να μην έχουμε υπόδειγμα ARCH πρέπει το prob > 0 για το σύνολο 

των μεταβλητών. Εντοπίζω τους βαθμούς ελευθερίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

ν=1 (τάξη). Προκύπτεi ότι το prob = 0 < 0.05 κι επομένως υπάρχει υπόδειγμα ARCH 1
ης

 τάξης. 
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(Πίνακας 15). Συνεχίζουμε με τάξη 2 και προκύπτει ότι το prob = 0 < 0.05 το οποίο συνεπάγεται 

ότι υπάρχει υπόδειγμα ARCH 2
ης

 τάξης (Πίνακας 16). Δοκιμάζοντας και για μεγαλύτερες τάξεις 

προκύπτει ότι υπάρχει υπόδειγμα ARCH οποιασδήποτε τάξης. 

 

D. Ελεγχοι σταθερότητας συντελεστών 

Διαγνωστικά στοιχεία 

5 κριτήρια 

1. Chow breakpoint test 

2. Chow Forecast test 

3. Residual Test 

4. Cusum test 

5. Cusum of squared tests 

 

1. Τεστ σταθερότητας (Stability test) 

 

 2 test Chow (με F - κατανομή ή 2 κατανομή) 

 

1. Σταθερότητα και έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών (Chow breakpoint 

test) 

 

Με το Chow Breakpoint test ελέγχουμε την σταθερότητα του υποδείγματος 

κοιτώντας τις γραφικές παραστάσεις των stability test. Με το συγκεκριμένο τεστ 

σπάμε το υπόδειγμα σε δύο μικρότερα υποδείγματα. Έστω ότι το σπάω 5 έτη 

μπροστά με ημερομηνία 1998: I. (Πίνακας 17). Ελέγχοντας τo Probability του F-

Statistic παρατηρούμε τα εξής: Prob = 0.001183 < 0.05. Αυτό σημαίνει ότι οι 

συντελεστές στα 2 υποδείγματα δεν είναι σταθεροί.  

 

 

2. Τεστ προβλεπτικής αποτυχίας (Chow Forecast test) 

 

Με το Chow Forecast test ελέγχουμε την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

κοιτώντας το probability του F-statistic. Από τον Πίνακα 18 παρατηρείται ότι το 

Prob=0.0000 < 0.05. Αυτό σημαίνει ότι η προβλεπτική ικανότητα του υποδείγματος 

δεν είναι σωστή. Αυτό επιβεβαιώνει το πρόβλημα αυτοσυσχέτισης 1
ης

 και 2
ης

  τάξης 

των ελέγχων Durbin – Watson και Breusch & Godfrey αντίστοιχα. 
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2. Έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων (Residual Test) 

 

Από το Σχήμα 5 παρατηρούμε ότι  η γραφική παράσταση βγαίνει από τα όρια (κόκκινες 

γραμμές). Συνεπώς, τα κατάλοιπα  δεν κατανέμονται κανονικά. 

 

3. Τεστ Cusum 

 

Από το Σχήμα 6 παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση βγαίνει από τα όρια (κόκκινες 

γραμμές). Άρα δεν έχουμε ούτε σταθερότητα ούτε σωστή πρόβλεψη. 

 

4. Test Cusum of squares 

 

Από το Σχήμα 7 παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση βγαίνει από τα όρια (κόκκινες 

γραμμές). Άρα δεν έχουμε ούτε σταθερότητα ούτε σωστή πρόβλεψη. Το συγκεκριμένο τεστ 

είναι πιο αξιόπιστο καθώς τα κατάλοιπα είναι τετραγωνισμένα. 

5 Στασιμότητα χρονικών σειρών 

 

5.1 Ανάλυση των χρονικών σειρών 

 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονομετρικής ανάλυσης ενός οικονομικού 

φαινομένου είναι η διενέργεια προβλέψεων, η χρησιμοποίηση δηλαδή του εκτιμημένου 

οικονομετρικού υποδείγματος για την πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των οικονομικών 

μεγεθών. Η ανάγκη για έγκυρες προβλέψεις οδήγησε στην ανάπτυξη και εκτίμηση όχι μόνο 

οικονομετρικών υποδειγμάτων, μιας ή πολλών ταυτοχρόνων εξισώσεων, αλλά και στην 

ανάπτυξη και άλλων τεχνικών και μεθόδων, όπως οι τεχνικές αναλύσης χρονολογικών σειρών. 

Η χρησιμοποίηση της προσέγγισης των τεχνικών ανάλυσης χρονολογικών σειρών στην 

παραδοσιακή οικονομετρική ανάλυση έδωσε νέα διάσταση και φώτισε περισσότερο το 

πρόβλημα της νόθου ή φαινομενικής παλινδρομήσης. Ως συνέπεια των εξελίξεων, έχει υπάρξει 

μια σύνθεση της οικονομετρικής θεωρίας και των τεχνικών αναλύσης χρονολογικών σειρών 

όσον αφορά τη μεθοδολογία της οικονομετρικής ανάλυσης με στοιχεία χρονολογικών σειρών.  
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5.1.1 Στοχαστική διαδικασία 

 

Τα στοιχεία χρονολογικών σειρών αποτελούν μια από τις κύριες μορφές δεδομένων για τις 

διάφορες οικονομικές μεταβλητές που υπεισέρχονται σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα. Ως 

χρονολογική σειρά καλείται ένα δείγμα 1 2, ,..., ,y y y  όπου ο δείκτης παριστάνει ισαπέχοντα 

χρονικά σημεία (έτη, μήνες, κ.ο.κ) ή χρονικά διαστήματα. Υποθέτουμε ότι οι παρατηρήσεις 

1 2, ,...,y y y  είναι συγκεκριμένες τιμές ή συγκεκριμένες πραγματοποιήσεις των τυχαίων 

μεταβλητών 1 2, ,...,  και ότι, επιπλέον, οι τυχαίες αυτές μεταβλητές, 1 2, ,..., ,  είναι 

μέρος μόνο μιας άπειρης σειράς (ακολουθίας) τυχαίων μεταβλητών. Η άπειρη αυτή ακολουθία 

των τυχαίων μεταβλητών ονομάζεται στοχαστική ή τυχαία διαδικασία ή στοχαστική ανέλιξη και 

συνήθως παριστάνεται ως { }.  

Γενικά, όπως και στην περίπτωση Τ τυχαίων μεταβλητών, μια στχαστική διαδικασία 

μπορεί να περιγραφεί από μια συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας 1 2( , ,..., )f y y y . Αν ήταν 

γνωστή η συνάρτηση πιθανότητας, τότε θα ήταν εύκολο να υπολογιστεί, για παράδειγμα, η 

πιθανότητα μιας συγκεκριμένης πραγματοποιήσεως ή η πιθανότητα μιας μελλοντικής τιμής. 

Επειδή, όμως, όχι μόνον η συνάρτηση πιθανότητας δεν είναι γνωστή, αλλά ούτε και η πλήρης 

εξειδίκευση της μορφής της είναι δυνατή, σκοπός της αναλύσεως χρονολογικών σειρών είναι η 

διατύπωση υποδειγμάτων που να μπορούν να περιγράφουν το μηχανισμό της στοχαστικής 

διαδικασίας από την οποία προέκυψε η συγκεκριμένη σειρά.  

5.1.2 Η έννοια της στασιμότητας 
 

Τα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας περιορίζονται συνήθως στις πρώτες 

ροπές, δηλαδή στον μέσο και στη διακύμανση. Σε μια συνδυασμένη συνάρτηση πιθανόητας Τ 

μεταβλητών έχουμε Τ μέσους, Τ διακυμάνσεις και επιπλέον 
( 1)

2

T T
 συνδιακυμάνσεις. Είναι 

προφανές ότι από μια μόνο πραγματοποίηση (δείγμα Τ παρατηρήσεων) δεν είναι δυνατή η 

εκτίμηση όλων των παραπάνω αγνώστων παραμέτρων. Μια βασική υπόθεση που απλοποεί 

σημαντικά το παραπάνω πρόβλημα είναι η υπόθεση της στασιμότητας. 

Μια στοχαστική διαδικασία είναι αυστηρώς στάσιμη όταν οι ιδιότητές της δεν 

επηρεάζονται από μια αλλαγή στην αρχή μετρήσεως του χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι η 
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συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό σημείο t, δηλαδή 1( , ,..., )t t tf y y y

είναι ακριβώς ίδια με τη συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας με αρχή το χρονικό σημείο t+s. 

Το s παριστάνει μια αυθαίρετη μετακίνηση κατά μήκος του άξονα του χρόνου είτε προς τα 

εμπρός είτε προς τα πίσω.    

Αφού η συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας δε μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η αρχή 

του χρόνου, έπεται ότι η περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας στο χρονικό σημείο t, ( ),tf y  θα 

είναι ίδια μετην περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας στο σημείο t+s,  ( )t sf y .  Δηλαδή, 

( ) ( ),t t sf y y  πράγμα που σημαίνει ότι η περιθωριακή συνάρτηση πιθανότητας δεν εξαρτάται 

από το χρόνο t.  

Τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι ο μέσος και η διακύμανση του t  δε μεταβάλλονται, ενώ οι 

συνδιακυμάνσεις είναι συναρτήσεις μόνο της υστερήσεως (ή προηγήσεως) s. Δηλαδή, 

1 2

2

1 2

1 1 2 2

( ) ( ) ... ( ) ( )

( ) ( ) ... ( ) ( )

( , ) ( , ) ... ( , )

t

t

s s s s

V V V V

Cov Cov Cov

 

Οι παραπάνω τρεις συνθήκες αναφέρονται στις πρώτες και δεύτερες ροπές, που είναι 

μερικές από τις ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας. 

5.1.3 Λευκός θόρυβος 

 

Όταν σε μια τυχαία διαδικασία { }t  ισχύουν οι παρακάτω τρεις υποθέσεις: 

2

( ) 0

( )

t

tV
  

( , ) 0t t kCov , για όλα τα t και για κάθε 0k  

τότε λέμε η διαδικασία αυτή είναι διαδικασία λευκού θορύβου.  

5.1.4 Τυχαίος περίπατος 
 

Έστω για παράδειγμα, η αυτοπαλίνδρομη διαδικασία πρώτης τάξεως: 

1 1t t ta Y  (1.5.1.4.1) 

Όπου υποθέτουμε ότι t  είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή ( ) 0tE  και  2( )tv . Για 

1 1, το παραπάνω υπόδειγμα γίνεται: 
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1t t tY  (1.5.1.4.2) 

και είναι γνωστό ως τυχαίος περίπατος ή τυχαία διαδρομή. Όταν υπάρχει σταθερός όρος, 

δηλαδή, 

1t t tY  (1.5.1.4.3) 

το υπόδειγμα είναι γνωστό ως τυχαία διαδρομή με περιπλάνηση. 

Μια στοχαστική διαδικασία που ακολουθεί την τυχαία διαδρομή δεν είναι στάσιμη. Αυτό 

αποδεικνύεται εύκολα ως εξής: Με διαδοχικές αντικαταστάσεις η (1.5.1.4.2) γίνεται: 

1t t tY  (1.5.1.4.3) 

 Όπου υποθέτουμε ότι t  είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή ( ) 0tE  και  2( )tv . Για 

1 1, το παραπάνω υπόδειγμα γίνεται: 

0 1 2 0

1

...
t

t t i

i

 (1.5.1.4.4) 

όπου 0  είναι η τιμή της  στην περίοδο μηδέν. Με βάση την παραπάνω σχέση (1.5.1.4.4) 

είναι προφανές ότι: 

0

2

( )

( )

t

t

E

V Y t
 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ενώ ο μέσος είναι σταθερός, η διακύμανση είναι συνάρτηση του 

χρόνου t και επομένως, η σειρά είναι μη στάσιμη. 

5.1.5 Ολοκληρωμένες διαδικασίες 
 

Οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι οικονομικές χρονολογικές σειρές, όπως κατανάλωση, 

επένδυση, δείκτης τιμών, κέρδη, απασχόληση ή ανεργία κ.λ.π., δεν έχουν τα χαρακτηριστικά 

στάσιμων διαδικασιών. Μπορούν, όμως, να μετατραπούν σε στάσιμες με τον παραπάνω τρόπο, 

δηλαδή, παίρνοντας τις πρώτες ή τις δεύτερες κ.λ.π., διαφορές. 

Όταν μια σειρά μετατρέπεται σε στάσιμη παίρνοντας τις πρώτες διαφορές, λέμε ότι η 

σειρά είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης και συμβολίζεται ως I(1). Αν η σειρά μετατρέπεται σε 

στάσιμη παίρνοντας τις δεύτερες διαφορές, είναι ολοκληρωμένη δεύτερης τάξης και 

παριστάνεται ως I(2). Γενικά, αν d είναι ο αριθμός των διαφορών που μετατρέπει μια σειρά σε 

στάσιμη, η σειρά καλείται ολοκληρωμένη d τάξης και παριστάνεται ως I(d). 

