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Περίληψη
H παρούσα εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ (ποσοστιαία μεταβολή), τις
επενδύσεις και τις εξαγωγές (ποσοστιαία μεταβολή) για το Ηνωμένο Βασίλειο και για
την περίοδο 1980-2012 χρησιμοποιώντας την μέθοδο συνολοκλήρωσης ARDL. Σκοπός
αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει την ύπαρξη μακροχρόνιας αλλά και βραχυχρόνιας
σχέσης μεταξύ των τριών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα του ελέγχου της
συνολοκλήρωσης του υποδείγματος ARDL(1,0,1) έδειξαν ότι υπάρχει σχέση
συνολοκλήρωσης ανάμεσα στην ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, στην ποσοστιαία
μεταβολή των επενδύσεων και την ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών. Οι έλεγχοι
αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι δεν υπάρχει αιτιακή σχέση ανάμεσα στις
μεταβλητές.

Λέξεις Κλειδιά: ΑΕΠ, Επενδύσεις, Εξαγωγές, ARDL, Συνολοκλήρωση, Αιτιότητα κατά
Granger
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Abstract
This paper examines the relationship between GDP (percent change), investments and
exports (percent change) for United Kingdom over the period 1980-2012 using the
autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration framework. The purpose of this
paper is to examine the existence of long-term and short-term relationship between the
three variables. The test results of cointegration analysis of the ARDL(1,0,1) model
showed that there is cointegration relationship between percent change of GDP, percent
change of investments and percent change of exports. The Granger causality test showed
that there is no causal relationship between the variables.
Keywords: GDP, Investments, Exports, ARDL, Cointegration, Granger causality
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Η προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε το 1973. Η
πρωτεύουσά του είναι το Λονδίνο και το νόσμιμά του η λίρα (£), ενώ η συνολική του
έκταση αριθμεί περί τα 244.820 km². Το Ηνωμένο Βασίλειο Αποτελείται από την
Αγγλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία και το πολίτευμα του είναι
συνταγματική

μοναρχία

και

κοινοβουλευτική

δημοκρατία.

Οι

Άγγλοι

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του πληθυσμού, οι Σκωτσέζοι αποτελούν το
10% σχεδόν του πληθυσμού ενώ οι Ουαλοί μαζί με τους Ιρλανδούς της Βόρειας
Ιρλανδίας το υπόλοιπο 10%. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί ακόμη χώρα υποδοχής
διαφόρων μεταναστευτικών ρευμάτων, κυρίως από τις πρώην αποικίες στις Δυτικές
Ινδίες, την Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και την Αφρική (europa.eu).
Σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση του Γραφείου οικονομικών και εμπορικών
υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Λονδίνο (2011) η οικονομία του
Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οικονομίες στην Ε.Ε. και
μία από τις πλέον παγκοσμιοποιημένες στον κόσμο˙ αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα
για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής.
Η οικονομική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου διαφοροποιείται αρκετά ανά περιοχή
και περιφέρεια με το Λονδίνο να είναι πρώτο στη λίστα με κατά κεφαλή ΑΕΠ ύψους
65.138,00 €. Το Λονδίνο δεν αποτελεί μόνο την πόλη με το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην
Ευρώπη αλλά και ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα
παγκοσμίως. Ενδεικτικό είναι ότι η κατά κεφαλή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
(ΑΠΑ) στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου αντιστοιχεί στο 170% της μέσης ΑΠΑ
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έβδομες στη λίστα με κατά κεφαλή ΑΕΠ 37.379,00 €
ακολουθούν οι περιοχές του Berkshire, Buckinghamshire και του Oxfordshire, ενώ οι
πιο φτωχές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου τοποθετούνται στη Βορειοανατολική
Αγγλία (Ετήσια έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος 2011).
Το Ηνωμένο Βασίλειο, από το 2010 και έπειτα, σημειώνει το μεγαλύτερο απόθεμα
εισερχόμενων και εξερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων μετά τις ΗΠΑ και τη
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Γαλλία. Σημαντικό ρόλο για την βρετανική οικονομία διαδραματίζει η ανάπτυξη του
τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ η βρετανική αεροδιαστημική βιομηχανία
κατέχει τη δεύτερη με τρίτη θέση παγκοσμίως. Ακόμη, με βάση τις δαπάνες σε
Έρευνα και Ανάπτυξη το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται τρίτο παγκοσμίως,
ακολουθώντας τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, ενώ

σύμφωνα με το ΔΝΤ και την

Παγκόσμια Τράπεζα αποτελεί την έβδομη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.
Στην Βρετανική οικονομία το κράτος διαδραματίζει μικρό ρόλο καθώς αποτελεί
παραδοσιακά οικονομία της ελεύθερης αγοράς. Την τελευταία δεκαπενταετία η
οικονομία χαρακτηρίζεται κυρίως ως εντάσεως κεφαλαίου και παραδοσιακοί τομείς
όπως η γεωργία, η κατασκευαστική βιομηχανία, η βιοτεχνία έχουν σημαντικά
υποχωρήσει σε σπουδαιότητα. Κύριο μοχλό της οικονομίας αποτελεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας. αν και το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί προσπάθειες
αναθέρμανσης της βιομηχανικής παραγωγής μετά τα πρόσφατα προβλήματα που
παρουσίασε ο χρηματοπιστωτικός τομέας (Ετήσια έκθεση της Πρεσβείας της
Ελλάδος 2011).
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Ετήσια έκθεση του Γραφείου οικονομικών και
εμπορικών υποθέσεων (2011), ο τομέας της Γεωργίας, Αλιείας και Δασών συμμετέχει
με ποσοστό 0,5% στο ΑΕΠ της χώρας. Τις κυριότερες καλλιέργειες αποτελούν το
σιτάρι, το κριθάρι, η ελαιοκράμβη, η βρώμη, οι βολβοί, τα δημητριακά, τα
ζαχαρότευτλα, τα κηπευτικά (φρούτα, λαχανικά ή καλλωπιστικά φυτά), ενώ τα κύρια
αλιεύματα ο βακαλάος, η γλώσσα, ο πλευρονήκτης ή πλατέσσα, η ρέγγα, ο σπάρος.
Εκτός από την καλλιεργήσιμη γη του, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλούσιο και σε
φυσικούς πόρους και αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα πετρελαϊκά του αποθέματα
του κατατάσσεται 30ο παγκοσμίως ενώ με βάση τα αποθέματα φυσικού αερίου,
κατατάσσεται στην 39ο θέση.
Διαχρονική μείωση παρατηρείται όσον αφορά τη συμμετοχή του τομέα της
μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας. Η μεταποίηση, ένας πρωτοπόρος τομέας της
βρετανικής οικονομίας στον οποίο απασχολείται το 18,2% του εργατικού δυναμικού,
αντιπροσωπεύει περίπου το 13% του ΑΕΠ. Ο τομέας αυτός, συνεχίζει να προσελκύει
υψηλό ποσοστό νέων ξένων επενδύσεων και η συνεισφορά του στο εξωτερικό
εμπόριο αγαθών, αγγίζει το 80% επί του συνόλου των βρετανικών εξαγωγών. Σοβαρά
προβλήματα, λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού, αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί
τομείς της οικονομίας (όπως η μεταλλουργία, η υφαντουργία, ο καπνός, η βιομηχανία
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τροφίμων-ποτών), ωστόσο, η χώρα παραμένει έδρα μερικών από τις μεγαλύτερες
εταιρείες.
Άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας αποτελούν αυτοί του μηχανολογικού
εξοπλισμού, των ηλεκτρονικών, της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και των
φαρμάκων. Οι παραπάνω τομείς εμφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις συνολικά και
αύξηση ανώτερη εκείνης του συνολικού ΑΕΠ (Ετήσια έκθεση της Πρεσβείας της
Ελλάδος 2011).
Η παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελεί τον μεγαλύτερο επιμέρους τομέα,
καθώς η συνεισφορά του υπολογίζεται στο το 1/3 της συνολικής προστιθέμενης αξίας
του

τομέα

της

βιομηχανίας.

Μεταξύ

των

μεγαλύτερων

διεθνών

αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες έχουν κατασκευαστική παρουσία στο Ηνωμένο
Βασίλειο, συγκαταλέγονται: η BMW, η Ford, η General Motors, η Honda, η Nissan, η
Toyota, η Volkswagen, η Lotus κ.α. Επίσης, εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία
του τομέα της αεροναυπηγικής στο Ηνωμένο Βασίλειο με εταιρείες όπως η BAE
Systems, η GKN και η Rolls Royce.
Αναφορικά τώρα με την ηλεκτρονική βιομηχανία, το Ηνωμένο Βασίλειο
κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη δεκάδα στον κόσμο με όρους παραγωγής.
Aπασχολεί περίπου 400.000 άτομα στην παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού, ενώ άλλα
130.000 απασχολούνται στον συγγενή χώρο της παραγωγής λογισμικού.
Ακόμη, μόνο η φαρμακοβιομηχανία εκπροσωπεί το 25% της βρετανικής χημικής
βιομηχανίας και απασχολεί περίπου 300.000 άτομα.. Εκτός δύο εκ των μεγαλύτερων
διεθνών φαρμακοβιομηχανιών (GlaxoSmithKline και AstraZeneca) που είναι
εγκαταστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν περί τις 275 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις πού αντιπροσωπεύουν το 20% των εταιρειών του τομέα αυτού στην
Ευρώπη. Στην κατηγορία της βιοτεχνολογίας, καταγράφεται την τελευταία
δεκαπενταετία αύξηση του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων της τάξεως του
220% ενώ αυτή τη στιγμή ο αριθμός τους ξεπερνά τις 480.
Ακόμη, ο τομέας υπηρεσιών, και ιδιαίτερα των χρηματοοικονομικών και
επιχειρηματικών υπηρεσιών, είναι καθοριστικός στην οικονομική δραστηριότητα και
την ανάπτυξη της χώρας και η συμμετοχή του στο ΑΕΠ αυξάνεται διαρκώς. Ο τομέας
των υπηρεσιών συμμετέχει κατά 70% στην σύνθεση του ΑΕΠ και συνεισφέρει
ουσιαστικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου ενώ απασχολείται σε αυτόν το
80% του εργατικού δυναμικού της χώρας.
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Οι τομείς των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, τόσο
βρετανικών όσο και διεθνών εταιρειών που έχουν ως έδρα το City του Λονδίνου
παράγουν περίπου το 30% του ΑΕΠ. Γραφεία στη πόλη έχουν περί τις 500 τράπεζες
και οι εργασίες τους προσανατολίζονται κυρίως στη διεθνή αγορά, με έμφαση στις
αγορές χρεογράφων, συναλλάγματος, ενέργειας και ασφάλειας. Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της Oxford Economics το 20% των φορολογικών εσόδων της χώρας
από επιχειρήσεις δημιουργείται στο City και αυτό με σύνολο απασχολουμένων
350.000.
Ακόμη, σημαντικό τμήμα του τομέα των υπηρεσιών αποτελεί και ο τουρισμός.
Ενδεικτικό της συνεισφοράς του τουρισμού στην οικονομία της χώρας αποτελούν τα
έσοδα από τις επισκέψεις των ξένων τουριστών στo Ηνωμένο Βασίλειο το 2010, τα
οποία ανήλθαν σε περίπου 8 δισ. λίρες.
Τέλος, στον τομέα των υπηρεσιών κατατάσσεται και η δημιουργική βιομηχανία, που
περιλαμβάνει τη διαφήμιση, την κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή, τις
εκδόσεις, την μουσική βιομηχανία, τις καλές τέχνες κ.α. και έχει σημειώσει ένα από
τα υψηλότερα επιμέρους ποσοστά ανάπτυξης κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Ο
μέσος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα από το 1997 και μετά είναι της τάξης του 6%
(περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες ανώτερος του συνολικού ρυθμού ανάπτυξης) και
συνεισφέρει στις βρετανικές εξαγωγές με περίπου 11 δισ. λίρες κατ’ έτος (Ετήσια
έκθεση της Πρεσβείας της Ελλάδος 2011).
Όλα τα παραπάνω οικονομικά μεγέθη, αλλά και όσα θα αναλυθούν στη συνέχεια, σε
συνδυασμό με τις εξαιρετικά θετικές προβλέψεις για την οικονομία της χώρας, -η
οποία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει γύρω στο 2030 την πρώτη οικονομική δύναμη της
Ευρώπης, ξεπερνώντας τη Γαλλία το 2018 και τη Γερμανία γύρω στο 2030 (CEBR
2013) 1 - αποτέλεσαν το ερέθισμα για την παρούσα μελέτη. Η εργασία έρχεται να
συνεισφέρει σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους επιστήμονες και
σχετίζεται με την οικονομική μεγέθυνση. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η ποσοστιαία
μεταβολή του ΑΕΠ διαχρονικά με ανεξάρτητες μεταβλητές τις επενδύσεις και την
ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών.
1

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Οικονομικής και Εμπορικής Έρευνας (CEBR 2013), η
Γερμανία γύρω στο 2030 θα χάσει τη θέση της ως πρώτη οικονομία της δυτικής Ευρώπης
προς όφελος του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της μεγαλύτερης ανάπτυξης
του πληθυσμού του αλλά και της συνεχούς μετανάστευσης, καθώς, και λόγω της μικρότερης
εξάρτησής του από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και έκθεσής του στα προβλήματα της
ευροζώνης. Βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο θα ξεπεραστεί και το ίδιο από την Ινδία και τη
Βραζιλία.
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1.2 Σκοπός - στόχοι
Σκοπός της εργασίας είναι, με τη χρήση ενός τριμεταβλητού υποδείγματος και με τη
μεθοδολογία ARDL, να διερευνήσουμε με εμπειρικό τρόπο τη σχέση ανάμεσα σε
αυτές τις τρεις μεταβλητές για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχος της εργασίας είναι, ύστερα από οικονομετρικούς ελέγχους για την ορθότητα
και καλή εξειδίκευση του υποδείγματος αλλά και ελέγχους στασιμότητας, να
μελετήσουμε την ύπαρξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας
(συνολοκλήρωσης) μεταξύ των μεταβλητών, όπως, και αιτιακών σχέσεων
χρησιμοποιώντας ένα ARDL(1,0,1) υπόδειγμα.

1.3 Στοιχεία και Μεθοδολογία

Για τους σκοπούς της εργασίας χρησιμοποιούνται ετήσια στατιστικά στοιχεία για το
Ηνωμένο Βασίλειο (UK) που προέρχονται από την βάση στατιστικών δεδομένων
knoema.com και αναφέρονται στην περίοδο 1980-2012. Όλες οι μεταβλητές είναι
εκφρασμένες σε ποσοστά.
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιούνται τα οικονομετρικά-στατιστικά
πακέτα Eviews, SPSS και Microfit. Αρχικά, διενεργούνται όλοι οι απαραίτητοι
οικονομετρικοί έλεγχοι στο υπόδειγμα και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος
στασιμότητας των υπό διερεύνηση μεταβλητών. Για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης
χρησιμοποιείται η μέθοδος ARDL. Ακολουθεί το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και ο
έλεγχος αιτιότητας κατά Granger.

1.4 Διάρθρωση εργασίας
Η εργασία αποτελείται από δέκα κεφάλαια και είναι δομημένη ως εξής. Στο δεύτερο
κεφάλαιο γίνεται ανάλυση ορισμένων μεταβλητών διαχρονικά προσπαθώντας να
ερευνηθεί με πιο σύνθετο τρόπο η έννοια της ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση της θεωρίας σχετικά με τη
σχέση μεταξύ των εξαγωγών, των επενδύσεων και της οικονομικής μεγέθυνσης. Στο
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τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη περιγραφή των μεταβλητών του υποδείγματος
και στο πέμπτο παρουσιάζονται τα δεδομένα της εργασίας και το υπόδειγμα στο
οποίο γίνονται όλοι οι απαραίτητοι οικονομετρικοί έλεγχοι. Στο έκτο κεφάλαιο
γίνεται μια σειρά ελέγχων για τη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών. Στο
επόμενο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο ARDL, όπου
τρέχουμε ένα ARDL(1,0,1) υπόδειγμα και εκτιμώνται οι μακροχρόνιοι συντελεστές
του υποδείγματος. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των
υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος με βάση την μεθοδολογία ARDL. Στο ένατο
κεφάλαιο αναπτύσσονται οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger και, τέλος, στο επόμενο
κεφάλαιο αφού γίνει μια σύντομη ανακεφαλαίωση της εργασίας επισημαίνονται τα
βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.1 Εισαγωγή
Η οικονομική μεγέθυνση θεωρείται σήμερα ως ένα από τα κυριότερα αντικείμενα της
οικονομικής επιστήμης και η επίτευξη ενός υψηλού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης
αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους σημαντικότερους στόχους κάθε χώρας.
Βασικά συστατικά για την ανάπτυξη μιας οικονομίας αποτελούν το μέγεθος των
επενδύσεων και των εξαγωγών μιας χώρας, καθώς μια αύξηση αυτών συνεισφέρει
σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη και τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα.
Πρωτού, όμως, αναλυθούν αυτές οι μεταβλητές, θα διερευνηθεί στο παρόν κεφάλαιο
η μακροπρόθεσμη πρόοδος και ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου με έναν
διαφορετικό τρόπο, εξετάζοντας την πορεία διαφόρων μεταβλητών οι οποίες
σχετίζονται με την οικονομία, την κοινωνία, την υγεία, την παιδεία κ.α. διαχρονικά 2 .
Συγκεκριμένα, κάποιες από τις μεταβλητές των οποίων θα δούμε την διαχρονική
εξέλιξη είναι ο πληθωρισμός, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η απασχόληση, η
ανεργία, οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, το ΑΕΠ, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, το δημόσιο
χρέος, οι στρατιωτικές δαπάνες, οι δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, η αύξηση του
πληθυσμού, το προσδόκιμο όριο ζωής, κ.α. Τέλος, θα αναλυθεί και ο σύνθετος
δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης (ΔΑΑ).

2.2 Οι έννοιες της Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης
Η έννοια της ανάπτυξης αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα το οποίο ανέκαθεν
υπήρξε αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Η ανάπτυξη είναι αυτή που δημιουργεί τον
πλούτο αλλά και τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη. Τα ζητήματα
παραγωγής, αλλά και διανομής του πλούτου, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την
ανάπτυξη (Ναξάκης και Χλέτσος 2008).
2

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από την βάση δεδομένων knoema.com και έχουν μετατραπεί
από το εγχώριο νόμισμα σε δολάρια χρησιμοποιώντας την επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία
του έτους.
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Ένα συχνό σημείο δημιουργίας παρεξηγήσεων είναι η σύγχυση των εννοιών της
οικονομικής μεγέθυνσης και της ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι μεταξύ των δύο
εννοιών υπάρχει μια στενή σχέση, συγκεκριμένα η πρώτη περιέχεται στη δεύτερη,
αποτελούν ωστόσο έννοιες διαφορετικές. Η οικονομική μεγέθυνση δεν αποτελεί παρά
ένα υποσύνολο της ανάπτυξης που αναφέρεται απλά σε μια από τις τρεις βασικές
διαστάσεις της ανάπτυξης, την ποσοτική διάσταση. Αναφέρεται, δηλαδή, σε
ποσοτικές μεταβολές (ποσοτική εξέλιξη μιας κοινωνίας και οικονομίας) και μετριέται
συνήθως με βάση το ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Πέρα όμως από
την ποσοτική, υπάρχουν άλλες δύο διαστάσεις της ανάπτυξης: η διάσταση της
διανομής του πλούτου και της παραγόμενης ευημερίας, και η ποιοτική διάσταση της
ανάπτυξης (δηλαδή ο βαθμός στον οποίο καλύπτονται και διασφαλίζονται
ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες, αναπτύσσεται ο πολιτισμικός πλούτος και
διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ισορροπία) (Ζαρωτιάδης 2008).
Ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει σχετίζεται με τις τεχνικές αδυναμίες του ρυθμού
αύξησης του κατά κεφαλήν εισοδήματος ως δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης να
μετρήσει σφαιρικά την ανάπτυξη (Ζαρωτιάδης 2008). Εναλλακτικά, μια άλλη
μέθοδος μέτρησης της ανάπτυξης, εκτός του κατά κεφαλήν εισοδήματος (οικονομική
μεγέθυνση), είναι ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development IndexHDI), ο οποίος θα συζητηθεί στην παρούσα ενότητα. Ο Δείκτης Ανθρώπινης
Ανάπτυξης βασίζεται στην αντίληψη ότι η ανάπτυξη αποτελεί μία πολυδιάστατη
διαδικασία με πολλές συνιστώσες και επηρεάζει διάφορες πτυχές μιας χώρας, όπως
είναι η κοινωνική, η οικονομική, η πολιτιστική, η πολιτική, η οικολογική. Ο δείκτης
αυτός αποτελεί ένα κατάλληλο μέτρο καθώς συνδυάζει το εθνικό εισόδημα με
κοινωνικούς δείκτες και με αυτόν τον τρόπο δίνει ένα σύνθετο μέτρο της
μακροπρόθεσμης προόδου. Ο εν λόγω Δείκτης κατασκευάστηκε από τον ΟΗΕ το
1990 και δημοσιοποιείται στην ετήσια Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (Human
Development Report) των Ηνωμένων Εθνών. Στον σύνθετο αυτό δείκτη
ενσωματώνονται τρεις βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης σύμφωνα με
τις οποίες μετράται η πρόοδος μιας χώρας. Αυτές είναι η μακροβιότητα, η οποία
μετριέται από το προσδόκιμο όριο ζωής κατά την γέννηση (85-25 έτη), η μόρφωση η
οποία μετριέται από το ποσοστό αναλφαβητισμού και το ποσοστό εγγραφόμενων
στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και το βιοτικό
επίπεδο, το οποίο μετριέται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής
δύναμης. Υπολογιζόμενος με βάση τους τρεις προαναφερθέντες επιμέρους δείκτες ο
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ΔΑΑ μπορεί να λάβει τιμές μεταξύ 0 και 1. Όταν η τιμή του ΔΑΑ μιας χώρας είναι
μεγαλύτερη του 0,8 η χώρα ορίζεται ως μία από τις πλέον αναπτυγμένες χώρες, αφού
διαθέτει μια υψηλή κατάταξη ως προς το αναπτυξιακό επίπεδο. Όταν η τιμή του ΔΑΑ
βρίσκεται μεταξύ 0,5 και 0,799 η χώρα βρίσκεται σε μια μέση κατάταξη, και τέλος οι
λιγότερο αναπτυγμένες και φτωχότερες χώρες στον κόσμο βρίσκονται στην χαμηλή
κατάταξη, όπου η τιμή του ΔΑΑ λαμβάνει τιμές μικρότερες του 0,5 (Kelley 1991,
Πανάς και Νιννή 2004, Human Development Report 2013).

