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Περίληψη 

 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την πιθανή συσχέτιση μεταξύ 

των μεταβλητών των Εξαγωγών, των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος για την Ισπανία την χρονική περίοδο 1980-2011. Πιο συγκεκριμένα 

επιδιώκεται η εύρεση πιθανής μακροχρόνιας αιτιακής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

του υποδείγματος. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι και οι τρεις μεταβλητές είναι 

στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Συνεπώς υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των 

μεταβλητών μας. Συγκεκριμένα από τον έλεγχο αιτιότητας του Granger προκύπτει ότι 

υπάρχει αμφίδρομη μακροχρόνια αιτιακή σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Ακόμα υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή σχέση 

μεταξύ των Εξαγωγών και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων με κατεύθυνση από τις 

Εξαγωγές προς τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Τέλος, από το υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών προκύπτει ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος.  

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Οικονομική ανάπτυξη, άμεσες ξένες επενδύσεις, εξαγωγές, στασιμότητα, αιτιότητα 

συνολοκλήρωση 
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Abstract 

 

 

The main goal of this paper is to test empirically the causal relationship among 

Εxports, Foreign Direct Investments and Gross Domestic Product using a multivariate 

VAR model for Spain in the period 1980-2011. More specific, we try to find a possible 

long run relationship between these variables. The results show that all the variables are 

stationary in first different. So, there is a cointegration between these variables. From the 

Granger causality test we find that there is an bidirectional long run causality relationship 

between Gross Domestic Product and Foreign Direct Investments. Moreover there is a 

long run causality relationship between Εxports and Foreign Direct Investments with 

direction from Εxports to Foreign Direct Investments. Finally, the Error Correction 

Model shows that there is not short run relationship among the variables of this model. 
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1 

1 Εισαγωγή 

 

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

 

Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την 

ανάπτυξη της Ισπανίας. Θα αναφέρουμε λίγα λόγια σχετικά με την Ισπανία. Είναι ένα 

κράτος της νοτιοδυτικής Ευρώπης, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής 

χερσονήσου. Πρωτεύουσα της είναι η Μαδρίτη. Επίσημες γλώσσες ομιλίας είναι τα 

καστιγιάνικα, τα καταλανικά, τα βασκικά και τα γαλικιανά. Η προσχώρηση της Ισπανίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε το 1986. Όσον αφορά την θρησκεία οι Ισπανοί είναι κατά 

το μεγαλύτερο μέρος τους χριστιανοί Ρωμαιοκαθολικοί ,αν και η δύναμη της Εκκλησίας 

έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. O συνολικός πληθυσμός του κράτους είναι, 

σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2009, 45.525.002 κάτοικοι. Μεγαλύτερες αστικές πόλεις 

είναι η Μαδρίτη με 5,2 εκατομμύρια κατοίκους, η Βαρκελώνη με 4,2 εκατομμύρια 

κατοίκους, η Βαλένθια με 1,5, η Σεβίλλη με 1,2 και το Μπιλμπάο με 1 εκατομμύριο 

κατοίκους. Όσον αφορά το πολίτευμα στην Ισπανία επικρατεί Βασιλευόμενη 

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία με τωρινό Βασιλιά τον Χουάν Κάρλος Ά και  

πρωθυπουργός ο Μαριάνο Ραχόι. Tο σύνταγμα του 1978 αποδίδει μεγάλη σημασία στη 

γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία στο πλαίσιο μιας ενωμένης Ισπανίας. Η χώρα 

χωρίζεται σε 17 αυτόνομες κοινότητες (περιφέρειες) οι οποίες διοικούνται από αρχές που 

εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία Το προσδόκιμο ζωής στο σύνολο του 

πληθυσμού ήταν σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2009 τα 80,05 χρόνια (76,74 χρόνια οι 

άνδρες και 83,57 οι γυναίκες). Η συνολική έκταση της Ισπανίας υπολογίζεται σε 505.150 

τετ. χλμ. Η Ισπανία είναι μια έντονα τουριστική χώρα, κυρίως στα παράλια της 

Μεσογείου και στις Κανάριες και Βαλεαρίδες νήσους. Η χώρα είναι δεύτερη στον κόσμο 

σε αφίξεις (μετά την Γαλλία) και σε εισόδημα (μετά τις ΗΠΑ) και ο τουρισμός 

προσφέρει περίπου 12% του ισπανικού ΑΕΠ.  

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η Ισπανία στενάζει υπό το βάρος κρίσης. Υπάρχει 

όμως μία διέξοδος: οι εντυπωσιακές εξαγωγικές επιδόσεις της οικονομίας, ιδιαίτερα τα 

τελευταία δέκα χρόνια. Εταιρίες όπως Ζara, Τελεφόνικα, Σανταντέρ και πολλά ακόμη 

είναι τα μεγάλα ονόματα της ισπανικής οικονομίας με έντονο εξαγωγικό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B2%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_K%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_K%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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προσανατολισμό. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και στον απόηχο μίας εντυπωσιακής 

φούσκας ακινήτων, τα μόνα ευχάριστα νέα από το μέτωπο της ισπανικής οικονομίας 

προέρχονται από αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν εντυπωσιακές 

εξαγωγικές επιδόσεις. Τα μεγάλα ονόματα της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στην 

Ευρώπη όχι απλώς αντέχουν στον ανταγωνισμό, αλλά και καταγράφουν αύξηση-ρεκόρ 

στις εξαγωγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζει ο οικονομολόγος Γκούντραμ Βολφ 

από το φημισμένο ινστιτούτο ευρωπαϊκών μελετών «Μπρούγκελ» των Βρυξελλών: «Τα 

τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια οι ισπανικές επιχειρήσεις έχουν ένα από τα μεγαλύτερα 

ποσοστά αύξησης των εξαγωγών στην ευρωζώνη. Η Ισπανία έχει πολλές φορές έναν 

δυναμισμό μεγαλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν εξαιρέσουμε ίσως την Εσθονία» 

επισημαίνει ο Γερμανός ερευνητής. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη της Ισπανίας, η απώλεια των ισχυρών αναπτυξιακών 

ρυθμών της ισπανικής οικονομίας η οποία ξεκίνησε  μετά την διεθνή κρίση του 2008  

και συνεχίζεται έως και σήμερα, περιόρισε δραστικά τις επενδύσεις των Ισπανών στο 

εξωτερικό ενώ παράλληλα  μείωσε και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον προς την 

ισπανική οικονομία. Το 2011 το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI, Foreign 

Direct Investments) έφθασε τα 22.5 δις € που αποτελεί την καλύτερη επίδοση μετά το 

2008.  Αντιθέτως παρά την ανάκαμψη των ισπανικών επενδύσεων στο εξωτερικό το 

2010 με 28,7 δις και το 2011 με  25,3 δις, αυτές υπολείπονται σημαντικά έναντι των 

ετών που είχε παρατηρηθεί ισχυρή οικονομική μεγέθυνση. Το ισοζύγιο εξακολουθεί να 

είναι αρνητικό αλλά σαφώς μικρότερο εκείνου που είχε εμφανισθεί κυρίως τα έτη που η 

οικονομική ανάπτυξη ήταν δυναμική και οι επιχειρήσεις αλλά και οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί είχαν την ευχέρεια να επενδύουν μέρος των κεφαλαίων τους (ιδίων ή 

δανειακών) στο εξωτερικό. Η καθαρή εκροή επενδυτικών κεφαλαίων την πενταετία που 

εξετάζουμε ήταν της τάξεως των 102,7 δις ευρώ. Ακόμα το ΑΕΠ σε μονάδες αξίας 

αγοραστικής δύναμης του 2009 ήταν 1,36 εκατ. δολάρια πράγμα που την κατατάσσει 12
η
 

στην παγκόσμια. 

Οι σημαντικότερες επενδύσεις στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν το 2007. 

Όμως η οικονομική κρίση τις μείωσε σημαντικά με αποκορύφωμα το 2009   καθώς η 

ρευστότητα της οικονομίας αλλά και η  χρηματοδότηση από τις τράπεζες μειώθηκε 

σημαντικά. Οι εισροές κεφαλαίων  από το εξωτερικό παρουσίασαν τις καλύτερες 

επιδόσεις τους το 2007 και το 2008.  Οι επενδύσεις στην Ισπανία προέρχονται από τις 

χώρες της Ε.Ε-15 σχεδόν στην απόλυτη πλειοψηφία τους. Πολύ μικρή είναι η συμμετοχή 
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των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ευρωζώνης αλλά και των χωρών της 

Βόρειας Αμερικής. Από τα 20,3 δις € που επενδύθηκαν στην Ισπανία το 2011 από τις 

χώρες της Ευρωζώνης  ξεχωρίζουν το Ην. Βασίλειο με 6,63 δις, η Ολλανδία με 6,6 δις 

και το Λουξεμβούργο με 3,5 δις. 

Όπως γνωρίζουμε τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές έρευνες που 

ασχολούνται με την επίδραση των εξαγωγών, των επενδύσεων και της οικονομικής 

ανάπτυξης στην οικονομία μιας χώρας. Ακόμα, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες 

προσπάθειες για να  βρεθεί η ακριβής σχέση μεταξύ αυτών των τριών μεταβλητών 

(εξαγωγές, επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη). Πως συνδέονται αυτές οι 3 μεταβλητές 

για να μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας χώρας; Μήπως δεν αλληλεπιδρά η μια 

μεταβλητή με την άλλη; Μήπως υπάρχει μόνο βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών και όχι μακροχρόνια; Αυτά είναι μερικά χρήσιμα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν.  

 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την αιτιακής σχέσης μεταξύ 

των εξαγωγών (EXP, Exports) των επενδύσεων (INV, Investments) και της οικονομικής 

ανάπτυξης (GDP, Gross Domestic Product) της Ισπανίας κατά την χρονική περίοδο 

1980-2011. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, σε πρώτη φάση γίνεται χρήση της 

μεθόδου της συνολοκλήρωσης για να εξεταστεί η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης 

ισορροπίας. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια εύρεσης βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας των 

παραπάνω τριών μεταβλητών. Στη συνέχεια ελέγχουμε με τεστ αιτιότητας την 

κατεύθυνση αυτών των μεταβλητών. Συνεπώς η παρούσα εργασία καλείται να δώσει 

απαντήσεις σε θέματα και βασικά ερωτήματα όπως είναι: 

Α) Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που συμμετέχουν στο εν 

λόγο υπόδειγμα; 

Β) Υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που συμμετέχουν στο εν 

λόγο υπόδειγμα; 

Γ) Τι είδους αιτιακές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος και 

ποιες οι κατευθύνσεις τους (μονόδρομες, αμφίδρομες); 
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 1.3  Διάρθρωση της μελέτης 

 

Η παρούσα μελέτη αναπτύσσεται σε 9 κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά  μια εισαγωγή στην εξεταζόμενη χώρα 

(Ισπανία) και στις τρεις μεταβλητές της (εισαγωγές, εξαγωγές, ανάπτυξη) και τον πόλο 

που παίζουν στην μεγέθυνση μιας οικονομίας. Ακόμα, δηλώνεται με ακρίβεια ο σκοπός 

της μελέτης αυτής και τέλος αναπτύσσεται η διάρθρωση της. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

συγκεκριμένων ερευνών παρουσιάζοντας τις απόψεις και τις αναλύσεις αρκετών 

ερευνητών σχετικά με την επίδραση των τριών μεταβλητών στην ανάπτυξη της Ισπανίας. 

Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια εικόνα μεταξύ των αποτελεσμάτων που υπάρχουν και 

των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την μελέτη μας ώστε να μπορούμε να τα 

συγκρίνουμε.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενή αναφορά στην παρουσίαση των στοιχείων και 

συνεπώς των τριών μεταβλητών με τρεις διαφορετικούς τρόπους: διαγραμματική 

απεικόνιση, περιγραφικά χαρακτηριστικά, πίνακας συσχετίσεων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα δεδομένα και η εξειδίκευση του 

υποδείγματος όπου γίνονται διάφοροι έλεγχοι στις μεταβλητές του υποδείγματος για να 

προσδιοριστεί η μορφή του υποδείγματος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το πιο σημαντικό μέρος της εργασίας όπου 

με την χρήση των σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών  γίνονται έλεγχοι ύπαρξης 

στασιμότητας  των χρονικών σειρών που εξετάζονται με πιο σημαντικούς τους ελέγχους 

των Dickey-Fuller (1979) και των Phillips-Perron (1988).  

Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τον έλεγχο συνολοκλήρωσης που προέρχεται 

από την τεχνική των Engel-Granger (1987) και του Johansen (1988) για να βρούμε την 

ύπαρξη ή μη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών μας.  

Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τη συνολοκλήρωση και Var υποδείγματα 

όπου αναζητάμε τον αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης με τη μεθοδολογία του 

Johansen και συγκεκριμένα του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής, που βασίζεται στη 

μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. 
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Το όγδοο κεφάλαιο ασχολείται με τη χρήση υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών 

(Error Correction Models) μιας εξίσωσης και ενός συνόλου εξισώσεων (σύστημα var) 

για την ύπαρξη βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας. 

Στο ένατο κεφάλαιο ολοκληρώνεται η οικονομετρική ανάλυση με την εφαρμογή 

της μεθόδου αιτιότητας κατά Granger (1969) έτσι ώστε να βρεθούν οι αιτιώδεις σχέσεις 

που υπάρχουν ανάμεσα στις μεταβλητές του υποδείγματος καθώς και οι κατευθύνσεις 

τους.   

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια ανακεφαλαίωση των σημαντικότερων 

συμπερασμάτων καθώς και διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω έρευνα και μελέτη.  
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2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

 2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρών κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε μερικές εμπειρικές έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν από διάφορους ερευνητές και επιστήμονες. Όπως θα δούμε και 

παρακάτω πολλές έρευνες υποστηρίζουν το άμεσο αποτέλεσμα των επενδύσεων πάνω 

στην ανάπτυξη, ενώ άλλες έρευνες βρήκαν έμμεσο αποτέλεσμα των επενδύσεων μέσω 

των εξαγωγών.  

2.2 Θεωρητική Προσέγγιση 

 

Οι πρώτες έρευνες επικεντρώθηκαν στην εύρεση σχέσης μεταξύ στις εξαγωγές 

και στην ανάπτυξη γι αυτό και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής θεωρίας 

που αναλύει τη θεωρητική σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με 

τη θεωρία αυτή υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα στις 

εξαγωγές και την ανάπτυξη όπως για παράδειγμα οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Επίσης, η 

οικονομική θεωρία αναφέρει ότι αφού οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της ανάπτυξης, 

η αύξηση των εξαγωγών συνεισφέρει στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Όμως, 

υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της 

ανάπτυξης. 

Η θεωρητική υπόθεση για τη σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και την οικονομική 

ανάπτυξη αρχικά διατυπώθηκε  από τους κλασικούς οικονομολόγους και συγκεκριμένα 

από τον Ricardo το 1817. Οι κλασικοί οικονομολόγοι στην προσπάθεια τους να 

προάγουν το φιλελευθερισμό στο εμπόριο, υπογράμμισαν τη σημασία της εξειδίκευσης 

στην παραγωγή, που επιτυγχάνεται μέσω της αγοράς. Σύμφωνα με τη Ρικαρντιανή 

θεωρία το εμπόριο δίνει τη δυνατότητα σε μια χώρα να διακρίνεται από την παραγωγή 

προϊόντων στα οποία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα (χαμηλότερο κόστος 

παραγωγής μιας χώρας) με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο εθνικού 

πλούτου. Ακόμα, υποστήριξε ότι καμία χώρα δεν χάνει όταν ανοίξει τα σύνορά της και 

συμμετέχοντας στο διεθνές εμπόριο στην χειρότερη περίπτωση να διατηρήσει το ίδιο 

επίπεδο ευημερίας που είχε και στην κατάσταση αυτάρκειας. Πρόσφατες εμπειρικές 
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έρευνες όσο αναφορά τη σχέση ανάπτυξης και εξαγωγών είναι λιγότερο πειστικές, 

κυρίως επειδή το θέμα δεν είναι αν μια χώρα μπορεί να εμπορεύεται αλλά αν οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή του εμπορίου αυξάνουν την παραγωγή. 

Αργότερα, ο Solow (1956) στο νεοκλασικό υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης  

που ανέπτυξε περιγράφει την σχέση μεταξύ συσσώρευσης κεφαλαίου, αποταμίευσης και 

οικονομικής μεγέθυνσης. Έδειξε ότι οι αυξημένοι ρυθμοί επενδύσεων και αποταμίευσης 

οδηγούν σε περισσότερο συσσωρευμένο κεφάλαιο ανά εργάτη καταλήγοντας σε μια 

αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής αλλά με μειωμένο ρυθμό. Ακόμα, οι δημόσιες 

επενδύσεις συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη προσφέροντας δημόσια αγαθά που 

είναι απαραίτητα στην οικονομική ανάπτυξη. Οι δαπάνες αυτές είναι συμπληρωματικές 

προς την ιδιωτική επένδυση και τείνουν να έχουν θετική επίδραση στην οικονομική 

ανάπτυξη.  

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η επέκταση και συνεπώς η αύξηση των εξαγωγών 

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας το ποσοστό της ακαθάριστης 

επένδυσης και αυξάνοντας το συντελεστή παραγωγικότητας. Αν υπάρχουν κίνητρα για 

την αύξηση των επενδύσεων και τη βελτίωση της τεχνολογίας, οι οριακοί συντελεστές 

παραγωγικοτήτων αναμένεται να είναι υψηλότεροι στον εξαγωγικό τομέα από τους 

υπόλοιπους τομείς της οικονομίας. 

Πληροφορίες για τη σημασία των εξαγωγών στην εθνική οικονομία μας δίνει ο 

λόγος του μέσου των εξαγωγών προς το ΑΕΠ. Αφού ο λόγος των εξαγωγών προς ΑΕΠ 

είναι ένας δείκτης ανοικτής οικονομίας, ένας μεγαλύτερος λόγος εξαγωγών προς το ΑΕΠ 

δείχνει μια περισσότερο ανοικτή οικονομία. Από την άλλη πλευρά ο χαμηλός λόγος των 

εξαγωγών προς το ΑΕΠ μπορεί επίσης να αντανακλά μια περιοριστική εμπορική 

πολιτική. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε χρονολογικά σε εμπειρικές έρευνες ξεκινώντας από 

διάφορες εμπειρικές έρευνες και καταλήγοντας σε πιο πρόσφατες εμπειρικές έρευνες. 

 

 

 2.3 Eμπειρικές έρευνες 

 

Οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες χρησιμοποιήθηκαν για να δείξουν την 

σχετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης και των εξαγωγών. Εκπρόσωποι αυτής της 

προσέγγισης ήταν οι Balassa (1987), Michaely (1997) και Doraisami (1996). Πολλές από 
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αυτές τις έρευνες επικρίθηκαν (τις θεωρούσαν ελλιπές) διότι δεν έδειχναν την 

κατεύθυνση της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των δυο αυτών μεταβλητών. Τα επόμενα 

χρόνια αυτό διορθώθηκε από τους Jung και Marshall (1985) και Chow (1987) οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν την αιτιότητα κατά Granger για να αποδείξουν ότι οι εξαγωγές ήταν μια 

κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Αργότερα αναπτύχθηκαν μέθοδοι συνολοκλήρωσης 

και τεχνικές μοντελοποίησης διόρθωσης σφαλμάτων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

τις παρακάτω μελέτες: 

Οι Bahmani-Oskoee και ALSE (1993) ήταν οι πρώτοι ερευνητές που 

χρησιμοποίησαν ένα μηχανισμό διόρθωσης σφαλμάτων (ECM). Ακόμα, υποστήριξαν ότι 

το απλό τεστ αιτιότητας του Granger δεν είναι έγκυρο αν οι δυο σειρές είναι 

συνολοκληρωμένες. Εάν οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες τότε υπάρχει ένας 

μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος που συμβάλλει στη βραχυχρόνια αστάθεια μεταξύ 

των μεταβλητών. Οι Bahmani-Oskoee και ALSE διαπίστωσαν ότι υπάρχει αμφίδρομη 

αιτιότητα μεταξύ της αύξησης των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ο Τyler (1981) εξέτασε ένα δείγμα 55 αναπτυσσόμενων χωρών μεσαίου 

εισοδήματος και κατέληξε ότι οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της 

οικονομικής ανάπτυξης είναι οι  εξαγωγές και οι ακαθάριστες επενδύσεις. 

Οι νέες θεωρίες ανάπτυξης περιλαμβάνοντας την τεχνολογία, δίνουν έμφαση στο 

ρόλο της επένδυσης ταυτόχρονα με το ανθρώπινο και το φυσικό κεφάλαιο για 

μακροχρόνια ανάπτυξη. Θεωρητικά οι ακαθάριστες επενδύσεις επηρεάζουν την 

οικονομική ανάπτυξη άμεσα αυξάνοντας το απόθεμα του φυσικού κεφαλαίου στην 

οικονομία Plossner (1992) και έμμεσα προάγοντας την τεχνολογία Levine and Renelt 

(1992). 

Όσον αφορά τις επενδύσεις, πρόσφατες εμπειρικές μελέτες έδωσαν έμφαση στο 

διαφοροποιημένο ρόλο των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων στην αναπτυξιακή 

διαδικασία. Οι δημόσιες επενδύσεις, στο βαθμό που αποδεικνύουν συμπληρωματικότητα 

προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, μπορούν να αυξήσουν το οριακό προϊόν του ιδιωτικού 

κεφαλαίου αυξάνοντας κατά συνέπεια το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Οι Κhan and 

Kumar (1997) έδειξαν ότι οι επιδράσεις των ιδιωτικών και των δημόσιων επενδύσεων 

στην ανάπτυξη διαφέρουν σημαντικά με την ιδιωτική επένδυση να είναι πιο παραγωγική 

από τη δημόσια επένδυση. Σύμφωνα με τους Knight, Loyaza and Villanueva (1993) και 

Nelson and Singh (1994) οι δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές είχαν  μια σημαντική 

επίδραση στην ανάπτυξη τη δεκαετία του 1980. Οι Εasterly and Rebelo (1993) 
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εκτίμησαν ότι οι δημόσιες επενδύσεις στις μεταφορές και στις επικοινωνίες σχετίζονται 

θετικά με την ανάπτυξη.  

Oι Βlomstorm, Lipsey, Zejan (1994) αναφέρουν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή 

σχέση ανάμεσα στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και 

της ανάπτυξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες για την 

περίοδο 1960-1985. 

Όπως αναφέρει ο Muhammed N. Islam (1998) η έρευνά του  αναπτύσσει ένα 

πολυμεταβλητό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών για τον έλεγχο της αιτιότητας μεταξύ των   

εξαγωγών και της ανάπτυξης σε 15 χώρες της Ασίας ανάμεσα τα έτη 1967-1991. Η 

βασική χρονική σειρά έχει δοκιμαστεί ως μη στάσιμη στα επίπεδα αλλά  στάσιμη στις 

πρώτες διαφορές. Οι αιτιώδεις παράγοντες είναι συνολοκληρωμένοι σε πέντε από αυτές 

τις  χώρες. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι η  αύξηση των εξαγωγών 

προκαλεί αύξηση της ανάπτυξης κατά δύο τρίτα των χωρών αυτών. Μια χώρα με μεγάλο 

δημόσιο τομέα, έχει  υψηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και  είναι λιγότερο 

ευάλωτη σε εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς και έχει περισσότερες πιθανότητες 

να αποκομίσει τα οφέλη των στρατηγικών για την προώθηση των εξαγωγών. Τα αιτιώδη 

συμπεράσματα είναι αρκετά σταθερά κατά τη διάρκεια της περιόδου του δείγματος. 

Οι Βorensztein De Gegorio and Lee (1998) επισημαίνουν ότι η θετική σχέση 

ανάμεσα στις εισροές των άμεσων ξένων επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης 

καθορίζεται από την επίτευξη ενός ελάχιστου επιθυμητού επιπέδου ανάπτυξης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, 

Ο Zhang (1999) εξετάζει την αιτιακή σχέση ανάµεσα στις άµεσες ξένες 

επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη µε την µέθοδο αιτιότητας κατά Granger για 10 

ασιατικές χώρες. Tα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει µονόδροµη αιτιακή 

σχέση από τις άµεσες ξένες επενδύσεις προς την οικονοµική ανάπτυξη για τρεις χώρες 

(Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ταιβάν), αμφίδρομη αιτιακή σχέση για δυο χώρες την Κίνα και 

την Ινδονησία, µονόδροµη αιτιακή σχέση από την οικονοµική ανάπτυξη προς τις 

εξαγωγές για δυο χώρες (Μαλαισία, Ταϊλανδή) και τέλος δεν υπάρχει αιτιακή σχέση για 

την Κορέα και τις Φιλιππίνες. 