Χρησιμοποιώντας τον τελεστή υστερήσεως, οι πρώτες διαφορές ορίζονται ως: 
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1 (1 )t t t tL  

Το (1 )L  είναι ο τελεστής πρώτων διαφορών. Το 2 2(1 )L  είναι ο τελεστής 

δεύτερων διαφορών, και γενικά (1 )d dL  είναι ο τελεστής d διαφορών.  

Ο όρος ολοκληρωμένη σειρά προέρχεται απόν τον τρόπο με τον οποίο μια μη στάσιμη 

διαδικασία προκύπτει από μια στάσιμη. Δηλαδή, αθροίζοντας ή «ολοκληρώνοντας» d φορές. 

5.1.6 Κίβδηλη παλινδρόμηση 
 

Τα αποτελέσματα από την εκτίμηση μιας παλινδρόμησης ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες 

μεταβλητές αξιολογούνται με βάση τα συνήθη στατιστικά κριτήρια, 2 , ,R t F . Η αξιολόγηση 

όμως αυτή είναι έγκυρη μόνο αν ισχύουν οι υποθέσεις της κλασικής παλινδρόμησης, ότι δηλαδή 

οι μεταβλητές είναι στάσιμες. Αν οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες, οι ελαχίστων τετραγώνων 

εκτιμητές δεν είναι συνεπείς (εκτός αν οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες), με αποτέλεσμα 

ο στατιστικός έλεγχος να μην είναι έγκυρος. Έτσι, όταν οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες, τα 

στατιστικά αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ ικανοποιητικά, δηλαδή υψηλή του συντελεστού 

προσδιορισμού και σημαντικές τιμές του t, αλλά να μην έχουν καμιά οικονομική σημασία. Οι 

Granger και Newbold χρησιμοποίησαν τον όρο φαινομενική ή νόθο παλινδρόμηση για να 

περιγράψουν αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι σύνηθες όταν χρησιμοποιούνται στοιχεία 

χρονολογικών σειρών. 

Σύμφωνα με τους Granger και Newbold, όταν σε μια παλινδρόμηση η τιμή του συντελεστή 

προσδιορισμού είναι υψηλή και η τιμή της στατιστικής Durbin-Watson είναι χαμηλή, και 

ιδιαίτερα όταν 2 ,R d  είναι πολύ πιθανόν η παλινδρόμηση να μην είναι πραγματική αλλά 

κίβδηλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προτιμότερο να εκτιμάται η σχέση ανάμεσα στις 

πρώτες διαφορές και όχι στα επίπεδα των μεταβλητών. Για παράδειγμα, αντί να εκτιμάται το 

υπόδειγμα: 

0 1t t tX u  

να εκτιμάται το υπόδειγμα: 

0 1t t tX u  

όπου 1t t tu u u  
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Ο λόγος που συνιστάται η χρησιμοποίηση των πρώτων διαφορών είναι ότι πολλές 

οικονομικές χρονολογικές σειρές έχουν τα χαρακτηριστικά τυχαίας διαδρομής που είναι I(1). Η 

χρησιμοποίηση, επομένως, των πρώτων διαφορών τις καθιστά στάσιμες.  

5.2 Έλεγχοι στασιμότητας 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα εξετάσουμε το πρόβλημα που ανακύπτει στα υποδείγματα 

παλινδρομήσεως όταν χρησιμοποιούνται σειρές που δεν είναι στάσιμες. Η χρήση μη στάσιμων 

χρονολογικών σειρών οδηγεί σε ένα σύνολο αποτελεσμάτων που αποδυναμώνουν την ισχύ του 

υποδείγματος και πολλές φορές οδηγούν σε αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ασφαλή και κατά 

συνέπεια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω.  

Τους ελέγχους της στασιμότητας μπορούμε να τους χωρίσουμε 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. 

5.2.1 Έλεγχοι στασιμότητας – 1
η
 κατηγορία 

5.2.1.1 Γραφικές παραστάσεις 
 

Για να διαπιστώσουμε αν μια χρονική σειρά παρουσιάζει στασιμότητα κάνουμε τη 

γραφική παράσταση των μεταβλητών της. Η γραφική παράσταση είναι συνήθως το πρώτο βήμα 

για την ανάλυση οποιασδήποτε χρονικής σειράς. Αν διαπιστώσουμε την εμφάνιση κάποιας από 

τις συνιστώσες που αναφέρονται πιο πάνω, δηλαδή τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική 

διακύμανση ή ακανόνιστη μεταβολή, τότε λέμε ότι η χρονική σειρά δεν παρουσιάζει 

στασιμότητα. Η υπόθεση της μη στασιμότητας μπορεί να διαπιστωθεί επίσης και από τις 

γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων της αυτοσυσχέτισης των μεταβλητών της χρονικής 

σειράς, ως και της μερικής συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και του αντίστοιχου κορελογράμματος. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, το γράφημα του πληθωρισμού (Σχήμα 2) μας δείχνει ότι 

έχουμε καθοδική πορεία του πληθωρισμού κι επομένως η χρονική σειρά που εξετάζεται δεν 

είναι στάσιμη. Το γράφημα της ανεργίας (Σχήμα 1) μας δείχνει ότι έχουμε ανοδική πορεία της 

ανεργίας. Συνεπώς, η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. 
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5.2.1.2 Συντελεστές αυτοσυσχέτισης 
 

Ονομάζουμε συνάρτηση αυτοσυσχέτισης τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης και της χρονικής περιόδου k (χρονικού διαστήματος). Ως συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης ορίζεται ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ δύο παρατηρήσεων που απέχουν k 

χρονικές περιόδους. Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης του δείγματος δίνεται από την παρακάτω 

σχέση: 

1

20

1

1
( )( )

1
( )

n

t t k

k t
k n

t

n

n

 

όπου k  είναι η συνδιακύμανση του δείγματος (χρονικής σειράς) που εξετάζεται, 0  είναι η 

διακύμανση του δείγματος. Όπως είναι γνωστό, ο εκτιμημένος συντελεστής αυτοσυσχέτισης 

παίρνει τιμές από –1 έως +1 και επειδή η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης είναι συμμετρική, 

εξετάζουμε μόνο τις θετικές τιμές του k.  Οι έλεγχοι που κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι: 

 Ηο: Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων (λευκών θορύβων) ή δεν 

υπάρχει σειριακή συσχέτιση ή 0k  ή η χρονική σειρά είναι στάσιμη. 

 Ηα: Δεν ισχύει η Ηο  

Οι έλεγχοι των συντελεστών αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης αφορούν τον 

έλεγχο μεμονωμένα κάθε συντελεστή αυτοσυσχέτισης, καθώς και μερικής αυτοσυσχέτισης. Για 

να μπορέσουμε 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.  

Από τον Πίνακα 19 παρατηρούμε τη στήλη που αναφέρεται στους συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης. Οι συντελεστές αυτοί βγαίνουν εκτός των ορίων των διακεκομένων γραμμών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bartlett test αυτό σημαίνει ότι η μεταβλητή δεν είναι στάσιμη. Έστω 

και μια μεταβλητή να μην πληρεί τα κριτήρια συντελεστών αυτοσυσχέτισης, επιβάλλεται η 

εξειδίκευση του υποδείγματος και η μετατροπή των μεταβλητών σε στάσιμες, δηλαδή στις 

πρώτες διαφορές. Επίσης, η μη στασιμότητα της χρονικής σειράς, προκύπτει και από τα 

probabilities τα οποία είναι όλα 0 < 0.05. Συνεχίζουμε με το υπόδειγμα με μια χρονική υστέρηση 

και παρατηρούμε πως οι μεταβλητές βγαίνουν από τα όρια των διακεκομένων γραμμών καθώς 
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και ότι τα probabilities < 0.05 και για αυτό δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στις 1
ες

 διαφορές. 

(Πίνακας 20). Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και για τον πληθωρισμό στα επίπεδα και 

στις 1
ες

 διαφορές. (Πίνακες 21 και 22). Συνεπώς το υπόδειγμα μας δεν έχει σωστή προβλεπτική 

ικανότητα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να προχωρήσουμε στις σύγχρονες μεθόδους ελέγχου 

στασιμότητας των μοναδιαίων ριζών. 

5.2.2 Έλεγχοι στασιμότητας – 2
η
 κατηγορία  

 

Εκτός από τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στην ανάλυση των χρονικών σειρών είναι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Στα μοντέλα 

χρονοσειρών στην οικονομετρία, μια στοχαστική γραμμική διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα, αν 1 

είναι ρίζα της διαδικασίας της χαρακτηριστικής εξίσωσης του, η διαδικασία θα είναι μη στατική. 

Αν οι άλλες ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου 

κύκλου, τότε η πρώτη διαφορά της θα είναι σταθμευμένη.  

Ας θεωρήσουμε ένα διακριτό χρόνο στοχαστικής διαδικασία { , 1, }ty t  και ας 

υποθέσουμε ότι μπορεί να γραφτεί ως διαδικασία αυτοσυσχέτισης του p προκειμένου: 

1 1 2 2 ...t t t p t p ty a y a y a y  

Εκτός από τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται 

ευρύτατα στην ανάλυση των χρονικών σειρών είναι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας. Στα μοντέλα 

χρονοσειρών στην οικονομετρία, μια στοχαστική γραμμική διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα, αν 1 

είναι ρίζα της διαδικασίας της χαρακτηριστικής εξίσωσης του, η διαδικασία θα είναι μη στατική. 

Εδώ, { , 0, }t t είναι σειριακά ασυσχέτιστα, ο αριθμητικός μέσος είναι μηδέν στη 

στοχαστική διαδικασία και η διακύμανση 
2

 σταθερή. Για λόγους ευκολίας, υποθέτουμε ότι 

0 0y . Αν m = 1, τότε είναι ρίζα της χαρακτηριστικής εξίσωσης: 

1 2

1 2 ... 0p p p

pm m a m a a  

Η στοχαστική διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα ή, εναλλακτικά, είναι ολοκληρωμένη σειρά 

του ένα, και δηλώνεται ως I(1). Αν m = 1 είναι μια ρίζα πολλαπλότητας r, τότε η στοχαστική 

διαδικασία είναι ολοκληρωμένη σειρά του r, που δηλώνεται ως I(r). 
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Για παράδειγμα, η πρώτη σειρά σε ένα μοντέλο αυτοσυσχέτισης, έχει μια μοναδιαία ρίζα 

όταν 1 1a . Σε αυτό το παράδειγμα, η χαρακτηριστική εξίσωση είναι 1 1a m . Η ρίζα της 

εξίσωσης είναι m = 1. 

Εάν η διαδικασία έχει μια μοναδιαία ρίζα, τότε αυτό είναι μια μη σταθερή χρονοσειρά 

δηλαδή, οι στιγμές της στοχαστικής διαδικασίας εξαρτώνται από το t. Για να φανεί το 

αποτέλεσμα μιας μοναδιαίας ρίζας, μπορούμε να θεωρήσουμε την πρώτη σειρά : 

1t t ty y  

5.2.2.1 Έλεγχοι Dickey - Fuller 
 

Έστω ότι μια δεδομένη οικονομική χρονολογική σειρά μπορεί να περιγραφεί με το AR(1) 

υπόδειγμα: 

1t t ta u  

Η σειρά θα είναι στασιμη αν -1 < α <1. Αν α=1, η σειρά θα είναι μη στάσιμη. Με τον 

έλεγχο Dickey – Fuller γίνεται έλεγχος της μηδέν υπόθεσης 0 : 1a , δηλαδή έλεγχος για την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, το οποίο συνεπάγεται μη στασιμότητα.  

Ο απλούστερος τρόπος για να ελεχθεί η παραπάνω υπόθεση είναι η εκτίμηση του 

υποδείγματος με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η κατανομή 

του t ή F σε αυτή την περίπτωση δε συμπίπτει με τη γνωστή κατανομή t ή F, δηλαδή οι  κρίσιμες 

τιμές τους δεν είναι κατάλληλες για το συγκεκριμένο έλεγχο. Διέξοδο στο πρόβλημα έδωσαν οι 

Dickey και Fuller.  

Εν πρώτοις, μπορεί να γίνει επαναπαραμετροποίηση του υποδείγματος αφαιρώντας το 

1t  και από τις δυο πλευρές: 

1 1t t t t tu  

και β = α - 1. 

Ο έλεγχος της μηδέν υπόθεσης 0 : 1a  μετατρέπεται σε 0 : 0 . Ο έλεγχος τώρα 

μπορεί να γίνει με τη βοήθεια των πινάκων της κατανομής που κατασκεύασαν οι Dickey και 

Fuller. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό t - student του συντελεστή β είναι 

μικρότερο 1t  από την κρίσιμη τιμή 1  των πινάκων Dickey - Fuller 

Υπάρχουν τρεις κύριες εκδοχές του τεστ: 
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1. Τεστ για μοναδιαία ρίζα 1t t tu  

2. Τεστ για μοναδιαία ρίζα με σταθερά 0 1t t tu  

3. Τεστ για μοναδιαία ρίζα με σταθερά και τάση 0 1 1t t tt u  

Κάθε εκδοχή του τεστ έχει τη δική της κρίσιμη τιμή,  η οποία εξαρτάται από το μέγεθος 

του δείγματος. Σε κάθε περίπτωση, η μηδενική υπόθεση είναι ότι υπάρχει μοναδιαία ρίζα, β=0. 