2.3 Η διαχρονική πρόοδος του Ηνωμένου Βασιλείου με βάση την ανάλυση
αναπτυξιακών μεταβλητών
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης
Η τιμή του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου, με βάση τα
στοιχεία για το 2012, δείχνει ότι αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυγμένες χώρες
παγκοσμίως. Συγκεκριμένα η τιμή του δείκτη είναι 0,875 - υψηλή κατάταξη ως προς
το αναπτυξιακό επίπεδο- τοποθετώντας τη χώρα στην 26 θέση μαζί με το
Λουξεμβούργο ανάμεσα στις 187 χώρες και περιοχές. Από το 1980 έως το 2012, ο
Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε από
0,748 σε 0,875, μια αύξηση της τάξης του 17% ή μέση ετήσια αύξηση της τάξης του
0,5%. Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει την μεταβολή του συγκεκριμένου δείκτη
από το 1980 έως το 2012.
Γράφημα 2.1: Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Source: Knoema (data based on Human Development Report, 1980-2012)
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Προσδόκιμο όριο ζωής κατά την γέννηση
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια από τις τρεις διαστάσεις του ΔΑΑ, το προσδόκιμο
όριο ζωής κατά την γέννηση. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση δείχνει τον
αριθμό των ετών που αναμένεται να ζήσει ένα νεογέννητο βρέφος, με βάση τα
πρότυπα της θνησιμότητας που επικρατούν κατά τη στιγμή της γέννησής του και υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά παραμείνουν σταθερά σε όλη του τη ζωή.
Η τιμή του προσδόκιμου ορίου ζωής για το 2011 εκτιμάται στα 80,8 χρόνια και
παρατηρείται αύξηση κατά 0,44% από το προηγούμενο έτος. Από το 1960 έως το
2011 παρατηρούμε μια ανοδική τάση του προσδόκιμου ορίου ζωής κατά τη γέννηση,
το οποίο πιθανότατα οφείλεται στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.

Γράφημα 2.2: Προσδόκιμο όριο ζωής κατά τη γέννηση

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)

Απασχόληση
Στο επόμενο γράφημα απεικονίζεται η απασχόληση σε αναλογία με τον πληθυσμό
του

Ηνωμένου

Βασιλείου

από

το

1991

έως

το

2011.

Στην

εκτίμηση

συμπεριλαμβάνονται οι ηλικίες από 15 ετών και άνω, οι οποίες θεωρούνται ως το
εργατικό δυναμικό της χώρας. Από το 2007 και έπειτα παρατηρούμε πτώση της
απασχόλησης.

Το 2011 εκτιμάται ότι απασχολείται το 56,8% του εργατικού
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δυναμικού, καταγράφοντας μείωση κατά 0,35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Πάντως, σύμφωνα με το επόμενο γράφημα (Γράφημα 4) οι προβλέψεις μέχρι το 2016
φαίνονται αισιόδοξες, καθώς αναμένεται σταδιακή μείωση του ποσοστού της
ανεργίας.
Γράφημα 2.3: Απασχόληση σε αναλογία με τον πληθυσμό

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)

Γράφημα 2.4: Ποσοστό ανεργίας

Source: Knoema (data based on IMF World Economic Outlook, October 2013)
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Συνολικός πληθυσμός και ρυθμός αύξησης του πληθυσμού
Η μέτρηση του πληθυσμού βασίζεται στον de facto ορισμό του πληθυσμού.
Προσμετρούνται δηλαδή όλοι οι κάτοικοι της χώρας, ανεξάρτητα από το νομικό
καθεστώς στο οποίο υπάγονται ή την ιθαγένεια τους– δεν υπολογίζονται, όμως, οι
πρόσφυγες οι οποίοι δεν εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη χώρα ασύλου και θεωρούνται
μέρος του πληθυσμού της χώρας προέλευσης.
Το 2012 ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού ήταν 0,8% και στο ίδιο έτος ο συνολικός
πληθυσμός υπολογίζεται σε 63,227,526 άτομα.
Γράφημα 2.5: Συνολικός πληθυσμός

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)

Πληθωρισμός
Ο πληθωρισμός, όπως μετράται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, αντανακλά την
ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του κόστους για τον μέσο καταναλωτή προκειμένου να
αποκτήσει ένα καλάθι αγαθών και υπηρεσιών μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται στον ετήσιο πληθωρισμό για το
Ηνωμένο Βασίλειο από το 1980 με πρoβλέψεις έως το 2017.
Ο ετήσιος πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στο 2,8% το 2012,
μειωμένος από το 4,5% του 2011. Στο ετήσιο ποσοστό για το 2012 παρατηρείται
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μείωση της τάξης του 36,17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αποτελεί το
χαμηλότερο ποσοστό από το 2010.
Γράφημα 2.6: Πληθωρισμός

Source: Knoema (data based on IMF World Economic Outlook, October 2013)

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

αποτελεί το άθροισμα των ισοζυγίων των

αγαθών, των υπηρεσιών, των εισοδημάτων και των τρεχουσών μεταβιβάσεων. Το
θετικό υπόλοιπο του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δείχνει την καθαρή επένδυση
της χώρας στο εξωτερικό, ενώ το αρνητικό υπόλοιπο δείχνει την καθαρή επένδυση
στη χώρα από το εξωτερικό.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2012 μεταβλήθηκε κατά
160,44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος αφού από -36 δισ. δολάρια το έτος 2011
μεταβλήθηκε σε -93,9 δισ. δολάρια το έτος 2012.
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Γράφημα 2.7: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (US$)

Source: Knoema (data based on IMF World Economic Outlook, October 2013)
Γράφημα 2.8: Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ως ποσοστό του ΑΕΠ

Source: Knoema (data based on IMF World Economic Outlook, October 2013)
Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών (US$)
Όσον αφορά τις εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες
παρουσιάζονται στα επόμενα γραφήματα, το 2010 παρατηρείται αύξηση των
εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 12,03%, ενώ το 2011 αύξηση κατά
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15,86%. Το έτος 2012 παρατηρείται μικρή μείωση των εξαγωγών της τάξης του 1,1%
με την αξία των εξαγωγών διαμορφώνεται στα 764,900,307,693 US$. Από την άλλη,
η αξία των εισαγωγών

το έτος 2012 διαμορφώνεται στα 824,922,851,841 US$

σημειώνοντας μικρή αύξηση κατά 0,53% σε σχέση με το 2011.
Γράφημα 2.9: Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών (US$)

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)
Γράφημα 2.10: Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών (US$)

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)
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Κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν διαιρεμένο με τον
πληθυσμό της χώρας. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι το σύνολο όλων των
προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία σε διάστημα ενός έτους,
εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Ηνωμένου
Βασιλείου για το 2012 διαμορφώθηκε στα 39.161 US$ με ελάχιστη μείωση κατά
0,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη μείωση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ παρατηρήθηκε την περίοδο 2008-2009. Από το επόμενο γράφημα (Γράφημα 11)
αναμένεται ανοδική πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σύμφωνα με τις προβλέψεις
μέχρι το 2016.
Γράφημα 2.11: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)
Ακαθάριστο δημόσιο χρέος
Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων του
δημοσίου και σχετίζεται άμεσα με το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (Κορναράκης και Καψαλάκης 2012). Το δημόσιο
χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2012 διαμορφώθηκε στο
88,8% με αύξηση κατά 5,35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις μέχρι το 2016 αναμένεται ανοδική πορεία του ακαθάριστου δημόσιου
χρέους.
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Γράφημα 2.12: Ακαθάριστο δημόσιο χρέος

Source: Knoema (data based on IMF World Economic Outlook, October 2013)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που
παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Από το 1980 έως το
2012 παρατηρούμαι μια ανοδική πορεία του ΑΕΠ και το 2012 αποτιμάται στα
2,476.67 δισ. US $.
Γράφημα 2.13: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (US$)

Source: Knoema (data based on IMF World Economic Outlook, October 2013)
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Στρατιωτικές δαπάνες (% του ΑΕΠ)
Τα δεδομένα για τις στρατιωτικές δαπάνες από το SIPRI προκύπτουν από τον ορισμό
του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπάνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι
τρέχουσες

και

κεφαλαιουχικές

δαπάνες

για

τις

ένοπλες

συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης, των

δυνάμεις,
υπουργείων

άμυνας και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τα έργα της άμυνας
κ.α. Από το Γράφημα 14 διαπιστώνουμε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες του Ηνωμένου
Βασιλείου βαίνουν μειούμενες, ενώ το 2011 και 2012 το ποσοστό του ΑΕΠ που
διατέθηκε για την κάλυψη των στρατιωτικών δαπανών παρέμεινε σταθερό στο 2,5%.
Γράφημα 2.14: Στρατιωτικές δαπάνες (ως ποσοστό του ΑΕΠ)

Source: Knoema (data based on SIPRI Military Expenditure Database, 1988-2012)

Δημόσιες δαπάνες για την παιδεία
Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση περιλαμβάνουν κρατικές δαπάνες για τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά), δαπάνες διοίκησης της εκπαίδευσης,
καθώς και επιδοτήσεις. Το 2009 το 6% του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου διατέθηκε
για την παιδεία. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 4,26% συγκρινόμενη με το 2008.
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Γράφημα 2.15: Δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία

Source: Knoema (data based on World Development Indicators (WDI), October 2013)

2.4 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια παρουσίαση διαφόρων μεταβλητών διαχρονικά
προκειμένου να λάβουμε μια γενικότερη εικόνα σχετικά με την ανάπτυξη του
Ηνωμένου Βασιλείου και όχι λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά και μόνο το ΑΕΠ, το
οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία για την μέτρηση της ανάπτυξης μιας
οικονομίας και θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Αναλύθηκαν επιπρόσθετα,
λοιπόν, μεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται με την οικονομία, την κοινωνία, την υγεία
και την παιδεία. Από την διαχρονική εξέλιξη των δεικτών διακρίνουμε ένα υψηλό
αναπτυξιακό επίπεδο του Ηνωμένου Βασιλέιου και ύπαρξη θετικών προοπτικών για
την οικονομία του και την κοινωνία γενικότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

3.1 Εισαγωγή

Σύμφωνα με τον ορισμό η οικονομική μεγέθυνση προσδιορίζεται κυρίως από το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της οικονομίας, το οποίο δίνεται από τους
Εθνικούς Λογαριασμούς. Το μέγεθος αυτό μας ενδιαφέρει όχι μόνο ως απόλυτη τιμή
(επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης), αλλά και στη διαχρονική εξέλιξή του, η οποία
δίνεται από το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή την ποσοστιαία μεταβολή του
σε κάθε περίοδο. Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης έχει αποτελέσει αντικείμενο
εκτεταμένης έρευνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, καθώς είναι
απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και της διεθνής
ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. Οι μελετητές προσπαθούν να κατανοήσουν αν
οι οικονομίες οι οποίες δίνουν ώθηση στην αύξηση των εξαγωγών και των
επενδύσεων οδηγούνται πιο γρήγορα στην οικονομική ανάπτυξη. Η σχέση αυτών των
τριών μεταβλητών ερευνάται στο παρόν κεφάλαιο μέσω της ανασκόπησης της
θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας.

3.2 Ανασκόπηση θεωρητικής βιβλιογραφίας
Η ανάλυση της συμπεριφοράς του ΑΕΠ και η σχέση του με τις εξαγωγές αποτέλεσε
και συνεχίζει να αποτελεί ένα κεντρικό θέμα στη θεωρία του εμπορίου και της
ανάπτυξης. Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί διαπραγματευόμενες το αν μια χώρα θα
πρέπει να προωθήσει τις εξαγωγές για να επιταχύνει την ανάπτυξη ή θα πρέπει να
παρουσιάσει οικονομική ανάπτυξη, η οποία στη συνέχεια θα προωθήσει τις εξαγωγές.
Τα τελευταία χρόνια η εμπειρική παρατήρηση σε πολλές χώρες δείχνει ότι οι χώρες
που έχουν αυξανόμενες εξαγωγές παρουσιάζουν και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Παρότι η σχετική βιβλιογραφία όσον αφορά τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των
εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης είχε επεκταθεί ιδιαίτερα στις δεκαετίες του
’70 και του ’80, οι εμπειρικές παρατηρήσεις των τελευταίων ετών προσελκύουν ξανά
το ενδιαφέρον των μελετητών για την εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των
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εξαγωγών και της οικονομικής ανάπτυξης (Δριτσάκης 2006, Κωνσταντακοπούλου
και Τσιώνας 2013).
Σύμφωνα με τη θεωρητική υπόθεση για τη σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της
οικονομικής ανάπτυξης η οποία διατυπώθηκε αρχικά από τον Ricardo το 1817, το
εμπόριο δίνει τη δυνατότητα σε μια χώρα να διακρίνεται από την παραγωγή
προϊόντων στα οποία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνει υψηλότερο επίπεδο εθνικού πλούτου (Δριτσάκης κ.α. 2004).
Υπάρχουν διάφορα θεωρητικά επιχειρήματα που στηρίζουν την υπόθεση ότι η
αύξηση των εξαγωγών μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη, τα οποία επικεντρώνονται
στο ότι η αύξηση των εξαγωγών οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη καθώς προκαλεί
αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται άμεσα η
παραγωγή αγαθών για εξαγωγές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω
εξειδίκευση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι οικονομίες κλίμακας και τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του κράτους. Δημιουργούνται, έτσι, οι συνθήκες για
μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μιας χώρας. Επιπρόσθετα,
λόγω του αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού και της προσπάθειας διατήρησης των
αγορών από τον εξαγωγικό τομέα, οδηγούμαστε σε τεχνολογικές καινοτομίες και
εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Ακόμη, ο διεθνής ανταγωνισμός θα
οδηγήσει στη βελτίωση της επάρκειας των πόρων και ιδιαίτερα στη βελτίωση της
χρησιμοποίησης του κεφαλαίου. Οι αυξανόμενες εξαγωγές θα συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος αφού θα χαλαρώσουν τους
δεσμευτικούς περιορισμούς του ξένου συναλλάγματος και θα επιτρέψουν αυξήσεις
στα εισαγόμενα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως και στα ενδιάμεσα αγαθά. Έτσι οι
υψηλής ποιότητας εισαγωγές προϊόντων και τεχνολογιών, στη συνέχεια θα
επιδράσουν

θετικά

στην

διάχυση

της

τεχνολογίας,

στην

ενίσχυση

της

παραγωγικότητας, της εργασίας και στην αύξηση της απασχόλησης, θα αυξήσουν την
αποδοτικότητα και τελικά την εθνική παραγωγή (McKinnon 1964, Balassa 1978,
1985, Δριτσάκης 2006, Κωνσταντακοπούλου και Τσιώνας 2013).
Εμπειρικές έρευνες τονίζουν, εκτός από τις εξαγωγές, και τον σημαντικό ρόλο των
επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Σύμφωνα με τον de Mello
(1999) οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) λόγω των θετικών εξωτερικοτήτων που
δημιουργούν οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας υποδοχής. Ακόμη, η
Μανουκάκη (2012) αναφέρει ότι ρόλος των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι πολύ
σημαντικός αφού αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή κεφαλαίου και ενίσχυσης της
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εγχώριας ιδιωτικής επένδυσης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε μια χώρα δημιουργούν
νέες ευκαιρίες απασχόλησης και οδηγούν στην αναβάθμιση της υπάρχουσας
τεχνολογικής υποδομής, ωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ενδυνάμωση της
οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες υποδοχής.
Σύμφωνα με τους Δριτσάκη κ.α. (2004) “οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν την
παραγωγικότητα της εγχώριας οικονομίας μεταβάλουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα,
συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, επειδή τείνουν να είναι πιο
παραγωγικές από τις εγχώριες επενδύσεις”. Βέβαια, όπως αναφέρουν, η επίδραση των
άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από το επίπεδο της
τεχνολογίας της εγχώριας οικονομίας, την οικονομική σταθερότητα, την κρατική
επενδυτική πολιτική και το βαθμό ανοίγματος της οικονομίας (Δριτσάκης κ.α. 2004).
Συμπερασματικά, από την μελέτη της επιστημονικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται η
ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα σε αυτές τις τρεις μεταβλητές και φαίνεται πως η
θετική πορεία των επενδύσεων και των εξαγωγών μιας χώρας συμβάλει ουσιαστικά
στην οικονομική της ανάπτυξη. Όπως αναφέρουν και οι Hsiao και Hsiao (2006) και
Εryiğit (2012) υπάρχει μια τριγωνική σχέση μεταξύ επενδύσεων, των εξαγωγών και
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

3.3 Ανασκόπηση εμπειρικής βιβλιογραφίας
Η σχέση των προς εκτίμηση μεταβλητών μας έχει εγείρει το ενδιαφέρον πολλών
μελετητών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας διάφορα οικονομετρικά υποδείγματα,
προσπάθησαν να εκτιμήσουν εμπειρικά την μακροχρόνια σχέση και την αιτιότητα
ανάμεσα στις εξαγωγές, τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη.
Οι εμπειρικές έρευνες έγιναν μελετώντας τα στοιχεία χρονολογικών σειρών διαφόρων
χωρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Alici και Ucal (2003), οι οποίοι
εξέτασαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, εξαγωγών και άμεσων ξένων
επενδύσεων για την Τουρκία. Ακόμη, ο Τyler (1981), εξετάζοντας ένα δείγμα 55
αναπτυσσόμενων χωρών μεσαίου εισοδήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πιο
σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης είναι οι
εξαγωγές και οι ακαθάριστες επενδύσεις.
Μια σειρά παρόμοιων μελετών με του Τyler (1981), όπως αυτές των Heller και Porter
(1978), Feder (1982, 1983), Kavoussi (1984), Sheehey (1992), Jung και Marshall
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(1985), Ahmad και Kwan (1991), Bahmani-Oskoose et al. (1991), Ahmad και
Harnhirum (1995), Thornton (1996), Konya (2004, 2006) Clarke και Ralhan (2005),
και Awokuse (2007), υποστηρίζουν επίσης πως η οικονομική ανάπτυξη ενισχύεται
από την αύξηση των εξαγωγών.
Ο Dritsakis (2004) διαπίστωσε την αιτιακή σχέση ανάμεσα στην οικονομική
ανάπτυξη και τις εξαγωγές καθώς και μεταξύ των επενδύσεων και των εξαγωγών για
τις περιπτώσεις της Ρωσίας και της Βουλγαρίας. Επιπλέον, οι Δριτσάκης κ.α. (2004)
μελετώντας την περίπτωση της Ελλάδας διαπίστωσαν μονόδρομη σχέση αιτιότητας
μεταξύ του λόγου των άμεσων ξένων επενδύσεων και του ρυθμού μεταβολής του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μεταξύ του λόγου των εγχώριων επενδύσεων προς το ΑΕΠ,
μεταξύ του λόγου των εξαγωγών προς το ΑΕΠ, καθώς και μεταξύ του λόγου των
εξαγωγών προς το ΑΕΠ και του λόγου των άμεσων ξένων επενδύσεων προς το ΑΕΠ.
Ακόμη, ο Mofrad (2012) διαπίστωσε την ύπαρξη θετικής μακροχρόνιας σχέσης του
ΑΕΠ με τις επενδύσεις και τις εξαγωγές, και την ύπαρξη αρνητικής σχέσης ανάμεσα
στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Οι Κωνσταντακοπούλου και Τσιώνας (2013) έχοντας ως δείγμα τις χώρες της
Ευρωζώνης χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία ARDL για να διερευνήσουν την
εμπειρική σχέση μεταξύ των εξαγωγών και της οικονομικής μεγέθυνσης. Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ εξαγωγών
και οικονομικής μεγέθυνσης για τις περισσότερες από τις χώρες της Ευρωζώνης.
Επίσης, η Μoudatsou (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.
Οι Najarzadeh και Maleki (2005) διαπίστωσαν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ
των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και της οικονομικής ανάπτυξης για τις περιπτώσεις
της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Βενεζουέλας, της Σαουδικής Αραβίας και του
Ιράν. Αλλά και οι Alfaro (2003), Basu et al. (2003), Borensztein et al. (1998) και
Chakraborty και Basu (2002) διαπίστωσαν τη σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης
και επενδύσεων.
Τέλος, οι Knight et al. (1993) και Nelson και Singh (1994) υποστήριξαν ότι οι
δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές έχουν μια σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη τη
δεκαετία του 1980.
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3.4 Συμπεράσματα
Στο παρόν κεφάλαιο έγινε μια αναλυτική παρουσίαση των θεωρητικών αλλά και
εμπειρικών προσεγγίσεων που συνδέουν την οικονομική ανάπτυξη με τις εξαγωγές
και τις επενδύσεις. Σύμφωνα με την θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία, η αύξηση
των εξαγωγών και των επενδύσεων συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη
μιας χώρας. Συμπερασματικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει μια σχέση
αλληλεξάρτησης, ή αλλιώς μια τριγωνική σχέση, μεταξύ αυτών των τριών
μεταβλητών, την ύπαρξη της οποίας θα αναζητήσουμε και στο υπόδειγμά μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μια αναλυτικότερη παρουσίαση των μεταβλητών
που συμμετέχουν στην έρευνα μέσω γραφημάτων και περιγραφικών στατιστικών. Τις
μεταβλητές του υποδείγματος αποτελούν η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ, η
ποσοστιαία μεταβολή των επενδύσεων και οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τα
δεδομένα προέρχονται από την βάση δεδομένων knoema και αποτελούν ετήσια
δεδομένα τα οποία αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα την περίοδο
1980-2012.