Την ίδια χρονιά ο Sihna (1999) μελέτησε την σχέση σταθερότητας μεταξύ των 

εξαγωγών, της οικονομικής ανάπτυξης και των επενδύσεων σε εννέα χώρες της Ασίας. 

Χρησιμοποίησε δεδομένα χρονικών σειρών. Όσον αφορά την στασιμότητα, οι 

μεταβλητές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα τους και δεν συνολοκληρώνονται. Ακόμα σε 
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πολλές περιπτώσεις η οικονομική ανάπτυξη σχετίζεται θετικά με τις επενδύσεις και αφού 

οι εξαγωγές αποτελούν συστατικό της ανάπτυξης, η αύξηση των εξαγωγών επιδρά στην 

αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η μελέτη σύμφωνα με τους Xiaohui Liu, P. Burridge  και  N. Sinclair (2002) 

διερευνά τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ του εμπορίου, της οικονομικής ανάπτυξης και των 

άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κίνα, σε συνολικό επίπεδο. Η ολοκλήρωση και οι 

ιδιότητες συνολοκλήρωσης αναλύονται σε τριμηνιαία στοιχεία. Μακροχρόνια σχέσεις 

μεταξύ της ανάπτυξης, των εξαγωγών, των εισαγωγών και των άμεσων ξένων 

επενδύσεων είναι αναγνωριστικός σε ένα πλαίσιο συνολοκλήρωσης, στο οποίο αυτή η 

έρευνα βρίσκει  αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, άμεσων ξένων 

επενδύσεων και των εξαγωγών. Οικονομική ανάπτυξη, εξαγωγές και άμεσες ξένες 

επενδύσεις φαίνεται να είναι αμοιβαία ενισχυμένα υπό την πολιτική ανοικτών θυρών. 

Η Moudatsou (2003) σε μια εμπειρική αποτίμηση των επιδράσεων των άμεσων 

ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την περίοδο 1980-1996 διαπίστωσε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσά τους ταυτόχρονα 

είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Επιπλέον, όσον αφορά την Ελλάδα, ο καθηγητής Νίκος Δριτσάκης (2004) 

ερεύνησε την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των εξαγωγών, των επενδύσεων και της 

οικονομικής ανάπτυξης χρησιμοποιώντας ένα πολυμεταβλητό αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα VAR για την Ελλάδα την  περίοδο 1960-2002. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

της συνολοκλήρωσης έδειξαν ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα ανάμεσα στο 

ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις επενδύσεις Οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι 

υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στις εξαγωγές και τις επενδύσεις όπως επίσης και 

ανάμεσα στις άμεσες ξένες επενδύσεις και το ρυθμό μεταβολής της οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την έρευνα των  Frank Hsiao & Mei-Chu Hsiao (2006) και 

χρησιμοποιώντας χρονίσεις και δεδομένα από το  1986 μέχρι το 2004, το παρόν έγγραφο 

εξετάζει τις σχέσεις αιτιότητας κατά Granger μεταξύ του ΑΕΠ, των  εξαγωγέων και των 

Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI) μεταξύ Κίνας,  Κορέας,  Ταϊβάν,  Χονγκ Κονγκ,  

Σιγκαπούρη, Μαλαισία,  Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη, οι οκτώ  ραγδαία 

αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ανατολικής  και Νοτιοανατολικής Ασίας. Μετά την 

αναθεώρηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τον έλεγχο των ιδιοτήτων των 

επιμέρους στοιχείων των χρονολογικών σειρών, εκτιμήσανε το VAR από τις τρεις 
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μεταβλητές για να βρούνε διάφορες αιτιώδεις σχέσεις Granger για κάθε μία από τις οκτώ 

οικονομίες. Βρήκανε ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικές σχέσεις αιτιότητας και δεν είναι 

σύμφωνη με τους γενικούς κανόνες. Κατασκευάσανε τότε τα δεδομένα του πίνακα των 

τριών μεταβλητών για τις οκτώ οικονομίες ως ομάδα και στη συνέχεια χρησιμοποιήσανε 

τα σταθερά αποτελέσματα και τις  τυχαίες επιδράσεις για να προσεγγίσουν εκτιμήσουν 

τις εξισώσεις VAR  για τα αιτιώδη τεστ του Granger. Τα αποτελέσματα της αιτιότητας  

αποκάλυψαν ότι οι FDI  έχουν μονόδρομη κατεύθυνση στο ΑΕΠ άμεσα και έμμεσα 

μέσω των εξαγωγών, και υπάρχει επίσης αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των εξαγωγών και 

του ΑΕΠ. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα δεδομένα του πίνακα ανάλυση της 

αιτιότητας έχουν άριστα αποτελέσματα πάνω στις αναλύσεις των αιτιακών χρονικών 

σειρών. 

Ακόμα μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Jaime Martínez - Martín 

(2010) στο πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης έχει να κάνει με την δυναμική των εξαγωγών 

και των FDI (Foreign Direct Investment) άμεσων ξένων επενδύσεων στην διαδικασία της 

Ισπανικής διεθνοποίησης. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να παράσχει περαιτέρω γνώσεις 

σχετικά με τη δυναμική της εξαγωγών και των άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) που 

ρέουν στην Ισπανία μέσω της προσέγγισης των χρονικών σειρών. Η συνεισφορά της 

εργασίας είναι διπλή. Πρώτον, η αντικατάσταση ή συμπληρωματική σχέση μεταξύ των 

ισπανικών εξωτερικών επενδύσεων και των εξαγωγών τεστάροντας εμπειρικά  κάτω από 

ένα πολυπαραγοντικό συνολοκληρωμένο μοντέλο Vector Error Correction Model 

(VECM). Οι πρόσφατες ανταλλαγές ροών εξελίχθηκαν (1993-2008) και συγκεκριμένες 

μεταβλητές όπως η παγκόσμια ζήτηση συμπεριλαμβανομένων των προσφάτως 

αναπτυσσόμενων και κυρίως ισπανικής υποδοχής για ξένες αγορές – για εμπορικές ροές 

και τις σχετικές τιμές των εξαγωγών προκειμένου οι νέοι ανταγωνιστές για πρώτη φορά 

να λαμβάνονται υπόψη. Δεύτερον, η αύξηση του εμπορίου στις υπηρεσίες κατά την 

διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών απαιτεί τον έλεγχο των ειδικών ελέγχων αιτιότητας 

με υποδιαίρεση μεταξύ των αγαθών και των υπηρεσιών ροών. Τα αποτελέσματα 

σύμφωνα με τα τεστ του Granger, έδειξαν θετική ισχυρή σχέση αιτιότητας από τις  

άμεσες ξένες επενδύσεις FDI (Foreign Direct Investment) στις εξαγωγές των αγαθών και 

ασθενής σχέση μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και στις εξαγωγές των υπηρεσιών στη 

μακροχρόνια περίοδο,  των οποίων η σχέση συμπληρωματικότητας είναι συνεπής με 

κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων. Ακόμα, βραχυπρόθεσμα μόνο οι εξαγωγές των 

εμπορευμάτων επηρεάζονται (θετικά) από τις άμεσες ξένες επενδύσεις. 
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Μία ακόμα πρόσφατη έρευνα έγινε από τον Sarbapriya Ray (2011) ο οποίος 

χρησιμοποίησε ετήσια στοιχεία την περίοδο 1972-2011 για να μελετήσει τη σχέση 

μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης της Ινδίας. Τα αποτελέσματα από 

την έρευνα έδειξαν ότι υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών πράγμα που 

υποδηλώνει την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ των δυο αυτών 

μεταβλητών όπως επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα του Johansen. Ακόμα έδειξε 

ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιακή σχέση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αιτιότητας 

κατά Granger. Ακόμα το ECM έδειξε ότι υπάρχει αμφίδρομη αιτιότητα βραχυχρόνια για 

τις δυο μεταβλητές.  

Ακόμα ο  Mehmet ERYİĞİT (2012) μελέτησε στην έρευνα του την μακροχρόνια 

σχέση μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων, των εξαγωγών και του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόν μέσω ελέγχων συνολοκλήρωσης. Διεξήγαγε την ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 2000 μέχρι το 2010 από 15 χώρες που 

πραγματοποιούσαν άμεσες ξένες επενδύσεις στην Τουρκία. Στα δεδομένα 

εφαρμόστηκαν έλεγχοι  μοναδιαίας ρίζας και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μεταβλητές 

είναι στάσιμες στις πρώτες διαφορές. Με το εργαλείο της διόρθωσης σφαλμάτων οι 

δοκιμές συνολοκλήρωσης αποκάλυψαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ άμεσων 

ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών, των άμεσων ξένων επενδύσεων και του ΑΕΠ, 

καθώς και των εξαγωγών και του ΑΕΠ. 

Μια ακόμη έρευνα  πραγματοποιήθηκε από τον Imran Ali Meerza (2012) για την 

εύρεση αιτιακής σχέση μεταξύ των επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης στο 

Μπαγκλαντές την περίοδο από το 1973 μέχρι το 2008. Για την ανάλυση αυτή τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συνολοκλήρωση του Johansen και η αιτιότητα 

κατά Granger. Η συνολοκλήρωση έδειξε την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας 

μεταξύ των μεταβλητών. Τα αποτελέσματα της αιτιότητας του Granger έδειξαν ότι 

υπάρχει αιτιακή σχέση στις παραπάνω μεταβλητές. Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη η 

οικονομική ανάπτυξη του Μπαγκλαντές οδηγεί και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές σε 

ανάπτυξη  και πως υπάρχει μονόδρομη αιτιώδης σχέση μεταξύ των επενδύσεων και 

εξαγωγών με κατεύθυνση από τις εξαγωγές προς τις επενδύσεις. 
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3 Παρουσίαση των στοιχείων 

 

 3.1 Εισαγωγή 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση όλων των μεταβλητών 

που συμμετέχουν στο υπόδειγμα και ταυτόχρονα θα γίνει μια σύντομη περιγραφή για 

κάθε μία από τις μεταβλητές ξεχωριστά. Οι μεταβλητές είναι οι εξαγωγές, επενδύσεις 

και ανάπτυξη. Ακόμα, όλα τα δεδομένα είναι ετήσια και η πηγή των δεδομένων είναι το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα δεδομένα αρχίζουν από το έτος 1980 και τελειώνουν 

το έτος 2011. 

 

 

3.2 Παρουσίαση των μεταβλητών της έρευνας 

 

 

Η παρουσίαση των στοιχείων γίνεται με 3 διαφορετικούς τρόπους 

 

α) με διαγράμματα – γραφικές παραστάσεις. 

β) με περιγραφικά στατιστικά που είναι η διακύμανση, ο αριθμητικός μέσος, η τυπική 

απόκλιση, η ασυμμετρία η κύρτωση και ο συντελεστής μεταβολής. 

γ) με τον πίνακα συσχετίσεων ( Correlation Matrix). 

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάθε έναν από τους παραπάνω τρόπους σε μια νέα 

υποενότητα ξεκινώντας από τα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις. 

 

3.3 Διαγραμματική απεικόνιση 
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Διάγραμμα 3-1 Γραφική παράσταση των εξαγωγών για την περίοδο 1980-2011 
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Διάγραμμα 3-2 Γραφική παράσταση των επενδύσεων για την περίοδο 1980-2011 
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Διάγραμμα 3-3  Γραφική παράσταση της ανάπτυξης την περίοδο 1980-2011 

 

Στο διάγραμμα 3-1 παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές αρχικά αυξάνονται από το έτος 

1980 μέχρι το έτος 1985 όπου αρχίζει μια καθοδική πορεία 6 χρόνων (μέχρι το 1991) 

όπου και πάλι αρχίζουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς μέχρι το έτος 2001. Μετά 

το 2001 παρατηρείτε μια ελαφρά μείωση των εξαγωγών μέχρι το έτος 2009 όπου και 

πάλι αυξάνονται μέχρι το 2011.  

 Από το διάγραμμα 3-2 παρατηρώ ότι οι επενδύσεις είναι σχετικά 

σταθερές από το 1980 μέχρι το 1984. Στη συνέχεια από το 1984 μέχρι το 1991 οι 

επενδύσεις έχουν αύξηση. Από το έτος 1991 μέχρι το 1994 υπάρχει μείωση των 

επενδύσεων. Τα επόμενα 14 χρόνια  έχουμε συνεχώς ανοδική πορεία στις επενδύσεις για 

την Ισπανία και τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχουμε τρομερή μείωση. 

Όσον αφορά την μεταβλητή της ανάπτυξης της Ισπανίας , όπως φαίνεται και από 

το διάγραμμα 3-3 είναι συνεχώς ανοδική από το 1980 μέχρι το 2007 όπου η ανάπτυξη 

σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε 27 χρόνια (από 500 σε 1100 μονάδες). Από το 2007 και 

μετά είχε μια μικρή μείωση 50 μονάδων μέχρι το έτος 2011. 
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3.4 Συγκεντρωτικά στατιστικά 

 

Στα  συγκεντρωτικά στατιστικά περιγράφονται τα διάφορα στατιστικά στοιχεία 

μετά από συλλογή και ταξινόμηση κατά ομάδες των στατιστικών δεδομένων τα οποία 

ακολούθως παρουσιάζονται υπό μορφή ανάλυσης σε πίνακες, διαγράμματα με 

χαρακτηριστικές τιμές, ή ιδιότητες. Συγκεκριμένα για τις τρεις μεταβλητές που έχουμε 

στο εν λόγω υπόδειγμα θα βρούμε τιμές όπως ο μέσος, η μέγιστη τιμή, η ελάχιστη τιμή, 

η τυπική απόκλιση (standard deviation), η ασυμμετρία, η κύρτωση, ο συντελεστής 

μεταβλητότητας (coefficient of variation) και η κανονικότητα. Τα αποτελέσματα των 

παραπάνω στατιστικών δίνονται ομαδοποιημένα στον παρακάτω πίνακα για να 

μπορούμε να διακρίνουμε τις διαφορές στα περιγραφικά στοιχεία μεταξύ των τριών 

μεταβλητών μας 

 

 

 
ΜΕΤΑ

ΒΛΗΤ

ΕΣ 

Μέσος Μεγ 

Τιμή 

Μικρ 

τιμή 

Std 

Dev 

Ασυμμετρία Κύρτωση CV Κανονικότητα 

JB 

EX 22,51 30,26 14,65 4,67 -0,11 1,56 0,2 2,83 

INV 18697 33398,2 9880,5 7169 0,56 2,13 0,3 2,69 

GDP 753,92 1087,78 476,89 209,2 0,23 1,65 0,2 2,71 

 

 

Πίνακας 3-1 Συγκεντρωτικά στατιστικά των μεταβλητών του υποδείγματος. 

 

 

Όσον αφορά τις εξαγωγές παρατηρούμε ότι ο μέσος που είναι ο μέσος των 

δεδομένων μας  είναι 22,5 και η διάμεσος που είναι η τιμή που χωρίζει ένα σύνολο 

δεδομένων περίπου στη μέση όταν τα δεδομένα μας τοποθετηθούν σε σειρά τάξης 

μεγέθους είναι 23,00. Η μέγιστη τιμή είναι 30,26 και η ελάχιστη 14,65. Η κατανομή t-

student έχει τιμή 4,67. Η ασυμμετρία είναι -0,11 που σημαίνει ότι η κατανομή μας είναι 

ασύμμετρη αριστερά και η κύρτωση είναι 1,56 που σημαίνει ότι είναι λεπτόκυρτη 

(κατανομή με παχιά άκρα) . Η τιμή του Jarque-Bera  είναι 2,83 < 5,99 και η πιθανότητα 

είναι 0,24. Άρα τα στοιχεία κατανέμονται κανονικά. 
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Παρατηρούμε πως η μεταβλητή των επενδύσεων έχει μέσο 705.7120 και τυπική 

απόκλιση 209.2468. Η τιμή του Jarque-Bera  είναι 2,71 < 5,99 και η πιθανότητα είναι 

0,25. Άρα τα στοιχεία κατανέμονται κανονικά. 

 Τέλος, παρατηρούμε πως η μεταβλητή της ανάπτυξης έχει μέσο 16070.54 και 

τυπική απόκλιση 7169.885. Η τιμή του Jarque-Bera  είναι 2,69 < 5,99 και η πιθανότητα 

είναι 0,25. Άρα τα στοιχεία κατανέμονται κανονικά. 

 

 

3.5 Πίνακας Συσχετίσεων (Correlation Matrix). 

 

 Ένας πίνακας συσχετίσεων περιγράφει την σχέση που έχουν οι 

μεταβλητές μεταξύ τους. Ακόμα με το οικονομετρικό πακέτο E-views κάναμε ανάλυση 

της συνδιακύμανσης (ANCOVA, από το Analysis of Covariance,) των μεταβλητών που 

αποτελεί συνδυασμό της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) και της παλινδρομικής 

ανάλυσης (regression analysis). 

 

Covariance Analysis GDP INVV XPP 

GDP -   

INVV 
0.955359 

(17.71124) 
-  

XPP 
0.806561 

(7.473083) 

0.724584 

(5.758542) 
- 

 

Πίνακας 3-2 Ανάλυση Συνδιακύμανσης των τριών μεταβλητών 

 

Όπου: 

GDP –Gross Domestic Product 

INVV – Investments 

XPP- Exports 

Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις είναι οι λόγοι του t-statistic για την αντίστοιχη 

εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης του δείγματος Από την παραπάνω 

ανάλυση προκύπτουν σημαντικές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών: 
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Σχέση INV-GDP: 

Επειδή το t της άσκησης (t=17,71) είναι μεγαλύτερο από αυτό του πίνακα (2,045) 

απορρίπτω την υπόθεση μηδέν, δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι 

στατιστικά σημαντικός. Ακόμα επειδή το probability είναι 0,00 που είναι μικρότερο του 

5% ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Σχέση GDP-XPP: 

Επειδή το t της άσκησης (t=7,47) είναι μεγαλύτερο από αυτό του πίνακα (2,045) 

απορρίπτω την υπόθεση μηδέν, δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι 

στατιστικά σημαντικός. Ακόμα επειδή το probability είναι 0,00 που είναι μικρότερο του 

5% ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Σχέση INV-XPP: 

Επειδή το t της άσκησης (t=5,75) είναι μεγαλύτερο από αυτό του πίνακα (2,045) 

απορρίπτω την υπόθεση μηδέν, δηλαδή ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson είναι 

στατιστικά σημαντικός. Ακόμα επειδή το probability είναι 0,00 που είναι μικρότερο του 

5% ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός. Πράγματι έχει την αναμενόμενη 

τιμή διότι όσο αυξάνονται οι επενδύσεις τόσο περισσότερες εξαγωγές έχουμε.  

 

 

 

3.6 Συμπεράσματα 

 

 

 Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της εν λόγω έρευνας  

είναι ετήσια χρονολογικά στοιχεία που αφορούν την περίοδο 1980-2011. Οι μεταβλητές 

του υποδείγματος είναι οι εξαγωγές, επενδύσεις και ανάπτυξη. Τα στοιχεία 

συγκεντρώθηκαν από τις βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 

Ακόμα παρατηρήσαμε ότι όλα μας τα στοιχεία κατανέμονται κανονικά και στις τρεις 

μεταβλητές διότι τιμή του Jarque-Bera και στις τρεις μεταβλητές είναι μικρότερη από 

την τιμή 5,99.  
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4 Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος 

 

4.1 Εισαγωγή 

 Στο παρών κεφάλαιο θα γίνουν διάφοροι έλεγχοι στις τρεις μεταβλητές 

(εξαγωγές, επενδύσεις και ανάπτυξη) του υποδείγματός μας. Έτσι θα έχουμε μια πρώτη 

εικόνα για τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν αλλά και για την μεθοδολογία την 

οποία θα ακολουθήσουμε για την εξειδίκευση του υποδείγματος μας αλλά και την 

διόρθωση του που ίσως χρειαστεί να κάνουμε στα επόμενα κεφάλαια. 

 

4.2 Γενική Μορφή του υποδείγματος  

 Για την ανάλυση της αιτιακής σχέσης µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης, των 

εξαγωγών, των ακαθάριστων εγχώριων επενδύσεων και των άµεσων ξένων επενδύσεων 

χρησιμοποιείται το παρακάτω πολυµεταβλητό (3 μεταβλητές) VAR υπόδειγµα :  

 

Η γενική μορφή του υποδείγματος είναι: 

 

U = (GDP, INV, EXP)                      (4.1) 

 

Όπου: 

EXP: οι εξαγωγές της Ισπανίας την περίοδο 1980-2011 

GDP: η ανάπτυξη της Ισπανίας την περίοδο 1980-2011 

INV: οι επενδύσεις της Ισπανίας την περίοδο 1980-2011  

 

Όλα τα δεδομένα είναι ετήσια από το έτος 1980 μέχρι το 2011 και η πηγή των 

δεδομένων είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα δεδομένα αρχίζουν από το έτος 

1980 και τελειώνουν το έτος 2011. 

 

Έστω ότι η μορφή της συνάρτησης είναι γραμμική και είναι η ακόλουθη: 

 

EXPt =β0+β1 GDPt +β2 INVt +ut                       (4.2) 
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Όπου : 

EXP: η εξαρτημένη μας μεταβλητή 

β0: παράμετρος προς εκτίμηση 

β1: παράμετρος προς εκτίμηση 

GDP: η ανεξάρτητη μεταβλητή 

β2: παράμετρος προς εκτίμηση 

INV:  η ανεξάρτητη μεταβλητή 

ut: : διαταρακτικός όρος όπου πάνω σε αυτόν κάνουμε τις υποθέσεις και έχουμε τα      

diagnostic test.  

 Στη συνέχεια θα εκτιμήσουμε την παραπάνω συνάρτηση με την Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων (Method of Least Squares - OLS). Για να εφαρμόσουμε την 

Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων, τρέχουμε την γραμμική μας παλινδρόμηση μεταξύ 

της εξαρτημένης μεταβλητής των εξαγωγών (EXP), της σταθεράς c που αντιπροσωπεύει 

την β0   της γραμμικής συνάρτησης και τις δυο ανεξάρτητες μεταβλητές που είναι η 

ανάπτυξη (GDP) και οι επενδύσεις (INV). Με την βοήθεια του E views η εκτίμηση της 

συνάρτησης αυτής μας δίνει τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 

Dependent Variable: XPP   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 6.872261 2.319278 2.963103 0.0060 

GDP 0.029273 0.008012 3.653826 0.0010 

INVV -0.000344 0.000234 -1.469284 0.1525 
     
     

R-squared 0.674753     Mean dependent var 22.51869 

Adjusted R-squared 0.652322     S.D. dependent var 4.676774 

S.E. of regression 2.757624     Akaike info criterion 4.955676 

Sum squared resid 220.5302     Schwarz criterion 5.093088 

Log likelihood -76.29081     Hannan-Quinn criter. 5.001224 
F-statistic 30.08147     Durbin-Watson stat 0.371382 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Πίνακας 4-1 Αποτελέσματα από την μέθοδο των  ελαχίστων τετραγώνων  
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 Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα πρόσημα των συντελεστών της παλινδρόμησης 

με τρία διαφορετικά κριτήρια που είναι τα εξής: 

 Οικονομικά κριτήρια 

 Στατιστικα κριτήρια 

 Οικονομετρικά κριτήρια 

 

 

4.3 Οικονομικά κριτήρια 

 

Αφού  εφαρμόσαμε την μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων και αφού 

αφαιρέσουμε από την γραμμική συνάρτηση EXPt =β0+β1 GDPt +β2 INVt +ut τον 

διαταρακτικό όρο ut  πραγματοποιούμε έλεγχο πρόσημων της γραμμικής συνάρτησης και 

έχουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα: 

 

EXPt =6.872 + 0.029 GDPt – 0.0003 INVt            (4.3) 

                                         (2.96)     (3.65)             (-1.49) 

                                         [0.006]   [0.001]           [0.152] 

                                         {2.319}  {0.008}         {0.002} 

 

R
2
 Adjusted R

2
 F- statistic Durbin-Watson stat 

0.6747 0.6523 30.081 (0.00) 0.3713 

 

Όπου: 

Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις είναι οι λόγοι του t-statistic για την αντίστοιχη 

εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης του δείγματος. 

Οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες είναι τα αντίστοιχα επίπεδα σημαντικότητας ή η 

πιθανότητα (probability) 

Στα άγκιστρα σημειώνονται τα αντίστοιχα τυπικά σφάλματα (standard error) των 

συντελεστών της παλινδρόμησης του δείγματος. 
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Τα πρόσημα των συντελεστών της παλινδρόμησης β1,β2 είναι σύμφωνα με την 

οικονομική θεωρία διότι όταν αυξάνεται η ζήτηση χρήματος αυξάνονται οι εξαγωγές και 

όταν αυξάνονται οι επενδύσεις αυξάνονται οι εξαγωγές. 