Τα τεστ έχουν χαμηλή στατιστική δύναμη «αξία» γιατί συχνά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν 

ανάμεσα στην πραγματική μοναδιαία ρίζα (β=0) και στην περίπτωση της σχεδόν ύπαρξης 

μοναδιαίας ρίζας (β είναι κοντά στο 0). Το τελευταίο καλείται πρόβλημα της σχεδόν 

παρατήρησης ισότητας (β=0).  

5.2.2.2 Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey – Fuller (Augmented Dickey – Fuller) και ο έλεγχος 

των Phillips – Perron (PP) 
 

Ο προηγούμενος έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε ένα αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα πρώτης τάξης μπορεί να εφαρμοστεί και στη γενική περίπτωση μιας AR(ρ) 

διαδικασίας. Όπως γνωρίζουμε, στη γενική του μορφή ένα AR(ρ) υπόδειγμα διατυπώνεται ως: 

1 1 2 2 ...t t t t ta a a u  

ενώ η τροποποιημένη του μορφή είναι: 

* * *

1 1 1 2 2 ...t t t t t ta a a u  

όπου 1 1 2t t t , 2 2 3t t t  κ.ο.κ και 
1 2 1( ... )a a  

Τα *

j , για j=1,2,…ρ, είναι επίσης συναρτήσεις των αρχικών συντελεστών i  για 

j=1,2,…ρ.  

Η σειρά θα είναι στασιμη αν -1 < α <1. Αν α=1, η σειρά θα είναι μη στάσιμη. Με τον 

έλεγχο Dickey – Fuller γίνεται έλεγχος της μηδέν υπόθεσης 0 : 1a , δηλαδή έλεγχος για την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, το οποίο συνεπάγεται μη στασιμότητα.  

Επομένως για τα τρία υποδείγματα του επαυξημένου ελέγχου (ADF) θα έχω: 

 *

1

1

t t i t i t

i

a u  

 *

0 1

1

t t i t i t

i

a u  
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 *

0 1 1

1

t t i t i t

i

t a u  

Η σειρά θα είναι στασιμη αν -1 < α <1. Αν α=1, η σειρά θα είναι μη στάσιμη. Με τον 

έλεγχο Dickey – Fuller γίνεται έλεγχος της μηδέν υπόθεσης 0 : 1a , δηλαδή έλεγχος για την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, το οποίο συνεπάγεται μη στασιμότητα.  

Οι υποθέσεις που έχουμε για τα τρία παραπάνω υποδείγματα είναι οι ίδιες με αυτές για τα 

υποδείγματα των Dickey – Fuller. Η μηδέν υπόθεση 0 : 0  (η σειρά  Υt περιέχει μια 

μοναδιαία ρίζα άρα είναι μη στάσιμη) και η εναλλακτική : 0  (δεν ισχύει η Ηo). Οι 

υποθέσεις αυτές ελέγχονται και πάλι με το στατιστικό t χρησιμοποιώντας και πάλι τις κριτικές 

τιμές του MacKinnon από τον πίνακα των Dickey – Fuller. Ο έλεγχος επομένως είναι ίδιος με 

τον απλό έλεγχο των Dickey – Fuller (DF) και διαφέρει μόνο η εξίσωση της παλινδρόμησης, η 

οποία έχει επαυξηθεί με τις υστερήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής.  

Είναι προφανές ότι, για να γίνει ο παραπάνω έλεγχος, πρέπει να είναι γνωστή η τάξη (ρ) 

της αυτοπαλίνδρομης διαδικασίας που δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Ο αριθμός των 

χρονικών υστερήσεων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην έχουμε αυτοσυσχετιζόμενα 

κατάλοιπα. Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού των χρονικών υστερήσεων μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος των Breusch – Godfrey ή αλλιώς το στατιστικό κριτήριο του 

Lagrange Multiplier (LM). Επίσης πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν και κάποιο κριτήριο για την 

διαδικασία της επιλογής του υποδείγματος όπως τα κριτήρια των Akaike (AIC) και Schwartz 

(SCH), ή υποθέτουν ένα καθορισμένο αριθμό χρονικών υστερήσεων.  

Οι τρεις έλεγχοι των Dickey-Fuller που προαναφέρθηκαν, υποθέτουν ότι τα σφάλματα 

πληρούν τις ιδιότητες του λευκού θορύβου. Οι Phillips - Perron (1988) γενικεύουν την 

προσέγγιση αυτή χωρίς τις αυστηρές προϋποθέσεις για την κατανομή των σφαλμάτων. Οι 

Phillips - Perron υποθέτουν ότι το σφάλμα έχει μέσο το μηδέν και ότι τα δεδομένα έχουν 

παραχθεί από τη σχέση 1t t tu . Με βάση τις υποθέσεις αυτές αναπτύσσουν στατιστικούς 

ελέγχους οι οποίες είναι τροποποιημένες στατιστικές t ή F αλλά οι κρίσιμες τιμές είναι ακριβώς 

ίδιες με αυτές των Dickey - Fuller. Ο έλεγχος των PP αγνοεί οποιαδήποτε αυτοσυσχέτιση στον 

έλεγχο της παλινδρόμησης. Ο έλεγχος των PP εξετάζει την αυτοσυσχέτιση και την 

ετεροσκεδαστικότητα στα σφάλματα της παλινδρόμησης με τα στατιστικά κριτήρια t  και p . 
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Ο έλεγχος των Phillips - Perron καθορίζει τη διαδικασία μιας χρονικής σειράς στην εξέταση ενός 

αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος AR(1) και επεξεργάζεται τις αυτοσυσχετίσεις στα κατάλοιπα.  

Η ύπαρξη στασιμότητας ή η απουσία μοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές που μελετάμε 

είναι απαραίτητη, προκειμένου να ακολουθήσουν οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους 

των Engle-Granger και Johansen, καθώς και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger. Στον παρακάτω 

πίνακα 3 συγκεντρώνονται όλες οι τιμές που προέκυψαν από τους Πίνακες 23 έως 38 με τους 

ελέγχους του επαυξημένου Dickey – Fuller και του Phillips Perron. Με βάση τον πίνακα αυτό, 

για την ανεργία και τον πληθωρισμό παρουσιάζεται στασιμότητα στις πρώτες διαφορές στη 

δεύτερη μορφή και στην τρίτη, δηλαδή με σταθερά, αλλά και με σταθερά και τάση.   

 

  
ADF PP 

Μεταβλ

ητές 

Level 1st Difference Level 1st Difference 

Intercept 
Trend+Int

erc 
Intercept 

Trend+In

terc 
Intercept 

Trend+In

terc 
Intercept 

Trend+Inter

c 

INF 

-

2.34729

7 

(10) 

-3.564318 

(6)** 

-4.515815 

(7) *** 

-

4.522920 

(7) *** 

-3.135576 

[2]** 

-

3.173122 

[2]* 

-6.434776 

[2]*** 

-6.479091 

[1]*** 

UN 

-

0.09511

5 (6) 

-1.839225 

(8) 

-1.978729 

(11) 

-

2.273601 

(11) 

-0.977998 

[17] 

-

2.177508 

[9] 

-11.39418 

[71]*** 

-11.39704 

[71]*** 

 

Πίνακας 3:  Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών με τους ελέγχους των Augmented Dickey – 

Fuller και του Phillips Perron 

 

1) Οι αστερίσκοι συμβολίζουν το επίπεδο σημαντικότητας. Οι τρεις αστερίσκοι (***) 

συμβολίζουν επίπεδο σημαντικότητας 1%, οι δύο αστερίσκοι (**) επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και ο ένας αστερίσκος (*) επίπεδο σημαντικότητας 10%.  

2)  Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων συμβολίζουν τις χρονικές υστερήσεις των 

εξισώσεων Dickey-Fuller της εξαρτημένης μεταβλητής. 

3) Ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων για τις εξισώσεις του επαυξημένου Dickey-Fuller 

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 εντός των αγκυλών συμβολίζουν το διάστημα τιμών των Phillips-Perron και 

βασίζονται στη μεθοδολογία των Newey-West. 

6) Στην εξωγενή μεταβλητή χρησιμοποιούμε το Intercept και Trend+Intercept. 

6 Συνολοκλήρωση 

 

Όταν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε ένα υπόδειγμα παλινδρομήσεως δεν 

προέρχονται από στάσιμες χρονολογικές σειρές, ανακύπτει το πρόβλημα της φαινομενικής 

παλινδρόμησης, όπως περιγράφεται παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, έχει προταθεί να 

χρησιμοποιούνται οι πρώτες διαφορές και όχι τα επίπεδα των μεταβλητών. Συχνά όμως, αυτό 

που ενδιαφέρει τους οικονομολόγους είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές 

και αυτό σημαίνει τα επίπεδά τους και όχι οι διαφορές.  

Έστω για παράδειγμα το δυναμικό υπόδειγμα: 

0 1 2 1 1 1t t t t tu  (1.6.1) 

 Όπως είναι γνωστό από την οικονομική θεωρία, σε κατάσταση μακροχρόνιας σταθεράς 

ισορροπίας, οι τιμές των μεταβλητών δεν μεταβάλλονται αλλά παραμένουν σταθερές. Αυτό 

σημαίνει ότι, αν e  και e  είναι τα επίπεδα ισορροπίας των Υ και Χ, τότε 

1 1,e e

t t t t
 και 0tu . Επομένως, η σχέση (1.6.1) σε κατάσταση ισορροπίας 

γίνεται: 

0 1 2 1

e e e e  

Αν χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες διαφορές, το υπόδειγμα (1.6.1)  γίνεται: 

1 2 1 1 1t t t t t  

Είναι προφανές, όμως, ότι σε κατάσταση ισορροπίας όλες οι διαφορές είναι μηδέν. Αυτό 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει λύση σε όρους e  και e  ή με άλλα λόγια δεν μπορεί να ειπωθεί 

τίποτα για τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στη μεταβλητή Υ και στη μεταβλητή Χ. Το 

πρόβλημα που ανακύπτει, δηλαδή η αδυναμία χρησιμοποίησης των πρώτων διαφορών και η 

ακαταλληλότητα των επιπέδων, όταν οι χρονολογικές σειρές είναι ολοκληρωμένες, μπορεί να 

παρακαμφθεί αν οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες. 
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6.1 Η έννοια της συνολοκλήρωσης 

 

Η έννοια της συνολοκλήρωσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις σχέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ ολοκληρωμένων μη στάσιμων διαδικασιών και την έννοια της μακροχρόνιας 

ισορροπίας. Έστω, για παράδειγμα, η μακροχρόνια σχέση: 

1t ta  (1.6.1.1) 

Αν Χ και Υ βρίσκονται σε μακροχρόνια ισορροπία, τότε: 

1 0t ta  

Είναι φανερό, όμως, ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει συνεχώς, επομένως η διαφορά: 

1t t tu a  

παριστάνει την έκταση της ανισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές Υ και Χ βραχυχρονίως. Η 

διαφορά αυτή, δηλαδή το tu , είναι γνωστή και ως σφάλμα ανισορροπίας ή και ως σφάλμα 

ισορροπίας.  

Αν πράγματι ισχύει η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας (1.6.1.1), τότε, διαχρονικά, τα 

σφάλματα ανισορροπίας θα πρέπει να εμφανίζουν μια συμπεριφορά ανάλογη με αυτή που 

υποδηλώνει η γραμμή Α στην εικόνα 1 και όχι για παράδειγμα αυτή που υποδηλώνει η γραμμή 

Β ή η γραμμή Γ. Οι γραμμές Β και Γ συνεπάγονται ότι διαχρονικά οι μεταβλητές Υ και Χ 

απομακρύνονται η μια από την άλλη συνεχώς. Προφανώς μια τέτοια συμπεριφορά δε συμβαδίζει 

με την ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας, ανάμεσα στις μεταβλητές Υ και Χ. Για να έχει νόημα 

η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, θα πρέπει τα σφάλματα ανισορροπίας να σχηματίζουν 

διαχρονικά μια στάσιμη σειρά με μέσο το μηδέν, να συμπεριφέρονται δηλαδή όπως δηλώνει η 

γραμμή Α (Εικόνα 1). 

Αν Υ και Χ είναι Ι(1), όπως είναι οι περισσότερες οικονομικές χρονολογικές σειρές, τότε 

είναι λογικό να αναμένουμε οποιοσδήποτε γραμμικός συνδυασμός τους να είναι και αυτός Ι(1). 