4.2 Διαγραμματική παρουσίαση των μεταβλητών
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP - percent change)
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας είναι η συνολική αξία σε χρηματικές
μονάδες των νέων τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σ’ αυτή μέσα σε
ένα συγκεκριμένο έτος. Το προϊόν είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας,
με την οποία οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές παραγωγής μετασχηματίζονται σε
προϊόν (Abel και Bernanke 2002). To ΑΕΠ θεωρείται ως το καλύτερο μέτρο
οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας.
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Γράφημα 4.1: Ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (19802012)
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Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι τη θετική μεταβολή του ΑΕΠ για το
Ηνωμένο Βασίλειο από το 1982-1988. Έπειτα παρατηρείται καθοδική τάση έως το
1991 και εκ νέου άνοδος το 1992. Από το 1993 έως το 2007 παρατηρείται μια
σταθερή πορεία χωρίς μεγάλες μεταβολές μέχρι το 2008-2009 όπου παρατηρείται
καθοδική τάση και το λόγο πιθανά αποτελεί η χρηματοοικονομική κρίση.
Επενδύσεις (INV - Percent of GDP)
Μία μεταβλητή η οποία επηρεάζει σημαντικά το ΑΕΠ και συνεπώς την ανάπτυξη
μιας χώρας αποτελούν οι επενδύσεις. Με τον όρο επένδυση αναφερόμαστε στην
δαπάνη που γίνεται σε μια ορισμένη περίοδο για να παράγουμε κεφαλαιουχικά αγαθά
ή για να αυξήσουμε τα αποθέματα σε πρώτες ύλες, καταναλωτικά αγαθά κ.α. (Abel
και Bernanke 2002).
Στο μοντέλο που εξετάζουμε χρησιμοποιείται η μεταβλητή INV, ως ποσοστό του
ΑΕΠ.
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Γράφημα 4.2: Ποσοστιαία μεταβολή των επενδύσεων (1980-2012)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παραπάνω γραφήματος παρατηρούμε μια ανοδική τάση
μέχρι το 1989. Από το 1990 και μετά παρατηρείται καθοδική τάση, μέχρι το έτος
1994, από το οποίο και έπειτα παρατηρείται μια σταθερή πορεία των επενδύσεων.
Αρκετά απότομη είναι η μείωση το 2009, όπου παρατηρείται μεγάλη πτώση των
επενδύσεων.
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Εξαγωγές αγαθών (EXP - Percent change)
Οι εξαγωγές περιλαμβάνουν αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται σε μια χώρα και
πωλούνται σε άλλα κράτη. Συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας
μιας οικονομίας, στην βέλτιστη διανομή των παραγωγικών πηγών και στην αύξηση
της παραγωγής από την χρήση συσσωρευμένου κεφαλαίου (Abel και Bernanke
2002).
Στο μοντέλο που εξετάζουμε χρησιμοποιείται η ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών
αγαθών.
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Γράφημα 4.3: Ποσοστιαία μεταβολή των εξαγωγών (1980-2012)

Από τα στοιχεία του παραπάνω γραφήματος ενώ αρχικά παρατηρούμε μια σχετικά
σταθερή πορεία της μεταβλητής στη συνέχεια παρατηρούμε ασταθείς μεταβολές και
απότομες αυξομειώσεις, ιδιαίτερα στην περίοδο 2006-2010.

4.3 Παρουσίαση στοιχείων με περιγραφικές στατιστικές

Παρακάτω, στον Πίνακα 4.1, παρατίθενται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία όλων
των μεταβλητών συγκεντρωτικά και στη συνέχεια τα περιγραφικά στατιστικά για
καθεμιά χρονοσειρά ξεχωριστά:
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EX

GDP

INV

Mean

3.927879

2.300000

17.31818

Median

2.680000

2.910000

17.17000

Maximum

13.78000

5.570000

21.99000

Minimum

-10.63000

-3.970000

14.12000

Std. Dev.

5.294251

2.206584

1.699824

Skewness

-0.607698

-1.127898

0.608820

Kurtosis

4.079429

3.720749

4.146129

Jarque-Bera

3.633236

7.711132

3.844858

Probability

0.162575

0.021162

0.146251

Sum

129.6200

75.90000

571.5000

Sum Sq. Dev.

896.9310

155.8084

92.46089

Observations

33

33

33

Πίνακας 4.1: Αποτελέσματα Περιγραφικής Στατιστικής
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Series: GDP
Sample 1980 2012
Observations 33
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Γράφημα 4.4: Ιστόγραμμα και Στατιστικά της μεταβλητής GDP
Το Γράφημα 4.4 παρουσιάζει κάποια περιγραφικά στατιστικά για τη χρονοσειρά GDP
(percent change). Αξίζει, στο σημείο αυτό, να σχολιάσουμε κάποια από τα
αποτελέσματα που παρατίθενται. Πρώτον, η μέση τιμή είναι 2,3 ενώ η διάμεσος 2,91.
Ο συντελεστής ασυμμετρίας της κατανομής (Skewness), ο οποίος δίνει πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα στοιχεία, ισούται με -1,12. Το
αρνητικό πρόσημο του συντελεστή ασυμμετρίας της κατανομής (Skewness)
39

φανερώνει πως η κατανομή είναι ασύμμετρη προς τα αριστερά. Επιπλέον, ο
συντελεστής κύρτωσης (Kurtosis) είναι 3,7 και δείχνει ότι η κατανομή είναι
λεπτόκυρτη.
Τέλος, με τον έλεγχο Jarque-Bera βλέπουμε κατά πόσο τα στοιχεία προσεγγίζουν ή
όχι την κανονική κατανομή. Σχηματίζουμε τις υποθέσεις:
H0: Τα στοιχεία της μεταβλητής GDP κατανέμονται κανονικά
H1: Τα στοιχεία της μεταβλητής GDP δεν κατανέμονται κανονικά.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση, καθώς P = 0,02 < α (για α = 0,05 και 0,1). Προκύπτει, δηλαδή, ότι η
μεταβλητή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή,

ενώ για α = 0.01 δεν

απορρίπτουμε την H0.
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Series: INV
Sample 1980 2012
Observations 33

8
7
6
5
4
3
2
1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

17.31818
17.17000
21.99000
14.12000
1.699824
0.608820
4.146129

Jarque-Bera
Probability

3.844858
0.146251

0
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Γράφημα 4.5: Ιστόγραμμα και Στατιστικά της μεταβλητής INV
Από το Γράφημα 4.5 παρατηρούμε ότι η μέση τιμή για την χρονοσειρά INV είναι
17,31 ενώ η διάμεσος 17,17. Ο συντελεστής ασυμμετρίας της κατανομής (Skewness)
ισούται με 0,60. Το θετικό πρόσημο του συντελεστή ασυμμετρίας της κατανομής
(Skewness) φανερώνει πως η κατανομή είναι ασύμμετρη προς τα δεξιά. Επιπλέον, ο
συντελεστής κύρτωσης (Kurtosis) είναι 4,14 και δείχνει ότι η κατανομή είναι
λεπτόκυρτη.
Τέλος, σχηματίζουμε τις υποθέσεις για τον έλεγχο κανονικής κατανομής:
40

H0: Τα στοιχεία της μεταβλητής INV κατανέμονται κανονικά
H1: Τα στοιχεία της μεταβλητής INV δεν κατανέμονται κανονικά.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση, καθώς P = 0,14 > α. Προκύπτει, δηλαδή, ότι η μεταβλητή
ακολουθεί την κανονική κατανομή.
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Series: EX
Sample 1980 2012
Observations 33

10

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.927879
2.680000
13.78000
-10.63000
5.294251
-0.607698
4.079429

Jarque-Bera
Probability

3.633236
0.162575

0
-10

-5

0

5

10

15

Γράφημα 4.6 : Ιστόγραμμα και Στατιστικά της μεταβλητής ΕΧ
Από το Γράφημα 4.6 παρατηρούμε ότι η μέση τιμή για την χρονοσειρά ΕΧ είναι 3,92
ενώ η διάμεσος 2,68. Ο συντελεστής ασυμμετρίας της κατανομής (Skewness) ισούται
με -0,60. Το αρνητικό πρόσημο του συντελεστή ασυμμετρίας της κατανομής
(Skewness) φανερώνει πως η κατανομή είναι ασύμμετρη προς τα αριστερά. Επιπλέον,
ο συντελεστής κύρτωσης (Kurtosis) είναι 4,07 και δείχνει ότι η κατανομή είναι
λεπτόκυρτη.
Τέλος, σχηματίζουμε τις υποθέσεις για τον έλεγχο κανονικής κατανομής:
H0: Τα στοιχεία της μεταβλητής ΕΧ κατανέμονται κανονικά
H1: Τα στοιχεία της μεταβλητής ΕΧ δεν κατανέμονται κανονικά.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση, καθώς P = 0,16 > α. Προκύπτει, δηλαδή, ότι η μεταβλητή
ακολουθεί την κανονική κατανομή (Κολυβά-Μαχαίρα και Μπόρα-Σέντα 1998).
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4.4 Συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών

Ο Πίνακας 4.2 δείχνει την συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος και
τη φύση της συσχετίσεως (αν είναι θετική, αρνητική ή μηδέν). Η συσχέτιση μας
δείχνει τον βαθμό εξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών. Η ύπαρξη υψηλής
συσχέτισης μεταξύ δύο οι περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών είναι πιθανή
ένδειξη πολυσυγγραμμικότητας. Το εύρος των τιμών σε ένα πίνακα συσχετίσεων
κυμαίνεται από 0 έως 1. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα οι τρεις
μεταβλητές παρουσιάζουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους αν και δεν ιδιαίτερα ισχυρή.

EX

GDP

INV

EX

1.000000

0.447601

0.144359

GDP

0.447601

1.000000

0.488464

INV

0.144359

0.488464

1.000000

Πίνακας 4.2: Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης δεδομένων

4.5 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν με περιγραφικές στατιστικές και γραφήματα οι
μεταβλητές που συμμετέχουν στο υπόδειγμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
περιγραφικών στατιστικών, για την μεταβλητή GDP καταλήγουμε στο συμπέρασμα
ότι δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή (για α=0,05). Ακόμη, η κατανομή είναι
ασύμμετρη προς τα αριστερά και λεπτόκυρτη. Η μεταβλητή INV ακολουθεί την
κανονική κατανομή και η κατανομή είναι ασύμμετρη προς τα δεξιά και λεπτόκυρτη.
Σχετικά με την μεταβλητή ΕΧ διαπιστώσαμε ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή
και η κατανομή είναι ασύμμετρη προς τα αριστερά και λεπτόκυρτη. Ακόμα,
παρατηρείται εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών, αφού οι τρεις μεταβλητές
παρουσιάζουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
5ο:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ

5.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε ανάλυση των μεταβλητών του υποδείγματος με
περιγραφικές στατιστικές. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η εκτίμηση του υποδείγματος
με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και στη συνέχεια ελέγχεται με
στατιστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους αν οι εκτιμήσεις είναι γενικά αποδεκτές.

5.2 Εκτίμηση του υποδείγματος – Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνήθως
συνάρτηση πολλών ερμηνευτικών μεταβλητών. Το υπόδειγμα μιας γραμμικής
πολυμεταβλητής παλινδρόμησης για ένα δείγμα από n παρατηρήσεις θα μπορούσε να
είναι το εξής: Υ t = β0 + β1Χ1t + β2 Χ2t + ….βn Χnt + ut .
Η παραπάνω σχέση εκτιμάται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (least squares
method) προκειμένου να επιλέξουμε τις κατάλληλες τιμές του σταθερού όρου και της
κλίσης οι οποίες ελαχιστοποιούν το άθροισμα του τετραγώνου των καταλοίπων
(Δριτσάκης 2007).
H γραμμική μορφή του υποδείγματος μας, η οποία εκτιμάται με τη μέθοδο των
ελαχίστων τετραγώνων, είναι η εξής:

Η ταυτοποίηση των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στην εκτίμηση
είναι η εξής:
•

GDP: Gross domestic product, constant prices (Percent change) GDP – η
εξαρτημένη μεταβλητή

•

INV: Investment (Percent of GDP)

•

EX: Export volume of goods (Percent change)
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•

b0: σταθερός όρος

•

b1: συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής (ΙΝV)

•

b2: συντελεστής της ανεξάρτητης μεταβλητής (EX)

•

ut : διαταρακτικός όρος

Εκτιμώντας το υπόδειγμα με το πρόγραμμα Eviews παίρνουμε τα ακόλουθα
αποτελέσματα:

Ερμηνευτικές
Μεταβλητές

Εξαρτημένη Μεταβλητή GDP
Μέθοδος: Ελαχίστων Τετραγώνων
Περίοδος Εκτίμησης: 1980 - 2012
Παρατηρήσεις: 33
Τυπικά
Συντελεστές σφάλματα t-Statistic Prob.

C
-8.061884
3.245288 -2.484181 0.0188
INV
0.561919
0.188011 2.988757 0.0055
EX
0.160510
0.060365 2.659012 0.0125
R-squared
0.383818
F-statistic
9.343459
Adjusted R-squared 0.342739
Durbin-Watson stat 1.218153
Πίνακας 5.1 : Πίνακας Παλινδρόμησης
Η εξίσωση παλινδρόμησης είναι η εξής:

Οι συντελεστές των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί και η τυπική απόκλιση
της εκτίμησης είναι ίση με 1,788913.
Οι παραπάνω εκτιμήσεις είναι γενικά αποδεκτές, πράγμα που προκύπτει από τους
στατιστικούς και διαγνωστικούς ελέγχους που αναλύονται στη συνέχεια.
-Έλεγχος προσήμων
Τα αποτελέσματα του υποδείγματος συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, όπως
φαίνεται από τα πρόσημα των συντελεστών της εκτιμημένης συνάρτησης. Μια
αύξηση της ποσοστιαίας μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξήσει την
ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ όπως επίσης και μια μεταβολή των εξαγωγών.
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-Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών
Για τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών η μηδενική υπόθεση
η οποία ελέγχεται είναι ότι οι μεταβλητές είναι στατιστικά ασήμαντες, έναντι της
εναλλακτικής ότι είναι στατιστικά σημαντικές.
Η0: bj = 0
Η1: bj ≠ 0
Ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών γίνεται με δύο τρόπους.
Εξετάζουμε:
1. Τα P-value. Αν το Ρ ‹ α απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση.
2. Τα t-Statistic
Σύμφωνα με τα Probability (όλα τα P < 0,05), απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση
και όλοι οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί.
-Έλεγχος F-statistic
Ο συγκεκριμένος έλεγχος γίνεται προκειμένου να ελέγξουμε αν το σύνολο των
συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά σημαντικό.
Στην περίπτωση μας F = 9.343459 και Prob(F-stat.) = 0.000701 (μικρότερο του 0,05),
επομένως τo σύνολο των συντελεστών της παλινδρόμησης είναι στατιστικά
σημαντικό.
-Συντελεστής προσδιορισμού
Ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) 3 ισούται με 38,38% και ο προσαρμοσμένος
συντελεστής προσδιορισμού με 34,27%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 38% της
συμπεριφοράς της GDP εξηγείται από τη συμπεριφορά των INV και ΕΧ.

5.3 Έλεγχος για την ύπαρξη Αυτοσυσχέτισης

Η αυτοσυσχέτιση αποτελεί πρόβλημα κυρίως των χρονολογικών σειρών και η ύπαρξή
της οφείλεται στην παραβίαση μιας από τις βασικές υποθέσεις της ανάλυσης
παλινδρόμησης, αυτής της ανεξαρτησίας των διαταρακτικών, καθώς η συσχέτιση
3

Ο συντελεστής προσδιορισμού εκφράζει το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης
μεταβλητής που ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση και παίρνει τιμές μεταξύ του μηδενός και της
μονάδας (Χάλκος 2011).
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μεταξύ των διαταρακτικών όρων που αντιστοιχούν σε δύο οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις του δείγματος πρέπει να ισούται με μηδέν.
Αν, λοιπόν, η υπόθεση

ή

δεν ικανοποιείται τότε έχουμε το

πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης και τα σφάλματα αυτοσυσχετίζονται. Οι συνέπειες του
προβλήματος της αυτοσυσχέτισης είναι ότι οι εκτιμητές των ελαχίστων τετραγώνων
των συντελεστών παραμένουν γραμμικοί, αμερόληπτοι και συνεπείς, όμως δεν είναι
πλέον αποτελεσματικοί, τόσο σε μικρά όσο και σε μεγάλα δείγματα. Επίσης, τα
τυπικά σφάλματα του εκτιμητή των ελαχίστων τετραγώνων των συντελεστών
παλινδρόμησης είναι μεροληπτικά και είναι ασυνεπή (Κάτος 2004, Χάλκος 2011).

5.3.1 Διαπίστωση το προβλήματος με τον έλεγχο Durbin-Watson

Ένας τρόπος ελέγχου της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης είναι με την στατιστική DW. Ο
έλεγχος Durbin-Watson χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί η ύπαρξη του AR(1) σε μια
σχέση παλινδρόμησης και η μεθοδολογία του ελέγχου είναι η ακόλουθη:
Εκτιμώνται τα κατάλοιπα από την παλινδρόμηση που επιθυμούμε να ελέγξουμε και
n

στη συνέχεια υπολογίζουμε το στατιστικό: d =

∑ ( eˆ − eˆ )
t =2

t −1

t

n

∑ eˆ
t =1

2

≈ 2 (1 − ρˆ )

2
t

Από τους πίνακες Durbin –Watson βρίσκουμε τις αντίστοιχες κρίσιμες τιμές dL
(κατώτερο όριο) και dU (ανώτερο όριο) για n παρατηρήσεις και k αριθμό
ερμηνευτικών μεταβλητών. Η μηδενική υπόθεση (Η0) που ελέγχεται με το παραπάνω
στατιστικό είναι αυτή της μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης. Για να διεξάγουμε τον έλεγχο
θα πρέπει να γίνει σύγκριση της στατιστικής DW με τις δύο κριτικές τιμές dL και dU
βάση του παρακάτω πίνακα:

Γράφημα 5.1: Περιοχές ελέγχου προβλήματος αυτοσυσχέτισης
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Όταν το στατιστικό:
 DW < d L ή DW > dU

→

απορρίπτουμε την Η0

 d L < DW < 4 − dU

→

δεν απορρίπτουμε την Η0

 d L ≤ DW ≤ dU ή 4 − dU ≤ DW ≤ 4 − d L →

δεν μπορούμε να αποφανθούμε

(Κάτος 2004, Χάλκος 2011).
Στο μοντέλο μας η τιμή DW ισούται με 1,218153. Ελέγχουμε για αυτοσυσχέτιση:
και

Για

:

και
και
Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιμές στο Γράφημα 5.1 για τον έλεγχο του
προβλήματος

αυτοσυσχέτισης

διαπιστώνουμε

ότι

υπάρχει

ένδειξη

θετικής

αυτοσυσχέτισης στο υπόδειγμα.

5.3.2 Διαπίστωση το προβλήματος με τον έλεγχο Breusch-Godfrey

Η ένδειξη του προβλήματος της αυτοσυσχέτισης με τον έλεγχο Durbin – Watson μας
παραπέμπει στη διενέργεια και περαιτέρω ελέγχων προκειμένου να αποφανθούμε με
σιγουριά για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, καθώς αν υπάρχουν ενδείξεις ότι η AR
διαδικασία είναι μεγαλύτερη από πρώτου βαθμού ο έλεγχος Durbin – Watson δεν
ενδείκνυται (Χάλκος 2011). Στη συνέχεια, λοιπόν, κάνουμε έλεγχο Breusch-Godfrey,
που παρέχει έναν γενικό έλεγχο για μεγαλύτερου βαθμού αυτοσυσχέτιση,
προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπέρασμα.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic

2.065819

Prob. F(2,28)

0.1456

Obs*R-squared

4.243296

Prob. Chi-Square(2) 0.1198

Πίνακας 5.2: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey
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Από την τιμή της πιθανότητας ελέγχου P = 0.1198 > α δεν απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση και δεν έχουμε αυτοσυσχέτιση.