 

 

4.4 Στατιστικά κριτήρια 

Τα στατιστικά κριτήρια είναι τα παρακάτω: 

 Έλεγχος συντελεστών 

 Συντελεστής Προσδιορισμού 

 Έλεγχος όλων των συντελεστών της παλινδρόμησης με την F κατανομή. 

Θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με τον έλεγχο των συντελεστών. Ο έλεγχος 

της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών γίνεται με δυο τρόπους. Ο πρώτος 

τρόπος είναι με τον έλεγχο της κατανομής T – Student ( t-statistic) για κάθε μια 

μεταβλητή. Ο δεύτερος τρόπος και γρηγορότερος είναι με τις πιθανότητες (Probability 

Value). 

Όσον αφορά τη μεταβλητή GDP το Probability της είναι 0.0010 < 0.05. Άρα 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μεταβλητή GDP είναι στατιστικά σημαντική. Όσον 

αφορά τη μεταβλητή INV το Probability της μεταβλητής INV είναι 0.1525 > 0.05. Άρα 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μεταβλητή INV δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε τον Έλεγχο του Συντελεστή Προσδιορισμού. Ο 

συντελεστής προσδιορισμού (coefficient of determination) εκφράζει πόση είναι η 

μεταβλητότητα (σε ποσοστό) της εξαρτημένης μεταβλητής που εξηγείται από την 

παλινδρόμηση και πόση μένει ανεξήγητη, δηλαδή οφείλεται στους τυχαίους παράγοντες. 

Ο συντελεστής προσδιορισμού συμβολίζεται με R
2 

και παίρνει τιμές μέσα στο διάστημα 

[0,1]. Όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του συντελεστή προσδιορισμού τόσο πιο καλή είναι η 

προσαρμογή των δεδομένων μας στο γραμμικό μοντέλο. Ο τύπος του συντελεστή 

προσδιορισμού είναι ο παρακάτω: 
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Όπου: 

Ο αριθμητής δηλώνει το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων των 

υπολογισμένων τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής από το μέσο τους και παριστάνει την 

μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής, που εξηγείται από την παλινδρόμηση, 

δηλαδή από τη μεταβολή στις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. 

Ο παρονομαστής δηλώνει το συνολικό άθροισμα των τετραγώνων των 

αποκλίσεων των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής από το μέσο τους και παριστάνει 

την συνολική μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Στην περίπτωσή μας ο συντελεστής προσδιορισμού  R
2 

=0.6747, δηλαδή τα 

δεδομένα των εξαγωγών ερμηνεύουν το 67,47% της συνολικής μεταβλητότητας του 

ΑΕΠ και των επενδύσεων και το υπόλοιπο 32,53%  μένει ανερμήνευτο από άλλους 

παράγοντες που αντιπροσωπεύονται από τον διαταρρακτικό όρο. 

 Η τιμή της F-statistic από τον πίνακα 4-1 είναι 30.08147 και το Probability της F-

statistic είναι 0.000 < 0.05 που σημαίνει ότι απορρίπτουμε την Η0 και άρα δεχόμαστε ότι 

όλοι οι συντελεστές είναι συγχρόνως στατιστικά σημαντικοί. Άρα υπάρχει γραμμική 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών. 

 

 

4.5 Οικονομετρικά κριτήρια 

 

 Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα εξής: κανονικότητα, αυτοσυσχέτιση, 

ετεροσκεδαστικότητα, έλεγχος του Ramsey, πρώτο τεστ του Chow, δεύτερο τεστ του 

Chow, και τα τεστ σταθερότητας του Brown, Durbin και Evans. Στη συνέχεια θα 

κάνουμε όλους τους παραπάνω ελέγχους  στο υπόδειγμα με για να δούμε εάν  

παρουσιάζουν σφάλματα. 
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EXPt =6.872 + 0.029 GDPt – 0.0003 INVt 

                                                 (2.96)     (3.65)             (-1.49) 

                                                 [0.006]   [0.001]           [0.152] 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Κανονικότητα JB X2   0.82              [0,66] 

Αυτοσυσχέτιση DW F (1,28)=58,02  [0,00] 

Ετεροσκεδαστικότητα White F (5,26)=1,69     [0,17] 

ARCH 1ης τάξης F (1.29)=5,67     [0,02] 

ARCH 2ης τάξης F (2,27)=4,04     [0,02] 

Εξειδίκευση Ramsey F (1,28)=1,74     [0,19] 

Σταθερότητα Chow F (3,26)=4,77     [0.00] 

Σωστή πρόβλεψη Chow F (12,17)=1,22  [0,34] 

 

Πίνακας 4-2 Αποτελέσματα από τα οικονομετρικά κριτήρια 

 

4.6 Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων των Jarque – Bera 

 

 Είναι γνωστό πως η στατιστική των Jarque – Bera ακολουθεί την χ
2
 κατανομή. 

Άρα από τον πίνακα της χ
2
 κατανομής για n=2 βαθμούς ελευθερίας και για διάστημα 

εμπιστοσύνης α=5% ή α=0.05 παρατηρούμε ότι η τιμή της χ
2
 κατανομής είναι 5.99. 

 Στο παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι η τιμή της στατιστικής των Jarque – Bera 

είναι 0.8262. Επειδή η τιμή  χ
2
  > Jarque – Bera διότι 5.99 > 0.8262 συνεπάγεται ότι τα 

κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά. Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήγαμε αν ελέγχαμε τα 

probability. Επειδή το probability των Jarque – Bera είναι 0,66 > 0,05 τα κατάλοιπα από 

την παλινδρόμηση ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

 

ΜΕΤΑΒΛ

ΗΤΕΣ 

Μέσος Μεγ 

Τιμή 

Μικρ 

τιμή 

Std 

Dev 

Ασυμμετρία Κύρτωση CV Κανονικότητα 

Residuals 0,03 4,91 -4,97 2,66 -0,04 2,21 0,66 0,82 

 

Πίνακας 4-3 Συγκεντρωτικά στατιστικά των καταλοίπων 



 

24 

4.7 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 

 

Σε μια από τις υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης έχουμε ότι η διακύμανση 

του διαταρακτικού όρου είναι σταθερή και σε κάποια άλλη ότι η συνδιακύμανση των 

διαταρακτικών όρων είναι μηδέν. Αν οι υποθέσεις αυτές δεν ικανοποιούνται, τότε 

έχουμε το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή της αυτοπαλινδρόμησης 

(autoregression). 

Επειδή τις περισσότερες φορές δε γνωρίζουμε την τάξη της αυτοσυσχέτισης, 

αρχίζουμε τους ελέγχους υποθέτοντας μια μεγάλη τάξη αυτοσυσχέτισης και 

ακολουθούμε την διαδικασία ελέγχου Breusch - Godfrey (BG) μέχρι να βρούμε την 

ακριβή τάξη αυτοσυσχέτισης. Αυτός είναι ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε τον έλεγχο 

του Breusch - Godfrey (BG) και όχι τον έλεγχο των Durbin - Watson (DW) που ελέγχει 

μόνο την ύπαρξη α τάξης αυτοσυσχέτισης του διαταρακτικού όρου. 

Ο έλεγχος BG ανήκει στη γενικότερη κατηγορία ελέγχων που ονομάζονται 

έλεγχοι των πολλαπλασιαστών του Lagrange διότι βασίζεται στην αρχή του 

πολλαπλασιαστή του Lagrange. Ο έλεγχος αυτοσυσχέτισης των BG εφαρμόζεται και 

στην αυτοσυσχέτιση της μορφής AR(p) (αυτοπαλίνδρομα σχήματα p τάξης) αλλά και 

της μορφής MA(q)  (υποδείγματα κινητού μέσου q τάξης). Επιπλέον ο έλεγχος αυτός 

χρησιμοποιεί τα κατάλοιπα από την εκτίμηση μιας παλινδρόμησης και ακολουθεί την 

εξής μεθοδολογία: γράφω τις δύο υποθέσεις για την ύπαρξη της αυτοσυσχέτισης 

 

Ηο: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση ρ1=ρ2=…ρρ=0 

Ηα: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση AR(p) 

 

Ο έλεγχος για την αυτοσυσχέτιση οποιασδήποτε τάξης με τον έλεγχο BG γίνεται με την 

Χ
2
 κατανομή. Σχηματίζοντας την X

2
 κατανομή βρίσκω το κρίσιμο σημείο για επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και βαθμούς ελευθερίας ν= p. Εκτιμούμε τη βασική συνάρτηση με 

τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και σώζουμε τα κατάλοιπα ut. Τρέχουμε τη 

βοηθητική παλινδρόμηση και παίρνουμε το R
2
. Υπολογίζουμε το στατιστικό BG = (n – 

p) R
2
. Αν η ποσότητα BG > X

2
(p) τότε απορρίπτω την Ηο. 
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 58.20469     Prob. F(1,28) 0.0000 

Obs*R-squared 21.60613     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     

 

Πίνακας 4-4 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 1
ης

 τάξης των Breusch - Godfrey  

 

 Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 

probability της F-statistic είναι 0.00 < 0.05. Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων πρώτης τάξης. 

 Με τον ίδιο πάλι έλεγχο των Breusch - Godfrey θα ελέγξουμε την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων 2ης τάξης. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 31.83600     Prob. F(2,27) 0.0000 

Obs*R-squared 22.47115     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

 

Πίνακας 4-5 Έλεχος αυτοσυσχέτισης 2ης τάξης των Breusch-Godfrey 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 

probability της F-statistic είναι πάλι 0.00 < 0.05. Άρα υπάρχει αυτοσυσχέτιση των 

καταλοίπων δεύτερης τάξης. 

 

 

4.8 Έλεγχος της Ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων (White) 

 

 Μια από της υποθέσεις της γραμμής παλινδρόμησης είναι η εξής: οι 

διαταρακτικοί όροι (σφάλματα) ut έχουν την ίδια διακύμανση η οποία είναι σταθερή για 

όλες τις τιμές του t δηλαδή: 

 

Var (ut) = σ
2
   για  t = 1, 2.…η              (4.5) 

 

Αν η υπόθεση αυτή ισχύει τότε δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στους 

διαταρακτικούς όρους. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τον έλεγχο 
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του White που αναφέρετε όταν έχουμε μόνο δυο ερμηνευτικές μεταβλητές, και 

υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

W = n R
2
~ X

2
 (v)                                 (4.6) 

 

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στον έλεγχο του White είναι: εκτιμούμε την 

παλινδρόμηση και παίρνουμε τα κατάλοιπα ut. Τρέχουμε την βοηθητική παλινδρόμηση 

και παίρνουμε το συντελεστή  προσδιορισμού R
2
. Δημιουργούμε τις παρακάτω δύο 

υποθέσεις σύμφωνα με την  βοηθητική παλινδρόμηση. 

 

Ηο: α1=α2=α3=α4=α5=0 ⇒   σ t
2 

=α0   (ομοσκεδαστικά) 

Ηα: όταν κάποιο από τα α1,α2,α3,α4,α5 ≠ 0 ⇒ σ t
2
 ≠ α0  (ετεροσκεδαστικά) 

 

Στη συνέχεια βρίσκω το W από τον τύπο: 

W = n R
2
~ X

2
 (v) 

 

Όπου: 

ν είναι οι βαθμοί ελευθερίας 

η το μέγεθος του δείγματος 

Αν W > Χ
2
 (v) τότε απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση (τα κατάλοιπα δεν είναι 

ομοσκεδαστικά). 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.698283     Prob. F(5,26) 0.1704 

Obs*R-squared 7.878057     Prob. Chi-Square(5) 0.1631 

Scaled explained SS 3.940529     Prob. Chi-Square(5) 0.5580 
     

 

Πίνακας 4-6 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White  

 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το probability της F-statistic 0.17 > 

0.05. Άρα δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και συνεπώς τα κατάλοιπα είναι 

ομοσκεδαστικά. 
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4.9 Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας υπό συνθήκη με τον έλεγχο του 

υποδείγματος ARCH 

 

 Το υπόδειγμα ARCH σημαίνει την διαδικασία αυτοπαλίνδρομης υπό  

συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας πρώτης τάξης (Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity  First Order)  ή ARCH(1). Ο έλεγχος για τη διαπίστωση του 

αποτελέσματος ARCH σημαίνει έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ότι οι συντελεστές α1, 

α2…αp  είναι ίσοι με μηδέν (υπάρχει ομοιοσκεδαστικότητα ή δεν υπάρχει διαδικασία 

ARCH). Αυτό το υπόδειγμα κατασκευάστηκε για να αντιμετωπίσει την μεταβολή του 

μεγέθους της διακύμανσης (variance) στο χρόνο. Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης 

γίνεται είτε με το κριτήριο F ή με τη LM στατιστική T R
2
 η οποία ακολουθεί την Χ

2 

κατανομή με p βαθμούς ελευθερίας.  Αν F < Fπιν γίνεται δεκτή η μηδενική υπόθεση 

δηλαδή δεν υπάρχει διαδικασία ARCH. 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     

F-statistic 5.678252     Prob. F(1,29) 0.0239 

Obs*R-squared 5.075971     Prob. Chi-Square(1) 0.0243 
     
     
     

 

Πίνακας 4-7 Έλεγχος υποδείγματος ARCH 1
ης

 τάξης  

 

 Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα το probability της F-statistic  είναι 

0.023 < 0.05. Άρα υπάρχει υπόδειγμα ARCH 1
ης

 τάξης και συμβολίζεται με ARCH(1) ή 

υπόδειγμα ARCH  υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας 1
ης

 τάξης. 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     

F-statistic 4.046127     Prob. F(2,27) 0.0290 

Obs*R-squared 6.917983     Prob. Chi-Square(2) 0.0315 
     
     
     

 

Πίνακας 4-8 Έλεγχος υποδείγματος ARCH 2
ης

 τάξης  
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 Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα το probability της F-statistic  είναι 

0.029 < 0.05. Άρα υπάρχει υπόδειγμα ARCH 2
ης

 τάξης και συμβολίζεται με ARCH(2) ή 

υπόδειγμα ARCH  υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας 2
ης

 τάξης. 

 

 

4.10 Έλεγχος Εξειδίκευσης του υποδείγματος (Ramsey test) 

 

 Ένας γενικός έλεγχος σφαλμάτων ειδικεύσεως είναι ο αποκαλούμενος έλεγχος 

RESET  (Regression Equation Specification Error Test) ή έλεγχος RESET του Ramsey 

(1969). Συγκεκριμένα είναι ένα γενικό ειδικό τεστ για το μοντέλο της γραμμικής 

παλινδρόμησης. Εξετάζει αν οι μη γραμμικοί συνδυασμοί των προσαρμοσμένων τιμών 

βοηθούν στην εξήγηση μιας συγκεκριμένης μεταβλητής. Επίσης αν οι γραμμικοί 

συνδυασμοί των ερμηνευτικών μεταβλητών έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν την 

μεταβλητή απόκρισης, τότε στο μοντέλο δεν υπάρχει εξειδίκευση. Η υπόθεση που 

ελέγχεται με τον έλεγχο RESET είναι ότι δεν υπάρχουν σφάλματα εξειδικεύσεως. Στον 

παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα από αυτόν τον έλεγχο. 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: XPP C INVV GDP  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
     
 Value do Probability  

t-statistic  1.322358  28  0.1967  

F-statistic  1.748630 (1, 28)  0.1967  

Likelihood ratio  1.938514  1  0.1638  

 

Πινάκας 4-9 Έλεγχος εξειδίκευσης του Ramsey  

 

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον παραπάνω πίνακα το probability  

της F-statistic είναι 0.1967 > 0.05. Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει σωστή 

εξειδίκευση του υποδείγματος. 
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4.11 Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών (Chow Breakpoint Test) 

 

 Με τον έλεγχο του Chow ελέγχουμε την σταθερότητα των συντελεστών μας άρα 

και  του υποδείγματός μας μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για να πραγματοποιηθεί ο 

συγκεκριμένος έλεγχος πρέπει να ορίσουμε ένα έτος αναφοράς. Θα επιλέξουμε το έτος 

2000 ως έτος αναφοράς για την πραγματοποίηση του ελέγχου. 

 

Chow Breakpoint Test: 2000   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 1980 2011  
     
     

F-statistic 4.770736  Prob. F(3,26) 0.0088 

Log likelihood ratio 14.03385  Prob. Chi-Square(3) 0.0029 

Wald Statistic  14.31221  Prob. Chi-Square(3) 0.0025 
     
     

 

Πίνακας 4-10 Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών   

 

 Όπως παρατηρούμε τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το 

probability της F-statistic  είναι 0.0088 < 0.05. Άρα οι συντελεστές του υποδείγματός 

μας  δεν είναι σταθεροί.   

 

 

4.12 Προβλεπτική Αποτυχία - Δεύτερο τεστ του Chow 

 

 Με το δεύτερο τεστ του Chow (Chow Forecast Test) ελέγχουμε για την σωστή 

πρόβλεψη του υποδείγματος μας. 

 

 

Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: XPP C INVV GDP  

Test predictions for observations from 2000 to 2011 
     
     
 Value df Probability  

F-statistic  1.223409 (12, 17)  0.3430  

Likelihood ratio  19.92003  12  0.0686  
     
     

 

Πίνακας 4-11 Έλεγχος σωστής πρόβλεψης του υποδείγματος 
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Από το παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το probability της F-statistic  είναι 0.3430 > 

0.05. Άρα η κάναμε σωστή πρόβλεψη στο υπόδειγμά μας. 

 

4.13 Έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών ( CUSUM Test) 

 

 Ο έλεγχος σταθερότητας των συντελεστών γίνεται σύμφωνα με τους Brown, 

Durbin, Evans με την στατιστική CUSUM (cumulative sums) που σημαίνει σωρευτικό 

άθροισμα. Όταν η μπλε γραμμή είναι μέσα στα όρια της κόκκινης γραμμής σημαίνει ότι 

η πρόβλεψή μας είναι σωστή. Όταν η μπλε γραμμή δεν είμαι μέσα στα όρια της κόκκινης 

γραμμής σημαίνει ότι η πρόβλεψή μας είναι λανθασμένη και ότι το υπόδειγμά μας δεν 

διαθέτει μεγάλη εμπιστοσύνη για να εξάγουμε τα ασφαλή συμπεράσματα που θα θέλαμε. 

Θα εφαρμόσουμε τον έλεγχο σταθερότητας του Brown, Durbin, Evans μέχρι την τρίτη 

τάξη. 

 

1
ης

 τάξης 

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10

CUSUM 5% Significance  

Διάγραμμα 4-1 Έλεγχος διαστήματος εμπιστοσύνης 1
ης

 τάξης 

 

Παρατηρούμε ότι οι τιμές της σταθερότητας των συντελεστών βρίσκονται εντός 

των δυο κριτικών γραμμών. Οπότε λέμε ότι το υπόδειγμα  έχει σταθερούς συντελεστές ή 

με άλλα λόγια δεν παρουσιάζει πρόβλημα διαρθρωτικής αστάθειας και επομένως το 

υπόδειγμά μας διαθέτει μεγάλη εμπιστοσύνη για να εξάγουμε τα ασφαλή συμπεράσματα 

που θα θέλαμε. 
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2
ης

 τάξης 

-0.4
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1.2

1.4
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CUSUM of Squares 5% Significance  

Διάγραμμα 4-2 Έλεγχος διαστήματος εμπιστοσύνης 2
ης

 τάξης 

 

Παρατηρούμε ότι οι τιμές της σταθερότητας των συντελεστών βρίσκονται εκτός 

των δυο κριτικών γραμμών. Οπότε λέμε ότι το υπόδειγμα δεν έχει σταθερούς 

συντελεστές ή με άλλα λόγια παρουσιάζει πρόβλημα διαρθρωτικής αστάθειας και 

επομένως το υπόδειγμά μας δεν διαθέτει μεγάλη εμπιστοσύνη για να εξάγουμε τα 

ασφαλή συμπεράσματα που θα θέλαμε. 

 

3
ης

 τάξης 

 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
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Διάγραμμα 4-3 Έλεγχος διαστήματος εμπιστοσύνης 3
ης

 τάξης 
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Παρατηρούμε ότι οι τιμές της σταθερότητας των συντελεστών βρίσκονται εκτός 

των δυο κριτικών γραμμών. Οπότε λέμε ότι το υπόδειγμα δεν έχει σταθερούς 

συντελεστές ή με άλλα λόγια παρουσιάζει πρόβλημα διαρθρωτικής αστάθειας και 

επομένως το υπόδειγμά μας δεν διαθέτει μεγάλη εμπιστοσύνη για να εξάγουμε τα 

ασφαλή συμπεράσματα που θα θέλαμε. 

 

4.14 Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η γενική μορφή του υποδείγματος που θα 

ακολουθήσουμε. Ακόμα έγιναν διάφοροι έλεγχοι στις τρεις μεταβλητές (εξαγωγές, 

επενδύσεις και ανάπτυξη) του υποδείγματός μας όπου διαπιστώσαμε τα εξής: 

 

 οι τρεις μεταβλητές μας είναι στατιστικά σημαντικές 

 τα κατάλοιπα κατανέμονται κανονικά 

 δεν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα, 

 υπάρχει υπόδειγμα ARCH και 1
ης

 και 2
ης

 τάξης 

 υπάρχει σωστή εξειδίκευση του υποδείγματος 

 συντελεστές του υποδείγματός μας δεν είναι σταθεροί 

 κάναμε σωστή πρόβλεψη στο υπόδειγμά μας 
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5  Στασιμότητα των χρονικών σειρών 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Για να εφαρμόσουμε την ανάλυση της παλινδρόμησης στις χρονικές σειρές θα 

πρέπει τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται να προέρχονται από στάσιμες διαδικασίες. Οι 

περισσότερες οικονομικές σειρές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα αλλά στάσιμες στις 1
ες

 

διαφορές (Nelson και Plosser). Άρα για να εφαρμόσουμε την παλινδρόμηση σ’ αυτές τις 

χρονικές σειρές θα πρέπει πρώτα να κάνουμε τους ελέγχους για τη στασιμότητα των 

χρονικών αυτών σειρών διότι τα αποτελέσματα των κριτηρίων των R
2
 , t και F για την 

περίπτωση της παλινδρόμισης των ελαχίστων τετραγώνων ανάμεσα σε δυο ή 

περισσότερες μη στάσιμες χρονολογικές σειρές να είναι στατιστικά σημαντικά δίχως να 

υπάρχει σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Έτσι οδηγούμαστε σε αποτελέσματα 

παραπλανητικά που είναι ένα πρόβλημα που οι Granger και Newbold (1974) 

χρησιμοποίησαν τον όρο πλασματική παλινδρόμιση. Μια χρονική σειρά Yt είναι 

στάσιμη όταν: 

 

Μέσος: Ε(Yt ) = μ                                              

Διακύμανση: Var(Yt ) = E(Yt – μ)
2
   = σ

2
 

Συνδιακύμανση: Cov(Yt , Yt+k ) = E[(Yt - μ) (Yt+k - μ)] = γκ 

 

Πιο αναλυτικά μια χρονική σειρά λέγεται στάσιμη όταν η τιμή της ταλαντεύεται 

γύρω από το μέσο, δηλαδή οι τιμές που αυτή παίρνει στα διάφορα χρονικά διαστήματα 

έχουν τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η τιμή της συνδιακύμανσης της μεταξύ δύο 

χρονικών περιόδων εξαρτάται μόνον από την υστέρηση μεταξύ των δύο χρονικών 

περιόδων δηλαδή από την απόσταση ανάμεσα στα δύο αυτά χρονικά σημεία και όχι από 

την πραγματική χρονική περίοδο που υπολογίζεται η συνδιακύμανση. Πρέπει να ισχύουν 

και οι τρεις παραπάνω υποθέσεις για να δηλώσουμε ότι η χρονική σειρά Yt 

χαρακτηρίζεται μη στάσιμη. Μια χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη όταν παρουσιάζει 

τάση (ανοδική ή καθοδική), όταν μεταβάλλεται η μεταβλητότητα της σε συνάρτηση με 

τον χρόνο ή όταν παρουσιάζει εποχικότητα (Dritsakis 2004). Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι σε μικρά δείγματα οι κατανομές των εκτιμητών μπορούν να βελτιωθούν 
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από την εκτίμηση του υποδείγματος αυτοπαλίνδρομου διανύσματος στις 1
ες

 ή 2
ες

 

διαφορές (Hamilton 1994). Ακόμα όταν χρησιμοποιούμε πρώτες διαφορές σε 

οικονομετρικές εργασίες διευκολύνεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων, αφού οι πρώτες 

διαφορές των αρχικών μεταβλητών αντιπροσωπεύουν το ρυθμό ανάπτυξης των αρχικών 

μεταβλητών (Dritsakis 2003) 

 

 

5.2 Χαρακτηριστικά Στασιμότητας 

 

Τα χαρακτηριστικά μιας κατανομής πιθανότητας περιορίζονται στο μέσο και στη 

διακύμανση.  