Αν, όμως, Υ και Χ συνδέονται με μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, τότε υπάρχει γραμμικός 

συνδυασμός τους που είναι Ι(0). Ο συνδυασμός αυτός είναι το σφάλμα ανισορροπίας. Επομένως, 

υπάρχει σχέση μακροχρόνιας ισορροπίας ανάμεσα στην Υ και την Χ, αν και οι δύο είναι Ι(1) και 

υπάρχει γραμμικός συνδυασμός που είναι Ι(0). Από την οικονομετρική άποχη, όταν συντρέχουν 

οι δυο αυτές προυποθέσεις οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες.  
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Γενικά, δυο χρονολογικές σειρές καλούνται συνολοκληρωμένες τάξεως d, b αν 1) και οι 

δυο είναι ολοκληρωμένες τάξεως d, 2) υπάρχει γραμμικός συνδυασμός των δύο που αποτελεί 

ολοκληρωμένη σειρά τάξεως (d-b), όπου b > 0. 

 

Εικόνα 3: Γραμμές σφαλμάτων ανισορροπίας 

Έστω ότι για τις μεταβλητές 1 2, , ,..., k  ισχύει η ακόλουθη μακροχρόνια σχέση: 

0 1 1 2 2 ...t t t k kta a a a   

Έστω επίσης ότι όλες οι μεταβλητές είναι Ι(1), οπότε θα είναι συνολοκληρωμένες αν ο 

γραμμικός συνδυασμός: 

0 1 1 2 2 ...t t t t k ktu a a a a   

είναι Ι(0), δηλαδή είναι στάσιμη σειρά. Η υποθετική σχέση που μπορεί να εκτιμηθεί με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, αναφέρεται ως παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης ή και ως 

στατική παλινδρόμηση. 

Ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση των μεταβλητών βασίζεται στη συμπεριφορά των 

καταλοίπων που προκύπουν από τη μέθοδο ελαχίσων τετραγώνων. Δηλαδή, αν τα κατάλοιπα: 

0 1 21 2 ...t kt t t ktu a a a a   

είναι στάσιμη σειρά.  

Αφού διαπιστωθεί πως οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης, 

τότε εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση. Η υπόθεση που ελέγχεται είναι η μηδενική 

της μη συνολοκλήρωσης έναντι της εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης. 

• Ho: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών 

• Ηα: Υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών 
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Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών υπάρχουν 

δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων. Η πρώτη αναφέρεται στις μεθόδους της μιας εξίσωσης και 

βασίζεται στην εκτίμηση των ελαχίστων τετραγώνων, όπως προαναφέρθηκε, ενώ η δεύτερη σε 

σύστημα εξισώσεων η οποία βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Στην πρώτη 

κατηγορία έχουμε τους ελέγχους συνολοκλήρωσης με δυο μεταβλητές και τους ελέγχους με 

περισσότερες από δυο μεταβλητές. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ελέγχου, είναι ο έλεγχος Engle – 

Granger και ο έλεγχος της παλινδρόμησης συνολοκλήρωσης κατά Durbin – Watson (CRDW). 

Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τους ελέγχους που στηρίζονται στη μεθοδολογία των VAR 

υποδειγμάτων, όπου μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέγιστο αριθμό των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές του υποδείγματος που εξετάζουμε, 

πράγμα που δεν μπορούμε να κάνουμε με την πρώτη κατηγορία της μιας εξίσωσης. Η πιο 

διαδεδομένη μέθοδος από την κατηγορία αυτή, είναι η μέθοδος του Johansen. Στα επόμενα 

υποκεφάλαια περιγράφονται οι έλεγχοι που προαναφέρθηκαν.  

6.1.1 Έλεγχος Engle – Granger 
 

Έστω ότι τα κατάλοιπα είναι AR(1), οπότε: 

1t t tu u   

Αν ρ=1, τότε tu  δεν είναι στάσιμη σειρά. Θα είναι στάσιμη σειρά αν 1. Αφαιρούμε το 

1tu  και από τις δυο πλευρές της παραπάνω σχέσης, οπότε: 

1*t t tu u  

όπου * 1 . 

Επομένως, ο έλεγχος της μηδέν υπόθεσης ότι ρ=1 γίνεται τώρα έλεγχος της μηδέν 

υπόθεσης 0 : * 0 . Για τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης συγκρίνεται η στατιστική t με τις 

κρίσιμες τιμές της Dickey – Fuller τ, όπως όμως έχουν τροποποιηθεί από τους Engle και 

Granger. Εκτός από τις τιμές αυτές υπάρχει και ο πίνακας τιμών που υπολόγισε ο MacKinnon 

και είναι πληρέστερος γιατί δίνει τιμές και για μέγεθος δείγματος μικρότερο του 50 και για 

αριθμό μεταβλητών μέχρι 6. Επιπλέον, γίνεται διάκριση ανάλογα με το αν στο υπόδειγμα 

περιλαμβάνεται σταθερός όρος ή / και χρονική τάση. Οι κρίσιμες τιμές εξαρτώνται όχι μόνο από 

το μέγεθος του δείγματος και το επίπεδο σημαντικότητας αλλά και από τον αριθμό των 
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μεταβλητών που περιλαμβάνει η παλινδρόμηση συνολοκλήρωσης. Η μηδέν υπόθεση, ότι τα 

κατάλοιπα δεν είναι στάσιμη σειρά κι επομένως ότι οι μεταβλητές δεν είναι συνολοκληρωμένες, 

απορρίπτεται αν t . 

6.1.2 Έλεγχος CRDW (Cointegrating Regression Durbin - Watson ) 
 

Είναι φανερό ότι ένας απλούστερος τρόπος να ελεγχθεί η υπόθεση μηδέν 0 : 1 είναι 

να χρησιμοποιηθεί το γνωστό κριτήριο Durbin – Watson για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης 

πρώτης τάξης στα κατάλοιπα. 

Ο έλεγχος των Durbin - Watson στηρίζεται στα εξής βήματα: Εκτιμούμε την 

παλινδρόμηση της συνολοκλήρωσης 0 1t t tu  και από τα σφάλματα της 

παλινδρόμησης αυτής υπολογίζουμε το στατιστικό των Durbin – Watson (CRDW) από τον 

παρακάτω τύπο: 

2

1

2

2

1

( )

( )

n

t t

t

n

t

t

u u

CRDW

u u

 

όπου n είναι το μέγεθος του δείγματος και u ο αριθμητικός μέσος των σφαλμάτων της 

παλινδρόμησης της συνολοκλήρωσης. 

Στη συνέχεια, αν η τιμή των CRDW < d τότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για τη μη 

συνολοκλήρωση των μεταβλητών που εξετάζουμε. Συνήθως, για επίπεδο σημαντικότητας 5% 

και αριθμό παρατηρήσεων 100, η μηδέν υπόθεση απορρίπτεται αν d > 0.386. 

6.1.3 Υποδείγματα συνολοκλήρωσης με περισσότερες από δύο μεταβλητές 
 

Η έννοια της συνολοκλήρωσης μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες από δυο 

μεταβλητές. Ο ορισμός που έδωσαν οι Engle και Granger το 1987 για την περίπτωση της 

συνολοκλήρωσης πολλών μεταβλητών είναι ο εξής: 

Οι k χρονολογικές σειρές 1 2, ,...,t t kt  λέμε ότι είναι συνολοκληρωμένες τάξεως (d,b), 

όπου 0 b d , εάν όλες οι χρονολογικές αυτές σειρές είναι ολοκληρωμένες τάξεως d και 

υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των k αυτών χρονολογικών σειρών έστω ο 

1 1 2 2, ,...,t t k kta a a , ο οποίος είναι ολοκληρωμένος τάξεως (d-b).  
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Δηλαδή εάν 1 2~ ( ), ~ ( ),..., ~ ( )t t k ktd d a d  τότε 1 2, ,..., ~ ( , )t t kt C d b  εάν 

1 1 2 2, ,..., ~ ( )t t k kta a a d b . 

 Το διάνυσμα συνολοκλήρωσης σε αυτή την περίπτωση είναι το 1 2[ , ,..., ]ka a a . 

Διακρίνουμε δύο ειδικές περιπτώσεις: 

1. Την περίπτωση όπου d=b οπότε και προκύπτει 1 1 2 2, ,..., ~ (0)t t k kta a a , που 

σημαίνει ότι ο γραμμικός συνδυασμός των k χρονολογικών σειρών είναι στάσιμος 

με αποτέλεσμα να είναι 1 2, ,..., ~ ( , )t t kt C d d . 

2. Την περίπτωση όπου d=b=1 οπότε και προκύπτει 1 1 2 2, ,..., ~ (0)t t k kta a a , που 

σημαίνει ότι ο γραμμικός συνδυασμός των k χρονολογικών σειρών είναι στάσιμος 

με αποτέλεσμα να είναι 1 2, ,..., ~ (1,1)t t kt C . 

Ας θεωρήσουμε την παρακάτω σχέση, όπου ~ (1), ~ (1), ~ (1)t t t . Yποθέτουμε 

τρεις μεταβλητές: 

0 1 2t t t  

Η σχέση αυτή αποτελεί τη μακροχρόνια ισορροπία όταν είναι: 

0 1 20 t t t  

Η απόκλιση από τη μακροχρόνια ισορροπία ονομάζεται σφάλμα ισορροπίας t  και 

ισούται με: 

0 1 2t t t t  

Ο ορισμός της συνολοκλήρωσης παραμένει ίδιος σε κάθε περίπτωση. Οπότε, όπως 

ακριβώς και στην περίπτωση των δύο μεταβλητών, έτσι και στην περίπτωση των πολλών 

μεταβλητών θα πρέπει το σφάλμα ισορροπίας να διακυμαίνεται γύρω από τη μηδενική τιμή. 

Δηλαδή θα πρέπει το σφάλμα ισορροπίας να είναι μια στάσιμη χρονολογική σειρά ~ (0)t  με 

μέσο ( ) 0t . 

Για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης κατά Engle-Granger απαοτείται όλες οι χρονικές σειρές 

να είναι ολοκληρωμένες ίδιας τάξης. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, με τον έλεγχο μοναδιααίας 

ρίζας διαπιστώθηκε ότι οι δύο μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, δηλαδή στις 1
ες

 

διαφορές. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται εκφράζεται με τις ακόλουθες υποθέσεις:  

 Ηο: Δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών. 
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 Ηα: Υπάρχει συνολοκλήρωση. 

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο των Engle-Granger τρέχουμε την παλινδρόμηση για τα 

κατάλοιπα της εξίσωσης και δημιουργούμε, αφού τρέξουμε την παλινδρόμηση (Πίνακες 39 και 

40), την μεταβλητή την οποία ονομάζουμε mar. Η μεταβλητή αυτή εκφράζει τα κατάλοιπα και 

μπορεί να γίνει έλεγχος μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα με την μέθοδο του επαυξημένου ελέγχου 

Dickey-Fuller και Phillips Perron προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε την ύπαρξη 

στασιμότητας στη μεταβλητή. Ο πίνακας 4 που ακολουθεί περιέχει τις τιμές των καταλοίπων 

(mar) με τους ελέγχους του επαυξημένου Dickey – Fuller και Phillips Perron. 

 

Μεταβλητές Augm Dickey-Fuller Phillips Perron 

mar -0.054912 (8)  -0.858462 (16) 

 

Πίνακας 4:  Πίνακας καταλοίπων με τους ελέγχους του επαυξημένου Dickey – Fuller και 

Phillips Perron. 

Παρατηρούμε ότι το prob του t- statistic = 0.6608 > 0.10 (Dickey - Fuller) και το prob του 

t- statistic = 0.3407 > 0.10 (Phillips Perron) κι επομένως τα κατάλοιπα mar δεν είναι στάσιμα 

στα επίπεδά τους, άρα δεν υπάρχει συνολοκλήρωση (βρισκόμαστε στην Ηο) 

7 Συνολοκλήρωση και διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα (VAR) υποδείγματα – Έλεγχος 

συνολοκλήρωσης (Johansen) 

 

Η σχέση σε ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σε ένα υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων 

διανυσματικών υποδειγμάτων (υποδείγματα VAR). Αν έχουμε ένα σύστημα εξισώσεων 

διόρθωσης λαθών με δύο μεταβλητές, τότε μπορούμε το σύστημα αυτό να το θεωρήσουμε ως 

ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα VAR (2) στις πρώτες του διαφορές, με επιπλέον τον όρο της 

διόρθωσης των λαθών 1tu . Για να ορίσουμε την έννοια της συνολοκλήρωσης με το κριτήριο 

Johansen, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε την έννοια ενός αυτοπαλίνδρομου διανύσματος (VAR). 
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Θεωρούμε ένα διάνυσμα στήλη με κ διαφορετικές μεταβλητές, έστω 1 2[ , ,..., ]t t t kty y y y  

και το υποδειγματοποιούμε βάσει των προηγούμενων τιμών του διανύσματος. Έτσι η διαδικασία 

VAR (ρ) γίνεται: 

1 1 2 2 ...t t t t ty m A y A y A y  

όπου iA  είναι  η μήτρα διαστάσεων kxk  των συντελεστών, m είναι το διάνυσμα 1kx  των 

σταθερών όρων και t  είναι  το διάνυσμα διαδικασίας των σφαλμάτων, τα οποία υποθέτουμε 

ότι  έχουν μέση τιμή ίση με το μηδέν και δεν αυτοσυσχετίζονται.   