5.4 Έλεγχος Κανονικότητας
Μία από τις βασικότερες υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης είναι και η
υπόθεση σχετικά με την κανονικότητα των διαταρακτικών όρων. Η κανονικότητα των
σφαλμάτων είναι ήσσονος σημασίας στην οικονομετρική ανάλυση γι’ αυτό και ένας
από τους διαγνωστικούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν απαραιτήτως σε ένα
οικονομετρικό υπόδειγμα είναι κατά πόσο τα σφάλματα ακολουθούν την κανονική
κατανομή (Κάτος 1994).

5.4.1 Ο έλεγχος Jarque-Bera
Για τον έλεγχο της κανονικότητας ο πιο γνωστός έλεγχος είναι ο έλεγχος Jarque-Bera,
ο οποίος διεξάγεται με το στατιστικό:

⎛ S 2 ( K − 3) 2 ⎞
JB = N ⎜ +
⎟
⎜ 6
⎟
24
⎝
⎠
Όπου Ν είναι το μέγεθος του δείγματος, S η ασυμμετρία και Κ η κύρτωση. Το
αποτέλεσμα αυτό συγκρίνεται με την κριτική τιμή από την κατανομή Χ2 με 2
βαθμούς ελευθερίας. Η μηδενική υπόθεση (H0) είναι ότι τα σφάλματα κατανέμονται
κανονικά και απορρίπτεται για υψηλές τιμές της στατιστικής JB και χαμηλές τιμές Ρ
(Χάλκος 2011).
8

Series: Residuals
Sample 1980 2012
Observations 33

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-9.48e-16
0.518188
2.910342
-4.028532
1.732108
-0.674917
2.675847

Jarque-Bera
Probability

2.649799
0.265830

2
1
0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

Γράφημα 5.2: Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου κανονικότητας δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση,

καθώς P = 0,265830 > α. Προκύπτει, δηλαδή, ότι ο

διαταρακτικός όρος ακολουθεί την κανονική κατανομή.

5.5 Έλεγχος για την ύπαρξη Ετεροσκεδαστικότητας

Η ετεροσκεδαστικότητα είναι πρόβλημα κυρίως των διαστρωματικών στοιχείων και η
ύπαρξή της οφείλεται στην παραβίαση μιας εκ των βασικών υποθέσεων της ανάλυσης
παλινδρόμησης, αυτής της σταθερότητας της διακύμανσης του διαταρακτικού όρου
των ανεξάρτητων μεταβλητών (

). Η παραβίαση της εν

λόγω υπόθεσης επηρεάζει αρνητικά τα συμπεράσματα που εξάγονται και έχει ως
αποτέλεσμα οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων να είναι αμερόληπτοι, συνεπείς
αλλά όχι αποτελεσματικοί ενώ τα τυπικά σφάλματα θα είναι μεροληπτικά (Χάλκος
2011).

5.5.1 Διαπίστωση το προβλήματος με τον έλεγχο White

Έναν από τους ελέγχους με τους οποίους μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη
ετεροσκεδαστικότητας αποτελεί ο έλεγχος White. Το πλεονέκτημα που έχει ο
συγκεκριμένος

έλεγχος,

το

οποίο

δεν

έχουν

οι

περισσότεροι

έλεγχοι

ετεροσκεδαστικότητας, είναι ότι εντοπίζει μορφές ετεροσκεδαστικότητας που είναι
περισσότερο σύνθετες από ότι η απλή αναλογική μορφή. Η μηδενική υπόθεση (H0),
της μη ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας, ελέγχεται με το στατιστικό ελέγχου:
W = n ⋅ R2

χ 2 ( βε )

Όπου,
 R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού από την βοηθητική παλινδρόμηση:

 n είναι το μέγεθος του δείγματος, και
 βε είναι οι βαθμοί ελευθερίας που ισούνται με τον αριθμό των ανεξάρτητων

μεταβλητών k στην βοηθητική παλινδρόμηση.
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Στην περίπτωση που η τιμή του τεστ
τιμή

των

πινάκων

τότε

είναι μεγαλύτερη από την κριτική

απορρίπτουμε

την

Η0

και

έχουμε

πρόβλημα

ετεροσκεδαστικότητας (Χάλκος 2011).

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.716725

Prob. F(5,27)

0.1647

Obs*R-squared

7.960392

Prob. Chi-Square(5) 0.1584

Πίνακας 5.3: Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (White)

Σύμφωνα με την τιμή της πιθανότητας του ελέγχου (Ρ = 0,1584 > α) δεν
απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα
ετεροσκεδαστικότητας 4 .

5.6 Έλεγχος για την ύπαρξη αποτελέσματος ARCH- Autoregressive Conditional
Heteroskedasticity (Αυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα)

Παρά το γεγονός ότι η ετεροσκεδαστικότητα αποτελεί συνήθως πρόβλημα των
διαστρωματικών στοιχείων και η αυτοσυσχέτιση των χρονολογικών σειρών,
υπάρχουν

περιπτώσεις

που

η

ετεροσκεδαστικότητα

εμφανίζεται

και

στις

χρονολογικές σειρές.
Ο έλεγχος για αποτέλεσμα ARCH γίνεται με μηδενική υπόθεση (H0) την μη ύπαρξη
αποτελέσματος ARCH και ελέγχεται με το στατιστικό ελέγχου:
ΕΝ = ( n − p ) ⋅ R 2

χ 2( p )

Όπου,
 R2 είναι ο συντελεστής προσδιορισμού από την βοηθητική παλινδρόμηση:

εˆt2 = α 0 + α1εˆt2−1 + α 2εˆt2− 2 + ... + α pεˆt2− p + vt
 n είναι το μέγεθος του δείγματος, και
 p είναι οι βαθμοί ελευθερίας.

4

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και με τους ελέγχους Βreusch-Pagan-Godfrey, Harvey
και Glejser (βλ. Παράρτημα 1).
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Στην περίπτωση που η τιμή του τεστ (n − p) ⋅ R 2 είναι μεγαλύτερη από την κριτική
τιμή των πινάκων τότε απορρίπτουμε την Η0 και έχουμε αποτέλεσμα ARCH (Κάτος
1994, Χάλκος 2011).

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic

2.699269

Prob. F(1,30)

0.1108

Obs*R-squared

2.641545

Prob. Chi-Square(1) 0.1041

Πίνακας 5.4: Έλεγχος αποτελέσματος ARCH

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι Ρ = 0,1041 > α, άρα δεν απορρίπτουμε τη
μηδενική υπόθεση και δεν έχουμε αποτέλεσμα ARCH.

5.7 Έλεγχος για την ύπαρξη σφάλματος εξειδίκευσης

Το σφάλματα εξειδίκευσης προκύπτουν κυρίως λόγω της λανθασμένης αλγεβρικής
παρουσίασης του υποδείγματος και μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα το οποίο
εμφανίζεται και σε διαστρωματικά στοιχεία αλλά και σε χρονολογικές σειρές
(Χάλκος 2011).

5.7.1 Διαπίστωση το προβλήματος με τον έλεγχο RESET του Ramsey

Η διαπίστωση για την ύπαρξη σφάλματος εξειδίκευσης γίνεται με τον έλεγχο RESET
του Ramsey και με μηδενική υπόθεση (H0) ότι δεν υπάρχει σφάλμα εξειδίκευσης. Ο
έλεγχος γίνεται με τη στατιστική F και για συγκεκριμένο επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας:

Όπου,
R2old είναι το R2 της αρχικής παλινδρόμησης ( Yi = β0 + β1 X i + u )
R2new είναι το R2 της νέας παλινδρόμησης ( Yˆi = β 0 + β1Χ i + β 2Yˆi 2 + β 3Yˆi 3 + ui )
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k είναι ο αριθμός των νέων ανεξάρτητων μεταβλητών
n αριθμός των παρατηρήσεων
z αριθμός των παραμέτρων του νέου υποδείγματος.
Αν η τιμή

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (Η0: Δεν υπάρχει

σφάλμα εξειδίκευσης) (Χάλκος 2011).

Ramsey RESET Test
Value

df

Probability

t-statistic

2.027534 29

0.0519

F-statistic

4.110896 (1, 29)

0.0519

Likelihood ratio

4.374697 1

0.0365

Πίνακας 5.5 : Έλεγχος εξειδίκευσης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα Ρ = 0,0365. Συνεπώς, δεν απορρίπτουμε τη μηδενική
υπόθεση

και

δεν

έχουμε

σφάλμα

εξειδίκευσης

για

επίπεδα

στατιστικής

σημαντικότητας α = 0,01. Ενώ για α = 0,05 και 0,1 υπάρχει πρόβλημα εξειδίκευσης.

5.8 Έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραμικότητας

Η πολυσυγγραμμικότητα αποτελεί πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται κυρίως στις
χρονολογικές σειρές και οφείλεται στην γραμμική συσχέτιση μεταξύ των
ερμηνευτικών μεταβλητών. Η υπόθεση η οποία παραβιάζεται και δημιουργείται το
πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας είναι ότι οι ερμηνευτικές μεταβλητές
συσχετίζονται μεταξύ τους. Η εμφάνιση της πολυσυγγραμμικότητας έχει ως
αποτέλεσμα οι εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων να παραμένουν άριστοι γραμμικοί
και αμερόληπτοι, όμως οι διακυμάνσεις τους είναι υπερεκτιμημένες, γεγονός που
οδηγεί σε λόγους t στατιστικά ασήμαντους.
Σοβαρές ενδείξεις για τη διαπίστωση του προβλήματος της πολυσυγγραμμικότητας
διακρίνουμε όταν οι μεταβλητές είναι στατιστικά ασήμαντες σε ένα πολύ καλό
υπόδειγμα από πλευράς προβλεπτικότητας, όταν τα πρόσημα ενός ή περισσότερων
συντελεστών δεν συμφωνούν με την οικονομική θεωρία, κ.α., τα οποία όμως δεν
52

μπορούν πάντα να λαμβάνονται ως επαρκή στοιχεία για τη διαπίστωση του
προβλήματος της πολυσυγγραμμικότητας (Χάλκος 2011).

5.8.1 Διαπίστωση του προβλήματος με τον Συντελεστής διόγκωσης της
διακύμανσης

Έναν έλεγχο για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας αποτελεί ο Συντελεστής
διόγκωσης της διακύμανσης (Varience Inflation Factor), ο οποίος δείχνει την
ταχύτητα

αύξησης

της

διακύμανσης

ενός

εκτιμητή

όταν

έχουμε

πολυσυγγραμμικότητα):

Καθώς δεν υπάρχει κάποια κριτική τιμή με την οποία συγκρίνεται η τιμή του VIFj, ο
έλεγχος γίνεται εμπειρικά και σε περίπτωση που η τιμή του VIFj είναι μεγαλύτερη
του 10, το οποίο σημαίνει ότι Rj2 › 0,90, η αντίστοιχη μεταβλητή j θεωρείται ότι
δημιουργεί το πρόβλημα (Χάλκος 2011).
Στην περίπτωσή μας ο συντελεστής VIFj = 1.61 , συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα
πολυσυγγραμμικότητας.

5.8.2 Διαπίστωση του προβλήματος με τον Συντελεστή ανεκτικότητας

Ένας εναλλακτικός έλεγχος για την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας αποτελεί αυτός
του Συντελεστής ανεκτικότητας (Tolerance Index), ο οποίος αποτελεί το αντίστροφο
του συντελεστή διόγκωσης της διακύμανσης:

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συσχέτιση της μεταβλητής Χj με τις υπόλοιπες
μεταβλητές η τιμή του ΤΙj ισούται με 1, ενώ όταν υπάρχει τέλεια συσχέτιση η τιμή
του ισούται με 0 (Χάλκος 2011).
Στην περίπτωσή μας ο συντελεστής TI j = 0.62 , συνεπώς και με αυτόν τον έλεγχο
διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας.
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5.9 Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών των συντελεστών της παλινδρόμησης

Απαραίτητο είναι στην ανάλυση παλινδρόμησης να ελέγξουμε αν η σχέση που
υπάρχει μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών διατηρείται
σταθερή καθ’ όλο το μήκος του δείγματος. Στη συνέχεια, λοιπόν, γίνονται κάποιοι
έλεγχοι προκειμένου να ελέγξουμε τη διαρθρωτική αλλαγή στη συνάρτησή μας.

5.9.1 Έλεγχος του Chow

Το συγκεκριμένο τεστ γίνεται για να ελέγξουμε την ισότητα των συντελεστών
παλινδρόμησης δύο διαφορετικών δειγμάτων παρατηρήσεων των ίδιων μεταβλητών.
Η χρονική περίοδος του δείγματος χωρίζεται σε δύο υποπεριόδους και ο έλεγχος
διενεργείται με μηδενική υπόθεση (Η0) 5 αυτή της ισότητας των συντελεστών
παλινδρομήσεως των δύο διαφορετικών δειγμάτων.
Το στατιστικό ελέγχου είναι:

F=

( ESS − ( ESS
0

I

+ ESS II ) ) / ( k + 1)

( ESS I + ESS II ) / ( n + m − 2 ( k + 1) )

Fα [ k + 1, n + m − 2(k + 1) ]

Στο οποίο,
ESSI είναι το άθροισμα του τετραγώνου των καταλοίπων της πρώτης παλινδρόμησης:

Yt = β0 + β1Χ1t + β2 Χ2t + ... + βk Χkt + ε1t ,

t = 1,2,…,n > k+1

ESSIΙ είναι το άθροισμα του τετραγώνου των καταλοίπων της δεύτερης
παλινδρόμησης:

Yt = γ 0 + γ 1Χ1t + γ 2 Χ2t + ... + γ k Χkt + ε 2t ,

t = 1,2,…,m > k+1

Και ESS0 είναι το άθροισμα του τετραγώνου των καταλοίπων της κοινής
παλινδρόμησης:

Yt = δ 0 + δ1Χ1t + δ 2 Χ2t + ... + δ k Χkt + ε 0t ,

t = 1,2,…,n > n+m

(Κάτος 2004).

5

Η0: β0=γ0, β1=γ1, β2=γ2, …, βk=γk
Η1: όχι όλοι οι αντίστοιχοι συντελεστές ίσοι μεταξύ τους
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Επιλέγουμε το 2009 σαν έτος για το σπάσιμο του δείγματος (καθώς σε αυτό το έτος
παρατηρούμε γενικά μια πτώση στις τιμές των μεταβλητών). Τα αποτελέσματα
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Chow Breakpoint Test: 2009
F-statistic

Prob. F(3,27)

0.775982

Log likelihood ratio 2.729232

0.5176

Prob. Chi-Square(3) 0.4353

Πίνακας 5.6 : Chow test

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.6 προκύπτει ότι P = 0,4353 > α, συνεπώς
δεν απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και υπάρχει ισότητα των συντελεστών στην
περίοδο ανάλυσης.

5.9.2 Έλεγχος του Chow για την προβλεπτική αποτυχία του υποδείγματος

Και αυτός ο έλεγχος χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε την ισότητα (σταθερότητα)
των συντελεστών παλινδρόμησης που λαμβάνονται όταν αυξάνονται οι παρατηρήσεις
ενός δείγματος. Ο έλεγχος γίνεται με μηδενική υπόθεση (Η0) αυτή της ισότητας των
συντελεστών παλινδρομήσεως.
Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος για να πραγματοποιήσει το τεστ για την
προβλεπτική αποτυχία του υποδείγματος είναι να μειώσει το δείγμα, αφαιρώντας
έναν μικρό αριθμό παρατηρήσεων, και να εκτιμήσει το υπόδειγμα. Στη συνέχεια να
προσθέσει τις παρατηρήσεις, τις οποίες δεν έλαβε υπόψη του στην εκτίμηση του
αρχικού υποδείγματος, και να ελέγξει την εκ των υστέρων την ποιότητα της
πρόβλεψης του υποδείγματος με το παρακάτω στατιστικό ελέγχου:
F=

( ESS0 − ESS I ) / ( m − n )
ESS I / ( n − ( k + 1) )

Fα [ m − n, n − ( k − 1) ]

Στο οποίο,
ESSI είναι το άθροισμα του τετραγώνου των καταλοίπων του αρχικού δείγματος:

Yt = β0 + β1Χ1t + β2 Χ2t + ... + βk Χkt + ε1t ,

όπου t = 1,2,…,n

ESS0 είναι το άθροισμα του τετραγώνου των καταλοίπων του διευρυμένου δείγματος:

Yt = γ 0 + γ 1Χ1t + γ 2 Χ2t + ... + γ k Χkt + ε 2t ,

όπου t = 1,2,…,n, n+1,… ,m > n
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(Κάτος 2004).
Πραγματοποιώντας το Chow Forecast test παίρνουμε τα αποτελέσματα:

Chow Forecast Test
Test predictions for observations from 2009 to 2012
F-statistic
Likelihood ratio

Value

df

Probability

0.560908
2.731458

(4, 26)
4

0.6930
0.6037

Πίνακας 5.7 : Chow Forecast test

Λαμβάνοντας υπόψη το P = 0.6037 > α, δεν απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και
υπάρχει ισότητα των συντελεστών στην περίοδο ανάλυσης.

5.9.3 Έλεγχοι διαδοχικών ελαχίστων τετραγώνων

Το βασικό μειονέκτημα του Chow test είναι ότι προϋποθέτει την εκ των προτέρων
γνώση του σημείου σπασίματος του δείγματος, πληροφορία η οποία συνήθως είναι
άγνωστη και επομένως ο έλεγχος βασίζεται ως επί των πλείστων σε αυθαίρετες
υποθέσεις. Για αυτόν τον λόγο η σταθερότητα των συντελεστών, εκτός από το Chow
test, είναι καλό να ελέγχεται και με άλλα κριτήρια, τα οποία βασίζονται στη μέθοδο
ελαχίστων

τετραγώνων.

Η

εν

λόγω

μέθοδος

περιλαμβάνει

διαδοχικές

παλινδρομήσεις. Η πρώτη παλινδρόμηση διαθέτει το μικρότερο δείγμα, το οποίο
ισούται με τον αριθμό των προς εκτίμηση συντελεστών συν ένα (k+1), ενώ η δεύτερη
παλινδρόμηση βασίζεται σε δείγμα μεγαλύτερο κατά μία παρατήρηση από την πρώτη.
Η τρίτη παλινδρόμηση βασίζεται σε δείγμα μεγαλύτερο κατά μία παρατήρηση από
την δεύτερη παλινδρόμηση κ.ο.κ. Αν η διαφοροποίηση στις τιμές των εκτιμημένων
συντελεστών παλινδρόμησης, που προέκυψαν από τη διαδικασία των διαδοχικών
εκτιμήσεων, είναι μικρή και τυχαία τότε δεν υπάρχει διαρθρωτική μεταβολή και το
υπόδειγμα είναι σταθερό (Κάτος 2004).
Στο υπόδειγμά μας, λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική σημαντικότητα και τα
πρόσημα των συντελεστών παλινδρόμησης, τα οποία συμφωνούν με την οικονομική
θεωρία, θα λέγαμε ότι έχουμε μία πολύ καλή εκτίμηση των συντελεστών. Αυτό είναι
φανερό και από το Γράφημα 5.3, όπου παρουσιάζονται τα τυποποιημένα διαδοχικά
κατάλοιπα προβλέψεως.
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Γράφημα 5.3: Τυποποιημένα διαδοχικά κατάλοιπα προβλέψεως

Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν διαρθρωτικές μεταβολές στο
υπόδειγμά μας καθώς τα κατάλοιπα δεν βρίσκονται εκτός των ±2 S .E. ορίων τους.
Στη συνέχεια, όμως, κάνουμε και τους ελέγχους CUSUM και CUSUMSQ.

5.9.3.1 Έλεγχος Cusum (σωρευτικό άθροισμα των τυποποιημένων διαδοχικών
καταλοίπων προβλέψεως)

Ο έλεγχος Cusum πραγματοποιείται για να ελέγξουμε αν υπάρχει σταθερότητα των
συντελεστών και βασίζεται στις εξής υποθέσεις:
Η0: οι συντελεστές είναι σταθεροί, δηλαδή δεν υπάρχει διαρθρωτική μεταβολή
Η1: οι συντελεστές δεν είναι σταθεροί, δηλαδή υπάρχει διαρθρωτική μεταβολή
Ο έλεγχος γίνεται με βάση το στατιστικό:

CUSUM t =

1 t
∑ wi για t =( k+1) +1,..,n
s i =( k +1)+1

Όπου, s = τυπικό σφάλμα (Κάτος 2004).
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Βλέπουμε ότι οι τιμές του στατιστικού CUSUMt παραμένουν εντός της ζώνης
εμπιστοσύνης, το οποίο σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και δεν
υπάρχουν

διαρθρωτικές

μεταβολές,

δηλαδή

αστάθεια

στους

συντελεστές

παλινδρόμησης.
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Γράφημα 5.4: Έλεγχος CUSUM

5.9.3.2 Έλεγχος Cusum of Squares (σωρευτικό άθροισμα των τετραγώνων των
τυποποιημένων διαδοχικών καταλοίπων προβλέψεως)

Ο έλεγχος CUSUMSQ χρησιμοποιείται επίσης για να ελέγξουμε αν υπάρχει
σταθερότητα των συντελεστών και βασίζεται στις ίδιες υποθέσεις με τον
προηγούμενο έλεγχο:
Η0: οι συντελεστές είναι σταθεροί, δηλαδή δεν υπάρχει διαρθρωτική μεταβολή
Η1: οι συντελεστές δεν είναι σταθεροί, δηλαδή υπάρχει διαρθρωτική μεταβολή
Ο έλεγχος γίνεται με το στατιστικό:
⎛ t
⎞ ⎛ n
⎞
CUSUMSQt = ⎜ ∑ wi2 ⎟ / ⎜ ∑ w2j ⎟ για t =( k+1) +1,..,n
⎝ i = ( k +1) +1 ⎠ ⎝ j = ( k +1) +1 ⎠
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Με την υπόθεση ότι τα κατάλοιπα είναι ανεξάρτητα τα ESSt και ESSn αποτελούνται
από αθροίσματα των μεταβλητών που ακολουθούν την κατανομή χ2 με ένα βαθμό
ελευθερίας (Κάτος 2004).
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
84

86

88

90

92

94

96

98

CUSUM of Squares

00

02

04

06

08

10

12

5% Significance

Γράφημα 5.5 : Έλεγχος CUSUMSQ

Βλέπουμε στο Γράφημα 5.5 ότι δεν υπάρχει κάποια απόκλιση στις τιμές του
CUSUMSQ από τη ζώνη εμπιστοσύνης, γεγονός που σημαίνει ότι δεν παρατηρείται
αστάθεια στους συντελεστές παλινδρόμησης.