• Σε μια συνδυασμένη συνάρτηση πιθανότητας εκτός από το μέσο και τη 

διακύμανση έχουμε και τη συνδιακύμανση. 

• Επομένως από ένα μόνο δείγμα (παρατηρήσεων) δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε 

τις παραπάνω παραμέτρους. 

• Το πρόβλημα που δημιουργείτε μπορεί να απλοποιηθεί με την υπόθεση της 

στασιμότητας (stationary). 

 

 

5.3 Έλεγχοι της στασιμότητας  

 

Τους ελέγχους της στασιμότητας μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων και των συναρτήσεων 

αυτοσυσχέτισης. Η δεύτερη είναι όλοι οι έλεγχοι των μοναδιαίων ριζών (Unit Roots). 

 Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, για να διαπιστώσουμε ότι μια χρονική σειρά 

παρουσιάζει στασιμότητα σχεδιάζουμε τη γραφική παράσταση των μεταβλητών της. Αν 

διαπιστώσουμε ότι εμφανίζεται τάση, εποχική μεταβολή, κυκλική διακύμανση κ.α. τότε 

η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. Κυρίως όμως διαπιστώνεται από τις γραφικές 

παραστάσεις των συναρτήσεων της αυτοσυσχέτισης (ACF) και της μερικής 

αυτοσυσχέτισης (PACF) των μεταβλητών της χρονικής σειράς του κορελογράμματος 

(correlogram). Για να καταλάβουμε ότι μια μεταβλητή δεν είναι στάσιμη θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε την γραφική της παράσταση στην οποία ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης 



 

35 

αρχίζει από πολύ υψηλές τιμές και σιγά σιγά φθίνει. Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης του 

δείγματος δίνεται από την σχέση:  

 

t 1
11

20

1

1
( )( )

1
( )

n

t
i

n

i

Y Y Y Y
n

Y Y
n

         (5.1) 

 

 

Όπου: 

Ο αριθμητής δηλώνει τη συνδιακύμανση του υπό εξέταση δείγματος και ο 

παρονομαστής δηλώνει τη διακύμανση του δείγματος. 

 

Οι δυο υποθέσεις του ελέγχου είναι: 

 

Η0 : η χρονική σειρά είναι στάσιμη 

Η1 : η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη 

 

Οι στατιστικοί έλεγχοι που χρησιμοποιούμε για τον έλεγχο του συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων είναι των Ljung – Box, Box – Pierce και Bartlett test. 

 

Box - Pierce 

Η στατιστική αυτή των Box and Pierce (1970) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο 

της υπόθεσης ότι όλοι οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι μηδέν ορίζεται ως εξής: 

2

1

~
m

k m
k

Q n p x
             (5.2) 

 όπου: 

 

Q = Η στατιστική των Box - Pierce 

m = Βαθμοί ελευθερίας 

n = Αριθμός παρατηρήσεων 

ρκ = Τιμή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 
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Η στατιστική Q ακολουθεί την Χ
2
 – κατανομή με m βαθμούς ελευθερίας και α 

επίπεδο σημαντικότητας. Αν Q > Χ
2 

(α, m) τότε η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη. 

Επειδή η στατιστική αυτή των Box and Pierce δεν είναι αξιόπιστη για μικρά δείγματα οι 

Ljung – Box πρότειναν μια παραλλαγή της παραπάνω στατιστικής, την οποία 

αναφέρουμε παρακάτω. 

 

Ljung – Box 

 

Η στατιστική των Ljung – Box (1978) αν και ακολουθεί την ίδια κατανομή Χ2 με 

αυτή της Q δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την Q όταν εφαρμόζεται κυρίως σε μικρά 

δείγματα (Harvey 1981, Kendal et al 1983). Η στατιστική αυτή ορίζεται ως εξής: 

 

2
2

1

( 2) ~
m

k
m

k

Q n n x
n k         (5.3) 

 

όπου: 

Q* = Η στατιστική των Ljung – Box 

m = Βαθμοί ελευθερίας 

n = Αριθμός παρατηρήσεων 

ρκ = Τιμή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης 

 

Αν Q* > Χ
2
(α, m) η υπόθεση της στασιμότητας της χρονικής σειράς 

απορρίπτεται. Ο αριθμός των αυτοσυσχετίσεων των καταλοίπων που χρησιμοποιούνται 

για τον υπολογισμό των παραπάνω στατιστικών ισούται με την τετραγωνική ρίζα του 

αριθμού των παρατηρήσεων m = n ½. 

 

Bartlett test 

 

Ο έλεγχος του Bartlett (1946) βασίζεται στην υπόθεση ότι αν η χρονική σειρά 

είναι στάσιμη τότε οι συντελεστές αυτοσυσχέτισης του δείγματος ακολουθούν 

προσεγγιστικά την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και διακύμανση 1/η (η = μέγεθος 
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του δείγματος). Άρα σύμφωνα με την υπόθεση αυτή οι συντελεστές συσχέτισης με 

χρονική υστέρηση s πρέπει να βρίσκονται στο παρακάτω διάστημα εμπιστοσύνης: 

 

1 1
1.96 1.96k

n n  

 

Τόσο οι γραφικές παραστάσεις όσο και η διαδικασία των συντελεστών 

αυτοσυσχέτισης δεν είναι αξιόπιστες. Για το λόγο χρησιμοποιούμε την διαδικασία 

μοναδιαίων ριζών. 

 

5.4 Έλεγχος Στασιμότητας με γραφικές –παραστάσεις 
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Διάγραμμα 5-1 Έλεγχος στασιμότητας με γραφική παράσταση - GDP 
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Διάγραμμα 5-2 Έλεγχος στασιμότητας με γραφική παράσταση - INV 
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Διάγραμμα 5-3 Έλεγχος στασιμότητας με γραφική παράσταση - XPP 

 

Από τα παραπάνω τρία διαγράμματα παρατηρούμε ότι: 

 

 Η γραφική παράσταση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος έχει αυξητική 

πορεία και τάση. Άρα χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. 

Η γραφική παράσταση των επενδύσεων παρουσιάζει τάση, αυξητική πορεία και 

αρκετές αυξομειώσεις των τιμών. Άρα χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. 

Η γραφική παράσταση των εξαγωγών παρουσιάζει τάση και συνεχείς 

αυξομειώσεις. Άρα χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. 

 

 

5.5 Έλεγχος στασιμότητας με  συντελεστές αυτοσυσχέτισης στα επίπεδα 

(Levels) 

  

 Στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε ότι εμφανίζονται οι συντελεστές 

αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης της εξίσωσης των καταλοίπων με έναν 

καθορισμένο αριθμό χρονικών υστερήσεων (16), τα αντίστοιχα κορελογράμματα και η 

στατιστική των Ljung-Box με τις πιθανότητες. 
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Sample: 1980 2011      

Included observations: 32     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .  |*******      .  |******* 1 0.932 0.932 30.511 0.000 

     .  |******|      . *|  .   | 2 0.854 -0.121 56.936 0.000 

     .  |******|      . *|  .   | 3 0.766 -0.105 78.941 0.000 

     .  |***** |      . *|  .   | 4 0.662 -0.164 95.991 0.000 

     .  |****  |      . *|  .   | 5 0.555 -0.080 108.39 0.000 

     .  |***   |      .  |  .   | 6 0.450 -0.031 116.86 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 7 0.351 -0.017 122.22 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 8 0.259 -0.020 125.26 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 9 0.173 -0.037 126.68 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 10 0.094 -0.040 127.12 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 11 0.021 -0.050 127.14 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 12 -0.047 -0.042 127.26 0.000 

     . *|  .   |      .  |  .   | 13 -0.110 -0.052 127.95 0.000 

     . *|  .   |      . *|  .   | 14 -0.171 -0.071 129.70 0.000 

     .**|  .   | 
                            .  |  .   
| 15 -0.219 0.018 132.76 0.000 

     .**|  .   |      . *|  .   | 16 -0.265 -0.071 137.53 0.000 
              

 

Πίνακας 5-1 Κορελλόγραμμα της μεταβλητής GDP στα επίπεδα 

 

Επειδή το probability  του Q stat των Box Pearse είναι μικρότερο του 5% για όλες τις 

τάξεις αυτοσυσχέτισης, υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Η χρονική σειρά 

(μεταβλητή GDP) δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα. 

    

Sample: 1980 2011      

Included observations: 31     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .  |***   |      .  |***   | 1 0.475 0.475 7.7069 0.006 

     .  |* .   |      . *|  .   | 2 0.157 -0.089 8.5762 0.014 

     .  |  .   |      . *|  .   | 3 -0.037 -0.099 8.6263 0.035 

     . *|  .   |      .  |  .   | 4 -0.092 -0.027 8.9494 0.062 

     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.163 -0.120 9.9938 0.075 

     . *|  .   |      .  |  .   | 6 -0.135 -0.012 10.740 0.097 

     . *|  .   |      .  |  .   | 7 -0.075 0.002 10.979 0.140 

     .  |  .   |      .  |  .   | 8 -0.065 -0.065 11.165 0.193 

     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.104 -0.093 11.668 0.233 

     . *|  .   |      . *|  .   | 10 -0.155 -0.113 12.833 0.233 

     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.164 -0.081 14.202 0.222 

     .  |  .   |      .  |* .   | 12 0.056 0.209 14.368 0.278 

     .  |  .   |      .**|  .   | 13 -0.065 -0.281 14.611 0.332 

     . *|  .   |      . *|  .   | 14 -0.110 -0.069 15.340 0.355 

     .  |  .   |      .  |* .   | 15 -0.016 0.109 15.355 0.426 

     .  |* .   |      .  |* .   | 16 0.137 0.083 16.633 0.410 
       
       

 

Πίνακας 5-2 Κορελλόγραμμα της μεταβλητής EXP στα επίπεδα 
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Επειδή το probability  του Q stat των Box Pearse είναι μεγαλύτερο του 5% για τις 

περισσότερες τάξεις αυτοσυσχέτισης, υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Η χρονική 

σειρά (μεταβλητή EXP) δεν   είναι στάσιμη στα επίπεδα. 

 

    

Sample: 1980 2011      

Included observations: 32     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .  |*******      .  |******* 1 0.945 0.945 31.368 0.000 

     .  |******|      ***|  .   | 2 0.850 -0.414 57.555 0.000 

     .  |***** |      . *|  .   | 3 0.737 -0.090 77.907 0.000 

     .  |****  |      . *|  .   | 4 0.608 -0.159 92.293 0.000 

     .  |***   |      .  |  .   | 5 0.478 -0.018 101.52 0.000 

     .  |***   |      .  |  .   | 6 0.359 0.031 106.92 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 7 0.253 -0.007 109.71 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 8 0.159 -0.041 110.86 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 9 0.078 -0.031 111.15 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 10 0.012 0.010 111.15 0.000 

     .  |  .   |      .  |  .   | 11 -0.041 -0.023 111.24 0.000 

     . *|  .   |      .  |  .   | 12 -0.085 -0.040 111.63 0.000 

     . *|  .   |      . *|  .   | 13 -0.130 -0.125 112.60 0.000 

     . *|  .   |      .  |  .   | 14 -0.174 -0.046 114.42 0.000 

     .**|  .   |      .  |* .   | 15 -0.205 0.082 117.12 0.000 

     .**|  .   |      . *|  .   | 16 -0.233 -0.075 120.81 0.000 
       
       

 

Πίνακας 5-3 Κορελλόγραμμα της μεταβλητής INV στα επίπεδα 

 

Επειδή το probability  του Q stat των Box Pearse είναι μικρότερο του 5% για όλες τις 

τάξεις αυτοσυσχέτισης, υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα. Η χρονική σειρά 

(μεταβλητή INV) δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα. 

 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα εξής: 

Οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες διότι σύμφωνα με τον έλεγχο των Box – Pierce 

που ακολουθεί την Χ
2
 κατανομή, τα κορελλογράμματα που προσδιορίζουν τον 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης βγαίνουν εκτός ορίων των διακεκομμένων γραμμών. Πρέπει 

να επισημάνουμε ότι ακόμα και μια μεταβλητή να μην είναι στάσιμη τότε επιβάλλεται η 

εξειδίκευση του υποδείγματος μας και η μετατροπή αυτής της μεταβλητής σε στάσιμη 

έτσι ώστε να πετύχουμε καλύτερη προβλεπτική ικανότητα. 
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5.6 Έλεγχος στασιμότητας στις πρώτες διαφορές (First Difference) 

 

    

Sample: 1980 2011      

Included observations: 31     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .  |****  |      .  |****  | 1 0.569 0.569 11.032 0.001 

     .  |* .   |      .**|  .   | 2 0.184 -0.206 12.228 0.002 

     . *|  .   |      . *|  .   | 3 -0.120 -0.199 12.750 0.005 

     . *|  .   |      .  |  .   | 4 -0.191 0.018 14.139 0.007 

     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.190 -0.073 15.554 0.008 

     . *|  .   |      .  |  .   | 6 -0.144 -0.054 16.405 0.012 

     . *|  .   |      .  |  .   | 7 -0.072 0.012 16.626 0.020 

     .  |  .   |      . *|  .   | 8 -0.055 -0.082 16.760 0.033 

     . *|  .   |      . *|  .   | 9 -0.121 -0.157 17.446 0.042 

     . *|  .   |      .  |  .   | 10 -0.160 -0.053 18.687 0.044 

     . *|  .   |      . *|  .   | 11 -0.158 -0.066 19.956 0.046 

     .  |  .   |      .  |  .   | 12 -0.048 0.041 20.083 0.066 

     . *|  .   |      .**|  .   | 13 -0.085 -0.223 20.492 0.084 

     . *|  .   |      . *|  .   | 14 -0.114 -0.107 21.271 0.095 

     .  |  .   |      .  |**.   | 15 0.030 0.215 21.330 0.127 

     .  |* .   |      .  |  .   | 16 0.185 0.057 23.669 0.097 
       
       

 

Πίνακας 5-4 Κορελλόγραμμα της μεταβλητής GDP στις πρώτες διαφορές 

 

 

    

Sample: 1980 2011      

Included observations: 32     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .  |******|      .  |******| 1 0.850 0.850 25.368 0.000 

     .  |***** |      .  |  .   | 2 0.716 -0.026 43.942 0.000 

     .  |***** |      .  |* .   | 3 0.627 0.089 58.686 0.000 

     .  |****  |      . *|  .   | 4 0.517 -0.120 69.070 0.000 

     .  |***   |      .  |  .   | 5 0.423 0.006 76.294 0.000 

     .  |**.   |      .  |  .   | 6 0.347 -0.019 81.334 0.000 

     .  |**.   |      . *|  .   | 7 0.256 -0.089 84.181 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 8 0.177 -0.020 85.606 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 9 0.126 0.020 86.358 0.000 

     .  |* .   |      .  |  .   | 10 0.084 0.009 86.711 0.000 

     .  |  .   |      . *|  .   | 11 0.008 -0.158 86.714 0.000 

     . *|  .   |      . *|  .   | 12 -0.084 -0.140 87.097 0.000 

     . *|  .   |      .  |  .   | 13 -0.152 -0.029 88.415 0.000 

     .**|  .   |      . *|  .   | 14 -0.238 -0.146 91.826 0.000 

     .**|  .   |      .  |  .   | 15 -0.310 -0.046 97.958 0.000 

     ***|  .   |      .  |  .   | 16 -0.346 -0.005 106.09 0.000 
       
       

 

Πίνακας 5-5 Κορελλόγραμμα της μεταβλητής EXP στις πρώτες διαφορές 
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Sample: 1980 2011      

Included observations: 31     
       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

     .  |**.   |      .  |**.   | 1 0.327 0.327 3.6495 0.056 

     .  |  .   |      . *|  .   | 2 -0.054 -0.180 3.7509 0.153 

     .  |* .   |      .  |* .   | 3 0.096 0.203 4.0889 0.252 

     .  |  .   |      . *|  .   | 4 0.002 -0.144 4.0889 0.394 

     . *|  .   |      . *|  .   | 5 -0.192 -0.127 5.5464 0.353 

     . *|  .   |      . *|  .   | 6 -0.158 -0.074 6.5729 0.362 

     .**|  .   |      .**|  .   | 7 -0.276 -0.291 9.8100 0.200 

     ***|  .   |      .**|  .   | 8 -0.424 -0.281 17.792 0.023 

     ***|  .   |      .**|  .   | 9 -0.375 -0.319 24.325 0.004 

     .  |  .   |      .  |  .   | 10 -0.024 0.074 24.352 0.007 

     .  |  .   |      .**|  .   | 11 -0.028 -0.225 24.391 0.011 

     .  |  .   |      .  |  .   | 12 -0.039 -0.034 24.472 0.018 

     .  |**.   |      .  |* .   | 13 0.231 0.074 27.495 0.011 

     .  |* .   |      .**|  .   | 14 0.110 -0.330 28.227 0.013 

     .  |  .   |      .  |  .   | 15 0.059 -0.026 28.452 0.019 

     .  |**.   |      . *|  .   | 16 0.284 -0.144 33.964 0.005 
       
       

 

Πίνακας 5-6 Κορελλόγραμμα της μεταβλητής INV στις πρώτες διαφορές 

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι:  

 Οι μεταβλητές μας με μια χρονική υστέρηση δεν είναι και πάλι στάσιμες διότι  

σύμφωνα με τον έλεγχο των Box – Pierce που ακολουθεί την Χ
2
 κατανομή, τα 

κορελλογράμματα που προσδιορίζουν τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης βγαίνουν και 

πάλι εκτός ορίων των διακεκομμένων γραμμών. Συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσω στις 

σύγχρονες μεθόδους ελέγχου της στασιμότητας δηλαδή στον επαυξημένο έλεγχο των 

Dickey – Fuller και των Phillips – Perron που εξετάζουμε στη συνέχεια. 

 

 

5.7 Έλεγχος στασιμότητας με την μοναδιαία ρίζα 

 

 Μέχρι τώρα σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαμε μερικούς ελέγχους 

στασιμότητας των χρονικών σειρών με την μέθοδο των γραφικών παραστάσεων και τη 

μέθοδο των συντελεστών αυτοσυσχέτισης. Τόσο οι γραφικές παραστάσεις όσο και η 
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διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης δεν είναι αξιόπιστες. Για το λόγο 

χρησιμοποιούμε την διαδικασία μοναδιαίων ριζών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείτε 

κυρίως στους ελέγχους στασιμότητας με μοναδιαία ρίζα είναι αυτή των Dickey-Fuller 

(DF). Παρόλα αυτά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον επαυξημένο έλεγχο των  Dickey-

Fuller (ADF) και τον έλεγχο των Phillips – Perron (PP). Με τον όρο μοναδιαία ρίζα στις 

μακροοικονομικές σειρές εννοούμε ότι κάποια ρίζα του πολυωνύμου f(x) = 1 - ρ1x - ρ2x2 

- ρ3x3 - ..........- ρnxn = 0 ισούται με τη μονάδα, βρίσκεται δηλαδή πάνω στο μοναδιαίο 

κύκλο. Στην περίπτωση αυτή κάθε εξωγενής μεταβολή πάνω σε μια ενδογενή 

μακροοικονομική μεταβλητή μπορεί να έχει μόνιμη επίδραση σ’ αυτή. Αυτό το 

αποτέλεσμα μπορούμε να το λάβουμε από ένα  αυτοπαλινδρομούμενο υπόδειγμα πρώτης 

τάξης (first order autoregressive model) AR(1) με συντελεστή αυτοσυσχέτισης κοντά 

στη μονάδα και το λευκό θόρυβο ut να παίζει το ρόλο της τυχαίας μεταβλητής.  

 

Yt = ρY t-1 + ut 

 

όπου ut η διαδικασία λευκού θορύβου (white noise) με μέσο μηδέν και σταθερή 

διακύμανση. 

Σ’ αυτό το αυτοπαλινδρομούμενο έχει αποδειχθεί ότι ο εκτιμητής ρ είναι 

μεροληπτικός και υποεκτιμά την παράμετρο ρ. Στην περίπτωση όμως για ρ < 1 ο 

εκτιμητής είναι συνεπής. Στην περίπτωση που ο συντελεστής αυτοπαλινδρόμησης 

ισούται με μονάδα (ρ = 1) έχει δηλαδή μοναδιαία ρίζα (unit root) το υπόδειγμα είναι μια 

διαδικασία μη στατική. Τότε η παραπάνω συνάρτηση γράφεται: 

 

Yt = Yt-1 + ut 

 

 

Η συνάρτηση αυτή λέγεται τυχαίος περίπατος (random walk) και η χρονική σειρά 

χαρακτηρίζεται ως μη στάσιμη. . Στην περίπτωση που ο συντελεστής παλινδρόμησης 

είναι μικρότερος της μονάδος ρ < 1 το υπόδειγμα είναι μια διαδικασία στάσιμη. Άρα 

έχουμε τις δύο παρακάτω υποθέσεις: 

 

 Ηο: ρ = 1 η διαδικασία Yt είναι μη στάσιμη (υπάρχει μοναδιαία ρίζα). 

 Ηα: ρ < 1   η διαδικασία Yt είναι στάσιμη (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα). 

 

Στην περίπτωση που ισχύει η Η0 δηλαδή έχουμε μοναδιαία ρίζα τότε έχουμε τη 

διαδικασία του τυχαίου περιπάτου, δηλαδή έχουμε μία μη στάσιμη διαδικασία. 
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5.7.1 Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller 

 

Ο επαυξημένος έλεγχος των  Dickey – Fuller (1979) είναι στην ουσία ίδιος με τον 

απλό έλεγχο των  Dickey – Fuller. Η διαφορά είναι ότι στον έλεγχο των Dickey – Fuller 

(DF) και στα τρία υποδείγματα που περιέχει  κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός 

όρος et είναι μια ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Αν ο όρος et δεν είναι ανεξάρτητος 

λόγω πιθανών συσχετίσεων στη χρονική σειρά, τότε χρησιμοποιούμε τον επαυξημένο 

έλεγχο των Dickey - Fuller (Augmented Dickey - Fuller test) ο οποίος είναι ένας 

τροποποιημένος έλεγχος των DF. Με άλλα λόγια ο προηγούμενος έλεγχος των Dickey – 

Fuller (DF) ήταν ο έλεγχος για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε ένα αυτοπαλίνδρομο 

υπόδειγμα πρώτης τάξης AR(1). Οι δυο υποθέσεις του ελέγχου των Dickey – Fuller 

είναι: 

Η0 : δ2 = 0 (υπάρχει μοναδιαία ρίζα, άρα η χρονική σειρά δεν είναι στάσιμη) 

Η1 : δ2 < 0 (δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, άρα η χρονική σειρά είναι στάσιμη) 

 

Τα τρία υποδείγματα του επαυξημένου ελέγχου (ADF) είναι: 

 

0 1 2 1 1
1

0 2 1 1
1

2 1 1
1

p

t t t t t t
i

p

t t t t t
i

p

t t t t t
i

e

e

e

        (5.4) 

Όπου: 

Xt : ο λογάριθμος όλων των μεταβλητών του υποδείγματος στο χρόνο t 

ΔΧt-i : εκφράζει τις πρώτες διαφορές με k χρονικές υστερήσεις 

i : είναι 1,2,...........ρ ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων. 

δ0, δ1, δ2 : συντελεστές προς εκτίμηση 

           et : σφάλματα 
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Οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται και πάλι με τη στατιστική  t-statistic  

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.  

Για να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο κατάλληλος αριθμός των χρονικών 

υστερήσεων χρησιμοποιούμε τα κριτήρια των Akaike (AIC 1973) και Schwarz (SCH 

1978). Επιπλέον το κριτήριο του Akaike χρησιμοποιείτε σε μικρά δείγματα (n<50) και 

το κριτήριο του Schwarz σε μεγαλύτερα δείγματα (n>50). Εναλλακτικά ο Hall (1994) 

και οι Ng και Perron (1995) πρότειναν να ακολουθηθεί μια προσέγγιση από το γενικό 

στο ειδικό για τον καθορισμό του άριστου αριθμού των υστερήσεων. Η τελευταία 

μεθοδολογία έχει ως εξής: από ένα μέγιστο αριθμό υστερήσεων που βρίσκεται από τον 

αριθμό και τη συχνότητα των δεδομένων εξετάζεται αν ο τελευταίος όρος είναι 

στατιστικά σημαντικός. Αν δεν είναι στατιστικά σημαντικός επανεξετάζεται 

χρησιμοποιώντας k-1 υστερήσεις. Ο έλεγχος φαίνεται μέχρις ότου να βρεθεί στατιστικά 

σημαντικός όρος. 