Στο σημείο αυτό εισάγεται και η έννοια συνολοκλήρωσης Johansen. Ο έλεγχος του 

Johansen (1991) εξετάζει διάφορες μη στάσιμες μεταβλητές για τη συνολοκλήρωση. Επιτρέπει, 

ωστόσο, μια ανάλυση της σύγκλισης των κ οικονομικών μεταβλητών με ένα διανυσματικό 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών της παρακάτω μορφής: 

1 1 2 2 1 1 1 1...t t t t t t
 

Το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να ερμηνευθεί ως διανυσματικό 

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα στις πρώτες διαφορές, ενώ ο προτελευταίος όρος διορθώνει τις 

βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των μεταβλητών και περιγράφει τη μακροχρόνια σχέση του (σχέση 

συνολοκλήρωσης).  

Προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων μεταξύ των 

κ μεταβλητών, εξετάζεται ο βαθμός της μήτρας Π. Ο βαθμός h της μήτρας Π είναι ισοδύναμος 

με τον αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης μεταξύ των κ μεταβλητών που εξετάζουμε. Ο 

έλεγχος του Johansen στηρίζεται σε δύο στατιστικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό του 

βαθμού h της μήτρας Π, όταν τα σφάλματα είναι λευκός θόρυβος. Η μηδενική και εναλλακτική 

υπόθεση των στατιστικών αυτών, δηλαδή του ίχνους (trace) και της μέγιστης ιδιοτιμής (λmax) 

μπορούν να γραφούν ως εξής: 

 trace 0 : h j  και 1 : h j  για 0,..., 1j k  

 λmax 0 : h j  και  1 : 1h j  για 0,..., 1j k  

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ελέγχου του Johansen, τα προσδιοριστικά 

συστατικά μπορούν να προστεθούν στο διανυσματικό υπόδειγμα διορθώσεων λάθους. Αρχικά, 

τα προσδιοριστικά συστατικά μπορούν να προστεθούν στο συνολοκληρωμένο όρο 

(μακροχρόνιες σχέσεις), μπορούν ωστόσο να προστεθούν και στους υπόλοιπους όρους του 

υποδείγματος (βραχυχρόνιες σχέσεις). Πριν εφαρμοστεί η τεχνική του Johansen, πρέπει να 
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καθοριστεί ο αριθμός των υστερήσεων των μεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο 

έλεγχος του Johansen προϋποθέτει ότι τα κατάλοιπα του διανύσματος εt  κατανέμονται 

κανονικά, με μέσο μηδέν και διακύμανση σταθερή. Η αξία των χρονικών υστερήσεων καθορίζει 

το μήκος των αποκλίσεων από τη μακροχρόνια σχέση.  

 

 Έλεγχος του βαθμού συνολοκλήρωσης 

 

Πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από μια σχέσεις συνολοκλήρωσης ο αριθμός των 

οποίων ονομάζεται βαθμός συνολοκλήρωσης. Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης 

χρησιμοποιείται η μεθοδολογία του Johansen η οποία βασίζεται στη μέθοδο της μεγίστης 

πιθανοφάνειας. Η μεθοδολογία του Johansen όπως αυτή δόθηκε νωρίτερα, οδηγεί σε δύο τύπους 

ελέγχου του αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης μεταξύ των k μεταβλητών του 

διανύσματος t  ή αλλιώς του βαθμού συνολοκλήρωσης.  

Ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί κατά τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης είναι ότι αν 

υπάρχουν h διανύσματα συνολοκλήρωσης τότε μόνο h γραμμικοί συνδυασμοί αυτών είναι 

στάσιμοι ολοκληρωμένοι μηδενικής τάξης Ι(0), ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι μη στάσιμοι. Η 

υπόθεση μηδέν στον έλεγχο του βαθμού συνολοκλήρωσης, ότι δηλαδή έχουμε h το πολύ 

διανύσματα συνολοκλήρωσης μπορεί να διατυπωθεί με την υπόθεση στατικής σημαντικότητας 

των τελευταίων ιδιοτιμών. Δηλαδή: Ho: i =0 όπου i = h+1,…., ρ, όπου το h δείχνει ότι μόνο οι 

πρώτες 
1........  ιδιοτιμές είναι μη μηδενικές (βαθμός συνολοκλήρωσης). Ο έλεγχος 

συνολοκλήρωσης γίνεται με δύο τύπους ελέγχου για την εναλλακτική υπόθεση (Ηα): 

 

 Έλεγχος του Ίχνους (trace test) από τους Johansen και Juselius (1990) 

Οι έλεγχοι των υποθέσεων που πραγματοποιούνται διαδοχικά είναι:  

Ηο: h = 0 (καμία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Ηα: h ≥ 1 (τουλάχιστον μία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Ηο:  h ≤ 1 (το πολύ μία σχέση συνολοκλήρωσης)  

            Ηα:  h = 2 (ακριβώς δύο σχέσεις συνοκλήρωσης) 

Στο συγκεκριμένο έλεγχο χρησιμοποιείται η στατιστική:  λtrace = -Τ
3

1

log(1 )
i p
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Ο έλεγχος εφαρμόζεται για κάθε μια από τις τιμές αυτές. Επομένως, η αποδοχή της Ηο
 

για h = 0 σημαίνει και διακοπή της διαδικασίας. Αντίθετα συνεχίζουμε για h ≤ 1, h ≤ 2 κτλ μέχρι 

την τιμή h = 2 για την οποία αποδεχόμαστε την Ho. 

 

 Έλεγχος Μεγίστης Ιδιοτιμής (λmax test). Σε αυτή την περίπτωση έχουμε τις 

παρακάτω υποθέσεις:  

Ηο: Δεν υπάρχουν διανύσματα συνολοκλήρωσης.  

Ηα: Υπάρχει ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης.  

Ηο: υπάρχει το πολύ ένα διάνυσμα συνολοκλήρωσης ( h ≤ 1)  

Ηα: Υπάρχουν δυο διανύσματα συνολοκλήρωσης (h = 2)  

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο βαθμός συνολοκλήρωσης είναι το πολύ ίσος με τον αριθμό 

των μεταβλητών μειωμένος κατά ένα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι το πολύ 1. 

Επίσης, στο συνολοκληρωμένο διάνυσμα που προκύπτει θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι a priori 

περιορισμοί που έχουν τεθεί από την αρχή. 

Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης για το VAR υπόδειγμα αναζητώ την τάξη του 

υποδείγματος. Προκύπτει ο Πίνακας 41. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για να βρούμε ποιας 

τάξης είναι το υπόδειγμά μας. Εντοπίζουμε σε ποια τάξη έχουμε τα περισσότερα * στον (Πίνακα 

42). Παρατηρούμε ότι για τάξη 7 ισχύει αυτό, επομένως η τάξη του υποδείγματος είναι 7.  

Συνεχίζουμε με τάξη 7 για να διαπιστώσουμε αν έχουμε ή όχι συνολοκλήρωση. Έχουμε 

δύο εναλλακτικές υποθέσεις: 

 Ho: Δεν υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

 Ηα: Υπάρχει το πολύ ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα 

Από τον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 5 εξετάζουμε τις τιμές του ίχνους και της 

μέγιατης ιδιοτιμής, όπως προέκυψαν από τον (Πίνακας 43). Αν το Trace Statistic > 5 % τότε 

βρισκόμαστε στην Ηα.  
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Johansen and Juselliu’s Cointegration Test Results 

Null 

Hypothesis 

Trace Test Max-Eigen 

5% Critical Value 

Trace Test Max-Eigen 

r=0 

 

13.96603 

 

 

 

12.95048 

 

 

 

15.41 

 

 

 

14.07 

 

 

r≤1 

 

1.015557 

 

 

 

1.015557 

 

 

 

3.76 

 

 

 

3.76 

 

 

 

Πίνακας 5: Συγκεντρωτικός πίνακας με τις δυο υποθέσεις για το ίχνος και τη μέγιστη 

ιδιοτιμή 

Παρατηρούμε για τάξη 7, ότι το Trace Statistic = 13.96603 < 15.41 (5%) καθώς επίσης 

και το Max – Eigen = 12.95048 < 14.07 (5%) κι επομένως βρισκόμαστε στην Ho δηλαδή δεν 

έχουμε συνολοκλήρωση κι επομένως δεν προχωράμε στο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Στη 

συνέχεια προσεγγίζεται το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μόνο από θεωρητικής σκοπιάς. 

8 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών  

 

Έστω η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας: 

0 1t ta a  

Όπως προαναφέρθηκε, αφού οι μεταβλητές Υ και Χ δεν βρίσκονται πάντοτε σε ισορροπία, 

αυτό που στην πραγματικότητα παρατηρούμε είναι μια σχέση ανισορροπίας, όπως για 

παράδειγμα η παρακάτω σχέση: 

0 1 2 1 1 1t t t t t  (1.8.1) 

Σε κατάσταση ισορροπίας ισχύει: 

0
0

11
a  και 1 2

1

11
a  

Η σχέση (1.8.1) μπορεί να επαναπαραμετροποιηθεί και με κατάλληλες προσθαφαιρέσεις 

να διατυπωθεί ως εξής: 

1 1 1 0 1 1(1 )( )t t t t ta a  (1.8.2) 
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Η σχέση (1.8.2) είναι η σχέση ανισορροπίας (1.8.1) αλλά σε άλλη μορφή. Σε αυτή τη 

μορφή διακρίνεται καθαρά ότι οι μεταβολές της Υ εξαρτώνται από τις μεταβολές της Χ και από 

το λάθος ανισορροπίας της προηγούμενης περιόδου που παριστάνει ο όρος 1 0 1 1( )t ta a . 

Με άλλα λόγια, η τιμή της Υ διορθώνεται για το λάθος ανισορροπίας της προηγούμενης 

περιόδου, για αυτό και υποδείγματα της μορφής (1.8.2) ονομάζονται Υποδείγματα Διόρθωσης 

Λαθών (Error Correction Model - ECM). 

Η διατύπωση υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών βασίζεται στην ύπαρξη κάποιας σχέσης 

ισορροπίας ανάμεσα στις μεταβλητές. Αυτό σημαίνει, όπως προαναφέρθηκε ότι οι μεταβλητές 

είναι συνολοκληρωμένες. Οι Engle και Granger αποδεικνύουν ότι αν δυο μεταβλητές είναι 

συνολοκληρωμένες, τότε η μεταξύ τους βραχυχρόνια σχέση ανισορροπίας μπορεί πάντοτε να 

διατυπωθεί ως ένα  υποδείγμα διόρθωσης λαθών. Το αποτέλεσμα αυτό είναι γνωστό ως 

θεώρημα αντιπροσώπευσης του Granger. Αν, όμως, δεν υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας 

ανάμεσα στις μεταβλητές, δεν θα πρέπει να παριστάνεται η βραχυχρόνια συμπεριφορά με 

υποδείγματα διόρθωσης λαθών, όπως στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μελετάται. Για το λόγο 

αυτό, δεν θα γίνει επέκταση στην ανάλυση και εκτίμηση των υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών. 

9 Αιτιότητα 

 

Η επισήμανση και διατύπωση αιτιωδών σχέσεων αποτελεί την πεμπτουσία της 

οικονομικής θεωρίας. Μια στατιστική σχέση, όσο δυνατή και αν είναι, δεν μπορεί να 

προσδιορίσει την αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες μεταβλητές. Αν και η 

ανάλυση παλινδρόμησης είναι ανάλυση της εξάρτησης ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες 

μεταβλητές, εντούτοις, δεν συνεπάγεται αιτιότητα. Σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα η αιτιότητα, 

δηλαδή η σχέση αιτίας – αιτιατού, είναι δεδομένη a priori. 

Είναι λογικό να δεχθούμε ότι το μέλλον δεν προκαλεί το παρόν ή το παρελθόν. Έτσι, αν το 

γεγονός Α λαμβάνει χώρα μετά το γεγονός Β, γνωρίζουμε ότι το Α δεν είναι το αίτιο του Β. Αν 

όμως το Α λαμβάνει χώρα πριν από το Β, δεν έπεται ότι το Α προκαλεί το Β. Στην 

πραγματικότητα, παρατηρούμε τις μεταβλητές Υ και Χ ως χρονολογικές σειρές και θέλουμε να 

γνωρίζουμε αν μεταβολές στο Υ προηγούνται ή έπονται ή είναι σύγχρονες των μεταβολών της 

Χ. Η διαπίστωση της προγήσεως είναι ο σκοπός της ανάλυσης αιτιότητας γνωστής ως αιτιότητα 

κατά Granger. Για τη διαπίστωση αιτιότητας κατά Granger μπορεί να εφαρμοστεί ο έλεγχος 

Granger. 
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Έλεγχος Granger 

 

Έστω δυο χρονολογικές σειρές t  και t  και τα ακόλουθα υποδείγματα: 

1

1 1

m m

t t i i t i t

i i

a u  (1.9.1) 

1 1

m m

t i t i i t i t

i i

 (1.9.2) 

Όπου m είναι το μήκος της υστερήσεως. 