5.10 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο 5 έγιναν όλοι οι απαραίτητοι οικονομετρικοί έλεγχοι που έχουν
προταθεί από την επιστημονική βιβλιογραφία για τον έλεγχο ενός υποδείγματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Eviews, το υπόδειγμα συμφωνεί με την
οικονομική θεωρία, οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί και ο διαταρακτικός
όρος ακολουθεί την κανονική κατανομή. Το υπόδειγμά μας δεν παρουσιάζει
προβλήματα αυτοσυσχέτισης, ετεροσκεδαστικότητας, σφάλματος εξειδίκευσης ή
πολυσυγγραμμικότητας. Επίσης, ο έλεγχος για την ύπαρξη αποτελέσματος ARCH
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έδειξε ότι δεν έχουμε αποτέλεσμα ARCH. Ακόμη, οι έλεγχοι για τη διαρθρωτική
αλλαγή στο υπόδειγμα έδειξαν ότι υπάρχει σταθερότητα των συντελεστών της
παλινδρόμησης και δεν υπάρχουν διαρθρωτικές μεταβολές. Επομένως, αφού δεν
υπάρχει κάποιο πρόβλημα οικονομετρικής φύσης προς επίλυση προχωρούμε στον
έλεγχο στασιμότητας των χρονολογικών σειρών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

6.1 Εισαγωγή

Μια από τις υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στην ανάλυση της παλινδρόμησης είναι
πως οι χρονολογικές σειρές είναι στάσιμες (stationary). Σε περίπτωση μη
στασιμότητας των χρονολογικών σειρών οι στατιστικοί έλεγχοι δεν ισχύουν καθώς τα
αποτελέσματα τα οποία δίνουν δεν είναι αξιόπιστα (Δριτσάκης 2007).
Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, διενεργούνται οι έλεγχοι στασιμότητας για τις
μεταβλητές, καθώς τα στατιστικά αποτελέσματα δεν έχουν καμία ερμηνευτική
σημασία στην περίπτωση μη στασιμότητας των μεταβλητών.

6.2 Ορισμένες βασικές έννοιες

Όταν μία χρονοσειρά είναι μη στάσιμη ο μέσος και πιθανώς και η διακύμανση δεν θα
είναι σταθερές διαχρονικά, δηλαδή θα μεταβάλλονται με τον χρόνο.
Μια χρονολογική σειρά λοιπόν καλείται στάσιμη όταν οι τιμές των μέσων και των
διακυμάνσεων:
1. Ο Μέσος: E ( X t ) = μ είναι σταθερός για όλα τα t.
2. Η διακύμανση Var ( X t ) = E ( X t − μ )2 = σ 2 είναι σταθερή για όλα τα t.
3. Η συνδιακύμανση: Cov ( X t , X t + k ) = E ( ( X t − μ )( X t + K − μ ) ) = γ κ είναι σταθερή για
όλα τα t και k≠0 (Κάτος 2004).
Μία πιθανή ένδειξη μη στασιμότητας αποτελεί η περίπτωση που η τιμή του
συντελεστή προσδιορισμού (R2) είναι μεγαλύτερη από την τιμή του Durbin-Watson.
Τότε έχουμε φαινομενική ή νόθο ή αλλιώς κίβδηλη παλινδρόμηση (spurious
regression), όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ύπαρξη μη
πραγματικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Στην περίπτωση της
κίβδηλης παλινδρόμησης (δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε μη στάσιμες
μεταβλητές) δεν συνίσταται η εκτίμηση του υποδείγματος να γίνει σε επίπεδα
(Χάλκος 2011).
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6.3. Έλεγχοι στασιμότητας
6.3.1 Έλεγχος με τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης

Ο έλεγχος στασιμότητας μπορεί να γίνει με τη διαδικασία των συντελεστών
αυτοσυσχέτισης βασιζόμενος στους στατιστικούς ελέγχους των Box-Pierce και
Ljung-Box και στη στατιστική του Barlett. Σύμφωνα με τον Κάτο (2004 σελ. 958):
“Στην περίπτωση που σε ένα διάγραμμα αυτοσυσχέτισης μιας χρονολογικής σειράς οι
εκτιμημένοι συντελεστές αυτοσυσχέτισης ρˆ k δε μειώνονται γρήγορα καθώς αυξάνεται η
υστέρηση k, τότε αυτό είναι ενδεικτικό ότι η χρονολογική σειρά είναι μη στάσιμη.
Αντίθετα, στην περίπτωση που σε ένα διάγραμμα αυτοσυσχέτισης οι εκτιμημένοι
συντελεστές αυτοσυσχέτισης ρˆ k μειώνονται γρήγορα καθώς αυξάνεται η υστέρηση k,
τότε αυτό είναι ενδεικτικό ότι η χρονολογική σειρά είναι στάσιμη ”.
Οι υποθέσεις που εξετάζονται για την έλεγχο στασιμότητας είναι:
Η0: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων ή η χρονική σειρά
είναι στάσιμη.
Η1: Υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων ή η χρονική σειρά δεν
είναι στάσιμη.
Με την εντολή Correlogram υπολογίζουμε σε διαγράμματα τις αυτοσυσχετίσεις και
τις μερικές αυτοσυσχετίσεις των χρονικών σειρών, στα επίπεδά τους, και στις πρώτες
διαφορές τους.
Στην πρώτη στήλη απεικονίζεται το ιστόγραμμα των συντελεστών αυτοσυσχέτισης
(autocorrelation), ενώ στη δεύτερη στήλη το ιστόγραμμα των συντελεστών μερικής
αυτοσυσχέτισης (partial correlation).
Ελέγχουμε αρχικά τη χρονική σειρά του GDP στα επίπεδα με τη χρήση του Eviews:
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Γράφημα 6.1: Κορελόγραμμα της μεταβλητής GDP στα επίπεδα

Στο παραπάνω γράφημα, σύμφωνα με τις τιμές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης
(AC) και μερικής αυτοσυσχέτισης (PAC) και τα κορελογράμματα αυτών βλέπουμε
ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση των διαταρακτικών όρων και συνεπώς, η χρονολογική
σειρά της GDP δεν είναι στάσιμη στα επίπεδα. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται
και από τo στατιστικό των Box-Pierce. Επαναλαμβάνουμε τον έλεγχο με τις πρώτες
διαφορές και, όπως βλέπουμε από το Γράφημα 6.2, στις πρώτες διαφορές η σειρά
γίνεται στάσιμη.

Γράφημα 6.2: Κορελόγραμμα της μεταβλητής GDP στις Πρώτες διαφορές
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Ελέγχουμε στη συνέχεια τη μεταβλητή INV στα επίπεδα με τη χρήση του Eviews:

Γράφημα 6.3: Κορελόγραμμα της μεταβλητής INV στα επίπεδα

Και η μεταβλητή INV, σύμφωνα με τις τιμές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης (AC)
και μερικής αυτοσυσχέτισης (PAC) και τα κορελογράμματα αυτών, δεν είναι στάσιμη
στα επίπεδα και υπάρχει αυτοσυσχέτιση των διαταρακτικών όρων. Επαναλαμβάνουμε
τον έλεγχο με τις πρώτες διαφορές και, όπως βλέπουμε στο Γράφημα 6.4, στις πρώτες
διαφορές η μεταβλητή γίνεται στάσιμη.

Γράφημα 6.4: Κορελόγραμμα της μεταβλητής INV στις Πρώτες διαφορές
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Ελέγχοντας τώρα την μεταβλητή EX στα επίπεδα με τη χρήση του Eviews προκύπτει:

Γράφημα 6.5: Κορελόγραμμα της μεταβλητής ΕΧ στα επίπεδα

Από τις τιμές των συντελεστών αυτοσυσχέτισης (AC), μερικής αυτοσυσχέτισης
(PAC) και τα κορελογράμματα αυτών, η μεταβλητή ΕΧ είναι στάσιμη στα επίπεδα
και δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση των διαταρακτικών όρων.

6.3.2 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας

Ο έλεγχος της στασιμότητας μιας χρονικής σειράς μπορεί με τον έλεγχο μοναδιαίας
ρίζας. Οι πιο συνήθεις έλεγχοι για την εξέταση της μοναδιαίας ρίζας είναι ο
επαυξημένος έλεγχος τωv Dickey-Fuller (ΑDF) και Phillips-Perron (PP).
Έστω το αυτοπαλίνδρομο σχήμα πρώτου βαθμού Yt = α + ϕYt −1 + ε t
 Αν ϕ 〈 1

τότε η μεταβλητή Υ είναι στάσιμη και συνεπώς μπορούμε να

προχωρήσουμε στην παλινδρόμηση.
 Αν ϕ

= 1 τότε η μεταβλητή Υ είναι μη στάσιμη. Όταν η μεταβλητή Υ είναι μη

στάσιμη τότε λέμε ότι έχει μοναδιαία ρίζα ( ϕ = 1 ) και η συνάρτηση
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συντελεστών θα βρίσκεται κοντά στην μονάδα και δεν θα μειώνεται διαχρονικά
καθώς θα αυξάνονται οι υστερήσεις. Αν η Υ έχει μοναδιαία ρίζα τότε η μεταβλητή
θα παρουσιάζει τάση.
 Η περίπτωση όπου ϕ 〉 1 είναι πολύ σπάνια (Χάλκος 2011).

6.3.2.1 Έλεγχος Dickey-Fuller

Ο έλεγχος των Dickey-Fuller γίνεται με την κατανομή t-student και βασίζεται στις
παρακάτω τρεις εξισώσεις:

ΔΧt = δΧt −1 + ε t (χωρίς σταθερό και τάση)

(1)

ΔΧt = a + δΧt −1 + ε t (με σταθερό χωρίς τάση)

(2)

ΔΧt = a + β t + δΧt −1 + ε t (με σταθερό και τάση)

(3)

Η διαφορά των τριών παραπάνω εξισώσεων βρίσκεται στο αν στον έλεγχο θα
συμπεριλάβουμε σταθερό και τάση ή όχι.
Οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι:
H0 : δ = 0 ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας/ η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη, εάν tδ 〉 τ

6

Η1 : δ < 0 δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα/ η χρονοσειρά είναι στάσιμη, εάν tδ 〈 τ
Αν ο διαταρακτικός όρος αυτοσυσχετίζεται τότε χρησιμοποιείται ο επαυξημένος
έλεγχος Dickey-Fuller ο οποίος αναλύεται στη συνέχεια (Κάτος 2004, Χάλκος 2011).

6.3.2.2 Επαυξημένος Έλεγχος Dickey-Fuller

Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey-Fuller (ADF) αποτελεί μια γενίκευση του ελέγχου
Dickey-Fuller, όπου στη θέση του αυτοπαλίνδρομου σχήματος πρώτου βαθμού

Yt = α + ϕYt −1 + ε t που ίσχυε θέτουμε την γενική περίπτωση του αυτοπαλίνδρομου
σχήματος p τάξεως X t = ϕ1 X t −1 + ϕ2 X t −2 + ... + ϕ p X t − p + ε t .

6

Όπου η τιμή τ αποτελεί την κριτική τιμή για συγκεκριμένο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας.
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Οι εξισώσεις (1), (2) και (3) της ενότητας 6.3.2.1 επαυξάνονται με τους όρους
διαφορών σε υστέρηση και προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις:
p −1

ΔΧt = δΧt −1 + ∑ δ j ΔΧt − j + ε t (χωρίς σταθερό και τάση)
j =1

p −1

ΔΧt = α + δΧt −1 + ∑ δ j ΔΧt − j + ε t (με σταθερό χωρίς τάση)
j =1

p −1

ΔΧt = α + βt + δΧt −1 + ∑ δ j ΔΧt − j + ε t (με σταθερό και τάση)
j =1

Η υστέρηση καθορίζεται βάση των μικρότερων τιμών των Akaike (AIC) και
Schwartz (SC) κριτηρίων.
Οι υποθέσεις που εξετάζονται είναι:
H0 : δ = 0 ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας / η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη, εάν tδ 〉 τ
Η1 : δ < 0 δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα / η χρονοσειρά είναι στάσιμη, εάν tδ 〈 τ
(Κάτος 2004)

6.3.2.3 Έλεγχος Ρhillips-Perron

Οι Phillips και Perron (1988) πρότειναν έναν έλεγχο για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της αυτοσυσχέτισης των διαταρακτικών όρων προσπαθώντας να
διορθωθεί το στατιστικό t του συντελεστή παλινδρόμησης Xt-1. Ο έλεγχος των
Ρhillips-Perron βασίζεται στις ίδιες εξισώσεις με αυτές των Dickey-Fuller και
αποτελεί μια μη παραμετρική μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να
ληφθούν υπόψη και αυτοσυσχετίσεις υψηλότερων τάξεων.
Ο έλεγχος βασίζεται στις παρακάτω τρεις εξισώσεις:

ΔΧt = δΧt −1 + ε t (χωρίς σταθερό και τάση)
ΔΧt = a + δΧt −1 + ε t (με σταθερό χωρίς τάση)
ΔΧt = a + β t + δΧt −1 + ε t (με σταθερό και τάση)
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Οι ίδιες κριτικές τιμές με αυτό των Dickey-Fuller ισχύουν και για το στατιστικό tpp
του ελέγχου t pp

2
γ 01/2 tδ (ω − γ 0 ) nsδ
, ενώ ακολουθεί και την ίδια ασυμπτωτική
=
−
ω
2ω s

κατανομή (Κάτος 2004).

6.4 Αποτελέσματα ελέγχων για μοναδιαία ρίζα

Τα αποτελέσματα των ελέγχου για όλες τις μεταβλητές με τον ADF και PP φαίνονται
στον Πίνακα 6.1 και προέκυψαν με τη χρήση του Εviews για τα επίπεδα και τις
πρώτες διαφορές. Μετά από τον έλεγχο για κάθε μεταβλητή (των probability και των
t-statistics) έγινε η ανάλογη επισήμανση για τη στασιμότητα (αναλυτικά τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β΄).

Επαυξημένος Dickey - Fuller

Phillips - Perron

Level

Level

None

C

C,T

None

GDP

-1.89 (0)*

-3.27 (0)**

-3.49 (0)*

GDP -1.92 [1]*

INV

-0.65 (0)

-2.59 (1)

-3.75 (1)**

INV

EX

-3.83 (0)***

-5.56 (0)*** -5.55 (0)*** EX

C

C,T

-3.27 [0]**

-3.38 [5]*

-0.78 [8]

-1.78 [3]

-1.82 [6]

-3.86 [2]***

-5.57 [5]***

-5.60 [7]***

1ST Difference
None

C

1ST Difference
C,T

None

C

C,T

GDP

-5.80 (0)***

-5.70 (0)*** -5.78 (0)*** GDP -6.68 [9]***

-6.48 [9]***

-8.00 [14]***

INV

-4.25 (0)***

-4.13 (6)*** -4.09 (6)**

-4.09 [9]***

-4.95 [15]***

INV

-4.19 [9]***

Πίνακας 6.1: Επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller και έλεγχος των PP για την ύπαρξη
μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές
Οι αστερίσκοι ***,**,* συμβολίζουν τη στατιστική σημαντικότητα για τα
επίπεδα 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.
Οι υστερήσεις βασίζονται στο κριτήριο του Akaike (AIC) και τα νούμερα
στις παρενθέσεις δίνουν τους αντίστοιχους αριθμούς των χρονικών
υστερήσεων.

Τα αποτελέσματα του πίνακα 6.1 δείχνουν ότι για την μεταβλητή INV δεν μπορεί να
απορριφθεί η μηδενική υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα των
μεταβλητών. Η μεταβλητή

EX παρουσιάζει στασιμότητα σε όλα τα
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επίπεδα

στατιστικής σημαντικότητας (ισχυρή στασιμότητα). Τέλος, η μεταβλητή GDP
παρουσιάζει ασθενή στασιμότητα. Στη συνέχεια όταν οι χρονολογικές σειρές INV και
GDP μετασχηματιστούν σε πρώτες διαφορές γίνονται στάσιμες (ισχυρή στασιμότητα)
και επομένως μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ολοκληρωμένες πρώτης τάξης Ι(1)
ενώ η μεταβλητή ΕΧ σαν Ι(0) 7 .

6.5 Συμπεράσματα

Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιήθηκαν κάποια τεστ για τον έλεγχο στασιμότητας
των χρονοσειρών του υποδείγματος. Συνδυάζοντας

τα αποτελέσματα του

επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller, του Phillips-Perron και των συντελεστών
αυτοσυσχέτισης καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δύο από τις τρεις μεταβλητές του
υποδείγματος (οι ΙΝV και GDP) γίνονται στάσιμες μόλις πάρουμε τις πρώτες
διαφορές ενώ η μεταβλητή ΕΧ είναι στάσιμη στα επίπεδα.

7

Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και με το τεστ των Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (βλ.
Παράρτημα 5).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

7.1 Εισαγωγή

Όπως προαναφέρθηκε, όταν ένα υπόδειγμα δεν περιέχει στάσιμες χρονολογικές
σειρές, προκύπτει το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης. Μια συνηθισμένη
μέθοδος προκειμένου να αποφευχθεί τo πρόβλημα των μη στάσιμων χρονολογικών
σειρών είναι να χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες διαφορές τους στο υπόδειγμα. Όμως,
σύμφωνα με τον Κάτο (2004), όταν σε μία εκτίμηση χρησιμοποιούνται μεταβλητές οι
οποίες εκφράζονται σε πρώτες διαφορές στην πραγματικότητα είναι σαν να
αναφερόμαστε στη βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών (κατάσταση
ανισορροπίας) και όχι στη μακροχρόνια σχέση αυτών (κατάσταση ισορροπίας), όπου
οι μεταβλητές είναι εκφρασμένες στα επίπεδα.
Το ερώτημα λοιπόν είναι: ‘Το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης υπάρχει πάντα
όταν χρησιμοποιούμε χρονολογικές σειρές που είναι μη στάσιμες ή υπάρχουν και
περιπτώσεις που παρόλο που οι χρονολογικές σειρές είναι μη στάσιμες δεν υπάρχει
το πρόβλημα της κίβδηλης παλινδρόμησης;’ Πράγματι, υπάρχουν περιπτώσεις που
παρόλο που οι χρονολογικές σειρές δεν είναι στάσιμες τα αποτελέσματα της
παλινδρόμησης μπορεί να μην είναι πλασματικά και να ισχύουν τα συμπεράσματα τα
οποία βασίζονται στα στατιστικά t και F. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζεται όταν οι
υπό εξέταση χρονολογικές σειρές εμφανίζουν την ίδια τάση, ή αλλιώς μετακινούνται
μαζί. Τότε λέμε ότι οι σειρές είναι συνολοκληρωμένες και υπάρχει μεταξύ τους μια
μακροχρόνια σχέση ισορροπίας. Η έννοια της συνολοκλήρωσης υποδηλώνει ότι για
ατομικές μη στάσιμες χρονολογικές σειρές είναι δυνατόν να υπάρξει ένας γραμμικός
συνδυασμός (δύο ή περισσότερων χρονολογικών σειρών) ο οποίος μπορεί να είναι
στάσιμος (Gujarati 1995, Κάτος 2004, Χάλκος 2011).

7.2 Έλεγχοι συνολοκλήρωσης

Μετά την διαπίστωση ότι οι εξεταζόμενες μεταβλητές είναι ίδιας τάξης
ολοκληρώσιμες κάνουμε έλεγχο συνολοκλήρωσης. Οι συνήθεις μεθοδολογίες οι
οποίες

χρησιμοποιούνται

για

τον

έλεγχο
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της

συνολοκλήρωσης

είναι

ο

τροποποιημένος έλεγχος Dickey-Fuller ή έλεγχος Engle-Granger, ο έλεγχος της
παλινδρομήσεως, συνολοκληρώσεως κατά Durbin-Watson (CRDW-Cointegrating
regression Durbin-Watson) και ο έλεγχος Johansen, ο οποίος στηρίζεται στη
δημιουργία VAR υποδειγμάτων (Χρήστου 2003). Στην περίπτωση, όμως, που οι
μεταβλητές είναι ολοκληρώσιμες διαφορετικής τάξης χρησιμοποιείται ο έλεγχος
ARDL (Pesaran και Shin 1995, Pesaran κ.α. 1996).
Στη

συνέχεια

χρησιμοποιείται

και

αναλύεται

εκτενέστερα

ο

έλεγχος

συνολοκλήρωσης ARDL, αφού αποτελεί έναν έλεγχο ο οποίος δεν απαιτεί
μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται να είναι ίδιου βαθμού ολοκληρώσιμες, κάτι
που ισχύει στην περίπτωσή μας καθώς έχουμε μεταβλητές στάσιμες σε επίπεδα Ι(0)
και σε πρώτες διαφορές Ι(1) (Dritsakis 2011).