Η μεθοδολογία είναι η εξής: Αρχικά για κάθε μια μεταβλητή του υποδείγματος 

θα τρέξουμε το υπόδειγμα με τις τρεις μορφές των εξισώσεων των Dickey – Fuller. Στη 

συνέχεια θα εξετάσουμε αν τα κατάλοιπα παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτης ή  

δεύτερης τάξης. 

 

5.7.2 Έλεγχος των Phillips-Perron 

  

 Η μεθοδολογία των Phillips – Perron (1998) αντιμετωπίζει μια πιθανή μη 

τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την t κατανομή με τη βοήθεια μη 

παραμετρικών μεθόδων. Η τροποποίηση αυτή στην κατανομή t λαμβάνει υπόψη της 

τόσο την αυτοσυσχέτιση μιας άγνωστης τάξης στα κατάλοιπα, όσο και την 

ετεροσκεδαστικότητα. Με άλλα λόγια μεθοδολογία των Phillips – Perron για να 

διορθώσουν το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης διόρθωσαν το στατιστικό t του 

συντελεστή δ2 της μεταβλητής Χt-1 της εξίσωσης με σταθερά και τάση του Dickey – 

Fuller  .     

Το στατιστικό των Phillips – Perron (PP) ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική 

κατανομή με το στατιστικό των Dickey – Fuller, άρα για τον έλεγχο των Phillips – 
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Perron ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές με αυτές  που ισχύουν στους ελέγχους των Dickey 

– Fuller. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ενώ για τον  έλεγχο των Dickey – Fuller 

βρίσκουμε τον κατάλληλο αριθμό των όρων για της διαφορές της εξαρτημένης 

μεταβλητής, ενώ στον έλεγχο των Phillips – Perron πρέπει να οριστεί η υστέρηση p της 

διόρθωσης των Newey – West (1994) που αναφέρεται στον αριθμό των περιόδων της 

αυτοσυσχέτισης.  

Οι έλεγχου ADF και PP είναι σχεδόν ισοδύναμοι αλλά μπορούν να διαφέρουν 

ασυμπτωτικά σε πεπερασμένα δείγματα και αυτό εξαιτίας της διαφορετικότητας 

επίλυσης της αυτοσυσχέτισης. Ο Schwert (1989) έδειξε ότι αν το ΔΥt ακολουθεί ένα 

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων (ARMA) με αρνητικό και μεγάλο το ΜΑ 

τότε υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις στο εύρος του ελέγχου με πιο αξιόπιστο έλεγχο 

αυτόν του ADF αντί των PP. 

Ακόμα υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι στασιμότητας όπως αυτός των Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt και Shin (1992) γνωστός και ως KPSS που χρησιμοποιείται για την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων ADF και PP και έχει ως μηδενική 

υπόθεση την ύπαρξη στασιμότητας σε αντίθεση με τους άλλους δυο ελέγχους. Δυο 

χρονιά αργότερα οι Leybourne και McCabe (1994) ανέπτυξαν ένα τροποποιημένο έλεγχο 

KPSS που θεωρείται ότι έχει καλύτερη δύναμη και εύρος από τον αρχικό έλεγχο KPSS.   

 

5.7.3 Αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας των Dickey – Fuller  

και των Phillips – Perron 

 

Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους των Dickey – Fuller  και των Phillips – 

Perron φαίνονται στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα όπου οι ελάχιστες τιμές των 

κριτηρίων του  Akaike (1973) (AIC) και του Schwartz (1978) (SIC) έδωσαν την 

καλύτερη δομή των ADF εξισώσεων. 

 

Πίνακας 5-7  Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας  των μεταβλητών του υποδείγματος  με τον 

επαυξημένο έλεγχο Dickey Fuller και Phillips Perron στα επίπεδα και στις πρώτες 

διαφορές. 
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Μεταβλητές ADF PP 

Επίπεδα Επίπεδα 

 NON C C,T NON C C,T 

GDP 1,82(1) -0,69(1) -2,39(1) 3.70[2] -0.13[2] -2.16[2] 

INV -0,09(1) -1,65(1) -2,82(1) 0.36[2] -1.16[2] -1.71[2] 

XPP 1,54(1) -0,96(1) -4,31(7) ** 1.23[2] -1.14[2] -2.00[2] 

 Πρώτες Διαφορές Πρώτες Διαφορές 

Δ GDP -2,05(0) ** -3,16(0) ** -3,06(0) -1.99[1]** -3.17[2]** -3.05[2] 

Δ INV -2,64(0) *** -2,65(0) * -2,68(0) -2.66[3]*** -2.61[4]* -2.59[4] 

Δ XPP  -3,33(0) *** -3,50(0) ** -3,38(0) * -3.38[1]*** -3.56[1]*** -3.30[2]* 

NON: η εξίσωση του Dickey – Fuller χωρίς σταθερά και χωρίς τάση C: η εξίσωση του Dickey – Fuller με σταθερά και 

χωρίς τάση C,T: η εξίσωση του Dickey – Fuller με σταθερά και με τάση ADF: Επαυξημένος Έλεγχος του Dickey-

Fuller GDP, INV, XPP: οι μεταβλητές του υποδείγματος στα επίπεδα ΔGDP,Δ INV, ΔXPP: οι μεταβλητές του 

υποδείγματος στις πρώτες διαφορές ( ) : χρονικές υστερήσεις στον έλεγχο Dickey – Fuller [ ] : χρονικές υστερήσεις 

στον έλεγχο Phillips – Perron *: επίπεδο σημαντικότητας 10% **: επίπεδο σημαντικότητας 5% ***: επίπεδο 

σημαντικότητας 1% 

 

Τα κρίσιμα σημεία τα παίρνουμε από τον πίνακα του Mc Kinnon. Στο PP τα κρίσιμα 

σημεία τα παίρνουμε από το κριτήριο New West.   

Σε παλαιότερα έτη χρησιμοποιούσαν τις κριτικές τιμές των Enge Granger (1987) 

όπου με την χρήση προσομοιώσεων Monte Carlo κατασκεύασαν αυτές τις τιμές. 

Αργότερα βέβαια αυτές οι τιμές βελτιώθηκαν από τους Engle και Yoo (1987) για την 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης σε περισσότερες από δυο μεταβλητές και τέλος ο McKinnon 

(1991) πρότεινε εκ νέου τιμές οι οποίες είναι αυτές που χρησιμοποιούμε ακόμα και 

σήμερα. 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

Οι μεταβλητές του υποδείγματος δεν είναι στάσιμες στα επίπεδα αλλά στις πρώτες 

διαφορές Ι(1). Άρα αφού βρήκαμε ότι και οι τρεις μεταβλητές μας είναι στάσιμες στις 1
ες

 

διαφορές μπορούμε να προχωρήσουμε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης. 

 

 

5.8 Συμπεράσματα 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήσαμε ελέγχους για την ύπαρξη μοναδιαίας 

ρίζας (unit root) για τις τρεις μεταβλητές του υποδείγματος : 

 με γραφικές παραστάσεις 

 με συντελεστές αυτοσυσχέτισης 
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 με τη μέθοδο του επαυξημένου Dickey – Fuller 

 με τον έλεγχο των Phillips – Perron 

 

Όσον αφορά τους ελέγχους με γραφικές παραστάσεις παρατηρήσαμε ότι καμία 

από τις χρονικές σειρές ( μεταβλητές) δεν είναι στάσιμη. 

Όσον αφορά τα κορελλογράμματα κάναμε έλεγχο στασιμότητας σε κάθε χρονική 

σειρά στα επίπεδα της και διαπιστώσαμε ότι καμία δεν ήταν στάσιμη. Έτσι κάναμε 

έλεγχο των χρονικών σειρών στις πρώτες τους διαφορές όπου και πάλι διαπιστώσαμε ότι 

καμία δεν είναι στάσιμη στις πρώτες διαφορές. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι οι δυο 

πρώτοι τρόποι ελέγχου στασιμότητας δεν είναι τόσο αξιόπιστοι. Έτσι προχωρήσαμε σε 

πιο αξιόπιστους ελέγχους. 

Ο έλεγχος των Dickey – Fuller (DF) έδειξε ότι οι χρονικές σειρές δεν είναι 

στάσιμες στα επίπεδα. Στη συνέχεια κάναμε και πάλι τον έλεγχο στις πρώτες διαφορές 

και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και οι τρεις χρονικές σειρές είναι στάσιμες στις 

πρώτες διαφορές. 

Ο έλεγχος των Phillips - Perron (PP) έδειξε ότι οι χρονικές σειρές δεν είναι 

στάσιμες στα επίπεδα. Στη συνέχεια κάναμε και πάλι τον έλεγχο στις πρώτες διαφορές 

και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και οι τρεις χρονικές σειρές είναι στάσιμες στις 

πρώτες διαφορές. 

Το πιο σημαντικό βήμα που κάναμε είναι ότι εξασφαλίσαμε ότι υπάρχει 

στασιμότητα και στις τρεις μεταβλητές μας με αξιόπιστους ελέγχους. Αυτό μας ανοίγει 

νέες «πόρτες» στο να πραγματοποιήσουμε μια σειρά από άλλους ελέγχους όπως ο 

έλεγχος για την ύπαρξη μακροχρόνιας η βραχυχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών 

και ο έλεγχος αιτιότητας μεταξύ των τριών μεταβλητών. Συγκεκριμένα, επειδή οι 

μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες 1ης τάξης δηλαδή στάσιμες στις πρώτες διαφορές 

μπορώ να προχωρήσω στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. Αυτό θα είναι και το 

αντικείμενο μελέτης του επόμενου κεφαλαίου. 
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6  Συνολοκλήρωση των Engel-Granger 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται 

σε ένα υπόδειγμα, δεν προέρχονται από στάσιμες χρονικές σειρές έχουμε το πρόβλημα 

της κίβδηλης παλινδρόμησης. Το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης μπορεί επίσης 

να συμβεί όταν δύο χρονικές σειρές σε μια παλινδρόμηση έχουν σε μεγάλο βαθμό υψηλή 

συσχέτιση, ενώ δεν έχουν καμιά πραγματική σχέση μεταξύ τους. Η υψηλή συσχέτιση 

οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις δύο χρονικές σειρές (Granger and 

Newbold 1974). Στις περιπτώσεις αυτές έχει προταθεί να χρησιμοποιούνται οι πρώτες 

διαφορές και όχι τα επίπεδα των χρονικών σειρών. Τις περισσότερες φορές, αυτό που 

ενδιαφέρει τους ερευνητές είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις ανάμεσα στα επίπεδα των 

χρονικών σειρών, και όχι στις διαφορές τους, όπου οι χρονικές σειρές αναφέρονται σε 

βραχυχρόνιες καταστάσεις για το φαινόμενο που ερευνούν. 

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισμός της τάξης 

ολοκλήρωσης ενός γραμμικού συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων χρονικών σειρών, όπως 

είδαμε και στην προηγούμενη ανάλυση της στασιμότητας. Πάνω στην ιδέα αυτή της 

ολοκλήρωσης βασίζεται η έννοια των συνολοκληρωμένων διαδικασιών. Επομένως αν οι 

χρονικές σειρές (μεταβλητές) είναι μη στάσιμες στα επίπεδά τους, μπορούν να 

ολοκληρωθούν με βαθμό ολοκλήρωσης 1 όταν οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιμες. 

Οι μεταβλητές αυτές μπορούν επίσης να συνολοκληρωθούν αν υπάρχει ένας ή 

περισσότεροι γραμμικοί συνδυασμοί μεταξύ των μεταβλητών που να είναι στάσιμοι. Αν 

οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει μια σταθερή μακρο - πρόθεσμη 

γραμμική σχέση μεταξύ τους. 

 Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών σειρών λέμε ότι είναι συνολοκληρωμένο (co 

integrated) αν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός των χρονικών αυτών σειρών ο 

οποίος είναι στάσιμος, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνδυασμός αυτός δεν παρουσιάζει 

μία στοχαστική τάση. 
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Ο γραμμικός αυτός συνδυασμός των χρονικών σειρών ονομάζεται εξίσωση 

συνολοκλήρωσης. Η εξίσωση αυτή παριστά την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που 

υπάρχει μεταξύ των χρονικών αυτών σειρών. Η οικονομική θεωρία ασχολείται με την 

εξέταση της αλληλεπίδρασης και των αιτιωδών σχέσεων μεταξύ αυτών των οικονομικών 

μεταβλητών, καθώς και με την εξέταση της διαχρονικής συγκριτικής εξέλιξής τους. Οι 

οικονομικές μεταβλητές μπορεί να έχουν μια ανεξάρτητη πορεία μεταξύ τους σε 

βραχυχρόνιο επίπεδο (να είναι μη – στάσιμες) μπορεί όμως να υπάρχουν και κοινές 

μακροχρόνιες πορείες (αν είναι συνολοκληρωμένες) που αυτές πρέπει να τις λαμβάνουμε 

υπόψη μας μέσω της εξειδίκευσης της διόρθωσης σφάλματος Δύο ή περισσότερες 

χρονικές σειρές είναι δυνατόν να είναι συνολοκληρωμένες όταν είναι ολοκληρωμένες τις 

ίδιας τάξης. Η εξίσωση της συνολοκλήρωσης είναι: 

 

Yt = aXt + ut           (6.1) 

 

 Ο γραμμικός συνδυασμός των δύο αυτών μεταβλητών είναι στάσιμος είναι 

δηλαδή Ι(0). 

ut = Yt - aXt           (6.2) 

 

 Στην περίπτωση αυτή οι παλινδρομήσεις μεταξύ των μεταβλητών αυτών 

εκφράζονται σε πραγματικές τιμές και όχι σε διαφορές για να έχουν νόημα και δεν είναι 

πλασματικές αν και οι αρχικές τους μεταβλητές είναι μη στάσιμες. Επιπλέον ο Stock 

(1987) έδειξε ότι για μεγάλα δείγματα, ο εκτιμητής OLS είναι υπερσυνεπής δηλαδή και 

συνεπής και αποτελεσματικός σε αντίθεση με τους Banerjee, Dolando, Hendry και Smith 

(1986) που υποστήριξαν ότι η ιδιότητα της υπερσυνέπειας δεν ισχύει σε μικρά δείγματα 

και πως σε αυτή την περίπτωση ο ερευνητής πρέπει να προσέχει καλά όταν εφαρμόζει τη 

μεθοδολογία της συνολοκλήρωσης.  

Όπως θα δούμε παρακάτω ο έλεγχος συνολοκλήρωσης γίνεται με δυο τρόπους. 

Με τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Engel-Granger (1987) και τη μεθοδολογία του 

Johansen (1998). 
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6.2 Έλεγχος συνολοκλήρωσης του Engel-Granger  

 

 Η μέθοδος των Engle – Granger (1987) η οποία ονομάζεται και μέθοδος 

συνολοκλήρωσης βάσει των καταλοίπων στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας των 

κατάλοιπων. Για τον έλεγχο αυτό οι Engle – Granger πρότειναν τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1: Βρίσκουμε την τάξη ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών. · Αν η τάξη 

ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών είναι ίδια τότε συνεχίζουμε τη διαδικασία της 

συνολοκλήρωσης. · Αν η τάξη ολοκλήρωσης των δύο μεταβλητών δεν είναι ίδια τότε 

λέμε ότι δεν υπάρχει Συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε. Αν οι 

δύο μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης εκτιμούμε με τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση (εξίσωση συνολοκλήρωσης) για τη μακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας και αποθηκεύουμε τα κατάλοιπα από την παρακάτω εξίσωση. 

 

Yt = β0 + β1Xt + ut                   (6.3) 

 

Βήμα 2: Εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών για τη στασιμότητα των 

καταλοίπων (σφάλματα ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση: 

 

1

2 1 1
1

p

t t i t t
i

u u u e
           (6.4) 

 

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαμβάνει σταθερό όρο διότι τα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το μηδέν. Για 

τον έλεγχο της στασιμότητας των καταλοίπων οι Engle – Granger παρουσίασαν έναν 

πίνακα με κρίσιμες τιμές για τον έλεγχο αυτό διαφορετικό από αυτό με τα στατιστικά 

των ελέγχων των Dickey – Fuller. 

 Οι υποθέσεις που ελέγχουμε για την παραπάνω εξίσωση είναι οι παρακάτω: 

 

• Ηο: δ2 = 0 (όταν δεν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα δηλαδή δεν υπάρχει                                

Συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών) 

• Ηα: δ2 < 0 (όταν υπάρχει στασιμότητα στα κατάλοιπα δηλαδή υπάρχει  
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Συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών) 

 

Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν tδ
2
 < τ (κρίσιμη τιμή του πίνακα των         

Engle – Granger). 

 

Null Hypothesis: K has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.202907  0.0288 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(K)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

K(-1) -0.279676 0.126957 -2.202907 0.0360 

D(K(-1)) 0.506995 0.191643 2.645519 0.0132 
     
     

R-squared 0.200811     Mean dependent var 5.107813 

Adjusted R-squared 0.172269     S.D. dependent var 30.99577 

S.E. of regression 28.19987     Akaike info criterion 9.580852 

Sum squared resid 22266.51     Schwarz criterion 9.674265 

Log likelihood -141.7128     Hannan-Quinn criter. 9.610736 

Durbin-Watson stat 2.081537    
     

     

 

Πίνακας 6-1 Αποτελέσματα της παλινδρόμησης των καταλοίπων 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

i. Τα κατάλοιπα από την εξίσωση της παλινδρόμησης είναι στάσιμα στα 

επίπεδά τους διότι το probability  είναι 0.02 < 5% 

ii. Η στατιστική του Durbin – Watson έχει τιμή 2.08 > R
2
. Άρα δεν υπάρχει 

το πρόβλημα τις κίβδηλης παλινδρόμησης. 

iii. Υπάρχει μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. 
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6.3 Συμπεράσματα 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήσαμε την διαδικασία ελέγχου 

συνολοκλήρωσης για να βρούμε την ύπαρξη ή μη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των 

μεταβλητών μας με τον έλεγχο των Engel – Granger. Διαπιστώσαμε ότι τα κατάλοιπα 

είναι στάσιμα στα επίπεδά τους. Άρα οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες και 

συνεπώς υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Στο επόμενο 

κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη συνολοκλήρωση και τα υποδείγματα διανυσματικών 

αυτοπαλινδρομήσεων (var υποδείγματα) με τη μεθοδολογία του Johansen. 
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7  Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα 

 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Σε ένα υπόδειγμα με συνολοκληρωμένες μεταβλητές είναι δυνατόν να υπάρχουν 

περισσότερες από μία σχέση συνολοκλήρωσης. Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν ουσιαστικά 

το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. Η αναζήτηση των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης εξετάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία του Johansen (1988).  

Η μεθοδολογία του Johansen βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.  

 

 

7.2 Έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μεθοδολογία του Johansen 

 

Για να προχωρήσουμε στον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen είναι 

απαραίτητο να εκτιμηθεί ένα υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων 

(υπόδειγμα VAR). Το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι να καθοριστεί η τάξη του 

υποδείγματος VAR. Τα κριτήρια των Akaike και Schwartz μαζί με ένα σύνολο άλλων 

κριτηρίων χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τη βέλτιστη τάξη του υποδείγματος 

VAR. Αφού εκτιμηθεί λοιπόν το υπόδειγμα VAR χρησιμοποιούνται οι εκτιμημένοι 

συντελεστές για να εντοπιστεί ο ακριβής αριθμός των ανεξάρτητων συνολοκληρωμένων 

διανυσμάτων. Χωρίς να εμβαθύνουνε περισσότερο σε θέματα οικονομετρίας, με βάση το 

εκτιμημένο υπόδειγμα υπολογίζονται οι τιμές από δύο στατιστικές ελέγχου, η τιμή της 

στατιστικής του ίχνους και η τιμή της στατιστικής της μέγιστης ιδιοτιμής. Με βάση τις 

τιμές των στατιστικών αυτών και την κατανομή Χ
2
 γίνεται έλεγχος για την αποδοχή ή 

την απόρριψη των παρακάτω υποθέσεων. Η διαδικασία των υποθέσεων της 

συνολοκλήρωσης γίνεται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία προσέγγισης της μέγιστης 

πιθανοφάνειας του Johansen (1998), Johansen and Juselious (1990, 1992). 

 

Η0: ακ = 0 Υπάρχουν το πολύ h διανύσματα συνολοκλήρωσης 

Ηα: ακ ≠ 0 Υπάρχουν περισσότερα από h διανύσματα συν/σης 
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Το επόμενο βήμα στη τεχνική του Johansen είναι η εύρεση του αριθμού των 

διανυσμάτων συνολοκλήρωσης r. Ελέγχεται η μηδενική υπόθεση r=0 έναντι της 

εναλλακτικής r≥1. Αν η μηδενική υπόθεση γίνει αποδεκτή τότε δεν υπάρχει 

συνολοκλήρωση, οπότε οι εξεταζόμενες μεταβλητές δεν εμφανίζουν κοινή μακροχρόνια 

πορεία. Αν απορριφθεί η μηδενική υπόθεση, ο έλεγχος συνεχίζεται με την εξέταση της 

υπόθεσης r=1έναντι της r≥2 και ούτω καθεξής, προκειμένου να βρεθεί ο ακριβής 

αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. Ο έλεγχος σημαντικότητας βασίζεται στον 

έλεγχο του ίχνους, λtrace LR. Όταν το λtrace άσκησης είναι μεγαλύτερο από το λtrace 

πίνακα . τότε αποδεχόμαστε την ανάλογη εναλλακτική υπόθεση. Αρχικά διαμορφώνουμε 

το VAR υπόδειγμα και επιλέγουμε την τάξη του, χρησιμοποιώντας ένα κοινό δείγμα των 

μεταβλητών στα αρχικά τους επίπεδα για κατάλληλες συγκρίσεις (Κάτος 2004). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σωστή τάξη εξετάζουμε τα στατιστικά του ελέγχου του 

Johansen. Υπό το φως αυτών των στατιστικών καταλήγουμε σε συμπεράσματα για τις 

σχέσεις συνολοκλήρωσης που υφίστανται ανάμεσα στις μεταβλητές.  

 

7.3 Έλεγχος τάξης του υποδείγματος 

 

Αρχικά θα κάνουμε έλεγχο της τάξης του υποδείγματος: 

 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: GDP INVV XPP     

Exogenous variables: C      

     

Sample: 1980 2011      

Included observations: 30     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0 -545.9036 NA   1.57e+12  36.59357  36.73369  36.63840 

1 -408.4822  238.1970  3.01e+08  28.03215  28.59263  28.21145 

2 -390.2934   27.88959*   1.67e+08*   27.41956*   28.40040*   27.73334* 
       
       

 * 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 7-1 Έλεγχος τάξης του υποδείγματος 
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 Vector Autoregression Estimates  

   

 Sample (adjusted): 1982 2011  

 Included observations: 30 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    
 GDP INVV XPP 
    
    

GDP(-1)  0.139098 -70.23722 -0.009763 

  (0.37435)  (35.4580)  (0.03722) 

 [ 0.37157] [-1.98085] [-0.26227] 

    

GDP(-2)  0.973088  83.53301  0.028901 

  (0.37448)  (35.4703)  (0.03724) 

 [ 2.59849] [ 2.35502] [ 0.77616] 

    

INVV(-1)  0.014455  2.180282 -0.000134 

  (0.00402)  (0.38106)  (0.00040) 

 [ 3.59301] [ 5.72158] [-0.33397] 

    

INVV(-2) -0.018010 -1.629495 -0.000291 

  (0.00424)  (0.40120)  (0.00042) 

 [-4.25196] [-4.06152] [-0.69202] 

    

XPP(-1) -2.353718 -332.7339  1.104329 

  (1.90665)  (180.595)  (0.18958) 

 [-1.23448] [-1.84243] [ 5.82505] 

    

XPP(-2)  3.731867  436.2006 -0.324547 

  (1.82599)  (172.954)  (0.18156) 

 [ 2.04375] [ 2.52206] [-1.78753] 

    

C -17.43741 -2436.369 -0.718374 

  (15.4497)  (1463.37)  (1.53620) 

 [-1.12866] [-1.66490] [-0.46763] 
    
    

 R-squared  0.996822  0.976666  0.934835 

 Adj. R-squared  0.995993  0.970579  0.917835 

 Sum sq. resids  3797.082  34065649  37.54083 

 S.E. equation  12.84876  1217.011  1.277580 

 F-statistic  1202.311  160.4471  54.99148 

 Log likelihood -115.1800 -251.7072 -45.93163 

 Akaike AIC  8.145334  17.24715  3.528775 

 Schwarz SC  8.472280  17.57409  3.855722 

 Mean dependent  772.3304  19225.02  22.97482 

 S.D. dependent  202.9726  7095.189  4.457024 
    
    

 Determinant resid covariance (dof adj.)  88901167  

 Determinant resid covariance  40061500  

 Log likelihood -390.2934  

 Akaike information criterion  27.41956  

 Schwarz criterion  28.40040  
    
    

 

Πίνακας 7-2 Εκτίμηση αυτοπαλίνδομων διανυσμάτων 
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Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ο άριστος αριθμός των 

χρονικών υστερήσεων είναι 2. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό βρίσκεται με τα κριτήρια των 

Akaike (AIC) και Schwartz. (SIC) Επομένως το var υπόδειγμα έχει την εξής μορφή: 

 

EXP = EXP(-1) EXP(-2) INV(-1)  INV(-2)  GDP(-1)  GDP(-2)                  (7.1) 

INV = INV(-1)  INV(-2)  EXP(-1) EXP(-2) GDP(-1)  GDP(-2)                   (7.2) 

GDP= GDP(-1) GDP(-2) EXP(-1) EXP(-2) INV(-1)  INV(-2)                     (7.3) 

 

 

   

Sample (adjusted): 1983 2011   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: GDP INVV XPP    

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.468908  31.65111  29.79707  0.0302 

At most 1  0.256151  13.29933  15.49471  0.1043 

At most 2 *  0.150137  4.717730  3.841466  0.0298 
     
     
 Trace test indicates 1 co integrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon- Haug - Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None  0.468908  18.35177  21.13162  0.1172 

At most 1  0.256151  8.581605  14.26460  0.3226 

At most 2 *  0.150137  4.717730  3.841466  0.0298 
     
     
 Max-eigenvalue test indicates no co integration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 
 
 

 

 

Πίνακας 7-3 Τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής του Johansen 
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 Ο παραπάνω πίνακας αναφέρεται στα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης 

ιδιοτιμής του johansen που μας δίνουν τον αριθμό των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων 

(συνολοκληρωμένες σχέσεις). 