Στο υπόδειγμα (1.9.1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της Υ είναι συνάρτηση των 

προηγούμενων τιμών της καθώς και των προηγούμενων τιμών της Χ, ενώ στο υπόδειγμα (1.9.2) 

υποθέτουμε παρόμοια συμπεριφορά για το Χ. Υποθέτουμε επίσης, ότι οι διαταρακτικοί όροι tu  

και t  δεν συσχετίζονται.   

Με βάση τα παραπάνω υποδείγματα, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:  

1. Οι συντελεστές i  των μεταβλητών t i  στην (1.9.1) είναι στατιστικά σημαντικοί, 

ενώ οι συντελεστές i  των μεταβλητών t i  στην (1.9.2) δεν είναι στατιστικά 

διαφορετικοί από το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αιτιότητα κατά Granger 

από την Χ προς την Υ.  

2. Οι συντελεστές i  των μεταβλητών t i  στην (1.9.1) δεν είναι στατιστικά 

σημαντικοί, ενώ οι συντελεστές i  των μεταβλητών t i  στην (1.9.2) δεν είναι 

στατιστικά διαφορετικοί από το μηδέν. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αιτιότητα 

κατά Granger από τη Υ προς την Χ.  

3. Τόσο οι συντελεστές της Υ όσο και οι συντελεστές της Χ είναι στατιστικά 

διαφορετικοί από το μηδέν και στις δυο παλινδρομήσεις. Σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

4. Ούτε οι συντελεστές των Υ ούτε οι συντελεστές των Χ είναι σημαντικοί και στις 

δυο παλινδρομήσεις. Η περίπτωση αυτή δηλώνει ανεξαρτησία. 

Στο υπόδειγμα (1.9.1) υποθέτουμε ότι οι τρέχουσες τιμές της Υ είναι συνάρτηση των 

προηγούμενων τιμών της καθώς και των προηγούμενων τιμών της Χ, ενώ στο υπόδειγμα (1.9.2) 

υποθέτουμε παρόμοια συμπεριφορά για το Χ. Υποθέτουμε επίσης, ότι οι διαταρακτικοί όροι tu  
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και t  δεν συσχετίζονται.  Εφόσον από το κεφάλαιο της συνολοκλήρωσης προέκυψε ότι δεν 

υπάρχει συνολοκληρωμένο διάνυσμα, εφαρμόζεται ο έλεγχος με Granger causality στις πρώτες 

διαφορές. Χρησιμοποιούμε την τάξη που βρήκαμε προηγουμένως στο κεφάλαιο 

συνολοκλήρωσης (τάξη 7). Με βάση τον Πίνακα 44 προκύπτουν οι τιμές των F statistic και των 

πιθανοτήτων για τη σχέση που εμφανίζουν οι δυο μεταβλητές. 

Υπάρχουν δυο εναλλακτικές υποθέσεις: 

 Ho: Δεν αιτιάται η μια μεταβλητή (πληθωρισμός) την άλλη (ανεργία) 

 Ηα: Αιτιάται η μια μεταβλητή την άλλη 

Παρατηρούμε ότι οι οι τιμές των probabilities είναι 0.00402 < 0.10, 0.05, 0.01 και 

επομένως ισχύει η Ηα, δηλαδή ο πληθωρισμός επηρεάζει με ισχυρή αιτιακή σχέση κατά Granger 

την ανεργία. Επίσης, από τον πίνακα προκύπτει ότι 0.97402 > 0.10, 0.05, 0.01 και επομένως 

ισχύει η Ηο, δηλαδή η ανεργία δεν επηρεάζει με αιτιακή σχέση τον πληθωρισμό. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία η έρευνα για τη σχέση που συνδέει τις μεταβλητές ανεργία και 

πληθωρισμός,  λαμβάνει χώρα από το έτος 1993: I εώς το 20011: II, δηλαδή αναφέρεται σε 

τριμηνιαίες μεταβολές. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την ανεργία και τον 

πληθωρισμό για το Λουξεμβούργο την περίοδο αυτή, καθώς και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στις δύο αυτές μεταβλητές. Η μελέτη ενός οικονομετρικού υποδείγματος γίνεται με σκοπό την 

ανάλυση των μεταβλητών καθώς και τη σωστή πρόβλεψη της πορείας αυτών στο άμεσο μέλλον. 

Όσον αφορά την εξειδίκευση του υποδείγματος, στο υπόδειγμα που μελετάται προέκυψαν 

τα παρακάτω: 

 Tα πρόσημα είναι σύμφωνα με τη θεωρία.  

 Η πιθανότητα του στατιστικού t έδειξε ότι ο συντελεστής δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός και ο έλεγχος της διακύμανσης με την πιθανότητα του στατιστικού F, 

ότι οι συντελεστές στο σύνολό τους δεν είναι επίσης στατιστικά σημαντικοί.  

 Ο συντελεστής προσδιορισμού είναι μικρός και το μεγαλύτερο ποσοστό, το οπόιο 

αποτελούν τα κατάλοιπα, μένει ανερμήνευτο. Δεν παρουσιάζεται όμως το 

φαινόμενο της κίβδηλης παλινδρόμησης καθώς ισχύει: το στατιστικό Durbin – 

Watson > συντελεστή προσδιορισμού.  
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 Τα κατάλοπια δεν κατανέμονται κανονικά και σύμφωνα με τον έλεγχο του White 

προκύπτει ότι είναι ομοιοσκεδαστικά.  

Στην παρούσα έρευνα, παρουσιάζεται το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης οποιασδήποτε 

τάξης καθώς και υπόδειγμα ARCH οποιασδήποτε τάξης. Σε περιπτώσεις τέτοιων φαινομένων το 

υπόδειγμα δυστυχώς δεν δίνει στον αναγνώστη έγκυρες προβλέψεις και στον μελετητή την 

ικανοποίηση των έγκυρων προβλέψεων. Με τα τεστ σταθερότητας και σωστής πρόβλεψης, 

προκύπτει ότι το υπόδειγμα που μελετάται δεν είναι σταθερό και η πρόβλεψη είναι λανθασμένη.  

Η ύπαρξη στασιμότητας ή η απουσία μοναδιαίας ρίζας στις χρονικές σειρές που μελετάμε 

είναι απαραίτητη προκειμένου να ακολουθήσουν οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης με τις μεθόδους 

των Engle-Granger και Johansen, και ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger. Για τον έλεγχο της 

στασιμότητας του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των Dickey-Fuller η οποία έδειξε 

ότι οι μεταβλητές παρουσιάζουν μοναδιαία ρίζα στις πρώτες διαφορές τους και είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης. Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση της συνολοκλήρωσης σύμφωνα με  

τους Engle-Granger και τα αποτελέσματα δεν εξήγαγαν κάποιο συνολοκληρωμένο διάνυσμα. 

Επίσης, με τον έλεγχο του Johansen προέκυψε ότι δεν υπάρχει κανένα συνολοκληρωμένο 

διάνυσμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Τέλος, 

προσδιορίστηκαν οι σχέσεις αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα στην ανεργία και τον 

πληθωρισμό, σύμφωνα με το Granger causality στις πρώτες διαφορές και προέκυψε ότι o 

πληθωρισμός επηρεάζει με ισχυρή αιτιακή σχέση την ανεργία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 6:  Στοιχεία του πληθωρισμού και της ανεργίας της Ελλάδος (τα έτη από 1993: Ι 

έως 2011: ΙΙ) 
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Πηγή: Διεθνές νομισματικό ταμείο IMF 

 

  

Σχήμα  1: Διάγραμμα της ανεργίας για το Λουξεμβούργο την περίοδο 1993: Ι – 2011: II 
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Σχήμα  2: Διάγραμμα του πληθωρισμού για το Λουξεμβούργο την περίοδο 1993: Ι – 2011: 

II 

 

 

 

Σχήμα  3: Τα στατιστικά και το διάγραμμα της πρόβλεψης για τον 

πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια 

 

 
Σχήμα  4: Τα στατιστικά και το διάγραμμα της πρόβλεψης για την 

ανεργία τα επόμενα χρόνια 
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Dependent Variable: UN 
Method: Least Squares 
Date: 10/15/12   Time: 08:21 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 74 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.963067 0.333591 11.88002 0.0000 
INF -0.145193 0.141972 -1.022689 0.3099 

R-squared 0.014318     Mean dependent var 3.650000 
Adjusted R-squared 0.000628     S.D. dependent var 1.140686 
S.E. of regression 1.140328     Akaike info criterion 3.127163 
Sum squared resid 93.62498     Schwarz criterion 3.189435 
Log likelihood -113.7050     F-statistic 1.045892 
Durbin-Watson stat 0.075124     Prob(F-statistic) 0.309879 

 

Πίνακας 7: Γραμμική μορφή παλινδρόμησης 

 

 

Πίνακας 8: Ιστόγραμμα και περιγραφικά στοιχεία του πληθωρισμού 
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Πίνακας 9: Ιστόγραμμα και περιγραφικά στοιχεία την ανεργία 

 
 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 682.3952     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 67.02624     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 00:24 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.127983 0.103243 1.239634 0.2192 
INF -0.046116 0.043925 -1.049888 0.2973 

RESID(-1) 0.977514 0.037420 26.12270 0.0000 

R-squared 0.905760     Mean dependent var 7.56E-16 
Adjusted R-squared 0.903105     S.D. dependent var 1.132490 
S.E. of regression 0.352521     Akaike info criterion 0.792280 
Sum squared resid 8.823222     Schwarz criterion 0.885688 
Log likelihood -26.31437     F-statistic 341.1976 
Durbin-Watson stat 1.682015     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 10:  Έλεγχος Breusch – Godfrey για τάξη 1
η
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Mean       3.650000

Median   3.400000
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 337.1592     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 67.04061     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 00:27 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.122464 0.104879 1.167669 0.2469 
INF -0.044408 0.044419 -0.999749 0.3209 

RESID(-1) 1.020995 0.120384 8.481140 0.0000 
RESID(-2) -0.047840 0.125812 -0.380253 0.7049 

R-squared 0.905954     Mean dependent var 7.56E-16 
Adjusted R-squared 0.901924     S.D. dependent var 1.132490 
S.E. of regression 0.354664     Akaike info criterion 0.817244 
Sum squared resid 8.805034     Schwarz criterion 0.941788 
Log likelihood -26.23802     F-statistic 224.7728 
Durbin-Watson stat 1.721921     Prob(F-statistic) 0.000000 
    

 

Πίνακας 11:  Έλεγχος Breusch – Godfrey για τάξη 2
η
 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 300.5398     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 68.73944     Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 12/07/11   Time: 00:30 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.191476 0.092999 2.058903 0.0433 

INF -0.066084 0.039168 -1.687182 0.0961 

RESID(-1) 1.035288 0.105464 9.816535 0.0000 

RESID(-2) -0.533010 0.150672 -3.537558 0.0007 

RESID(-3) 0.525536 0.111332 4.720452 0.0000 

R-squared 0.928911     Mean dependent var 7.56E-16 

Adjusted R-squared 0.924790     S.D. dependent var 1.132490 

S.E. of regression 0.310578     Akaike info criterion 0.564416 

Sum squared resid 6.655671     Schwarz criterion 0.720096 

Log likelihood -15.88341     F-statistic 225.4049 

Durbin-Watson stat 1.741871     Prob(F-statistic) 0.000000 

Πίνακας 12: Έλεγχος Breusch – Godfrey για τάξη 3
η
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Πίνακας 13: Πίνακας κανονικότητας –  Ιστόγραμμα και περιγραφικά στοιχεία 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.397630     Probability 0.253899 
Obs*R-squared 2.803014     Probability 0.246226 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 00:44 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 74 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.512971 0.702135 2.154815 0.0346 
INF -0.640454 0.664452 -0.963883 0.3384 

INF^2 0.205247 0.153742 1.335012 0.1861 

R-squared 0.037879     Mean dependent var 1.265202 
Adjusted R-squared 0.010777     S.D. dependent var 1.638634 
S.E. of regression 1.629781     Akaike info criterion 3.854464 
Sum squared resid 188.5891     Schwarz criterion 3.947872 
Log likelihood -139.6152     F-statistic 1.397630 
Durbin-Watson stat 0.298772     Prob(F-statistic) 0.253899 

 

Πίνακας 14:  Πίνακας εταιροσκεδαστικότητας 
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ARCH Test: 

F-statistic 244.6441     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 56.57961     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 00:52 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.149820 0.116056 1.290922 0.2009 
RESID^2(-1) 0.906605 0.057963 15.64110 0.0000 

R-squared 0.775063     Mean dependent var 1.254570 
Adjusted R-squared 0.771895     S.D. dependent var 1.647402 
S.E. of regression 0.786805     Akaike info criterion 2.385342 
Sum squared resid 43.95338     Schwarz criterion 2.448094 
Log likelihood -85.06497     F-statistic 244.6441 
Durbin-Watson stat 1.806424     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 15: Πίνακας ARCH υποδείγματος για 1
η
 τάξη 

 

ARCH Test: 

F-statistic 119.3216     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 55.85142     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 00:56 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.161449 0.119716 1.348602 0.1819 
RESID^2(-1) 0.975635 0.125785 7.756395 0.0000 
RESID^2(-2) -0.088557 0.138920 -0.637467 0.5259 