7.2.1 Έλεγχος ARDL

Όπως είναι γνωστό η κλασική ανάλυση συνολοκλήρωσης απαιτεί το διαχωρισμό των
υπό διερεύνηση μεταβλητών σε στάσιμες (I(0)) και σε ολοκληρωμένες της ίδιας
τάξης. Στην ανάλυση μας οι δύο μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως Ι(1) και η μία ως
Ι(0). Γι’ αυτό μια εναλλακτική μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η
γνωστή ως μέθοδος συνολοκλήρωσης ARDL, η οποία δεν επηρεάζεται από την τάξη
ολοκλήρωσης των μεταβλητών του υποδείγματος. Οι Pesaran & Shin (1995) και οι
Pesaran κ.α. (1996) ανέπτυξαν τη λεγόμενη μέθοδο ARDL η οποία μπορεί να
εφαρμοστεί ανεξάρτητα αν οι παλινδρομητές είναι I(0) ή I(1). Η συγκεκριμένη
μέθοδος αποφεύγει προβλήματα τα οποία δημιουργούνται σε ορισμένες περιπτώσεις
κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής της ανάλυσης συνολοκλήρωσης και βασίζεται στην
εκτίμηση υποδειγμάτων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως ARDL υποδείγματα
(Ταμπάκης κ.α. 2004).
Τα δύο, επιπλέον σημεία, στα οποία υπερτερεί η μέθοδος ARDL έναντι των
παραδοσιακών μεθοδολογιών συνολοκλήρωσης είναι ότι, πρώτον, δίνει καλύτερα
αποτελέσματα σε μικρά δείγματα, και δεύτερον, ότι το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
(ECM) ελέγχει τη συνολοκλήρωση των μεταβλητών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
χωρίς την απώλεια μακροπρόθεσμων πληροφοριών.
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Το διευρυμένο αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων
(augmented autoregressive distributed lag model) τάξεων p, q1, q2,…,qk ή ARDL
(p,q1, q2, …,qk) υπόδειγμα δίνεται από την παρακάτω σχέση
,

(1)

όπου

,
,

i=1,2,..,k

(2)
(3)

και wt είναι ένα sx1 διάνυσμα εξωγενών μεταβλητών με σταθερό όμως αριθμό
χρονικών υστερήσεων, ή/και προσδιοριστικών (deterministic) μεταβλητών (L είναι ο
συντελεστής χρονικής υστέρησης που ορίζεται από τη σχέση

).

Η προσέγγιση ARDL σε θέματα συνολοκλήρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στάδια: Αρχικά, εξετάζεται κατά πόσο οι μεταβλητές είναι συνολοκληρωμένες
(ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης των υπό διερεύνηση μεταβλητών) υπολογίζοντας τη
“στατιστική F” που αναφέρεται στον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των
συντελεστών που αντιστοιχούν στις αρχικές μεταβλητές yt, x1t, x2t,…,xkt και που
υπεισέρχονται με χρονική υστέρηση σ’ ένα διευρυμένο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
(Ταμπάκης κ.α. 2004). Οι Pesaran κ.α. (1996) υπολόγισαν τις κατάλληλες κριτικές
τιμές της “στατιστικής F” (κατώτερο και ανώτερο όριο). Έστω με τo F-test εξετάζεται
η μηδενική υπόθεση μη συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών έναντι της
εναλλακτικής της συνολοκλήρωσης μεταξύ τω μεταβλητών:
H0: β1 = β2 = β3 = β4 = 0, δεν υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των
μεταβλητών.
H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ των μεταβλητών.
Το κατώτερο όριο υποθέτει ότι όλες οι μεταβλητές είναι I(0) (εννοώντας ότι δεν
υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών), ενώ το
ανώτατο όριο υποθέτει ότι όλες οι είναι I(1) (εννοώντας ότι υπάρχει σχέση
συνολοκλήρωσης μεταξύ των εξεταζόμενων μεταβλητών). Στην περίπτωση που η
τιμή του τεστ (F-statistic) είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή του ανώτερου ορίου
απορρίπτεται η H0 και οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται, ενώ αν η τιμή του Fstatistic βρίσκεται κάτω από την κριτική τιμή του κατώτερου ορίου, τότε η μηδενική
υπόθεση δεν απορρίπτεται και συνεπώς δεν υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης μεταξύ
των μεταβλητών. Όταν το F-statistics βρίσκεται μεταξύ των κριτικών τιμών του
ανώτατου και του κατώτατου ορίου, τότε τα αποτελέσματα είναι ασαφή, δεν
μπορούμε να αποφανθούμε (Dritsakis 2011).
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Στο επόμενο βήμα εκτιμάται το υπόδειγμα (1) με τη μέθοδο OLS για όλες τις δυνατές
τιμές των p=0,1,2,…,m και qi=0,1,2,…,m (i=1,2,…,k) ώστε να επιλεγεί εκείνο το
υπόδειγμα το οποίο προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα, με βάση κριτήρια όπως
ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού, το κριτήριο του Akaike, το κριτήριο του
Schwarz και το κριτήριο των Hannan και Quinn. Τέλος, εξειδικεύεται το αντίστοιχο,
προς αυτό που έχει επιλεγεί, υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (Ταμπάκης κ.α. 2004).
Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης του ARDL(1,0,1)
υποδείγματος το οποίο εκτιμήθηκε με το πρόγραμμα Microfit.

32 παρατηρήσεις/ Περίοδος εκτίμησης από το 1981 έως το 2012
Εξαρτημένη Μεταβλητή: GDP

Ερμηνευτικές
Μεταβλητές
GDP(-1)

Συντελεστές

Τιμή T-Ratio

[Prob]

0.2714

Τυπικά
Σφάλματα
0.1333

2.0363

[0.052]

EX

0.0586

0.0406

1.4419

[0.161]

INV

1.1571

0.2473

4.6799

[0.000]

INV(-1)

-1.1671

0.2060

-5.6645

[0.000]

INPT

2.4434

3.5045

0.6972

[0.492]

TREND

-0.0338

0.0262

-1.2905

[0.208]

R-Squared

0.76314

R-Bar-Squared
F-Stat. F(5,26)

0.71759
16.7541

Akaike Info. Criterion -51.5989
DW-statistic
1.9420

Πίνακας 7.1: Αποτελέσματα εκτίμησης του ARDL(1,0,1) υποδείγματος με το
κριτήριο του Akaike

Από τον Πίνακα 6.1 παρατηρούμε ότι το υπόδειγμα που προσαρμόζεται καλύτερα
στα δεδομένα μας είναι αυτό που περιλαμβάνει μία υστέρηση για την μεταβλητή
GDP, καμία υστέρηση για την μεταβλητή ΕΧ, μία υστέρηση για την μεταβλητή INV
και τάση.
Το F-statistic ισούται με 17.25 και βρίσκεται πάνω από τα ανώτερα όρια για 90%
και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (με τιμές 5.5905 και 6.7128 αντίστοιχα).
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Συνεπώς, απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται,
άρα υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας.
Στη συνέχεια ελέγχουμε και αν τα κατάλοιπα του υποδείγματος ARDL(1,0,1) είναι
στάσιμα. Εξάγουμε τα αποτελέσματα με το πρόγραμμα Microfit:

ADF έλεγχος για Στασιμότητα των καταλοίπων
Με σταθερά, χωρίς τάση
Test Statistic ADF(1)
-3.7379
Critical value 5%

-2.9627

Πίνακας 7.2: Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων

Από τον Πίνακα 7.2 παρατηρούμε ότι με σταθερό η τιμή του τεστ ADF (-3,7379)
είναι μεγαλύτερη σε απόλυτη τιμή από την κριτική τιμή (-2,9627) για επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας 5%. Επομένως, τα κατάλοιπα είναι στάσιμα και οι
μεταβλητές συνολοκληρώνονται σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
Επομένως, προχωράμε στην εκτίμηση των μακροχρόνιων συντελεστών με το
κριτήριο του Akaike.

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion
Παλινδρομητές
Τυπικά
Σφάλματα
Συντελεστές
T-Ratio
[Prob]
EX

0.080401

0.055250

1.4552

[0.158]

INV

-0.013740

0.27078

-0.050741

[0.960]

INPT

3.3537

5.2133

0.64330

[0.526]

TREND
-0.046433
0.039765
-1.1677
[0.254]
Πίνακας 7.3: Αποτελέσματα εκτίμησης των μακροχρόνιων συντελεστών με το
κριτήριο του Akaike (προσέγγιση ARDL)
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η σχέση συνολοκλήρωσης, η οποία είναι η
εξής:
GDP = 3,3537 + 0, 080401 ⋅ EX – 0, 013740 ⋅ INV – 0.046433 ⋅ TREND

Βέβαια, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην εκτίμηση παρατηρούμε μη στατιστική
σημαντικότητα των συντελεστών.

7.3 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό εφαρμόστηκε μια εναλλακτική μεθοδολογία για τον έλεγχο
συνολοκλήρωσης των μεταβλητών και όχι η κλασική ανάλυση συνολοκλήρωσης. Η
συγκεκριμένη μέθοδος, γνωστή ως μέθοδος συνολοκλήρωσης ARDL, δεν
επηρεάζεται από την τάξη ολοκλήρωσης των μεταβλητών του υποδείγματος και
αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για το υπόδειγμα που αναλύουμε, αφού οι
χρονοσειρές μας είναι διαφορετικής τάξης ολοκληρώσιμες. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου συνολοκλήρωσης παρέχουν ενδείξεις για την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας
συστηματικής σχέσης μεταξύ του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, των επενδύσεων
και των εξαγωγών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ

8.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε αν οι μεταβλητές του υποδείγματος
συνολοκληρώνονται με τον έλεγχο ARDL. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι
μεταβλητές συνολοκληρώνονται και υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ
των μεταβλητών. Οι Engle και Granger (1987) απέδειξαν ότι αν δύο μεταβλητές είναι
συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μεταξύ τους μια βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας η
οποία μπορεί να εκφραστεί ως ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Εφόσον, λοιπόν,
υπάρχει η μακροχρόνια σχέση ισορροπίας προχωράμε στο μοντέλο διόρθωσης λαθών
(Error Correction Μodel - ECM) για να διερευνήσουμε και την ύπαρξη βραχυχρόνιας
σχέσης ισορροπίας. Το μοντέλο διόρθωσης λαθών, που αναλύεται στο κεφάλαιο
αυτό, αποτελεί την μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται για να συνενώσει τη βραχυχρόνια
με τη μακροχρόνια περίοδο.

8.2 Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και συνολοκλήρωση

Εξειδικεύουμε το αντίστοιχο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών (ECM) (με βάση τα
κριτήρια

που

προαναφέρθηκαν

υπόδειγμα)

για

τον

έλεγχο

βραχυχρόνιας

συνολοκλήρωσης.
Από το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών προκύπτει η σχέση η οποία έχει την εξής μορφή:

Όπου, το ECMt-1 είναι ο όρος που αναφέρεται στο σφάλμα ανισορροπίας και την
προσαρμογή ως προς τη μακροχρόνια ισορροπία.
Ειδικότερα, για την ύπαρξη βραχυχρόνιας συνολοκλήρωσης πρέπει ο συντελεστής λ
του ECMt-1 να έχει τιμή μεταξύ του -1 και του μηδενός (-1< λ <0) και να είναι
στατιστικά σημαντικός.
Εξειδικεύουμε το αντίστοιχο προς το ARDL(1,0,1) υπόδειγμα διόρθωσης λαθών και
τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
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32 παρατηρήσεις/ Περίοδος εκτίμησης από το 1981 έως το 2012
Εξαρτημένη Μεταβλητή: GDP

Ερμηνευτικές

Συντελεστές

Μεταβλητές

Τυπικά

Τιμή T-Ratio

[Prob]

Σφάλματα

ΔEX

0.058577

0.040625

1.4419

[0.161]

ΔINV

1.1571

0.24725

4.6799

[0.000]

ΔTREND

-0.033829

0.026213

-1.2905

[0.208]

ecm(-1)

-0.72856

0.13330

-5.4657

[0.000]

R-Squared

0.74925

Akaike Info.Criterion -51.5989
F-Stat. F(4,27)

R-Bar-Squared

19.4225[0.000]

0.70103
Πίνακας 8.1: Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών

Η συνάρτηση η οποία χρησιμοποιείται για να συνενώσει τη μακροχρόνια και τη
βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών (συνάρτηση διόρθωσης λαθών) είναι η
εξής:
ΔGDPt = (παρ ά μετροι βραχυχρ όνιας μορϕ ής ) − 0, 729 ECM t −1

Εφόσον ο συντελεστής των καταλοίπων της προηγούμενης περιόδου είναι μικρότερος
του μηδενός και είναι στατιστικά σημαντικός υπάρχει βραχυχρόνια ισορροπία μεταξύ
των μεταβλητών.
Ο συντελεστής των καταλοίπων δείχνει τη βραχυχρόνια προσαρμογή, δηλαδή την
απόκλιση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης (ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ) από
το μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας ετησίως. Από τα αποτελέσματα καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι διορθώνεται το 0,73 της απόκλισης της εξαρτημένης μεταβλητής
από το μακροχρόνιο επίπεδο ετησίως. Επίσης, παρατηρούμε ότι η μεταβλητή INV
είναι στατιστικά σημαντική και συμπεραίνουμε ότι οι βραχυχρόνιες μεταβολές στις
επενδύσεις επηρεάζουν θετικά τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.
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8.3 Συμπεράσματα

Εφόσον, όπως είδαμε στο προηγούμενο οι μεταβλητές του υποδείγματος
συνολοκληρώνονται με τον έλεγχο ARDL και υπάρχει μακροχρόνια σχέση
ισορροπίας μεταξύ αυτών προχωρήσαμε στο υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Τρέξαμε
το μοντέλο διόρθωσης λαθών (Error Correction Μodel - ECM). Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα από το πρόγραμμα Microfit η συνάρτηση η οποία συνενώνει τη
μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι η
ΔGDPt = (παρ ά μετροι βραχυχρ όνιας μορϕ ής ) − 0, 729 ECM t −1

.

Από τη συνάρτηση συμπεραίνουμε ότι το 0,73 της απόκλισης της μεταβολής από το
μακροχρόνιο επίπεδο διορθώνεται ετησίως και ότι οι βραχυχρόνιες μεταβολές στις
επενδύσεις επηρεάζουν θετικά την μεταβολή του ΑΕΠ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

9.1 Εισαγωγή

Σε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης όταν λέμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή Χt
επηρεάζει την εξαρτημένη Υt, τότε αυτό που αποδεχόμαστε αυτομάτως είναι ότι η
πρώτη μεταβλητή “προκαλεί” την δεύτερη, δηλαδή οι μεταβολές στην Χt επιφέρουν
μεταβολές στην Υt, το οποίο αποτελεί την έννοια της αιτιότητας. Οι περιπτώσεις τις
οποίες διακρίνουμε σχετικά με την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι οι εξής:


Μονόδρομη αιτιότητα, ή αιτιότητα μιας κατεύθυνσης



Αμφίδρομη αιτιότητα, ή αιτιότητα αντιδράσεως

Η μονόδρομη αιτιότητα αναφέρεται στην περίπτωση όπου η Χt προκαλεί την
εξαρτημένη Υt, αλλά η Υt δεν προκαλεί την Χt. Ενώ η αμφίδρομη αιτιότητα
αναφέρεται στην περίπτωση όπου οι μεταβλητές Υt και Χt προσδιορίζονται από
κοινού (Κάτος 2004). Δύο από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν προταθεί για τον
έλεγχο αιτιότητας είναι ο έλεγχος Granger (1969), τον οποίο θα αναλύσουμε στη
συνέχεια, και ο έλεγχος Sims (1972).

9.2 Έλεγχος σχέσεων αιτιότητας κατά Granger

Ο Granger (1969) για την ανάπτυξη της οικονομικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής
ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality) χρησιμοποίησε την παρακάτω
θεωρία: «Μια μεταβλητή Χ αιτιάζει μια άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και
προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν στην
καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ».
Έστω οι χρονολογικές σειρές Υt και Χt και τα ακόλουθα υποδείγματα:



k

k

j =1

j =1

k

k

j =1

j =1

Yt = a10 + ∑ a1 j X t − j + ∑ β1 jYt − j + ε1t
Χt = a20 + ∑ a2 j X t − j + ∑ β 2 jYt − j + ε 2t

Όπου k είναι το μήκος της υστέρησης.
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(9.2.1)
(9.2.2)

Στο πρώτο υπόδειγμα (9.2.1) υποθέτουμε πως οι τρέχουσες τιμές της Yt σχετίζονται
με τις προηγούμενες τιμές της αλλά και με τις τιμές της Xt. Αντίστοιχα, στο δεύτερο
υπόδειγμα υποθέτουμε πως οι τρέχουσες τιμές της Χt σχετίζονται με τις
προηγούμενες τιμές της αλλά και με τις τιμές της Υt. Υποθέτουμε, επίσης, ότι οι
διαταρακτικοί όροι ε1t και ε2t δεν συσχετίζονται.
Αναφορικά με τα παραπάνω υποδείγματα διακρίνονται, λοιπόν, οι εξής περιπτώσεις:
1. Εάν οι συντελεστές α11, α12,…,α1k ≠ 0 (είναι στατιστικά σημαντικοί) και οι
συντελεστές β21, β22,…,β2k = 0 (δεν είναι στατιστικά σημαντικοί), τότε υπάρχει
μονόδρομη αιτιότητα από το Χt στο Υt ( Χ → Υ ) .
2. Εάν οι συντελεστές α11, α12,…,α1k = 0 (είναι στατιστικά ασήμαντοι) και οι
συντελεστές β21, β22,…,β2k ≠ 0 (είναι στατιστικά σημαντικοί), τότε υπάρχει
μονόδρομη αιτιότητα από το Υt στο Χt ( Υ → Χ ) .
3. Εάν οι συντελεστές α11, α12,…,α1k ≠ 0 (είναι στατιστικά σημαντικοί) και οι
συντελεστές β21, β22,…,β2k ≠ 0 (είναι στατιστικά σημαντικοί), τότε υπάρχει
αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ Χt και Υt ( Χ ↔ Υ ) .
4. Εάν οι συντελεστές α11, α12,…,α1k = 0 (είναι στατιστικά ασήμαντοι) και οι
συντελεστές β21, β22,…,β2k = 0 (είναι στατιστικά ασήμαντοι), τότε δεν υπάρχει
αιτιότητα μεταξύ Χt και Υt, δηλαδή οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες.
Οι υποθέσεις που διαμορφώνονται στο Granger τεστ είναι οι εξής:
Η0: Η μεταβλητή Χt δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Υt
Η1: Η μεταβλητή Χt προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Υt
και
Η0: Η μεταβλητή Υt δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) την Χt
Η1: Η μεταβλητή Υt προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) την Χt
(Κάτος 2004, Χρήστου 2003).

9.3 Σχέσεις αιτιότητας των μεταβλητών του υποδείγματος

Αφού αναλύθηκε η έννοια της αιτιότητας στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι
έλεγχοι αιτιότητας για k=2 και για τις μεταβλητές DGDP, EX και DINV:
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Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1980 2012
Null Hypothesis:

F-Statistic

Prob.

DGDP does not Granger Cause EX

0.79528

0.4625

EX does not Granger Cause DGDP

0.35745

0.7030

DINV does not Granger Cause EX

0.36204

0.6998

EX does not Granger Cause DINV

0.80822

0.4570

DINV does not Granger Cause DGDP

1.04797

0.3656

DGDP does not Granger Cause DINV

1.92667

0.1666

Πίνακας 9.1: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger

Οι υποθέσεις για την ανάλυση αιτιότητας είναι:
Η0: Η μεταβλητή Χt δεν αιτιάται την μεταβλητή Υt
Η1: Η μεταβλητή Χt αιτιάται την μεταβλητή Υt
Από τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε ότι ισχύει η μηδενική υπόθεση σε
όλες τις περιπτώσεις και για όλα τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας. Δεν
μπορούμε, λοιπόν, να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση επομένως προκύπτει ότι
δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ,
των επενδύσεων και της ποσοστιαίας μεταβολής των εξαγωγών.