 Ο έλεγχος της μέγιστης ιδιοτιμής ελέγχει διαδοχικά την μηδενική υπόθεση ότι 

υπάρχουν r διανύσματα συνολοκλήρωσης έναντι της εναλλακτικής ότι υπάρχουν r+1 

διανύσματα συνολοκλήρωσης. 

Ο έλεγχος του ίχνους ελέγχει διαδοχικά την υπόθεση ότι υπάρχουν το πολύ r 

διανύσματα. 

Στους παραπάνω δυο ελέγχους η διαδικασία σταματά όταν ξεκινώντας από το 

r=0 βρίσκεται το πρώτο αποτέλεσμα που είναι μη σημαντικό. Οι κριτικές τιμές των δυο 

παραπάνω στατιστικών δίνονται από τους Johansen (1998), Johansen and Juselious 

(1990) και Osterwald – Lenum (1992) και διαφέρουν ανάλογα εάν το υπόδειγμα VAR 

περιλαμβάνει σταθερό άρα ή τάση ή και τα δυο. Τέλος οι Cheung και Lai (1993) 

αναφέρουν ότι περισσότερο αξιόπιστος είναι ο έλεγχος του ίχνους από τον έλεγχο της 

μέγιστης ιδιοτιμής σε περιπτώσεις ύπαρξης ασυμμετρίας και λεπτοκύρτωσης. 

 Από τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα 

συνολοκληρωμένο διάνυσμα (διότι το probability στις 2 πρώτες σειρές  είναι μικρότερο 

του 5%).Το συνολοκληρωμένο διάνυσμα αυτό είναι αυτό που έχει τους περισσότερους 

συντελεστές στατιστικά σημαντικούς (δηλαδή το μεσαίο με τις επενδύσεις). Στο παρών 

υπόδειγμα έχει όλους τους συντελεστές στατιστικά σημαντικούς. Άρα υπάρχει 

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.  

 

7.4 Συμπεράσματα 

 

 Στο παρών κεφάλαιο εφαρμόσαμε τον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen. 

Από τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής του johansen που μας δίνουν 

τον αριθμό των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων (συνολοκληρωμένες σχέσεις) 

βρήκαμε ότι ο άριστος αριθμός χρονικών υστερήσεων είναι 2. Επομένως το var 

υπόδειγμα έχει την εξής μορφή: 

 

EXP = EXP(-1) EXP(-2) INV(-1)  INV(-2)  GDP(-1)  GDP(-2)                  (7.1) 

INV = INV(-1)  INV(-2)  EXP(-1) EXP(-2) GDP(-1)  GDP(-2)                   (7.2) 

GDP= GDP(-1) GDP(-2) EXP(-1) EXP(-2) INV(-1)  INV(-2)                     (7.3) 



 

59 

8  Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών 

 

8.1 Εισαγωγή 

  

 Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μεταβλητών. Αρχικά το ECM παρουσιάστηκε από τον Sargan (1964) και 

αργότερα επεκτάθηκε από τους Engel και Granger (1987) που έδειξαν  ότι αν δύο 

μεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια όμως οι μεταβλητές αυτές 

μπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας μεταξύ 

των δύο αυτών μεταβλητών μπορεί να διατυπωθεί με ένα υπόδειγμα που ονομάζεται 

υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλμα ισορροπίας (ανισορροπίας) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια με τη μακροχρόνια περίοδο. Η 

μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση αυτή λέγεται μηχανισμός διόρθωσης 

σφάλματος (Error Correction Μechanism ECM). Άρα η συνάρτηση που προκύπτει για 

να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 

ΔYt = lagged (ΔYt, ΔXt……) + λut-1+ et          (8.1) 

 

 όπου το ut-1 είναι το σφάλμα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρμογή ως 

προς τη μακροχρόνια ισορροπία. 

 λ -είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής και παίρνει αρνητικές τιμές 

και  συγκεκριμένα μέσα στο διάστημα  -1 < λ < 0 

 et είναι λευκός θόρυβος. 

 Δyt και Δxt είναι οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών Yt και Xt οι οποίες είναι 

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, ενώ το σφάλμα ισορροπίας ut είναι 

ολοκληρωμένο μηδενικής τάξης. Άρα μπορούμε να εκτιμήσουμε με τη μέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων την παραπάνω συνάρτηση. 
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 Ακόμα, για την βέλτιστη δυναμική εξειδίκευση του VECM (Vector Error 

Correction Model) έχει προταθεί η διαγραφή των μεταβλητών που είναι μη στατιστικά 

σημαντικές μέχρι να επιτευχθεί μια παλινδρόμηση όπου οι συντελεστές της να είναι 

στατιστικά σημαντικοί (Dritsakis, 2004) και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται δυο βασικές 

προϋποθέσεις: 

 Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής να είναι στατιστικά σημαντικός  

 Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής να είναι αρνητικός όπως αναφέραμε 

παραπάνω και συγκεκριμένα μέσα στο διάστημα -1 < λ < 0 

 

8.2 Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών μιας εξίσωσης 

 

Για να εξετάσουμε αν σε μια εξίσωση υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας θα 

τρέξουμε την αρχική μας παλινδρόμηση στις πρώτες διαφορές όπως και τα κατάλοιπα 

που έχουμε σώσει με 2 χρονικές υστερήσεις δηλαδή την  

Δyt =Δyt-1+Δyt-2+ Δxt-1+Δxt-2+λ ut-1+et                    (8.2) 

 

Dependent Variable: DGDP   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1983 2011   

Included observations: 29 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

DGDP(-1) 0.030431 0.385443 0.078950 0.9378 

DGDP(-2) 0.885821 0.374930 2.362630 0.0274 

DXPP(-1) -0.531359 2.819407 -0.188465 0.8522 

DXPP(-2) 1.589171 2.839293 0.559707 0.5813 

DINVV(-1) 0.009554 0.005255 1.818100 0.0827 

DINVV(-2) -0.011287 0.005596 -2.017003 0.0561 

K(-1) 0.011892 0.138932 0.085598 0.9326 
     
     

R-squared 0.304075     Mean dependent var 19.49148 

Adjusted R-squared 0.114277     S.D. dependent var 19.18365 

S.E. of regression 18.05427     Akaike info criterion 8.831147 

Sum squared resid 7171.049     Schwarz criterion 9.161184 

Log likelihood -121.0516     Hannan-Quinn criter. 8.934511 

Durbin-Watson stat 2.319698    
     
     

Πίνακας 8-1 Εκτιμήσεις των συντελεστών για βραχυχρόνιες σχέσεις μέσω των 

υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος 
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Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας θα πρέπει ο συντελεστής των 

καταλοίπων να είναι και αρνητικός αλλά και στατιστικά σημαντικός .Επειδή ο 

συντελεστής των καταλοίπων Κ(-1) δεν είναι ούτε αρνητικός ούτε στατιστικά 

σημαντικός. Άρα δεν υπάρχει  βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.  

 

8.3 Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών ενός συνόλου εξισώσεων (σύστημα 

var) 

 

Το υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR) είναι ένα σύστημα 

εξισώσεων όπου όλες οι μεταβλητές είναι ενδογενείς και καθεμιά απ’ αυτές 

προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούμενων τιμών όλων των υπόλοιπων 

μεταβλητών του συστήματος. Μία χαρακτηριστική ιδιότητα του VAR υποδείγματος 

είναι ότι όλες οι ενδογενείς του μεταβλητές εκφράζονται μόνον ως προς τις ενδογενείς 

με χρονική υστέρηση μεταβλητές του. Ο αριθμός των προηγούμενων τιμών, δηλαδή ο 

αριθμός των χρονικών υστερήσεων προσδιορίζεται από το ίδιο το σύστημα. Ένα 

υπόδειγμα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων είναι πρώτης τάξης, όταν η τιμή της 

μεγαλύτερης υστέρηση των μεταβλητών του ισούται με ένα, οπότε και σημειώνεται με 

VAR(1). Γενικά ένα υπόδειγμα αυτοπαλινδρομήσεων είναι k τάξης όταν η μεγαλύτερη 

υστέρηση των μεταβλητών του ισούται με k χρονικές υστερήσεις, και σημειώνεται ως 

VAR(k). 

 

 Vector Error Correction Estimates  

  

 Sample (adjusted): 1983 2011  

 Included observations: 29 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    

Co integrating Eq:  CointEq1   
    
    

GDP(-1)  1.000000   

    

INVV(-1) -0.029302   

  (0.00209)   

 [-14.0350]   

    

XPP(-1)  3.810507   

  (3.36192)   

 [ 1.13343]   
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C -289.4575   
    
    

Error Correction: D(GDP) D(INVV) D(XPP) 
    
    

CointEq1  0.252541  27.11124  0.010559 

  (0.06950)  (6.31731)  (0.00821) 

 [ 3.63353] [ 4.29158] [ 1.28662] 

    

D(GDP(-1)) -1.143280 -115.2308 -0.035233 

  (0.35606)  (32.3636)  (0.04204) 

 [-3.21088] [-3.56050] [-0.83802] 

    

D(GDP(-2)) -0.711858 -96.45079 -0.029579 

  (0.39954)  (36.3151)  (0.04718) 

 [-1.78170] [-2.65594] [-0.62697] 

    

D(INVV(-1))  0.018129  1.775493  4.15E-06 

  (0.00375)  (0.34061)  (0.00044) 

 [ 4.83778] [ 5.21268] [ 0.00938] 

    

D(INVV(-2))  0.012531  1.432360  0.000490 

  (0.00580)  (0.52687)  (0.00068) 

 [ 2.16172] [ 2.71865] [ 0.71661] 

    

D(XPP(-1)) -2.528681 -411.3054  0.341053 

  (1.94443)  (176.734)  (0.22960) 

 [-1.30047] [-2.32725] [ 1.48545] 

    

D(XPP(-2)) -2.771985 -223.3852 -0.259750 

  (2.05908)  (187.155)  (0.24313) 

 [-1.34623] [-1.19358] [-1.06835] 

    

C  43.21345  3264.487  1.428689 

  (8.76531)  (796.703)  (1.03499) 

 [ 4.93005] [ 4.09749] [ 1.38038] 
    
    

 R-squared  0.693803  0.721090  0.380129 

 Adj. R-squared  0.591737  0.628120  0.173506 

 Sum sq. resids  3155.163  26066323  43.99085 

 S.E. equation  12.25748  1114.116  1.447343 

 F-statistic  6.797600  7.756163  1.839718 

 Log likelihood -109.1470 -239.9277 -47.19116 

 Akaike AIC  8.079101  17.09846  3.806287 

 Schwarz SC  8.456286  17.47565  4.183472 

 Mean dependent  19.49148  410.4597  0.443241 

 S.D. dependent  19.18365  1826.960  1.592031 
    
    

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.17E+08  

 Determinant resid covariance  44426299  

 Log likelihood -378.7831  

 Akaike information criterion  27.98504  

 Schwarz criterion  29.25804  
    
    

Πίνακας 8-2 Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών 
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8.4 Συμπεράσματα 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο αναφερθήκαμε στο υπόδειγμα διόρθωσης λάθών και 

εξετάσαμε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος 

μας. Όπως αναφέραμε και παραπάνω για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας θα 

πρέπει ο συντελεστής των καταλοίπων να είναι και αρνητικός αλλά και στατιστικά 

σημαντικός .Επειδή ο συντελεστής των καταλοίπων Κ(-1) δεν είναι ούτε αρνητικός ούτε 

στατιστικά σημαντικός δεν υπάρχει  βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας.  
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9  Αιτιότητα 

 

9.1 Έννοιες, ορισμοί 

 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός 

υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία 

άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην οικονομική επιστήμη μία τέτοια σχέση είναι 

σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό στα οικονομικά 

πολλές φορές θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένη μία συγκεκριμένη σχέση αιτίου και 

αποτελέσματος προκειμένου να εφαρμόσου με τις κλασικές οικονομετρικές μεθόδους 

εκτίμησης ενός υποδείγματος. 

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η 

μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά  της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν 

πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε στο 

ερώτημα αυτό είναι να παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Υ πάνω στη Χ χρησιμοποιώντας 

τα δεδομένα που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική σημαντικότητα του συντελεστή 

Χ. Η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών δεν αποτέλεσε καμία 

περίπτωση και απόδειξη ότι υπάρχει μία σχέση αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών που 

μελετάμε. Τα προβλήματα με τις φαινομενικές (νόθες) συσχετίσεις παρουσιάζονται πολύ 

συχνά ακόμη και σε δυναμικά υποδείγματα. 

 

 

9.2 Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger 

 

Η διαδικασία ελέγχου για τον εντοπισμό της κατεύθυνσης της αιτιότητας 

ανάμεσα στις μεταβλητές Χt και Υt βασίζεται στο υπόδειγμα VAR(k) όπου: 

 

 Yt = α10 + Σα1j Xt − j + Σβ1j Yt − j + ε1t              (9.1) 

 Xt = α20 + Σα2j Xt − j + Σβ2j Yt − j + ε2t             (9.2) 

 

Οι υποθέσεις του ελέγχου αυτού διαμορφώνονται ως εξής, 
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Hο: Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) τη Υ. 

Ηα: Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) τη Υ. 

Και 

Hο: Η μεταβλητή Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) τη Χ. 

Ηα: Η μεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) τη Χ. 

 

Ή μπορούμε να κάνουμε τις εξής υποθέσεις: 

1. Εάν {a11, a12, ... , a1k}≠0 και {b11, b12, ... , b1k}=0 τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση με 

κατεύθυνση από την χρονική σειρά Χ στην Υ. 

2. Εάν { a11, a12, ... , a1k }=0 και { b11, b12, ... , b1k }≠0 τότε υπάρχει μονόδρομη σχέση με 

κατεύθυνση από την χρονική σειρά Υ στην Χ. 

3. Εάν { a11, a12, ... , a1k }≠0 και { b11, b12, ... , b1k }≠0 τότε υπάρχει αμφίδρομη σχέση 

μεταξύ των χρονικών σειρών Χ και 

4. Εάν { a11, a12, ... , a1k }=0 και { b11, b12, ... , b1k }=0 τότε δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 

των χρονικών σειρών Χ και Υ. 

Πραγματοποιώντας λοιπόν ελέγχους στα σύνολα { a11, a12, ... , a1k } και { b11, b12, 

... , b1k } για το εάν τα στοιχεία τους είναι μηδενικά ή όχι καταλήγουμε σε 

συμπεράσματα αναφορικά με την ύπαρξη αιτιώδους σχέσης κατά Granger μεταξύ των 

υπό μελέτη χρονικών σειρών. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

έλεγχος αιτιότητας του Granger στηρίζεται στην ικανότητα της εξίσωσης να εξηγήσει  

(προβλέψει) καλύτερα τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής. Για τον έλεγχο των 

υποθέσεων που αναφέρονται στη σημαντικότητα ή όχι των συνόλων των συντελεστών 

του υποδείγματος VAR εφαρμόζεται το συνηθισμένο στατιστικό F του ελέγχου Wald. Η 

κατανομή F δίνεται από τον τύπο: 
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Όπου: 

2u  το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων στην παλινδρόμηση.      

2

ru το άθροισμα των τετραγώνων των καταλοίπων στην παλινδρόμηση με 

περιορισμό, όταν δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται οι m όροι LGDPt-1 n, μέγεθος του 

δείγματος και k, ο αριθμός των παραμέτρων στην παλινδρόμηση χωρίς περιορισμό. 

Όταν το p – value είναι μεγαλύτερο από το 0.05 επίπεδο σημαντικότητας τότε 

αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση. Καθώς είναι γνωστή η τάξη του μοντέλου VAR 

συνεχίζουμε τη μελέτη μας με τον έλεγχο της αιτιότητας του Granger. Στην αιτιότητα 

κατά Granger θεωρούμε ότι έχουμε δύο χρονολογικές σειρές τη μεταβλητή X και την 

μεταβλητή Υ και αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι αν οι μεταβολές στη 

μεταβλητή Υ προηγούνται ή έπονται ή είναι σύγχρονες των μεταβολών της μεταβλητής 

X. Η διαπίστωση αυτής της προήγησης είναι σκοπός της αιτιότητας κατά Granger.  

Η εγκυρότητα όμως του συγκεκριμένου ελέγχου καθώς και η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων του εξαρτώνται άμεσα από την τάξη του υποδείγματος VAR που θα 

χρησιμοποιηθεί καθώς και από την ύπαρξη ή μη στασιμότητας στις υπό μελέτη χρονικές 

σειρές. Η χρήση μη στάσιμων χρονικών σειρών οδηγεί σε πιο αναξιόπιστα  

αποτελέσματα. 

 

 

9.3 Σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών 

 

Κάνοντας λοιπόν χρήση της μεθοδολογίας του Granger για την ύπαρξη αιτιώδους 

σχέσης μεταξύ των χρονικών σειρών που χρησιμοποιήσαμε στο υπόδειγμα μας 

παίρνουμε τα αποτελέσματα του πίνακα 9.1. που ακολουθεί 

Αν  το probability είναι μικρότερο του 1%, 5%, και 10% τότε δεν αποδέχομαι την 

Η0 υπόθεση ότι δηλαδή αιτιάται. 
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Pairwise Granger Causality Tests 

 

Sample: 1980 2011  

Lags: 2   
    
    

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
    

 DINVV does not Granger Cause DGDP  29  5.98833 0.0078 

 DGDP does not Granger Cause DINVV  1.41488 0.2625 
    
    

 DXPP does not Granger Cause DGDP  29  0.13096 0.8779 

 DGDP does not Granger Cause DXPP  3.19116 0.0590 
    
    

 DXPP does not Granger Cause DINVV  29  0.58529 0.5647 

 DINVV does not Granger Cause DXPP  3.10397 0.0633 
    
    

 

Πίνακας 9-1 Έλεγχος Αιτιότητας του Granger 

 

Συγκεκριμένα από τον έλεγχο αιτιότητας του Granger προκύπτει ότι υπάρχει 

αμφίδρομη μακροχρόνια αιτιακή σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Ακόμα υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή σχέση από τις 

Εξαγωγές προς τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Τέλος, από το υπόδειγμα διόρθωσης 

λαθών προκύπτει ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του 

υποδείγματος.  

 

Διάγραμμα 9-1 Αιτιότητα INV, GDP, EXP 

 

                 INV                                                 GDP 

 

 

 

                                          EXP 
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Dependent 

Variable 

Sources of causality 

Sort run causality Long run causality 
DGDP DEXP DINV ECT(-1) 

X
2
 statistics t- statistics 

DGDP   
-2.528 

 
0.018

***
 

 
 0.252

*** 

DEXP  
-0.035 

  
0.0004 0.010 

DINV  
-115.23 

 
-411.30

***
 

  
 27.111

***
 

Πίνακας 9.2 Granger causality test based on VECM 

 

Όπως παρατηρούμε προκύπτει ότι υπάρχει αμφίδρομη μακροχρόνια αιτιακή 

σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. 

Ακόμα υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή σχέση από τις Εξαγωγές προς τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις. Όσον αφορά την βραχυχρόνια σχέση, δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος.  

Όπου: * επίπεδο σημαντικότητας 10%,  ** επίπεδο σημαντικότητας  5%,  *** επίπεδο 

σημαντικότητας 1% 
Εκεί που έχουμε τα αστεράκια έχουμε μακροχρόνια αιτιακή σχέση. Τις διαγώνιες 

στήλες δεν τις συμπληρώνω διότι δεν μπορώ να έχω αιτιακή σχέση μιας μεταβλητής με 

την ίδια μεταβλητή. 

 

9.4 Συμπεράσματα 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε το σύνολο των αιτιωδών κατά 

Granger σχέσεων ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές του υποδείγματός μας. Τα 

αποτελέσματα των F στατιστικών έδειξαν ότι υπάρχει αμφίδρομη μακροχρόνια αιτιακή 

σχέση μεταξύ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. 

Ακόμα υπάρχει μακροχρόνια αιτιακή σχέση από τις Εξαγωγές προς τις Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις. Τέλος, από το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών προκύπτει ότι δεν υπάρχει 

βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος.  
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10  Συμπεράσματα 

10.1 Εισαγωγή 

  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την αιτιακής σχέσης μεταξύ 

των εξαγωγών (EXP, Exports) των επενδύσεων (INV, Investments) και της οικονομικής 

ανάπτυξης (GDP, Gross Domestic Product) της Ισπανίας κατά την χρονική περίοδο 

1980-2011. Πήραμε την συνάρτηση ζήτησης του χρήματος για την Ισπανία και 

εκτιμήσαμε το υπόδειγμα με τη βοήθεια του οικονομετρικού πακέτου EViews 7.0. Στη 

συνέχεια έγινε χρήση της μεθοδολογίας: 

 Έλεγχος στασιμότητας 

 Έλεγχος συνολοκλήρωσης 

 Έλεγχος αιτιότητας 

 

 

10.2 Ανακεφαλαίωση 

 

Αναλυτικότερα, πήραμε τη συνάρτηση ζήτησης για την Ισπανία και βρήκαμε ότι 

και οι τρεις συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί που σημαίνει ότι θα 

χρησιμοποιήσουμε και τις 3 μεταβλητές στο υπόδειγμα μας.  Στη συνέχεια κάναμε 

εκτίμηση του υποδείγματός με γραμμική μορφή με την μεθοδολογία των ελαχίστων 

τετραγώνων Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας όπου με την 

μεθοδολογία των ελέγχων του επαυξημένου Dickey Fuller και των Phillips Perron 

διαπιστώσαμε ότι οι μεταβλητές μας είναι στάσιμες στις 1
ες

 διαφορές. 

Επειδή οι μεταβλητές μας είναι ολοκληρωμένες 1ης τάξης δηλαδή στάσιμες στις 

πρώτες διαφορές μπορώ να προχωρήσω στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. Ο έλεγχος 

της συνολοκλήρωσης του Johansen μας έδειξε ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματός μου.. 

 Ο έλεγχος του Engel Granger  μας έδειξε ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών. Συγκεκριμένα από τον έλεγχο αιτιότητας του 

Granger προκύπτει ότι υπάρχει αμφίδρομη μακροχρόνια αιτιακή σχέση μεταξύ του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Ακόμα υπάρχει 

μακροχρόνια αιτιακή σχέση από τις Εξαγωγές προς τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. από το 
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υπόδειγμα διόρθωσης λαθών προκύπτει ότι δεν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών του υποδείγματος. Όπως παρατηρούμε τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε είναι απόλυτα λογικά και πολύ κοντά στην πραγματικότητα. 

 

10.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Όπως γνωρίζουμε από τις σχετικές οικονομίες θεωρίες η οικονομική ανάπτυξη 

μιας χώρας και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ισπανίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές που κάνει σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας της 

όπως π.χ. ο τουρισμός.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υπάρχει μια σειρά από 

ενέργειες και επιλογές που μπορεί να κάνει το κράτος της Ισπανίας ώστε να 

εκμεταλλευτεί όσο γίνεται περισσότερο τις επενδύσεις και τις εξαγωγές της για να 

οδηγηθεί στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. 