R-squared 0.775714     Mean dependent var 1.238353 
Adjusted R-squared 0.769213     S.D. dependent var 1.653084 
S.E. of regression 0.794146     Akaike info criterion 2.417676 
Sum squared resid 43.51614     Schwarz criterion 2.512537 
Log likelihood -84.03634     F-statistic 119.3216 
Durbin-Watson stat 1.831169     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 16: Πίνακας ARCH υποδείγματος για 2
η
 τάξη 
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Chow Breakpoint Test: 1998:1  

F-statistic 7.432840     
Probability 

0.001183 

Log likelihood ratio 14.25052     
Probability 

0.000805 

 

Πίνακας 17: Chow Breakpoint test 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1998:1 to 2011:2 

F-statistic 23.66886     Probability 0.000000 
Log likelihood ratio 316.4801     Probability 0.000000 

     
     

Πίνακας 18:  Chow Forecast test 

 

Σχήμα  5: Γραφική παράσταση των καταλοίπων (Residual test) 
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Σχήμα  6: Cusum test 

  

 

 

 Σχήμα  7: Cusum of squares test 
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Πίνακας 19: Πίνακας συντελεστών αυτοσυσχέτισης ανεργίας στα επίπεδα 

 

 

Πίνακας 20:  Πίνακας συντελεστών αυτοσυσχέτισης ανεργίας στις 1
ες

 διαφορές 
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Πίνακας 21: Πίνακας συντελεστών πληθωρισμού στα επίπεδα 

 

Πίνακας 22:  Πίνακας συντελεστών πληθωρισμού στις 1
ες

 διαφορές 

Null Hypothesis: INF has a unit root 
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Exogenous: Constant 
Lag Length: 10 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.347297  0.1608 

Test critical values: 1% level  -3.538362  
 5% level  -2.908420  
 10% level  -2.591799  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

 
 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 15:54 
Sample(adjusted): 1995:4 2011:2 
Included observations: 63 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.299647 0.127656 -2.347297 0.0228 
D(INF(-1)) 0.415776 0.159981 2.598906 0.0122 
D(INF(-2)) 0.351342 0.167864 2.093016 0.0413 

Augmented Dickey-
Fuller Test Equation 

0.130240 0.162768 0.800159 0.4273 

D(INF(-4)) -0.497273 0.161709 -3.075107 0.0034 
D(INF(-5)) 0.163720 0.175274 0.934079 0.3547 
D(INF(-6)) 0.436070 0.170406 2.559014 0.0135 
D(INF(-7)) -0.083790 0.145485 -0.575935 0.5672 
D(INF(-8)) -0.287254 0.145764 -1.970677 0.0542 
D(INF(-9)) 0.054800 0.152171 0.360124 0.7202 
D(INF(-10)) 0.304470 0.153764 1.980113 0.0531 

C 0.628811 0.272431 2.308153 0.0251 

R-squared 0.467967     Mean dependent var 0.029524 
Adjusted R-squared 0.353215     S.D. dependent var 0.578269 
S.E. of regression 0.465061     Akaike info criterion 1.476347 
Sum squared resid 11.03037     Schwarz criterion 1.884563 
Log likelihood -34.50493     F-statistic 4.078065 
Durbin-Watson stat 2.029701     Prob(F-statistic) 0.000265 

 

Πίνακας 23: Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στα επίπεδα - 2
η
 μορφη εξισώσεων 

(Intercept) για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 7 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.515815  0.0005 

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: 12/07/11   Time: 15:56 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -1.786311 0.395568 -4.515815 0.0000 
D(INF(-1),2) 0.998213 0.365406 2.731789 0.0084 
D(INF(-2),2) 1.076535 0.336542 3.198813 0.0023 
D(INF(-3),2) 0.991822 0.283204 3.502148 0.0009 
D(INF(-4),2) 0.344300 0.230137 1.496065 0.1403 
D(INF(-5),2) 0.342496 0.212529 1.611524 0.1127 
D(INF(-6),2) 0.513908 0.183496 2.800650 0.0070 
D(INF(-7),2) 0.344608 0.142413 2.419782 0.0188 

C -0.010904 0.060734 -0.179531 0.8582 

R-squared 0.586506     Mean dependent var -0.002615 
Adjusted R-squared 0.527435     S.D. dependent var 0.700623 
S.E. of regression 0.481632     Akaike info criterion 1.504614 
Sum squared resid 12.99027     Schwarz criterion 1.805683 
Log likelihood -39.89995     F-statistic 9.928896 
Durbin-Watson stat 1.989662     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 24:  Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στις 1
ες

 διαφορές - 2
η
 μορφη εξισώσεων 

(Intercept) για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: INF has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 6 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.564318  0.0407 

Test critical values: 1% level  -4.100935  
 5% level  -3.478305  
 10% level  -3.166788  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 15:57 
Sample(adjusted): 1994:4 2011:2 
Included observations: 67 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.370918 0.104064 -3.564318 0.0007 
D(INF(-1)) 0.449553 0.132216 3.400131 0.0012 
D(INF(-2)) 0.285028 0.145959 1.952794 0.0557 
D(INF(-3)) 0.219456 0.115365 1.902267 0.0621 
D(INF(-4)) -0.295586 0.118337 -2.497845 0.0154 
D(INF(-5)) 0.092368 0.124292 0.743151 0.4604 
D(INF(-6)) 0.255630 0.129316 1.976789 0.0528 

C 0.570010 0.225385 2.529055 0.0142 
@TREND(1993:1) 0.005280 0.003036 1.739256 0.0873 

R-squared 0.422866     Mean dependent var 0.022239 
Adjusted R-squared 0.343262     S.D. dependent var 0.565329 
S.E. of regression 0.458139     Akaike info criterion 1.401118 
Sum squared resid 12.17369     Schwarz criterion 1.697271 
Log likelihood -37.93746     F-statistic 5.312083 
Durbin-Watson stat 1.988326     Prob(F-statistic) 0.000051 

 

Πίνακας 25:  Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στα επίπεδα - 3
η
 μορφη εξισώσεων 

(Trend + Intercept) για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 7 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.522920  0.0030 

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: 12/07/11   Time: 15:58 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -1.801424 0.398288 -4.522920 0.0000 
D(INF(-1),2) 1.004148 0.367408 2.733056 0.0084 
D(INF(-2),2) 1.081460 0.338367 3.196121 0.0023 
D(INF(-3),2) 0.998436 0.284849 3.505144 0.0009 
D(INF(-4),2) 0.350521 0.231523 1.513976 0.1358 
D(INF(-5),2) 0.340526 0.213650 1.593853 0.1167 
D(INF(-6),2) 0.508818 0.184610 2.756177 0.0079 
D(INF(-7),2) 0.344255 0.143150 2.404851 0.0196 

C -0.097229 0.145763 -0.667035 0.5075 
@TREND(1993:1) 0.002110 0.003235 0.652186 0.5170 

R-squared 0.589679     Mean dependent var -0.002615 
Adjusted R-squared 0.522536     S.D. dependent var 0.700623 
S.E. of regression 0.484122     Akaike info criterion 1.527679 
Sum squared resid 12.89058     Schwarz criterion 1.862200 
Log likelihood -39.64957     F-statistic 8.782380 
Durbin-Watson stat 1.987546     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 26: Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στις 1
ες

 διαφορές - 3
η
 μορφη εξισώσεων 

(Trend + Intercept) για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 6 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.095115  0.9452 

Test critical values: 1% level  -3.531592  
 5% level  -2.905519  
 10% level  -2.590262  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 16:01 
Sample(adjusted): 1994:4 2011:2 
Included observations: 67 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.002385 0.025077 -0.095115 0.9245 
D(UN(-1)) 0.248217 0.128616 1.929910 0.0584 
D(UN(-2)) -0.042130 0.126538 -0.332943 0.7404 
D(UN(-3)) -0.015577 0.093339 -0.166888 0.8680 
D(UN(-4)) 0.662467 0.092031 7.198341 0.0000 
D(UN(-5)) -0.347139 0.129417 -2.682316 0.0095 
D(UN(-6)) -0.219069 0.134351 -1.630566 0.1083 

C 0.044240 0.089052 0.496790 0.6212 

R-squared 0.718358     Mean dependent var 0.044776 
Adjusted R-squared 0.684943     S.D. dependent var 0.318749 
S.E. of regression 0.178914     Akaike info criterion -0.492175 
Sum squared resid 1.888597     Schwarz criterion -0.228928 
Log likelihood 24.48787     F-statistic 21.49799 
Durbin-Watson stat 1.997727     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 27: Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στα επίπεδα - 2
η
 μορφη εξισώσεων 

(Intercept) για την ανεργία 
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Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 11 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.978729  0.2953 

Test critical values: 1% level  -3.542097  
 5% level  -2.910019  
 10% level  -2.592645  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 16:02 
Sample(adjusted): 1996:2 2011:2 
Included observations: 61 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -0.641914 0.324407 -1.978729 0.0536 
D(UN(-1),2) -0.075714 0.302881 -0.249979 0.8037 
D(UN(-2),2) 0.014217 0.305105 0.046598 0.9630 
D(UN(-3),2) 0.183094 0.300978 0.608330 0.5458 
D(UN(-4),2) 0.465063 0.291348 1.596245 0.1170 
D(UN(-5),2) 0.015344 0.274106 0.055978 0.9556 
D(UN(-6),2) -0.093285 0.251964 -0.370233 0.7128 
D(UN(-7),2) 0.044714 0.248746 0.179758 0.8581 
D(UN(-8),2) 0.139687 0.250607 0.557396 0.5798 
D(UN(-9),2) 0.175491 0.243357 0.721125 0.4743 
D(UN(-10),2) 0.004265 0.222735 0.019148 0.9848 
D(UN(-11),2) -0.407424 0.179848 -2.265388 0.0280 

C 0.024478 0.026861 0.911288 0.3667 

R-squared 0.871880     Mean dependent var -0.011475 
Adjusted R-squared 0.839850     S.D. dependent var 0.437454 
S.E. of regression 0.175064     Akaike info criterion -0.460777 
Sum squared resid 1.471070     Schwarz criterion -0.010919 
Log likelihood 27.05370     F-statistic 27.22071 
Durbin-Watson stat 1.855861     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 28:  Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στις 1
ες

 διαφορές - 2
η
 μορφη εξισώσεων 

(Intercept) για την ανεργία 
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Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 8 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.839225  0.6741 

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(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 16:03 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.084675 0.046038 -1.839225 0.0714 
D(UN(-1)) 0.272437 0.130898 2.081299 0.0422 
D(UN(-2)) 0.030856 0.138839 0.222240 0.8250 
D(UN(-3)) 0.110424 0.135191 0.816798 0.4176 
D(UN(-4)) 0.503370 0.123523 4.075108 0.0002 
D(UN(-5)) -0.271645 0.133677 -2.032104 0.0471 
D(UN(-6)) -0.148784 0.140154 -1.061578 0.2932 
D(UN(-7)) -0.070009 0.140927 -0.496776 0.6214 
D(UN(-8)) 0.292455 0.137596 2.125466 0.0381 

C 0.145627 0.105263 1.383464 0.1722 
@TREND(1993:1) 0.004443 0.002088 2.128577 0.0379 

R-squared 0.750885     Mean dependent var 0.036923 
Adjusted R-squared 0.704753     S.D. dependent var 0.319946 
S.E. of regression 0.173848     Akaike info criterion -0.508214 
Sum squared resid 1.632047     Schwarz criterion -0.140240 
Log likelihood 27.51694     F-statistic 16.27675 
Durbin-Watson stat 2.061920     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 29:  Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στα επίπεδα - 3
η
 μορφη εξισώσεων 

(Trend + Intercept) για την ανεργία 
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Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 11 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.273601  0.4414 

Test critical values: 1% level  -4.115684  
 5% level  -3.485218  
 10% level  -3.170793  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 12/07/11   Time: 16:03 
Sample(adjusted): 1996:2 2011:2 
Included observations: 61 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -0.782985 0.344381 -2.273601 0.0276 
D(UN(-1),2) 0.045861 0.318664 0.143916 0.8862 
D(UN(-2),2) 0.103361 0.313053 0.330170 0.7427 
D(UN(-3),2) 0.248919 0.304858 0.816509 0.4183 
D(UN(-4),2) 0.517644 0.293531 1.763509 0.0843 
D(UN(-5),2) 0.065053 0.276190 0.235535 0.8148 
D(UN(-6),2) -0.058373 0.252653 -0.231040 0.8183 
D(UN(-7),2) 0.050963 0.247775 0.205683 0.8379 
D(UN(-8),2) 0.110881 0.250758 0.442183 0.6604 
D(UN(-9),2) 0.129472 0.245455 0.527478 0.6003 
D(UN(-10),2) -0.027977 0.223484 -0.125184 0.9009 
D(UN(-11),2) -0.422679 0.179568 -2.353857 0.0228 