9.4 Συμπεράσματα

Η ανάλυση αιτιότητας χρησιμοποιείται για να ελέγξουμε αν οι μεταβολές στην Χt
επιφέρουν μεταβολές στην Υt. Μετά από τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger που
έγινε στο παρόν κεφάλαιο καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καμία μεταβλητή του
υποδείγματος δεν αιτιάται (προκαλεί κατά Granger) την άλλη. Το γεγονός ότι από την
μία οι μεταβλητές μας συνολοκληρώνονται αλλά δεν προκύπτει αιτιότητα κατά
Granger αποτελεί σύγκρουση συμπερασμάτων. Αυτό ίσως να οφείλεται στο δείγμα
μας, και είναι πιθανό ένας μεγαλύτερος αριθμός παρατηρήσεων να εμφάνιζε ύπαρξη
σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών.
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Στην παρούσα μελέτη έγινε εμπειρική διερεύνηση της βραχυχρόνιας και
μακροχρόνιας σχέσης της μεταβολής του ΑΕΠ με τις εξαγωγές και τις επενδύσεις
χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα ARDL(1,0,1) για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα
βασίστηκε σε ετήσια στοιχεία που αφορούν την χρονική περίοδο 1980-2012.
Στο υπόδειγμα έγιναν όλοι οι απαραίτητοι οικονομετρικοί έλεγχοι και καταλήξαμε
στο συμπέρασμα ότι δεν παραβιάζεται καμία από τις βασικές υποθέσεις της ανάλυσης
παλινδρόμησης. Το υπόδειγμά μας δεν παρουσιάζει προβλήματα αυτοσυσχέτισης,
ετεροσκεδαστικότητας, σφάλματος εξειδίκευσης ή πολυσυγγραμμικότητας. Ο
έλεγχος για την ύπαρξη αποτελέσματος ARCH έδειξε ότι δεν έχουμε αποτέλεσμα
ARCH και οι έλεγχοι για τη διαρθρωτική αλλαγή στο υπόδειγμα έδειξαν ότι υπάρχει
σταθερότητα των συντελεστών της παλινδρόμησης και δεν υπάρχουν διαρθρωτικές
μεταβολές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης συμφωνούν με την
οικονομική θεωρία, ενώ οι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί και ο
διαταρακτικός όρος ακολουθεί την κανονική κατανομή. Προχωρώντας σε έλεγχο
στασιμότητας διαπιστώθηκε ότι οι χρονικές σειρές του υποδείγματος GDP και INV
είναι στάσιμες σε πρώτες διαφορές Ι(1) και η ΕΧ είναι στάσιμη σε επίπεδα Ι(0). Στη
συνέχεια, επιλέγοντας μια εναλλακτική μέθοδο συνολοκλήρωσης, την ARDL (η
οποία δεν επηρεάζεται από την τάξη ολοκλήρωσης των μεταβλητών του
υποδείγματος) διαπιστώσαμε ότι οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται και υπάρχει
μακροχρόνια συστηματική σχέση μεταξύ της μεταβολής του ΑΕΠ, των επενδύσεων
και των εξαγωγών. Τέλος, αφού διαπιστώθηκε η σχέση συνολοκλήρωσης, τρέξαμε το
μοντέλο διόρθωσης λαθών (Error Correction Μodel - ECM) σύμφωνα με το οποίο
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 0,73 της απόκλισης της μεταβολής του ΑΕΠ
από το μακροχρόνιο επίπεδο διορθώνεται ετησίως. Ακόμη, διαπιστώσαμε ότι οι
βραχυχρόνιες μεταβολές των επενδύσεων επηρεάζουν θετικά την μεταβολή του ΑΕΠ.
Παρ’ ότι όμως οι μεταβλητές μας συνολοκληρώνονται, δεν προκύπτει σύμφωνα με
τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger καμία αιτιακή σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές.
Αυτή η σύγκρουση των συμπερασμάτων ίσως λυθεί συμπεριλαμβάνοντας έναν
μεγαλύτερο αριθμό παρατηρήσεων, το οποίο αποτελεί και μια πρόταση για περαιτέρω
έρευνα.
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Ακόμη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η μελέτη και άλλων χωρών ώστε μέσω της
σύγκρισης των αποτελεσμάτων να αποφανθούμε με σιγουριά για το ποιες είναι οι
μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση. Επιπλέον, θα ήταν
θετική για αυτή την ανάλυση και η προσθήκη επιπλέον μεταβλητών προς διερεύνηση,
όπως για παράδειγμα το δημόσιο χρέος, οι φόροι ή ακόμα και κάποιες
ψευδομεταβλητές ή μεταβλητές με υστέρηση.
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Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση:


Microfit 4.1



Eviews 7



SPSS 21
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ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
INV
EX

-8.061884
0.561919
0.160510

R-squared
0.383818
Adjusted R-squared 0.342739
S.E. of regression
1.788913
Sum squared resid
96.00632
Log likelihood
-64.44543
F-statistic
9.343459
Prob(F-statistic)
0.000701

Std. Error

t-Statistic

3.245288 -2.484181
0.188011 2.988757
0.060365 2.659012
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0188
0.0055
0.0125
2.300000
2.206584
4.087602
4.223648
4.133377
1.218153

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ BREUSCH-GODFREY

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.065819
4.243296

Prob. F(2,28)
Prob. Chi-Square(2)

0.1456
0.1198

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable

Coefficient

C
INV
EX
RESID(-1)
RESID(-2)

1.512364
-0.078662
-0.038211
0.407933
-0.124434

R-squared
0.128585
Adjusted R-squared 0.004097
S.E. of regression
1.728556
Sum squared resid
83.66138
Log likelihood
-62.17442
F-statistic
1.032910
Prob(F-statistic)
0.407699

Std. Error

t-Statistic

3.461552 0.436904
0.199620 -0.394058
0.061285 -0.623492
0.201445 2.025036
0.194236 -0.640633
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.6655
0.6965
0.5380
0.0525
0.5270
-9.48E-16
1.732108
4.071177
4.297921
4.147470
1.781668

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ WHITE

Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.716725
7.960392
5.512562

Prob. F(5,27)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

0.1647
0.1584
0.3566

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
INV
INV^2
INV*EX
EX
EX^2

-27.85765
3.022149
-0.067175
-0.004149
-0.281794
0.003719

46.03762
5.240913
0.148951
0.085549
1.418749
0.015233

-0.605106
0.576646
-0.450989
-0.048503
-0.198622
0.244158

0.5502
0.5690
0.6556
0.9617
0.8440
0.8090

R-squared
0.241224
Adjusted R-squared 0.100710
S.E. of regression
3.626895
Sum squared resid
355.1680
Log likelihood
-86.03035
1.716725
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.164733

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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2.909283
3.824592
5.577597
5.849689
5.669147
1.453560

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ BREUSCH-PAGAN-GODFREY

Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

4.553004
7.684197
5.321298

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0188
0.0214
0.0699

Std. Error

Prob.

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
INV
EX

-6.030671
0.589112
-0.321395

R-squared
0.232854
Adjusted R-squared 0.181711
S.E. of regression
3.459699
Sum squared resid
359.0856
Log likelihood
-86.21135
F-statistic
4.553004
Prob(F-statistic)
0.018757

t-Statistic

6.276280 -0.960867
0.363607 1.620189
0.116743 -2.753003
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.3443
0.1157
0.0099
2.909283
3.824592
5.406748
5.542795
5.452524
1.472714

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ HARVEY

Heteroskedasticity Test: Harvey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

8.931389
12.31587
15.13384

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0009
0.0021
0.0005

Std. Error

Prob.

Test Equation:
Dependent Variable: LRESID2
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
INV
EX

-10.82533
0.656397
-0.229860

R-squared
0.373208
Adjusted R-squared 0.331422
2.044725
S.E. of regression
Sum squared resid
125.4270
Log likelihood
-68.85604
F-statistic
8.931389
Prob(F-statistic)
0.000905

t-Statistic

3.709359 -2.918381
0.214896 3.054481
0.068997 -3.331461
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.0066
0.0047
0.0023
-0.360591
2.500684
4.354912
4.490958
4.400687
2.160268

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΤΕΡΟΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ GLEJSER

Heteroskedasticity Test: Glejser
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

8.021776
11.49862
10.62517

Prob. F(2,30)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.0016
0.0032
0.0049

Std. Error

Prob.

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
INV
EX

-2.125739
0.224463
-0.103625

R-squared
0.348443
Adjusted R-squared 0.305006
S.E. of regression
0.877582
Sum squared resid
23.10449
Log likelihood
-40.94304
F-statistic
8.021776
Prob(F-statistic)
0.001619

t-Statistic

1.592031 -1.335237
0.092232 2.433674
0.029613 -3.499317
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.1918
0.0211
0.0015
1.354520
1.052682
2.663215
2.799261
2.708990
1.652405

ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic
Obs*R-squared

2.699269
2.641545

Prob. F(1,30)
Prob. Chi-Square(1)

0.1108
0.1041

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable
C
RESID^2(-1)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

1.813967
0.226352

0.665824
0.137772

2.724395
1.642945

0.0106
0.1108

R-squared
0.082548
Adjusted R-squared 0.051967
S.E. of regression
2.952869
Sum squared resid
261.5831
Log likelihood
-79.02229
F-statistic
2.699269
Prob(F-statistic)
0.110836

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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2.493039
3.032720
5.063893
5.155502
5.094259
1.802595

ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: GDP C INV EX
Omitted Variables: Squares of fitted values
t-statistic
F-statistic
Likelihood ratio

Value
2.027534
4.110896
4.374697

df
29
(1, 29)
1

Probability
0.0519
0.0519
0.0365

Sum of
Sq.
11.91970
96.00632
84.08662
84.08662

df
1
30
29
29

Mean
Squares
11.91970
3.200211
2.899539
2.899539

Value
-64.44543
-62.25808

df
30
29

F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
Unrestricted SSR
LR test summary:
Restricted LogL
Unrestricted LogL

Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable
C
INV
EX
FITTED^2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficien
t Std. Error t-Statistic

Prob.

-16.31172
1.098921
0.260746
-0.203286

5.108651 -3.192959
0.319648 3.437907
0.075800 3.439942
0.100263 -2.027534

0.0034
0.0018
0.0018
0.0519

0.460320
0.404491
1.702803
84.08662
-62.25808
8.245194
0.000405

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.300000
2.206584
4.015641
4.197036
4.076675
1.266149
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Chow Breakpoint Test: 2009
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 1980 2012
F-statistic
0.775982
Log likelihood ratio 2.729232
Wald Statistic
2.327946

Prob. F(3,27)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)
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0.5176
0.4353
0.5072

Chow Forecast Test
Equation: UNTITLED
Specification: GDP C INV EX
Test predictions for observations from 2009 to 2012
F-statistic
Likelihood ratio

Value
0.560908
2.731458

df
(4, 26)
4

Probability
0.6930
0.6037

Sum of
Sq.
7.626598
96.00632
88.37973
88.37973

df
4
30
26
26

Mean
Squares
1.906650
3.200211
3.399220
3.399220

Value
-64.44543
-63.07970

df
30
26

F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
Unrestricted SSR
LR test summary:
Restricted LogL
Unrestricted LogL

Unrestricted log likelihood adjusts test equation results to account
for observations in forecast sample
Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Sample: 1980 2008
Included observations: 29
Variable
C
INV
EX
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficien
t Std. Error t-Statistic

Prob.

-5.072335
0.409372
0.112733

4.371015 -1.160448
0.245708 1.666090
0.072826 1.547976

0.2564
0.1077
0.1337

0.167487
0.103447
1.843697
88.37973
-57.30725
2.615363
0.092275

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

2.654483
1.947160
4.159120
4.300565
4.203419
1.092523
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

Series: GDP
Lag
Autocorrelati
on

Std.
Errora

Box-Ljung Statistic
Value
df
Sig.b
1
,511
,166
9,430
1
,002
2
,100
,164
9,805
2
,007
3
,025
,161
9,828
3
,020
4
-,078
,158 10,071
4
,039
5
-,179
,156 11,392
5
,044
6
-,177
,153 12,730
6
,048
7
-,142
,150 13,622
7
,058
8
-,169
,147 14,949
8
,060
9
-,059
,144 15,118
9
,088
10
,137
,141 16,059
10
,098
11
,133
,138 16,989
11
,108
12
-,027
,135 17,031
12
,148
13
-,071
,132 17,321
13
,185
14
-,139
,128 18,504
14
,185
15
-,126
,125 19,530
15
,191
16
-,056
,121 19,744
16
,232
a. The underlying process assumed is independence (white
noise).
b. Based on the asymptotic chi-square approximation.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ
Series: GDP
Lag
Partial
Std.
Autocorrelati Error
on
1
,511
,174
2
-,218
,174
3
,105
,174
4
-,171
,174
5
-,079
,174
6
-,056
,174
7
-,050
,174
8
-,122
,174
9
,104
,174
10
,118
,174
11
-,047
,174
12
-,145
,174
13
-,025
,174
14
-,168
,174
15
,077
,174
16
-,030
,174
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

Series: INV
Lag
Autocorrelati
on

Std.
Errora

Box-Ljung Statistic
Value
df
Sig.b
1
,734
,166 19,464
1
,000
2
,365
,164 24,435
2
,000
3
,104
,161 24,855
3
,000
4
-,081
,158 25,114
4
,000
5
-,126
,156 25,772
5
,000
6
-,125
,153 26,444
6
,000
7
-,154
,150 27,495
7
,000
8
-,096
,147 27,925
8
,000
9
,021
,144 27,946
9
,001
10
,062
,141 28,138
10
,002
11
,027
,138 28,176
11
,003
12
,011
,135 28,182
12
,005
13
-,021
,132 28,207
13
,008
14
-,022
,128 28,237
14
,013
15
,030
,125 28,295
15
,020
16
,069
,121 28,623
16
,027
a. The underlying process assumed is independence (white
noise).
b. Based on the asymptotic chi-square approximation.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ
Series: INV
Lag
Partial
Std.
Autocorrelati Error
on
1
,734
,174
2
-,378
,174
3
,031
,174
4
-,154
,174
5
,129
,174
6
-,130
,174
7
-,080
,174
8
,160
,174
9
,063
,174
10
-,113
,174
11
-,087
,174
12
,134
,174
13
-,081
,174
14
,034
,174
15
,057
,174
16
,081
,174
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

Series: EX
Lag
Autocorrelati
on

Std.
Errora

Box-Ljung Statistic
Value
df
Sig.b
1
-,015
,166
,008
1
,929
2
,041
,164
,071
2
,965
3
-,187
,161
1,423
3
,700
4
-,071
,158
1,623
4
,805
5
,209
,156
3,426
5
,635
6
,119
,153
4,029
6
,673
7
-,176
,150
5,404
7
,611
8
-,030
,147
5,446
8
,709
9
-,055
,144
5,593
9
,780
10
,102
,141
6,119
10
,805
11
,134
,138
7,057
11
,794
12
-,208
,135
9,440
12
,665
13
-,120
,132 10,276
13
,671
14
-,191
,128 12,493
14
,567
15
-,117
,125 13,378
15
,573
16
,091
,121 13,945
16
,603
a. The underlying process assumed is independence (white
noise).
b. Based on the asymptotic chi-square approximation.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ
Series: EX
Lag
Partial
Std.
Autocorrelati Error
on
1
-,015
,174
2
,041
,174
3
-,187
,174
4
-,079
,174
5
,232
,174
6
,105
,174
7
-,255
,174
8
,029
,174
9
,082
,174
10
-,013
,174
11
,046
,174
12
-,160
,174
13
-,094
,174
14
-,165
,174
15
-,214
,174
16
-,008
,174
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟ DICKEY - FULLER

108

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Χωρίς σταθερό και τάση (None)
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-1.896528
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.0562

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

GDP(-1)

-0.201733

R-squared
0.102943
Adjusted R-squared 0.102943
S.E. of regression
1.933320
Sum squared resid
115.8696
Log likelihood
-65.99370
Durbin-Watson stat 1.921143

Std. Error

t-Statistic

0.106369 -1.896528
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0672
0.067813
2.041239
4.187106
4.232911
4.202289

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.279742
-3.653730
-2.957110
-2.617434

0.0244

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

GDP(-1)
C

-0.474941
1.191791

R-squared
0.263925
Adjusted R-squared 0.239389
S.E. of regression
1.780226
Sum squared resid
95.07614
Log likelihood
-62.82911
F-statistic
10.75671
Prob(F-statistic)
0.002635

Std. Error

t-Statistic

0.144811 -3.279742
0.465277 2.561462
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0026
0.0157
0.067813
2.041239
4.051819
4.143428
4.082185
1.809255

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.490416
-4.273277
-3.557759
-3.212361

0.0575

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

GDP(-1)
C
@TREND(1980)

-0.497408
2.086866
-0.051025

R-squared
0.318320
Adjusted R-squared 0.271308
S.E. of regression
1.742472
Sum squared resid
88.05005
Log likelihood
-61.60075
F-statistic
6.770992
Prob(F-statistic)
0.003863

Std. Error

t-Statistic

0.142507 -3.490416
0.744047 2.804748
0.033542 -1.521216
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0016
0.0089
0.1390
0.067813
2.041239
4.037547
4.174959
4.083095
1.916971

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Χωρίς σταθερό και τάση (None)
Null Hypothesis: INV has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-0.654081
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.4259

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

INV(-1)

-0.007442

R-squared
0.005005
Adjusted R-squared 0.005005
S.E. of regression
1.125568
Sum squared resid
39.27399
Log likelihood
-48.68326
Durbin-Watson stat 1.382635

Std. Error

t-Statistic

0.011378 -0.654081
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.5179
-0.103750
1.128395
3.105204
3.151008
3.120386

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: INV has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.592976
-3.661661
-2.960411
-2.619160

0.1051

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

INV(-1)
D(INV(-1))
C

-0.309963
0.463303
5.385101

R-squared
0.259365
Adjusted R-squared 0.206462
S.E. of regression
0.990605
Sum squared resid
27.47637
Log likelihood
-42.11685
F-statistic
4.902691
Prob(F-statistic)
0.014944

Std. Error

t-Statistic

0.119539 -2.592976
0.173383 2.672136
2.095339 2.570038
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0150
0.0124
0.0158
-0.054839
1.112031
2.910764
3.049537
2.956001
1.699181

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: INV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.758204
-4.284580
-3.562882
-3.215267

0.0330

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

INV(-1)
D(INV(-1))
C
@TREND(1980)

-0.443546
0.486105
8.639600
-0.054531

R-squared
0.421606
Adjusted R-squared 0.357340
S.E. of regression
0.891472
Sum squared resid
21.45749
Log likelihood
-38.28444
F-statistic
6.560316
Prob(F-statistic)
0.001783

Std. Error

t-Statistic

0.118021 -3.758204
0.156252 3.111039
2.225803 3.881566
0.019815 -2.752010
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0008
0.0044
0.0006
0.0105
-0.054839
1.112031
2.728028
2.913059
2.788344
1.922799

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Χωρίς τάση (None)
Null Hypothesis: EX has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.834570
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.0004

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

EX(-1)

-0.643891

R-squared
0.321719
Adjusted R-squared 0.321719
S.E. of regression
6.290162
Sum squared resid
1226.550
Log likelihood
-103.7456
Durbin-Watson stat 2.211765

Std. Error

t-Statistic

0.167917 -3.834570
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0006
0.013437
7.637602
6.546602
6.592406
6.561785

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: EX has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.567816
-3.653730
-2.957110
-2.617434

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

EX(-1)
C

-1.015176
4.072240

R-squared
0.508201
Adjusted R-squared 0.491808
S.E. of regression
5.444662
Sum squared resid
889.3304
Log likelihood
-98.60176
F-statistic
31.00057
Prob(F-statistic)
0.000005

Std. Error

t-Statistic

0.182329 -5.567816
1.207390 3.372762
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0021
0.013437
7.637602
6.287610
6.379219
6.317976
1.995491

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: EX has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.557377
-4.273277
-3.557759
-3.212361

0.0004

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

EX(-1)
C
@TREND(1980)

-1.024888
5.329600
-0.073850

R-squared
0.516382
Adjusted R-squared 0.483029
S.E. of regression
5.491487
Sum squared resid
874.5364
Log likelihood
-98.33336
F-statistic
15.48237
Prob(F-statistic)
0.000027

Std. Error

t-Statistic

0.184419 -5.557377
2.169244 2.456893
0.105438 -0.700412
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0202
0.4893
0.013437
7.637602
6.333335
6.470748
6.378884
2.009434

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Χωρίς τάση (None)
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.800651
-2.641672
-1.952066
-1.610400

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(GDP(-1))

-1.057367

R-squared
0.528530
Adjusted R-squared 0.528530
S.E. of regression
2.068350
Sum squared resid
128.3422
Log likelihood
-66.00814
Durbin-Watson stat 1.969565

Std. Error

t-Statistic

0.182284 -5.800651
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0000
-0.048065
3.012293
4.323106
4.369364
4.338185

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.705204
-3.661661
-2.960411
-2.619160

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(GDP(-1))
C

-1.058538
0.051643

R-squared
0.528833
Adjusted R-squared 0.512586
S.E. of regression
2.103033
Sum squared resid
128.2597
Log likelihood
-65.99818
F-statistic
32.54936
Prob(F-statistic)
0.000004

Std. Error

t-Statistic

0.185539 -5.705204
0.378120 0.136578
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.8923
-0.048065
3.012293
4.386979
4.479494
4.417137
1.969094

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.783022
-4.284580
-3.562882
-3.215267

0.0002

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(GDP(-1))
C
@TREND(1980)

-1.088779
0.764635
-0.041773

R-squared
0.544299
Adjusted R-squared 0.511749
S.E. of regression
2.104838
Sum squared resid
124.0496
Log likelihood
-65.48086
F-statistic
16.72192
Prob(F-statistic)
0.000017

Std. Error

t-Statistic

0.188272 -5.783022
0.823512 0.928504
0.042852 -0.974826
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

120

Prob.
0.0000
0.3611
0.3380
-0.048065
3.012293
4.418120
4.556893
4.463356
1.989043