Βέβαια, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι σημαντικά, αλλά χρειάζονται 

να γίνουν εκ νέου μελέτες.  Μία από τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα αναφέρεται 

στην προσθήκη και άλλων σημαντικών μεταβλητών όπως ο τουρισμός και η 

κατανάλωση. Έτσι θα επιτύχουμε ένα ευρύτερο φάσμα μεταβλητών που θα μας δείξουν 

ακριβέστερα ποιες μεταβλητές συνεισφέρουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη 

και ευημερία της Ισπανίας. 

Παρόλο λοιπόν, που υπάρχουν πολλές έρευνες, είναι αναγκαία η περαιτέρω  

ανάλυση της οικονομικής ευημερίας της Ισπανίας με την προσθήκη και άλλων κλάδων 

ενδιαφέροντος που θα ερευνηθούν και θα προσφέρουν πιο αξιόπιστα και αξιόλογα 

αποτελέσματα ούτος ώστε να βοηθήσουν τους κρατικούς μηχανισμούς στην λήψη 

αποτελεσματικότερων πολιτικών αποφάσεων όσον αφορά το μέλλον αυτής της χώρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Αποτελέσματα από οικονομετρικό πακέτο E-Views για την στασιμότητα 

 

Πίνακας Α1- Στατιστικά στοιχεία  

Year INV XP GDP 

1980 10913.01 1.465.565 4.788.510 

1981 10649.61 1.669.780 4.768.980 

1982 10672.87 1.741.050 4.828.040 

1983 10526.29 1.956.233 4.907.820 

1984 9.880.50 2.184.690 4.991.160 

1985 10351.96 2.139.745 5.109.050 

1986 11034.84 1.866.190 5.284.380 

1987 12368.12 1.817.730 5.586.070 

1988 14136.20 1.774.454 5.881.260 

1989 15685.30 1.702.620 6.175.560 

1990 16440.01 1.612.680 6.413.110 

1991 16362.06 1.616.310 6.575.070 

1992 15194.27 1.660.000 6.631.000 

1993 13685.89 1.816.100 6.543.890 

1994 13950.48 2.082.960 6.696.660 

1995 15277.21 2.238.452 6.972.710 

1996 15509.26 2.362.435 7.141.530 

1997 15779.02 2.630.492 7.147.590 

1998 18184.72 2.666.578 7.749.060 

1999 20403.38 2.667.112 8.116.870 

2000 22418.95 2.905.064 8.526.910 

2001 23305.51 2.853.364 8.839.900 

2002 24182.50 2.732.641 9.079.220 

2003 25652.79 2.631.704 9.359.600 

2004 27352.35 2.593.636 9.664.460 

2005 29570.02 2.566.672 10.001.118 

2006 32238.81 2.629.301 10.041.911 

2007 33398.22 2.690.291 10.078.162 

2008 31669.83 2.649.570 10.087.787 

2009 25134.06 2.391.724 10.047.078 

2010 23809.02 2.718.225 10.043.706 

2011 22576.20 3.026.449 10.048.057 
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Πίνακας Α2-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή GDP στα επίπεδα χωρίς 

σταθερά και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.826603  0.9813 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) 0.010513 0.005755 1.826603 0.0784 

D(GDP(-1)) 0.529392 0.168153 3.148267 0.0039 
     
     

R-squared 0.193220     Mean dependent var 19.03863 

Adjusted R-squared 0.164407     S.D. dependent var 19.01248 

S.E. of regression 17.37946     Akaike info criterion 8.612795 

Sum squared resid 8457.274     Schwarz criterion 8.706208 

Log likelihood -127.1919     Hannan-Quinn criter. 8.642679 

Durbin-Watson stat 1.927136    
     
     

 

 

Πίνακας Α3-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή GDP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.691887  0.8340 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   
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Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) -0.010884 0.015730 -0.691887 0.4949 

D(GDP(-1)) 0.498957 0.166196 3.002215 0.0057 

C 17.84253 12.24453 1.457184 0.1566 
     
     

R-squared 0.252043     Mean dependent var 19.03863 

Adjusted R-squared 0.196638     S.D. dependent var 19.01248 

S.E. of regression 17.04097     Akaike info criterion 8.603757 

Sum squared resid 7840.655     Schwarz criterion 8.743877 

Log likelihood -126.0564     Hannan-Quinn criter. 8.648583 

F-statistic 4.549157     Durbin-Watson stat 1.974060 

Prob(F-statistic) 0.019831    
     
     

 

 

 

Πίνακας Α4-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή GDP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.397419  0.3733 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) -0.210824 0.087938 -2.397419 0.0240 

D(GDP(-1)) 0.555282 0.156240 3.554027 0.0015 

C 90.51073 33.50502 2.701408 0.0120 

@TREND(1980) 4.659698 2.020963 2.305682 0.0294 
     
     

R-squared 0.379014     Mean dependent var 19.03863 

Adjusted R-squared 0.307362     S.D. dependent var 19.01248 

S.E. of regression 15.82311     Akaike info criterion 8.484386 

Sum squared resid 6509.641     Schwarz criterion 8.671212 

Log likelihood -123.2658     Hannan-Quinn criter. 8.544153 

F-statistic 5.289641     Durbin-Watson stat 2.069694 
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Prob(F-statistic) 0.005554    
     
     

 

 

Πίνακας Α5-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή INV στα επίπεδα χωρίς σταθερά 

και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: INVV has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.097946  0.6417 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INVV)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INVV(-1) -0.001376 0.014048 -0.097946 0.9227 

D(INVV(-1)) 0.608379 0.157317 3.867217 0.0006 
     
     

R-squared 0.327858     Mean dependent var 397.5529 

Adjusted R-squared 0.303853     S.D. dependent var 1796.575 

S.E. of regression 1498.980     Akaike info criterion 17.52730 

Sum squared resid 62914334     Schwarz criterion 17.62071 

Log likelihood -260.9095     Hannan-Quinn criter. 17.55718 

Durbin-Watson stat 1.780445    
     
     

 

 

Πίνακας Α6-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή INV στα επίπεδα με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: INVV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.651516  0.4448 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INVV)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INVV(-1) -0.061584 0.037290 -1.651516 0.1102 

D(INVV(-1)) 0.604985 0.151983 3.980617 0.0005 

C 1296.969 748.1887 1.733479 0.0944 
     
     

R-squared 0.395172     Mean dependent var 397.5529 

Adjusted R-squared 0.350370     S.D. dependent var 1796.575 

S.E. of regression 1448.033     Akaike info criterion 17.48844 

Sum squared resid 56613563     Schwarz criterion 17.62856 

Log likelihood -259.3266     Hannan-Quinn criter. 17.53326 

F-statistic 8.820407     Durbin-Watson stat 1.846218 

Prob(F-statistic) 0.001127    
     
     

 

 

Πίνακας Α7-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή INV στα επίπεδα με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: INVV has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.826171  0.1995 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INVV)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INVV(-1) -0.264659 0.093646 -2.826171 0.0089 

D(INVV(-1)) 0.744455 0.152995 4.865865 0.0000 

C 2097.218 773.5078 2.711308 0.0117 

@TREND(1980) 179.5862 76.97045 2.333184 0.0276 
     
     

R-squared 0.499884     Mean dependent var 397.5529 
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Adjusted R-squared 0.442178     S.D. dependent var 1796.575 

S.E. of regression 1341.816     Akaike info criterion 17.36500 

Sum squared resid 46812250     Schwarz criterion 17.55183 

Log likelihood -256.4750     Hannan-Quinn criter. 17.42477 

F-statistic 8.662649     Durbin-Watson stat 2.102342 

Prob(F-statistic) 0.000375    
     
     

 

 

Πίνακας Α8-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή XPP στα επίπεδα χωρίς 

σταθερά και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: XPP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.546582  0.9671 

Test critical values: 1% level  -2.641672  

 5% level  -1.952066  

 10% level  -1.610400  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(XPP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

XPP(-1) 0.019382 0.012532 1.546582 0.1324 
     
     

R-squared -0.025210     Mean dependent var 0.503511 

Adjusted R-squared -0.025210     S.D. dependent var 1.565080 

S.E. of regression 1.584686     Akaike info criterion 3.790375 

Sum squared resid 75.33686     Schwarz criterion 3.836633 

Log likelihood -57.75082     Hannan-Quinn criter. 3.805454 

Durbin-Watson stat 1.215034    
     
     

 

 

Πίνακας Α9-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή XPP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: XPP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.969132  0.7517 
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Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(XPP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

XPP(-1) -0.061169 0.063117 -0.969132 0.3405 

C 1.865676 1.433440 1.301537 0.2033 
     
     

R-squared 0.031371     Mean dependent var 0.503511 

Adjusted R-squared -0.002030     S.D. dependent var 1.565080 

S.E. of regression 1.566668     Akaike info criterion 3.798120 

Sum squared resid 71.17902     Schwarz criterion 3.890636 

Log likelihood -56.87086     Hannan-Quinn criter. 3.828278 

F-statistic 0.939216     Durbin-Watson stat 1.193733 

Prob(F-statistic) 0.340493    

 

 

Πίνακας Α10-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή XPP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: XPP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.318625  0.0113 

Test critical values: 1% level  -4.374307  

 5% level  -3.603202  

 10% level  -3.238054  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(XPP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1987 2011   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

XPP(-1) -0.905056 0.209570 -4.318625 0.0005 

D(XPP(-1)) 0.675323 0.176333 3.829820 0.0015 

D(XPP(-2)) 0.251826 0.230927 1.090499 0.2916 

D(XPP(-3)) 0.523672 0.239339 2.187994 0.0439 
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D(XPP(-4)) 0.531977 0.278453 1.910472 0.0742 

D(XPP(-5)) 0.278950 0.240533 1.159715 0.2632 

D(XPP(-6)) 0.590280 0.266426 2.215553 0.0416 

C 11.61403 2.681015 4.331953 0.0005 

@TREND(1980) 0.469011 0.112007 4.187352 0.0007 
     
     

R-squared 0.651878     Mean dependent var 0.464104 

Adjusted R-squared 0.477818     S.D. dependent var 1.496461 

S.E. of regression 1.081376     Akaike info criterion 3.268058 

Sum squared resid 18.70997     Schwarz criterion 3.706853 

Log likelihood -31.85072     Hannan-Quinn criter. 3.389761 

F-statistic 3.745120     Durbin-Watson stat 2.369400 

Prob(F-statistic) 0.011810    
     
     

 

 

Πίνακας Α11-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή GDP στις  1ες διαφορές χωρίς 

σταθερά και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.050178  0.0405 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.253536 0.123665 -2.050178 0.0495 
     
     

R-squared 0.126484     Mean dependent var 0.210133 

Adjusted R-squared 0.126484     S.D. dependent var 19.32978 

S.E. of regression 18.06601     Akaike info criterion 8.658707 

Sum squared resid 9465.043     Schwarz criterion 8.705414 

Log likelihood -128.8806     Hannan-Quinn criter. 8.673649 

Durbin-Watson stat 2.119530    

 

 

Πίνακας Α12-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή GDP στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  
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Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.165616  0.0323 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.516477 0.163152 -3.165616 0.0037 

C 9.934619 4.351578 2.282992 0.0302 
     
     

R-squared 0.263567     Mean dependent var 0.210133 

Adjusted R-squared 0.237266     S.D. dependent var 19.32978 

S.E. of regression 16.88159     Akaike info criterion 8.554665 

Sum squared resid 7979.669     Schwarz criterion 8.648078 

Log likelihood -126.3200     Hannan-Quinn criter. 8.584549 

F-statistic 10.02113     Durbin-Watson stat 1.932430 

Prob(F-statistic) 0.003714    
     
     

 

 

Πίνακας Α13-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή GDP 1ες διαφορές με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.062412  0.1332 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.510719 0.166770 -3.062412 0.0049 

C 11.77482 7.192294 1.637144 0.1132 

@TREND(1980) -0.118098 0.363990 -0.324456 0.7481 
     
     

R-squared 0.266427     Mean dependent var 0.210133 

Adjusted R-squared 0.212089     S.D. dependent var 19.32978 

S.E. of regression 17.15796     Akaike info criterion 8.617441 

Sum squared resid 7948.678     Schwarz criterion 8.757560 

Log likelihood -126.2616     Hannan-Quinn criter. 8.662266 

F-statistic 4.903089     Durbin-Watson stat 1.950769 

Prob(F-statistic) 0.015257    
     
     

 

 

Πίνακας Α14-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή INV στις  1ες διαφορές χωρίς 

σταθερά και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: D(INVV) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.642597  0.0100 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INVV,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(INVV(-1)) -0.395488 0.149659 -2.642597 0.0131 
     
     

R-squared 0.193748     Mean dependent var -32.31401 

Adjusted R-squared 0.193748     S.D. dependent var 1640.645 

S.E. of regression 1473.161     Akaike info criterion 17.46097 

Sum squared resid 62935890     Schwarz criterion 17.50768 

Log likelihood -260.9146     Hannan-Quinn criter. 17.47592 

Durbin-Watson stat 1.776213    
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Πίνακας Α15-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή INV στις  1ες διαφορές με 

σταθερό όρο 

Null Hypothesis: D(INVV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.657952  0.0931 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(INVV,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(INVV(-1)) -0.414926 0.156108 -2.657952 0.0128 

C 146.0490 280.5505 0.520580 0.6068 
     
     

R-squared 0.201476     Mean dependent var -32.31401 

Adjusted R-squared 0.172958     S.D. dependent var 1640.645 

S.E. of regression 1492.034     Akaike info criterion 17.51801 

Sum squared resid 62332591     Schwarz criterion 17.61142 

Log likelihood -260.7701     Hannan-Quinn criter. 17.54789 

F-statistic 7.064707     Durbin-Watson stat 1.761733 

Prob(F-statistic) 0.012845    
     
     

 

 

Πίνακας Α16-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή INV στις  1ες διαφορές με 

σταθερό όρο και τάση 

Null Hypothesis: D(INVV) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.683943  0.2496 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
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Dependent Variable: D(INVV,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(INVV(-1)) -0.424213 0.158056 -2.683943 0.0123 

C 522.8570 602.0979 0.868392 0.3928 

@TREND(1980) -22.59491 31.86511 -0.709080 0.4844 
     
     

R-squared 0.216075     Mean dependent var -32.31401 

Adjusted R-squared 0.158006     S.D. dependent var 1640.645 

S.E. of regression 1505.460     Akaike info criterion 17.56622 

Sum squared resid 61193054     Schwarz criterion 17.70634 

Log likelihood -260.4934     Hannan-Quinn criter. 17.61105 

F-statistic 3.721026     Durbin-Watson stat 1.779233 

Prob(F-statistic) 0.037386    
     
     

 

 

Πίνακας Α17-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή XPP στις  1ες διαφορές χωρίς 

σταθερά και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: D(XPP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.331100  0.0016 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(XPP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(XPP(-1)) -0.588374 0.176630 -3.331100 0.0024 
     
     

R-squared 0.276450     Mean dependent var 0.034670 

Adjusted R-squared 0.276450     S.D. dependent var 1.760047 

S.E. of regression 1.497127     Akaike info criterion 3.677738 

Sum squared resid 65.00028     Schwarz criterion 3.724445 

Log likelihood -54.16607     Hannan-Quinn criter. 3.692680 

Durbin-Watson stat 1.841533    
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Πίνακας Α18-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή XPP 1ες διαφορές με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: D(XPP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.503380  0.0149 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Dependent Variable: D(XPP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(XPP(-1)) -0.641093 0.182993 -3.503380 0.0016 

C 0.302360 0.283182 1.067723 0.2948 
     
     

R-squared 0.304757     Mean dependent var 0.034670 

Adjusted R-squared 0.279927     S.D. dependent var 1.760047 

S.E. of regression 1.493525     Akaike info criterion 3.704496 

Sum squared resid 62.45730     Schwarz criterion 3.797909 

Log likelihood -53.56744     Hannan-Quinn criter. 3.734380 

F-statistic 12.27367     Durbin-Watson stat 1.824503 

Prob(F-statistic) 0.001563    
     
     

 

 

Πίνακας Α19-Έλεγχος Dickey Fuller στη μεταβλητή XPP 1ες διαφορές με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: D(XPP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.380976  0.0730 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  



 

90 

Dependent Variable: D(XPP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(XPP(-1)) -0.630631 0.186523 -3.380976 0.0022 

C 0.023202 0.609976 0.038038 0.9699 

@TREND(1980) 0.016654 0.032112 0.518626 0.6082 
     
     

R-squared 0.311614     Mean dependent var 0.034670 

Adjusted R-squared 0.260623     S.D. dependent var 1.760047 

S.E. of regression 1.513412     Akaike info criterion 3.761250 

Sum squared resid 61.84124     Schwarz criterion 3.901370 

Log likelihood -53.41875     Hannan-Quinn criter. 3.806076 

F-statistic 6.111103     Durbin-Watson stat 1.859575 

Prob(F-statistic) 0.006467    
     
     

 

 

Πίνακας Α20-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή GDP στα επίπεδα χωρίς 

σταθερό όρο και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic  3.707794  0.9998 

Test critical values: 1% level  -2.641672  

 5% level  -1.952066  

 10% level  -1.610400  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  374.8706 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  670.6118 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) 0.022977 0.004582 5.014311 0.0000 
     
     

R-squared -0.065247     Mean dependent var 18.36148 

Adjusted R-squared -0.065247     S.D. dependent var 19.06934 

S.E. of regression 19.68162     Akaike info criterion 8.828974 
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Sum squared resid 11620.99     Schwarz criterion 8.875232 

Log likelihood -135.8491     Hannan-Quinn criter. 8.844053 

Durbin-Watson stat 0.954895    
     
     

 

 

Πίνακας Α21-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή GDP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -0.139636  0.9362 

Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  351.9089 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  611.7553 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) 0.000113 0.017224 0.006558 0.9948 

C 18.27739 13.28704 1.375580 0.1795 
     
     

R-squared 0.000001     Mean dependent var 18.36148 

Adjusted R-squared -0.034481     S.D. dependent var 19.06934 

S.E. of regression 19.39532     Akaike info criterion 8.830282 

Sum squared resid 10909.17     Schwarz criterion 8.922797 

Log likelihood -134.8694     Hannan-Quinn criter. 8.860439 

F-statistic 4.30E-05     Durbin-Watson stat 0.993487 

Prob(F-statistic) 0.994812    
     
     

 

 

Πίνακας Α22-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή GDP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: GDP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
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   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.168550  0.4895 

Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  

 10% level  -3.215267  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  313.9442 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  555.7493 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

GDP(-1) -0.171493 0.094717 -1.810583 0.0809 

C 82.97178 37.40598 2.218142 0.0348 

@TREND(1980) 3.941003 2.141726 1.840106 0.0764 
     
     

R-squared 0.107884     Mean dependent var 18.36148 

Adjusted R-squared 0.044161     S.D. dependent var 19.06934 

S.E. of regression 18.64353     Akaike info criterion 8.780641 

Sum squared resid 9732.269     Schwarz criterion 8.919414 

Log likelihood -133.0999     Hannan-Quinn criter. 8.825877 

F-statistic 1.693018     Durbin-Watson stat 0.951621 

Prob(F-statistic) 0.202256    
     
     

 

 

Πίνακας Α23-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή INV στα επίπεδα χωρίς 

σταθερό όρο και χωρίς τάση  

Null Hypothesis: INVV has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic  0.369881  0.7851 

Test critical values: 1% level  -2.641672  

 5% level  -1.952066  

 10% level  -1.610400  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  3118529. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5945025. 
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Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INVV)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INVV(-1) 0.011905 0.016205 0.734658 0.4683 
     
     

R-squared -0.028171     Mean dependent var 376.2317 

Adjusted R-squared -0.028171     S.D. dependent var 1770.363 

S.E. of regression 1795.127     Akaike info criterion 17.85527 

Sum squared resid 96674387     Schwarz criterion 17.90152 

Log likelihood -275.7566     Hannan-Quinn criter. 17.87034 

Durbin-Watson stat 0.817355    
     
     

 

 

Πίνακας Α24-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή INV στα επίπεδα με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: INVV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.162021  0.6778 

Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2931422. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5541630. 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INVV)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INVV(-1) -0.044688 0.044561 -1.002852 0.3242 

C 1206.186 886.5635 1.360518 0.1841 
     
     

R-squared 0.033517     Mean dependent var 376.2317 
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Adjusted R-squared 0.000190     S.D. dependent var 1770.363 

S.E. of regression 1770.195     Akaike info criterion 17.85791 

Sum squared resid 90874081     Schwarz criterion 17.95042 

Log likelihood -274.7976     Hannan-Quinn criter. 17.88807 

F-statistic 1.005713     Durbin-Watson stat 0.823774 

Prob(F-statistic) 0.324227    
     
     

 

 

Πίνακας Α25-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή INV στα επίπεδα με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: INVV has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.719956  0.7181 

Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  

 10% level  -3.215267  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2903895. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  5549493. 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INVV)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

INVV(-1) -0.097711 0.112381 -0.869462 0.3920 

C 1451.970 1016.867 1.427885 0.1644 

@TREND(1980) 46.18510 89.64628 0.515193 0.6105 
     
     

R-squared 0.042593     Mean dependent var 376.2317 

Adjusted R-squared -0.025793     S.D. dependent var 1770.363 

S.E. of regression 1793.049     Akaike info criterion 17.91299 

Sum squared resid 90020738     Schwarz criterion 18.05176 

Log likelihood -274.6513     Hannan-Quinn criter. 17.95823 

F-statistic 0.622831     Durbin-Watson stat 0.794980 

Prob(F-statistic) 0.543691    
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Πίνακας Α26-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή XPP στα επίπεδα χωρίς 

σταθερό όρο και χωρίς τάση  

Null Hypothesis: XPP has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic  1.238728  0.9415 

Test critical values: 1% level  -2.641672  

 5% level  -1.952066  

 10% level  -1.610400  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2.430221 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.417498 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(XPP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

XPP(-1) 0.019382 0.012532 1.546582 0.1324 
     
     

R-squared -0.025210     Mean dependent var 0.503511 

Adjusted R-squared -0.025210     S.D. dependent var 1.565080 

S.E. of regression 1.584686     Akaike info criterion 3.790375 

Sum squared resid 75.33686     Schwarz criterion 3.836633 

Log likelihood -57.75082     Hannan-Quinn criter. 3.805454 

Durbin-Watson stat 1.215034    
     
     

 

 

Πίνακας Α27-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή XPP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο 

Null Hypothesis: XPP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.144182  0.6853 

Test critical values: 1% level  -3.661661  

 5% level  -2.960411  

 10% level  -2.619160  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Residual variance (no correction)  2.296098 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.245167 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(XPP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

XPP(-1) -0.061169 0.063117 -0.969132 0.3405 

C 1.865676 1.433440 1.301537 0.2033 
     
     

R-squared 0.031371     Mean dependent var 0.503511 

Adjusted R-squared -0.002030     S.D. dependent var 1.565080 

S.E. of regression 1.566668     Akaike info criterion 3.798120 

Sum squared resid 71.17902     Schwarz criterion 3.890636 

Log likelihood -56.87086     Hannan-Quinn criter. 3.828278 

F-statistic 0.939216     Durbin-Watson stat 1.193733 

Prob(F-statistic) 0.340493    
     
     

 

 

Πίνακας Α28-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή XPP στα επίπεδα με σταθερό 

όρο και τάση 

Null Hypothesis: XPP has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.005466  0.5756 

Test critical values: 1% level  -4.284580  

 5% level  -3.562882  

 10% level  -3.215267  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2.156161 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  3.217001 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(XPP)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

XPP(-1) -0.179883 0.107842 -1.668024 0.1065 

C 3.349954 1.791864 1.869536 0.0720 

@TREND(1980) 0.072459 0.053751 1.348041 0.1885 
     
     

R-squared 0.090404     Mean dependent var 0.503511 

Adjusted R-squared 0.025433     S.D. dependent var 1.565080 

S.E. of regression 1.545050     Akaike info criterion 3.799755 

Sum squared resid 66.84101     Schwarz criterion 3.938528 

Log likelihood -55.89620     Hannan-Quinn criter. 3.844992 

F-statistic 1.391449     Durbin-Watson stat 1.147029 

Prob(F-statistic) 0.265387    
     
     

 

 

Πίνακας Α29-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή GDP στις 1ες διαφορές χωρίς 

σταθερό όρο και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.997546  0.0454 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  315.5014 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  294.9555 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.253536 0.123665 -2.050178 0.0495 
     
     