C -0.043276 0.063222 -0.684512 0.4970 
@TREND(1993:1) 0.001749 0.001479 1.182770 0.2428 

R-squared 0.875583     Mean dependent var -0.011475 
Adjusted R-squared 0.841170     S.D. dependent var 0.437454 
S.E. of regression 0.174341     Akaike info criterion -0.457321 
Sum squared resid 1.428550     Schwarz criterion 0.027142 
Log likelihood 27.94828     F-statistic 25.44326 
Durbin-Watson stat 1.867526     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 30:  Έλεγχος Augmented Dickey- Fuller στις 1
ες

 διαφορές - 3
η
 μορφη εξισώσεων 

(Trend + Intercept) για την ανεργία 
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Null Hypothesis: INF has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.135576  0.0283 

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)  0.278297 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.405358 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 13:45 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.180920 0.067732 -2.671115 0.0094 
C 0.385540 0.157659 2.445396 0.0170 

R-squared 0.091315     Mean dependent var -0.000959 
Adjusted R-squared 0.078516     S.D. dependent var 0.557241 
S.E. of regression 0.534917     Akaike info criterion 1.613606 
Sum squared resid 20.31569     Schwarz criterion 1.676358 
Log likelihood -56.89661     F-statistic 7.134857 
Durbin-Watson stat 1.373983     Prob(F-statistic) 0.009368 

 

Πίνακας 31: Έλεγχος Phillips Perron στα επίπεδα - 2
η
 μορφη εξισώσεων (Intercept) για τον 

πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: INF has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.173122  0.0980 

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)  0.271615 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.388094 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 13:46 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INF(-1) -0.186206 0.067510 -2.758189 0.0074 
C 0.253034 0.186550 1.356387 0.1793 

@TREND(1993:1) 0.003886 0.002961 1.312329 0.1937 

R-squared 0.113134     Mean dependent var -0.000959 
Adjusted R-squared 0.087795     S.D. dependent var 0.557241 
S.E. of regression 0.532217     Akaike info criterion 1.616698 
Sum squared resid 19.82787     Schwarz criterion 1.710826 
Log likelihood -56.00947     F-statistic 4.464820 
Durbin-Watson stat 1.401066     Prob(F-statistic) 0.014963 

 

Πίνακας 32: Έλεγχος Phillips Perron στα επίπεδα - 3
η
 μορφη εξισώσεων (Trend + 

Intercept) για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.434776  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)  0.289554 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.288720 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 13:47 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -0.743227 0.115456 -6.437308 0.0000 
C 0.002344 0.064316 0.036449 0.9710 

R-squared 0.371853     Mean dependent var 0.004306 
Adjusted R-squared 0.362880     S.D. dependent var 0.683709 
S.E. of regression 0.545736     Akaike info criterion 1.654021 
Sum squared resid 20.84792     Schwarz criterion 1.717261 
Log likelihood -57.54474     F-statistic 41.43893 
Durbin-Watson stat 1.977642     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 33: Έλεγχος Phillips Perron στις 1
ες

 διαφορές - 2
η
 μορφη εξισώσεων (Intercept) 

για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: D(INF) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -6.479091  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)  0.286925 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.290078 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(INF,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 13:47 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -0.755002 0.116704 -6.469396 0.0000 
C -0.090973 0.133895 -0.679433 0.4991 

@TREND(1993:1) 0.002488 0.003128 0.795247 0.4292 

R-squared 0.377558     Mean dependent var 0.004306 
Adjusted R-squared 0.359516     S.D. dependent var 0.683709 
S.E. of regression 0.547174     Akaike info criterion 1.672675 
Sum squared resid 20.65857     Schwarz criterion 1.767536 
Log likelihood -57.21628     F-statistic 20.92687 
Durbin-Watson stat 1.973266     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 34: Έλεγχος Phillips Perron στις 1
ες

 διαφορές - 3
η
 μορφη εξισώσεων (Trend + 

Intercept) για τον πληθωρισμό 
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Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 17 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.977998  0.7571 

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)  0.096203 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.092612 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 18:05 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.033072 0.032945 -1.003835 0.3189 
C 0.169143 0.124917 1.354044 0.1800 

R-squared 0.013994     Mean dependent var 0.049315 
Adjusted R-squared 0.000107     S.D. dependent var 0.314520 
S.E. of regression 0.314504     Akaike info criterion 0.551373 
Sum squared resid 7.022793     Schwarz criterion 0.614125 
Log likelihood -18.12512     F-statistic 1.007684 
Durbin-Watson stat 1.808646     Prob(F-statistic) 0.318867 

 

Πίνακας 35: Έλεγχος Phillips Perron στα επίπεδα - 2
η
 μορφη εξισώσεων (Intercept) για την 

ανεργία 
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Null Hypothesis: UN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 9 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -2.177508  0.4945 

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)  0.092173 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.108214 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 18:06 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

UN(-1) -0.111729 0.055466 -2.014375 0.0478 
C 0.263774 0.134501 1.961139 0.0538 

@TREND(1993:1) 0.005145 0.002941 1.749380 0.0846 

R-squared 0.055296     Mean dependent var 0.049315 
Adjusted R-squared 0.028304     S.D. dependent var 0.314520 
S.E. of regression 0.310037     Akaike info criterion 0.535980 
Sum squared resid 6.728624     Schwarz criterion 0.630109 
Log likelihood -16.56328     F-statistic 2.048628 
Durbin-Watson stat 1.749280     Prob(F-statistic) 0.136571 

 

Πίνακας 36: Έλεγχος Phillips Perron στα επίπεδα - 3
η
 μορφη εξισώσεων (Trend + 

Intercept) για την ανεργία 
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Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Bandwidth: 71 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -11.39418  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)  0.098284 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011628 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 18:08 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -0.941421 0.121780 -7.730475 0.0000 
C 0.048053 0.038107 1.261002 0.2115 

R-squared 0.460544     Mean dependent var -0.005556 
Adjusted R-squared 0.452837     S.D. dependent var 0.429834 
S.E. of regression 0.317950     Akaike info criterion 0.573542 
Sum squared resid 7.076470     Schwarz criterion 0.636782 
Log likelihood -18.64750     F-statistic 59.76024 
Durbin-Watson stat 1.883890     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 37: Έλεγχος Phillips Perron στις 1
ες

 διαφορές - 2
η
 μορφη εξισώσεων (Intercept) 

για την ανεργία 
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Null Hypothesis: D(UN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Bandwidth: 71 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -11.39704  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)  0.098278 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011014 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(UN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 18:09 
Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
Included observations: 72 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(UN(-1)) -0.941986 0.122937 -7.662321 0.0000 
C 0.043451 0.077893 0.557833 0.5788 

@TREND(1993:1) 0.000124 0.001820 0.067893 0.9461 

R-squared 0.460580     Mean dependent var -0.005556 
Adjusted R-squared 0.444944     S.D. dependent var 0.429834 
S.E. of regression 0.320235     Akaike info criterion 0.601253 
Sum squared resid 7.075997     Schwarz criterion 0.696114 
Log likelihood -18.64510     F-statistic 29.45753 
Durbin-Watson stat 1.883569     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Πίνακας 38: Έλεγχος Phillips Perron στις 1
ες

 διαφορές - 3
η
 μορφη εξισώσεων (Trend + 

Intercept) για την ανεργία 
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Null Hypothesis: MAR has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 8 (Automatic based on AIC, MAXLAG=11) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.054912  0.6608 

Test critical values: 1% level  -2.601024  
 5% level  -1.945903  
 10% level  -1.613543  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(MAR) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 14:09 
Sample(adjusted): 1995:2 2011:2 
Included observations: 65 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MAR(-1) -0.001449 0.026391 -0.054912 0.9564 
D(MAR(-1)) 0.008472 0.129216 0.065566 0.9480 
D(MAR(-2)) 0.063912 0.121913 0.524240 0.6022 
D(MAR(-3)) 0.330113 0.117802 2.802268 0.0070 
D(MAR(-4)) 0.484716 0.124102 3.905790 0.0003 
D(MAR(-5)) -0.087609 0.128355 -0.682552 0.4977 
D(MAR(-6)) -0.285009 0.123893 -2.300443 0.0252 
D(MAR(-7)) -0.351888 0.125652 -2.800498 0.0070 
D(MAR(-8)) 0.269864 0.132383 2.038503 0.0462 

R-squared 0.719441     Mean dependent var 0.039827 
Adjusted R-squared 0.679361     S.D. dependent var 0.314301 
S.E. of regression 0.177973     Akaike info criterion -0.486479 
Sum squared resid 1.773772     Schwarz criterion -0.185410 
Log likelihood 24.81056     Durbin-Watson stat 2.063019 

 

Πίνακας 39: Έλεγχος Augmented Dickey – Fuller στα επίπεδα για τα κατάλοιπα 
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Null Hypothesis: MAR has a unit root 
Exogenous: None 
Bandwidth: 16 (Newey-West using Bartlett kernel) 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -0.858462  0.3407 

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)  0.095602 
HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.108874 

     
     

Phillips-Perron Test Equation 
Dependent Variable: D(MAR) 
Method: Least Squares 
Date: 01/22/12   Time: 14:07 
Sample(adjusted): 1993:2 2011:2 
Included observations: 73 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

MAR(-1) -0.024757 0.033010 -0.749993 0.4557 

R-squared -0.017794     Mean dependent var 0.049176 
Adjusted R-squared -0.017794     S.D. dependent var 0.308601 
S.E. of regression 0.311335     Akaike info criterion 0.517709 
Sum squared resid 6.978922     Schwarz criterion 0.549085 
Log likelihood -17.89639     Durbin-Watson stat 1.879510 

 

Πίνακας 40: Έλεγχος Augmented Phillips Perron στα επίπεδα για τα κατάλοιπα 
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Vector Autoregression Estimates 
 Date: 01/11/12   Time: 13:59 
 Sample(adjusted): 1993:3 2011:2 
 Included observations: 72 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 INF UN 

INF(-1)  1.114153 -0.106994 
  (0.11572)  (0.07158) 
 [ 9.62786] [-1.49465] 
   

INF(-2) -0.357536  0.133919 
  (0.11688)  (0.07230) 
 [-3.05911] [ 1.85231] 
   

UN(-1) -0.033252  1.009454 
  (0.19836)  (0.12271) 
 [-0.16763] [ 8.22656] 
   

UN(-2)  0.075488 -0.037930 
  (0.20421)  (0.12632) 
 [ 0.36966] [-0.30027] 
   

C  0.367644  0.095753 
  (0.27903)  (0.17260) 
 [ 1.31759] [ 0.55475] 

 R-squared  0.714456  0.926003 
 Adj. R-squared  0.697409  0.921585 
 Sum sq. resids  17.21826  6.588660 
 S.E. equation  0.506941  0.313589 
 F-statistic  41.90995  209.6102 
 Log likelihood -50.65852 -16.07619 
 Akaike AIC  1.546070  0.585450 
 Schwarz SC  1.704172  0.743552 
 Mean dependent  2.116528  3.697222 
 S.D. dependent  0.921571  1.119856 

 Determinant Residual Covariance  0.024919 

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -71.41107 
 Akaike Information Criteria  2.261419 
 Schwarz Criteria  2.577622 

 

Πίνακας 41: VAR υπόδειγμα – Υπόθεση 1
ης

 τάξης 
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VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: INF UN  
Exogenous variables: C  
Date: 01/11/12   Time: 14:02 
Sample: 1993:1 2011:2 
Included observations: 67 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -190.5451 NA   1.074510  5.747615  5.813426  5.773656 
1 -69.12441  231.9679  0.032286  2.242520  2.439955  2.320645 
2 -62.33798  12.55995  0.029722  2.159343  2.488401  2.289552 
3 -44.60752  31.75604  0.019747  1.749478  2.210160  1.931771 
4 -42.51108  3.629661  0.020938  1.806301  2.398606  2.040678 
5 -8.300812  57.18732  0.008521  0.904502   1.628431*   1.190962* 
6 -4.428357  6.242166  0.008587  0.908309  1.763862  1.246853 
7  3.086076   11.66420*   0.007774*   0.803401*  1.790577  1.194029 

 * 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 42:  Εντοπισμός της τάξης του VAR υποδείγματος 

 

Date: 01/11/12   Time: 14:36 
Sample(adjusted): 1995:1 2011:2 
Included observations: 66 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: INF UN  
Lags interval (in first differences): 1 to 7 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.178168  13.96603  15.41  20.04 
At most 1  0.015269  1.015557   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 
 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.178168  12.95048  14.07  18.63 
At most 1  0.015269  1.015557   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):  

INF UN    
 2.050254 -0.076780    
 0.219001  1.256555    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(INF) -0.155572  0.033964   
D(UN)  0.046000  0.010501   

     
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  3.473195  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
INF UN    

 1.000000 -0.037449    
  (0.18631)    
     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(INF) -0.318961    

  (0.12545)    
D(UN)  0.094312    

  (0.03778)    

     

Πίνακας 43: Πίνακας Ίχνους και Μέγιστης Ιδιοτιμής 

 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 06/20/12   Time: 12:33 
Sample: 1993:1 2011:2 
Lags: 7 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  DINF does not Granger Cause DUN 66  3.47900  0.00402 
  DUN does not Granger Cause DINF  0.23720  0.97402 

 

Πίνακας 44: Έλεγχος αιτιότητας με Granger Causality στις 1
ες

 διαφορές 

 