R-squared 0.126484     Mean dependent var 0.210133 

Adjusted R-squared 0.126484     S.D. dependent var 19.32978 

S.E. of regression 18.06601     Akaike info criterion 8.658707 

Sum squared resid 9465.043     Schwarz criterion 8.705414 

Log likelihood -128.8806     Hannan-Quinn criter. 8.673649 

Durbin-Watson stat 2.119530    
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Πίνακας Α30-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή GDP στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.176825  0.0315 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  265.9890 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  269.8036 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.516477 0.163152 -3.165616 0.0037 

C 9.934619 4.351578 2.282992 0.0302 
     
     

R-squared 0.263567     Mean dependent var 0.210133 

Adjusted R-squared 0.237266     S.D. dependent var 19.32978 

S.E. of regression 16.88159     Akaike info criterion 8.554665 

Sum squared resid 7979.669     Schwarz criterion 8.648078 

Log likelihood -126.3200     Hannan-Quinn criter. 8.584549 

F-statistic 10.02113     Durbin-Watson stat 1.932430 

Prob(F-statistic) 0.003714    
     
     

 

 

Πίνακας Α31-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή GDP στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο και τάση 

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.058648  0.1341 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  
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 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  264.9559 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  263.7716 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(GDP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(GDP(-1)) -0.510719 0.166770 -3.062412 0.0049 

C 11.77482 7.192294 1.637144 0.1132 

@TREND(1980) -0.118098 0.363990 -0.324456 0.7481 
     
     

R-squared 0.266427     Mean dependent var 0.210133 

Adjusted R-squared 0.212089     S.D. dependent var 19.32978 

S.E. of regression 17.15796     Akaike info criterion 8.617441 

Sum squared resid 7948.678     Schwarz criterion 8.757560 

Log likelihood -126.2616     Hannan-Quinn criter. 8.662266 

F-statistic 4.903089     Durbin-Watson stat 1.950769 

Prob(F-statistic) 0.015257    
     
     

 

 

Πίνακας Α32-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή INV στις 1ες διαφορές χωρίς 

σταθερό όρο και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: D(INVV) has a unit root  

Exogenous: None   

Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.668173  0.0094 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2097863. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2158656. 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INVV,2)   

Method: Least Squares   
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Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(INVV(-1)) -0.395488 0.149659 -2.642597 0.0131 
     
     

R-squared 0.193748     Mean dependent var -32.31401 

Adjusted R-squared 0.193748     S.D. dependent var 1640.645 

S.E. of regression 1473.161     Akaike info criterion 17.46097 

Sum squared resid 62935890     Schwarz criterion 17.50768 

Log likelihood -260.9146     Hannan-Quinn criter. 17.47592 

Durbin-Watson stat 1.776213    
     
     

 

 

Πίνακας Α33-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή INV στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο 

Null Hypothesis: D(INVV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.618999  0.1004 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2077753. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1991547. 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INVV,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(INVV(-1)) -0.414926 0.156108 -2.657952 0.0128 

C 146.0490 280.5505 0.520580 0.6068 
     
     

R-squared 0.201476     Mean dependent var -32.31401 

Adjusted R-squared 0.172958     S.D. dependent var 1640.645 

S.E. of regression 1492.034     Akaike info criterion 17.51801 

Sum squared resid 62332591     Schwarz criterion 17.61142 

Log likelihood -260.7701     Hannan-Quinn criter. 17.54789 
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F-statistic 7.064707     Durbin-Watson stat 1.761733 

Prob(F-statistic) 0.012845    
          

 

 

Πίνακας Α34-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή INV στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο και τάση 

Null Hypothesis: D(INVV) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.597865  0.2837 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2039768. 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1848564. 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(INVV,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(INVV(-1)) -0.424213 0.158056 -2.683943 0.0123 

C 522.8570 602.0979 0.868392 0.3928 

@TREND(1980) -22.59491 31.86511 -0.709080 0.4844 
     
     

R-squared 0.216075     Mean dependent var -32.31401 

Adjusted R-squared 0.158006     S.D. dependent var 1640.645 

S.E. of regression 1505.460     Akaike info criterion 17.56622 

Sum squared resid 61193054     Schwarz criterion 17.70634 

Log likelihood -260.4934     Hannan-Quinn criter. 17.61105 

F-statistic 3.721026     Durbin-Watson stat 1.779233 

Prob(F-statistic) 0.037386    
     
     

 

 

Πίνακας Α35-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή XPP στις 1ες διαφορές χωρίς 

σταθερό όρο και χωρίς τάση 

Null Hypothesis: D(XPP) has a unit root  

Exogenous: None   
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Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.383401  0.0014 

Test critical values: 1% level  -2.644302  

 5% level  -1.952473  

 10% level  -1.610211  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2.166676 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.287716 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(XPP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(XPP(-1)) -0.588374 0.176630 -3.331100 0.0024 
     
     

R-squared 0.276450     Mean dependent var 0.034670 

Adjusted R-squared 0.276450     S.D. dependent var 1.760047 

S.E. of regression 1.497127     Akaike info criterion 3.677738 

Sum squared resid 65.00028     Schwarz criterion 3.724445 

Log likelihood -54.16607     Hannan-Quinn criter. 3.692680 

Durbin-Watson stat 1.841533    
     
     

 

 

Πίνακας Α36-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή XPP στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο 

Null Hypothesis: D(XPP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.562902  0.0129 

Test critical values: 1% level  -3.670170  

 5% level  -2.963972  

 10% level  -2.621007  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2.081910 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  2.219763 
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Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(XPP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(XPP(-1)) -0.641093 0.182993 -3.503380 0.0016 

C 0.302360 0.283182 1.067723 0.2948 
     
     

R-squared 0.304757     Mean dependent var 0.034670 

Adjusted R-squared 0.279927     S.D. dependent var 1.760047 

S.E. of regression 1.493525     Akaike info criterion 3.704496 

Sum squared resid 62.45730     Schwarz criterion 3.797909 

Log likelihood -53.56744     Hannan-Quinn criter. 3.734380 

F-statistic 12.27367     Durbin-Watson stat 1.824503 

Prob(F-statistic) 0.001563    
     
     

 

 

Πίνακας Α37-Έλεγχος Phillips-Perron στη μεταβλητή XPP στις 1ες διαφορές με 

σταθερό όρο και τάση 

Null Hypothesis: D(XPP) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.302232  0.0852 

Test critical values: 1% level  -4.296729  

 5% level  -3.568379  

 10% level  -3.218382  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  2.061375 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.893713 
     
     
     

     

Phillips-Perron Test Equation   

Dependent Variable: D(XPP,2)   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

D(XPP(-1)) -0.630631 0.186523 -3.380976 0.0022 

C 0.023202 0.609976 0.038038 0.9699 

@TREND(1980) 0.016654 0.032112 0.518626 0.6082 
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R-squared 0.311614     Mean dependent var 0.034670 

Adjusted R-squared 0.260623     S.D. dependent var 1.760047 

S.E. of regression 1.513412     Akaike info criterion 3.761250 

Sum squared resid 61.84124     Schwarz criterion 3.901370 

Log likelihood -53.41875     Hannan-Quinn criter. 3.806076 

F-statistic 6.111103     Durbin-Watson stat 1.859575 

Prob(F-statistic) 0.006467    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 

Πίνακας Β1 Περιγραφικά χαρακτηριστικά των εξαγωγών την περίοδο 1980-2011 
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Series: XPP
Sample 1980 2011
Observations 32

Mean       22.51869
Median   23.00444
Maximum  30.26449
Minimum  14.65565
Std. Dev.   4.676774
Skewness  -0.118219
Kurtosis   1.561812

Jarque-Bera  2.832383
Probability  0.242636

 
 

Πίνακας Β2 Περιγραφικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης την περίοδο 1980-2011 

0

1

2

3

4

5

6
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Series: GDP
Sample 1980 2011
Observations 32

Mean       753.9269
Median   705.7120
Maximum  1087.787
Minimum  476.8980
Std. Dev.   209.2468
Skewness   0.235423
Kurtosis   1.654288

Jarque-Bera  2.710183
Probability  0.257924

 

 

 

Πίνακας Β3  Περιγραφικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων την περίοδο 1980-2011 
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Series: INVV
Sample 1980 2011
Observations 32

Mean       18697.29
Median   16070.54
Maximum  33398.22
Minimum  9880.500
Std. Dev.   7169.885
Skewness   0.564353
Kurtosis   2.133845

Jarque-Bera  2.698937
Probability  0.259378

 

 

Πίνακας Β4 Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων 

0
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Series: Residuals
Sample 1980 2011
Observations 32

Mean      -4.63e-15
Median   0.033930
Maximum  4.919356
Minimum -4.971573
Std. Dev.   2.667185
Skewness  -0.045379
Kurtosis   2.218062

Jarque-Bera  0.826219
Probability  0.661590

 

 

 

Πίνακας Ανάλυση Συνδιακύμανσης των τριών μεταβλητών 

Covariance Analysis: Ordinary   

   

Sample: 1980 2011    

Included observations: 32   
     
     
Correlation    

t-Statistic    

Probability GDP  INVV  XPP   

GDP  1.000000    

 -----     

 -----     

     

INVV  0.955359 1.000000   

 17.71124 -----    

 0.0000 -----    

     

XPP  0.806561 0.724584 1.000000  
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 7.473083 5.758542 -----   

 0.0000 0.0000 -----   
     
     

 

 

 

Πίνακας Β5 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 1
ης

 τάξης με 

Breusch-Godfrey  
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 58.20469     Prob. F(1,28) 0.0000 

Obs*R-squared 21.60613     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.126457 1.353278 -0.832392 0.4122 

INVV -0.000238 0.000139 -1.712803 0.0978 

GDP 0.007422 0.004748 1.563311 0.1292 

RESID(-1) 0.844189 0.110652 7.629200 0.0000 
     
     

R-squared 0.675192     Mean dependent var -4.63E-15 

Adjusted R-squared 0.640391     S.D. dependent var 2.667185 

S.E. of regression 1.599442     Akaike info criterion 3.893656 

Sum squared resid 71.63003     Schwarz criterion 4.076873 

Log likelihood -58.29849     Hannan-Quinn criter. 3.954387 

F-statistic 19.40156     Durbin-Watson stat 1.593192 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 

 

Πίνακας Β6  Έλεγχος αυτοσυσχέτισης 2
ης

 τάξης 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 31.83600     Prob. F(2,27) 0.0000 

Obs*R-squared 22.47115     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   
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Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -0.930607 1.325436 -0.702114 0.4886 

INVV -0.000169 0.000143 -1.182643 0.2473 

GDP 0.005463 0.004795 1.139190 0.2646 

RESID(-1) 1.075104 0.182745 5.883091 0.0000 

RESID(-2) -0.303292 0.193726 -1.565573 0.1291 
     
     

R-squared 0.702223     Mean dependent var -4.63E-15 

Adjusted R-squared 0.658108     S.D. dependent var 2.667185 

S.E. of regression 1.559543     Akaike info criterion 3.869264 

Sum squared resid 65.66873     Schwarz criterion 4.098285 

Log likelihood -56.90822     Hannan-Quinn criter. 3.945178 

F-statistic 15.91800     Durbin-Watson stat 2.048520 

Prob(F-statistic) 0.000001    

 

 

Πίνακας Β7 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με έλεγχο White 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.698283     Prob. F(5,26) 0.1704 

Obs*R-squared 7.878057     Prob. Chi-Square(5) 0.1631 

Scaled explained SS 3.940529     Prob. Chi-Square(5) 0.5580 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -21.06210 27.35575 -0.769933 0.4483 

INVV -0.002250 0.005620 -0.400300 0.6922 

INVV^2 -4.89E-07 3.11E-07 -1.572326 0.1280 

INVV*GDP 2.71E-05 2.05E-05 1.325480 0.1965 

GDP 0.127332 0.171469 0.742592 0.4644 

GDP^2 -0.000411 0.000321 -1.277774 0.2126 
     
     

R-squared 0.246189     Mean dependent var 6.891568 

Adjusted R-squared 0.101226     S.D. dependent var 7.727640 

S.E. of regression 7.326089     Akaike info criterion 6.988121 

Sum squared resid 1395.461     Schwarz criterion 7.262947 

Log likelihood -105.8099     Hannan-Quinn criter. 7.079218 

F-statistic 1.698283     Durbin-Watson stat 1.393590 

Prob(F-statistic) 0.170389    
     
     

 

 

Πίνακας Β8 Έλεγχος υποδείγματος ARCH 1
ης

 τάξης 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
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F-statistic 5.678252     Prob. F(1,29) 0.0239 

Obs*R-squared 5.075971     Prob. Chi-Square(1) 0.0243 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 4.002966 1.792932 2.232637 0.0335 

RESID^2(-1) 0.409709 0.171936 2.382908 0.0239 
     
     

R-squared 0.163741     Mean dependent var 6.914684 

Adjusted R-squared 0.134904     S.D. dependent var 7.854253 

S.E. of regression 7.305281     Akaike info criterion 6.877413 

Sum squared resid 1547.647     Schwarz criterion 6.969928 

Log likelihood -104.5999     Hannan-Quinn criter. 6.907571 

F-statistic 5.678252     Durbin-Watson stat 1.735989 

Prob(F-statistic) 0.023948    
     
     

 

Επειδή το probability είναι ίσο με 0,0239< 5% υπάρχει υπόδειγμα ARCH  1
ης

 τάξης 

 

Πίνακας Β9 Έλεγχος υποδείγματος ARCH 2
ης

 τάξης  
 
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     

F-statistic 4.046127     Prob. F(2,27) 0.0290 

Obs*R-squared 6.917983     Prob. Chi-Square(2) 0.0315 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1982 2011   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 5.455403 1.952347 2.794279 0.0095 

RESID^2(-1) 0.517976 0.184174 2.812428 0.0091 

RESID^2(-2) -0.279794 0.184558 -1.516024 0.1411 
     
     

R-squared 0.230599     Mean dependent var 7.137617 

Adjusted R-squared 0.173607     S.D. dependent var 7.888137 

S.E. of regression 7.170804     Akaike info criterion 6.872552 

Sum squared resid 1388.351     Schwarz criterion 7.012672 

Log likelihood -100.0883     Hannan-Quinn criter. 6.917377 

F-statistic 4.046127     Durbin-Watson stat 2.087216 

Prob(F-statistic) 0.029044    
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Πίνακας Β10 Έλεγχος Ramsey 
 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: XPP C INVV GDP  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
     
 Value df Probability  

t-statistic  1.322358  28  0.1967  

F-statistic  1.748630 (1, 28)  0.1967  

Likelihood ratio  1.938514  1  0.1638  
     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  12.96280  1  12.96280  

Restricted SSR  220.5302  29  7.604488  

Unrestricted SSR  207.5674  28  7.413120  

Unrestricted SSR  207.5674  28  7.413120  
     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -76.29081  29   

Unrestricted LogL -75.32155  28   
     
     
     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: XPP   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -3.297859 8.024563 -0.410970 0.6842 

INVV -0.001201 0.000689 -1.744733 0.0920 

GDP 0.098236 0.052748 1.862357 0.0731 

FITTED^2 -0.049452 0.037397 -1.322358 0.1967 
     
     

R-squared 0.693871     Mean dependent var 22.51869 

Adjusted R-squared 0.661071     S.D. dependent var 4.676774 

S.E. of regression 2.722705     Akaike info criterion 4.957597 

Sum squared resid 207.5674     Schwarz criterion 5.140814 

Log likelihood -75.32155     Hannan-Quinn criter. 5.018328 

F-statistic 21.15489     Durbin-Watson stat 0.391323 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

Πίνακας Β11 Δεύτερο τεστ του Chow 
 

Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: XPP C INVV GDP  

Test predictions for observations from 2000 to 2011 
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 Value df Probability  

F-statistic  1.223409 (12, 17)  0.3430  

Likelihood ratio  19.92003  12  0.0686  
     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  102.1935  12  8.516127  

Restricted SSR  220.5302  29  7.604488  

Unrestricted SSR  118.3366  17  6.960979  

Unrestricted SSR  118.3366  17  6.960979  
     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -76.29081  29   

Unrestricted LogL -66.33079  17   
     
     

Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account for 

        observations in forecast sample  

     

     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: XPP   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 1999   

Included observations: 20   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 2.436663 3.913988 0.622552 0.5418 

INVV -0.001500 0.000606 -2.474519 0.0242 

GDP 0.062428 0.017241 3.620855 0.0021 
     
     

R-squared 0.550212     Mean dependent var 19.83559 

Adjusted R-squared 0.497295     S.D. dependent var 3.721163 

S.E. of regression 2.638367     Akaike info criterion 4.915678 

Sum squared resid 118.3366     Schwarz criterion 5.065038 

Log likelihood -46.15678     Hannan-Quinn criter. 4.944835 

F-statistic 10.39778     Durbin-Watson stat 0.324634 

Prob(F-statistic) 0.001123    
     
     
     
 
 

    

 

Πίνακας Β12 Έλεγχος Breusch-Godfrey 1ης τάξης 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     

F-statistic 62.82541     Prob. F(1,28) 0.0000 

Obs*R-squared 22.13492     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

   
Sample: 1980 2011 
   

Included observations: 32   
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Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.375513 0.342085 1.097720 0.2817 

LGDO 0.301747 0.192861 1.564579 0.1289 

LINVV -0.242025 0.143396 -1.687804 0.1026 

RESID(-1) 0.852186 0.107514 7.926248 0.0000 
     
     

R-squared 0.691716     Mean dependent var 3.15E-15 

Adjusted R-squared 0.658686     S.D. dependent var 0.121727 

S.E. of regression 0.071115     Akaike info criterion -2.332563 

Sum squared resid 0.141606     Schwarz criterion -2.149346 

Log likelihood 41.32101     Hannan-Quinn criter. -2.271832 

F-statistic 20.94180     Durbin-Watson stat 1.616122 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Πίνακας Β13 Έλεγχος Breusch-Godfrey 2
ης

 τάξης 

 

          
F-statistic 33.06720     Prob. F(2,27) 0.0000 

Obs*R-squared 22.72308     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.244693 0.352305 0.694548 0.4933 

LGDO 0.219375 0.200592 1.093638 0.2838 

LINVV -0.172990 0.151118 -1.144735 0.2624 

RESID(-1) 1.046898 0.182812 5.726624 0.0000 

RESID(-2) -0.255273 0.195108 -1.308367 0.2018 
     
     

R-squared 0.710096     Mean dependent var 3.15E-15 

Adjusted R-squared 0.667148     S.D. dependent var 0.121727 

S.E. of regression 0.070228     Akaike info criterion -2.331535 

Sum squared resid 0.133164     Schwarz criterion -2.102514 

Log likelihood 42.30457     Hannan-Quinn criter. -2.255621 

F-statistic 16.53360     Durbin-Watson stat 2.041576 

Prob(F-statistic) 0.000001    

 

 

Πίνακας Β14 Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     

F-statistic 1.099574     Prob. F(5,26) 0.3845 

Obs*R-squared 5.585514     Prob. Chi-Square(5) 0.3487 

Scaled explained SS 2.838305     Prob. Chi-Square(5) 0.7249 
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Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -4.231053 2.375098 -1.781423 0.0865 

LGDO -0.999705 2.115612 -0.472537 0.6405 

LGDO^2 -0.684236 0.678694 -1.008166 0.3227 

LGDO*LINVV 1.027854 1.089159 0.943713 0.3540 

LINVV 1.548185 1.521927 1.017253 0.3184 

LINVV^2 -0.426871 0.431368 -0.989573 0.3315 
     
     

R-squared 0.174547     Mean dependent var 0.014354 

Adjusted R-squared 0.015806     S.D. dependent var 0.016223 

S.E. of regression 0.016095     Akaike info criterion -5.253300 

Sum squared resid 0.006735     Schwarz criterion -4.978474 

Log likelihood 90.05280     Hannan-Quinn criter. -5.162203 

F-statistic 1.099574     Durbin-Watson stat 1.038798 

Prob(F-statistic) 0.384468    

 

 

 

Πίνακας Β15 Έλεγχος ARCH 
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     

F-statistic 11.39541     Prob. F(1,29) 0.0021 

Obs*R-squared 8.744995     Prob. Chi-Square(1) 0.0031 
     
     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

   

Sample (adjusted): 1981 2011   

Included observations: 31 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.006420 0.003476 1.846903 0.0750 

RESID^2(-1) 0.537914 0.159348 3.375708 0.0021 
     
     

R-squared 0.282097     Mean dependent var 0.014386 

Adjusted R-squared 0.257341     S.D. dependent var 0.016491 

S.E. of regression 0.014211     Akaike info criterion -5.607241 

Sum squared resid 0.005857     Schwarz criterion -5.514726 

Log likelihood 88.91224     Hannan-Quinn criter. -5.577083 

F-statistic 11.39541     Durbin-Watson stat 1.543095 

Prob(F-statistic) 0.002110    
     

 

 

Πίνακας Β16 Έλεγχος Ramsey 
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Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LXPP C LGDO LINVV  

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
     
 Value df Probability  

t-statistic  0.725293  28  0.4743  

F-statistic  0.526050 (1, 28)  0.4743  

Likelihood ratio  0.595623  1  0.4403  
     
     

F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.008471  1  0.008471  

Restricted SSR  0.459338  29  0.015839  

Unrestricted SSR  0.450867  28  0.016102  

Unrestricted SSR  0.450867  28  0.016102  
     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  22.49326  29   

Unrestricted LogL  22.79107  28   
     
     
     

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: LXPP   

Method: Least Squares   

   

Sample: 1980 2011   

Included observations: 32   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -6.800695 8.856612 -0.767866 0.4490 

LGDO 5.471117 5.831728 0.938164 0.3562 

LINVV -2.146013 2.303279 -0.931721 0.3594 

FITTED^2 -0.540862 0.745715 -0.725293 0.4743 
     
     

R-squared 0.687520     Mean dependent var 3.092373 

Adjusted R-squared 0.654040     S.D. dependent var 0.215741 

S.E. of regression 0.126895     Akaike info criterion -1.174442 

Sum squared resid 0.450867     Schwarz criterion -0.991225 

Log likelihood 22.79107     Hannan-Quinn criter. -1.113711 

F-statistic 20.53525     Durbin-Watson stat 0.343496 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

 

Πίνακας Β18 Δεύτερο τεστ του Chow 

 
Chow Forecast Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LXPP C LGDO LINVV  

Test predictions for observations from 2000 to 2011 
     
     
 Value df Probability  

F-statistic  1.001699 (12, 17)  0.4864  

Likelihood ratio  17.11312  12  0.1454  
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F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.190260  12  0.015855  

Restricted SSR  0.459338  29  0.015839  

Unrestricted SSR  0.269078  17  0.015828  

Unrestricted SSR  0.269078  17  0.015828  
     
     

LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  22.49326  29   

Unrestricted LogL  31.04982  17   
     
     

Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account for 
        observations in forecast sample 
 
 
 
 

 

 

Πίνακας Β19 Τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής του Johansen 

   

Sample (adjusted): 1983 2011   

Included observations: 29 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: GDP INVV XPP    

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.468908  31.65111  29.79707  0.0302 

At most 1  0.256151  13.29933  15.49471  0.1043 

At most 2 *  0.150137  4.717730  3.841466  0.0298 
     
     
 Trace test indicates 1 co integrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon- Haug - Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None  0.468908  18.35177  21.13162  0.1172 

At most 1  0.256151  8.581605  14.26460  0.3226 

At most 2 *  0.150137  4.717730  3.841466  0.0298 
     
     
 Max-eigenvalue test indicates no co integration at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

 Unrestricted Co integrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  
     
     

GDP INVV XPP   

 0.030535 -0.000895  0.116355   
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 0.034601 -0.000686 -0.532552   

 0.004776  5.42E-05  0.013038   
     
     

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   
     
     

D(GDP)  8.270476 -1.014821  2.024775  

D(INVV)  887.8678 -11.97452 -28.54727  

D(XPP)  0.345799  0.594870 -7.80E-05  
     
     

     

1 Co integrating Equation(s):  Log likelihood -378.7831  
     
     
Normalized co integrating coefficients (standard error in parentheses) 

GDP INVV XPP   

 1.000000 -0.029302  3.810507   

  (0.00209)  (3.36192)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(GDP)  0.252541    

  (0.06950)    

D(INVV)  27.11124    

  (6.31731)    

D(XPP)  0.010559    

  (0.00821)    
     
     

     

2 Co integrating Equation(s):  Log likelihood -374.4923  
     
     
Normalized co integrating coefficients (standard error in parentheses) 

GDP INVV XPP   

 1.000000  0.000000 -55.48604   

   (11.2315)   

 0.000000  1.000000 -2023.608   

   (423.569)   

     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(GDP)  0.217427 -0.006704   

  (0.10454)  (0.00255)   

D(INVV)  26.69691 -0.786215   

  (9.54664)  (0.23319)   

D(XPP)  0.031142 -0.000717   

  (0.01086)  (0.00027)   
     
     

 

 

 

 