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την INV:
Χωρίς τάση (None)
Null Hypothesis: D(INV) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.259944
-2.641672
-1.952066
-1.610400

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INV,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(INV(-1))

-0.720864

R-squared
0.376317
Adjusted R-squared 0.376317
S.E. of regression
1.066127
Sum squared resid
34.09880
Log likelihood
-45.46386
Durbin-Watson stat 1.663865

Std. Error

t-Statistic

0.169219 -4.259944
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0002
0.040968
1.349979
2.997668
3.043926
3.012747

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την INV:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(INV) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.136250
-3.724070
-2.986225
-2.632604

0.0038

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INV,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

D(INV(-1))
D(INV(-1),2)
D(INV(-2),2)
D(INV(-3),2)
D(INV(-4),2)
D(INV(-5),2)
D(INV(-6),2)
C

-2.191810
1.513001
1.034363
0.993391
0.784877
0.216646
0.805101
-0.232365

R-squared
0.683980
Adjusted R-squared 0.553854
S.E. of regression
0.936571
Sum squared resid
14.91181
Log likelihood
-29.01444
F-statistic
5.256290
0.002461
Prob(F-statistic)

Std. Error

t-Statistic

0.529903 -4.136250
0.479596 3.154744
0.425475 2.431078
0.410150 2.422018
0.333959 2.350218
0.265919 0.814708
0.237406 3.391242
0.192074 -1.209772
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0007
0.0058
0.0264
0.0269
0.0311
0.4265
0.0035
0.2429
-0.051200
1.402175
2.961155
3.351195
3.069335
2.068561

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την INV:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: D(INV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.098638
-4.374307
-3.603202
-3.238054

0.0181

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INV,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1988 2012
Included observations: 25 after adjustments
Variable

Coefficient

D(INV(-1))
D(INV(-1),2)
D(INV(-2),2)
D(INV(-3),2)
D(INV(-4),2)
D(INV(-5),2)
D(INV(-6),2)
C
@TREND(1980)

-2.312151
1.605029
1.125479
1.045472
0.829126
0.256392
0.809388
0.159460
-0.020015

R-squared
0.693564
Adjusted R-squared 0.540346
S.E. of regression
0.950644
Sum squared resid
14.45958
Log likelihood
-28.62948
4.526643
F-statistic
0.004969
Prob(F-statistic)

Std. Error

t-Statistic

0.564127 -4.098638
0.503886 3.185305
0.450667 2.497362
0.422773 2.472892
0.344701 2.405353
0.275700 0.929968
0.241049 3.357768
0.587208 0.271556
0.028294 -0.707395
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0008
0.0058
0.0238
0.0250
0.0286
0.3662
0.0040
0.7894
0.4895
-0.051200
1.402175
3.010359
3.449154
3.132062
2.067860

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ο
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ PHILLIPS-PERRON
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Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Χωρίς τάση (None)
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.923656
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.0531

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

3.620924
3.756945

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

GDP(-1)

-0.201733

R-squared
0.102943
Adjusted R-squared 0.102943
S.E. of regression
1.933320
Sum squared resid
115.8696
Log likelihood
-65.99370
Durbin-Watson stat 1.921143

Std. Error

t-Statistic

0.106369 -1.896528
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0672
0.067813
2.041239
4.187106
4.232911
4.202289

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.279742
-3.653730
-2.957110
-2.617434

0.0244

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

2.971129
2.971129

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

GDP(-1)
C

-0.474941
1.191791

R-squared
0.263925
Adjusted R-squared 0.239389
S.E. of regression
1.780226
Sum squared resid
95.07614
Log likelihood
-62.82911
F-statistic
10.75671
0.002635
Prob(F-statistic)

Std. Error

t-Statistic

0.144811 -3.279742
0.465277 2.561462
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0026
0.0157
0.067813
2.041239
4.051819
4.143428
4.082185
1.809255

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.386915
-4.273277
-3.557759
-3.212361

0.0710

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

2.751564
1.785031

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

GDP(-1)
C
@TREND(1980)

-0.497408
2.086866
-0.051025

R-squared
0.318320
Adjusted R-squared 0.271308
S.E. of regression
1.742472
Sum squared resid
88.05005
Log likelihood
-61.60075
6.770992
F-statistic
0.003863
Prob(F-statistic)

Std. Error

t-Statistic

0.142507 -3.490416
0.744047 2.804748
0.033542 -1.521216
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0016
0.0089
0.1390
0.067813
2.041239
4.037547
4.174959
4.083095
1.916971

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Χωρίς σταθερά και τάση (None)
Null Hypothesis: INV has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-0.788873
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.3664

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.227312
0.635565

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

INV(-1)

-0.007442

R-squared
0.005005
Adjusted R-squared 0.005005
S.E. of regression
1.125568
Sum squared resid
39.27399
Log likelihood
-48.68326
Durbin-Watson stat 1.382635

Std. Error

t-Statistic

0.011378 -0.654081
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.5179
-0.103750
1.128395
3.105204
3.151008
3.120386

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: INV has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.784875
-3.653730
-2.957110
-2.617434

0.3809

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.148518
1.472626

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

INV(-1)
C

-0.181057
3.049021

R-squared
0.068884
Adjusted R-squared 0.037847
S.E. of regression
1.106836
Sum squared resid
36.75257
Log likelihood
-47.62159
F-statistic
2.219417
Prob(F-statistic)
0.146724

Std. Error

t-Statistic

0.121534 -1.489771
2.125305 1.434628
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

129

Prob.
0.1467
0.1617
-0.103750
1.128395
3.101349
3.192958
3.131715
1.242501

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: INV has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-1.822218
-4.273277
-3.557759
-3.212361

0.6703

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.057956
0.831448

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

INV(-1)
C
@TREND(1980)

-0.265681
5.112915
-0.035778

R-squared
0.142304
Adjusted R-squared 0.083152
S.E. of regression
1.080463
Sum squared resid
33.85460
Log likelihood
-46.30745
F-statistic
2.405754
0.107978
Prob(F-statistic)

Std. Error

t-Statistic

0.130229 -2.040101
2.453602 2.083841
0.022708 -1.575570
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0505
0.0461
0.1260
-0.103750
1.128395
3.081716
3.219129
3.127264
1.252327

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Χωρίς σταθερά και τάση (None)
Null Hypothesis: EX has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-3.860126
-2.639210
-1.951687
-1.610579

0.0004

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

38.32970
39.66995

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

EX(-1)

-0.643891

R-squared
0.321719
Adjusted R-squared 0.321719
S.E. of regression
6.290162
Sum squared resid
1226.550
Log likelihood
-103.7456
Durbin-Watson stat 2.211765

Std. Error

t-Statistic

0.167917 -3.834570
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0006
0.013437
7.637602
6.546602
6.592406
6.561785

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: EX has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.578324
-3.653730
-2.957110
-2.617434

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

27.79158
23.78776

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

EX(-1)
C

-1.015176
4.072240

R-squared
0.508201
Adjusted R-squared 0.491808
S.E. of regression
5.444662
Sum squared resid
889.3304
Log likelihood
-98.60176
F-statistic
31.00057
Prob(F-statistic)
0.000005

Std. Error

t-Statistic

0.182329 -5.567816
1.207390 3.372762
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0021
0.013437
7.637602
6.287610
6.379219
6.317976
1.995491

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: EX has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-5.605352
-4.273277
-3.557759
-3.212361

0.0004

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

27.32926
20.54523

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

EX(-1)
C
@TREND(1980)

-1.024888
5.329600
-0.073850

R-squared
0.516382
Adjusted R-squared 0.483029
S.E. of regression
5.491487
Sum squared resid
874.5364
Log likelihood
-98.33336
F-statistic
15.48237
Prob(F-statistic)
0.000027

Std. Error

t-Statistic

0.184419 -5.557377
2.169244 2.456893
0.105438 -0.700412
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0202
0.4893
0.013437
7.637602
6.333335
6.470748
6.378884
2.009434

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Χωρίς σταθερά και τάση (None)
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-6.683489
-2.641672
-1.952066
-1.610400

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

4.140071
1.507895

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(GDP(-1))

-1.057367

R-squared
0.528530
Adjusted R-squared 0.528530
S.E. of regression
2.068350
Sum squared resid
128.3422
Log likelihood
-66.00814
Durbin-Watson stat 1.969565

Std. Error

t-Statistic

0.182284 -5.800651
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.0000
-0.048065
3.012293
4.323106
4.369364
4.338185

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-6.480848
-3.661661
-2.960411
-2.619160

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

4.137409
1.548318

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(GDP(-1))
C

-1.058538
0.051643

R-squared
0.528833
Adjusted R-squared 0.512586
S.E. of regression
2.103033
Sum squared resid
128.2597
Log likelihood
-65.99818
F-statistic
32.54936
Prob(F-statistic)
0.000004

Std. Error

t-Statistic

0.185539 -5.705204
0.378120 0.136578
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.8923
-0.048065
3.012293
4.386979
4.479494
4.417137
1.969094

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 14 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-8.001335
-4.284580
-3.562882
-3.215267

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

4.001600
0.791271

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(GDP(-1))
C
@TREND(1980)

-1.088779
0.764635
-0.041773

R-squared
0.544299
Adjusted R-squared 0.511749
S.E. of regression
2.104838
Sum squared resid
124.0496
Log likelihood
-65.48086
F-statistic
16.72192
Prob(F-statistic)
0.000017

Std. Error

t-Statistic

0.188272 -5.783022
0.823512 0.928504
0.042852 -0.974826
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.3611
0.3380
-0.048065
3.012293
4.418120
4.556893
4.463356
1.989043

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή INV:
Χωρίς σταθερά και τάση (None)
Null Hypothesis: D(INV) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.195555
-2.641672
-1.952066
-1.610400

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.099961
0.559143

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(INV,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(INV(-1))

-0.720864

R-squared
0.376317
Adjusted R-squared 0.376317
S.E. of regression
1.066127
Sum squared resid
34.09880
-45.46386
Log likelihood
Durbin-Watson stat 1.663865

Std. Error

t-Statistic

0.169219 -4.259944
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

137

Prob.
0.0002
0.040968
1.349979
2.997668
3.043926
3.012747

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την INV:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(INV) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.093676
-3.661661
-2.960411
-2.619160

0.0034

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.099166
0.542974

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(INV,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(INV(-1))
C

-0.722981
-0.028299

R-squared
0.376768
Adjusted R-squared 0.355277
S.E. of regression
1.083961
Sum squared resid
34.07415
Log likelihood
-45.45265
F-statistic
17.53160
Prob(F-statistic)
0.000240

Std. Error

t-Statistic

0.172670 -4.187076
0.195387 -0.144833
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0002
0.8858
0.040968
1.349979
3.061461
3.153976
3.091619
1.662542

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: D(INV) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 15 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Phillips-Perron test statistic
Test critical values: 1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-4.954878
-4.284580
-3.562882
-3.215267

0.0020

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.054265
0.227957

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(INV,2)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1982 2012
Included observations: 31 after adjustments
Variable

Coefficient

D(INV(-1))
C
@TREND(1980)

-0.748176
0.375637
-0.023903

R-squared
0.402227
Adjusted R-squared 0.359529
S.E. of regression
1.080381
Sum squared resid
32.68222
Log likelihood
-44.80618
F-statistic
9.420251
Prob(F-statistic)
0.000744

Std. Error

t-Statistic

0.173639 -4.308803
0.418028 0.898593
0.021889 -1.092023
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

139

Prob.
0.0002
0.3765
0.2841
0.040968
1.349979
3.084269
3.223042
3.129506
1.701791

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5ο
ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ KPSS
(KWIATKOWSKI-PHILLIPS-SCHMIDT-SHIN)
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Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: GDP is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.168307
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

4.721467
8.255000

KPSS Test Equation
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable
C

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

2.300000

0.384117

5.987760

0.0000

R-squared
0.000000
Adjusted R-squared 0.000000
S.E. of regression
2.206584
Sum squared resid
155.8084
Log likelihood
-72.43494
Durbin-Watson stat 0.829952

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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2.300000
2.206584
4.450603
4.495951
4.465861

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: GDP is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.128343
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

4.616734
7.812513

KPSS Test Equation
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
@TREND(1980)

2.843797
-0.033987

R-squared
0.022182
Adjusted R-squared -0.009360
S.E. of regression
2.216887
152.3522
Sum squared resid
Log likelihood
-72.06482
F-statistic
0.703247
Prob(F-statistic)
0.408115

Std. Error

t-Statistic

0.754603 3.768597
0.040529 -0.838598
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

142

Prob.
0.0007
0.4081
2.300000
2.206584
4.488777
4.579474
4.519294
0.849991

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: INV is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.350640
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

2.801845
7.057871

KPSS Test Equation
Dependent Variable: INV
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable
C

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

17.31818

0.295901

58.52686

0.0000

R-squared
0.000000
Adjusted R-squared 0.000000
S.E. of regression
1.699824
Sum squared resid
92.46089
Log likelihood
-63.82456
Durbin-Watson stat 0.430625

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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17.31818
1.699824
3.928761
3.974110
3.944020

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: INV is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.087483
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

2.187392
4.560620

KPSS Test Equation
Dependent Variable: INV
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
@TREND(1980)

18.63535
-0.082323

R-squared
0.219303
Adjusted R-squared 0.194119
S.E. of regression
1.525947
Sum squared resid
72.18395
Log likelihood
-59.73969
F-statistic
8.708103
Prob(F-statistic)
0.005986

Std. Error

t-Statistic

0.519415 35.87755
0.027897 -2.950950
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0000
0.0060
17.31818
1.699824
3.741799
3.832497
3.772316
0.547022

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: EX is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
1% level
Asymptotic critical values*:
5% level
10% level

0.172491
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

27.17973
23.03438

KPSS Test Equation
Dependent Variable: EX
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable
C

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

3.927879

0.921611

4.261971

0.0002

R-squared
0.000000
Adjusted R-squared 0.000000
S.E. of regression
5.294251
Sum squared resid
896.9310
Log likelihood
-101.3157
Durbin-Watson stat 2.016128

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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3.927879
5.294251
6.200954
6.246303
6.216213

Έλεγχος σε Επίπεδα για την μεταβλητή ΕΧ:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: EX is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
1% level
Asymptotic critical values*:
5% level
10% level

0.131167
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

26.93841
22.17669

KPSS Test Equation
Dependent Variable: EX
Method: Least Squares
Sample: 1980 2012
Included observations: 33
Variable

Coefficient

C
@TREND(1980)

4.753333
-0.051591

R-squared
0.008879
Adjusted R-squared -0.023093
S.E. of regression
5.355032
Sum squared resid
888.9674
Log likelihood
-101.1686
F-statistic
0.277705
Prob(F-statistic)
0.601960

Std. Error

t-Statistic

1.822793 2.607720
0.097900 -0.526977
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.0139
0.6020
3.927879
5.294251
6.252642
6.343340
6.283159
2.034335

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(GDP) is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.277420
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

4.036448
1.846162

KPSS Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable
C

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.067813

0.360843

0.187928

0.8522

R-squared
0.000000
Adjusted R-squared 0.000000
S.E. of regression
2.041239
Sum squared resid
129.1663
Log likelihood
-67.73188
Durbin-Watson stat 2.108048

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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0.067813
2.041239
4.295742
4.341546
4.310925

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή GDP:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: D(GDP) is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.301994
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

3.907506
0.490588

KPSS Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

C
@TREND(1980)

0.709516
-0.038891

R-squared
0.031944
Adjusted R-squared -0.000324
S.E. of regression
2.041570
Sum squared resid
125.0402
Log likelihood
-67.21242
F-statistic
0.989959
Prob(F-statistic)
0.327710

Std. Error

t-Statistic

0.739061 0.960024
0.039088 -0.994967
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.3447
0.3277
0.067813
2.041239
4.325776
4.417385
4.356142
2.177059

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την INV:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(INV) is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.216402
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.233486
0.614803

KPSS Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

C

-0.103750

R-squared
0.000000
Adjusted R-squared 0.000000
S.E. of regression
1.128395
Sum squared resid
39.47155
Log likelihood
-48.76354
Durbin-Watson stat 1.386449

Std. Error

t-Statistic

0.199474 -0.520118
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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Prob.
0.6067
-0.103750
1.128395
3.110221
3.156026
3.125404

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή INV:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: D(INV) is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.188310
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

1.209791
0.315577

KPSS Test Equation
Dependent Variable: D(INV)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

C
@TREND(1980)

0.171331
-0.016672

R-squared
0.019209
Adjusted R-squared -0.013484
S.E. of regression
1.135977
Sum squared resid
38.71333
Log likelihood
-48.45320
F-statistic
0.587567
Prob(F-statistic)
0.449352

Std. Error

t-Statistic

0.411231 0.416629
0.021749 -0.766529
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.6799
0.4494
-0.103750
1.128395
3.153325
3.244934
3.183691
1.414920

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή EX:
Με σταθερά και χωρίς τάση (Intercept)
Null Hypothesis: D(EX) is stationary
Exogenous: Constant
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.282745
0.739000
0.463000
0.347000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

56.51007
3.805435

KPSS Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable
C

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.013437

1.350150

0.009953

0.9921

R-squared
0.000000
Adjusted R-squared 0.000000
S.E. of regression
7.637602
Sum squared resid
1808.322
Log likelihood
-109.9567
Durbin-Watson stat 3.048026

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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0.013437
7.637602
6.934796
6.980600
6.949979

Έλεγχος σε Πρώτες διαφορές για την μεταβλητή EX:
Με σταθερά και με τάση (Trend and Intercept)
Null Hypothesis: D(EX) is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
LM-Stat.
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic
Asymptotic critical values*:
1% level
5% level
10% level

0.271463
0.216000
0.146000
0.119000

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)
Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

56.43440
2.992515

KPSS Test Equation
Dependent Variable: D(EX)
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1981 2012
Included observations: 32 after adjustments
Variable

Coefficient

C
@TREND(1980)

0.505020
-0.029793

R-squared
0.001339
Adjusted R-squared -0.031950
S.E. of regression
7.758653
Sum squared resid
1805.901
Log likelihood
-109.9353
F-statistic
0.040225
Prob(F-statistic)
0.842395

Std. Error

t-Statistic

2.808679 0.179807
0.148547 -0.200562
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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Prob.
0.8585
0.8424
0.013437
7.637602
6.995956
7.087564
7.026322
3.052072

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6ο
ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ARDL(1,0,1) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ARDL(1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion
************************************************************************
Dependent variable is GDP
32 observations used for estimation from 1981 to 2012
************************************************************************
Regressor

Coefficient

Standard Error

T-Ratio[Prob]

GDP(-1)

0.27144

0.13330

2.0363[.052]

EX

0.058577

0.040625

1.4419[.161]

INV

1.1571

0 .24725

4.6799[.000]

-1.1671

0.20604

- 5.6645[.000]

3.5045

0.69720[.492]

0.026213

-1.2905[.208]

INV(-1)
INPT
TREND

2.4434
-0.033829

************************************************************************
R-Squared

0.76314

R-Bar-Squared

S.E. of Regression

1.1161

F-Stat.

0.71759

F(5,26)

16.7541[.000]

Mean of Dependent Variable 2.4344

S.D. of Dependent Variable

Residual Sum of Squares

Equation Log-likelihood

Akaike Info. Criterion
DW-statistic

32.3881
-51.5989
1.9420

2.1002
-45.5989

Schwarz Bayesian Criterion -55.9961
Durbin's h-statistic

.24981[.803]

************************************************************************
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model
************************************************************************
F-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound

17.2539

5.5733

6.7128

4.5722

5.5905

W-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound

51.7616

16.7198

20.1384

13.7166

16.7714

************************************************************************
If the statistic lies between the bounds, the test is inconclusive. If it is above the upper
bound, the null hypothesis of no level effect is rejected. If it is below the lower bound, the
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null hypothesis of no level effect can't be rejected. The critical value bounds are
computed by stochastic simulations using 20000 replications.
Diagnostic Tests
************************************************************************
* Test Statistics *

LM Version

*

F Version

*

************************************************************************
*

*

*

*

* A:Serial Correlation*CHSQ(1) = .6663E-8[1.00]*F(1,25)

= .5206E-8[1.00]*

* B:Functional Form *CHSQ(1) = 6.3360[.012]*F(1,25)

= 6.1721[.020]*

* C:Normality

*CHSQ(2) = .41713[.812]*

Not applicable

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(1) = .021551[.883]*F(1,30)

*

= .020218[.888]*

************************************************************************
A:Lagrange multiplier test of residual serial correlation
B:Ramsey's RESET test using the square of the fitted values
C:Based on a test of skewness and kurtosis of residuals
D:Based on the regression of squared residuals on squared fitted values
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

ADF tests for variable RES
The Dickey-Fuller regressions include an intercept but not a trend
************************************************************************
30 observations used in the estimation of all ADF regressions.
Sample period from 1983 to 2012
************************************************************************
Test Statistic

LL

AIC

SBC

HQC

DF

-5.3291

-43.1081 -45.1081 -46.5093 -45.5564

ADF(1)

-3.7379

-43.1041 -46.1041 -48.2059 -46.7765

************************************************************************
95% published asymptotic critical value corresponding to ADF(0) = -2.9627
LL = Maximized log-likelihood

AIC = Akaike Information Criterion

SBC = Schwarz Bayesian Criterion HQC = Hannan-Quinn Criterion

ADF tests for variable RES
The Dickey-Fuller regressions include an intercept and a linear trend
************************************************************************
30 observations used in the estimation of all ADF regressions.
Sample period from 1983 to 2012
************************************************************************
Test Statistic

LL

AIC

SBC

HQC

DF

-5.2552

-42.9861 -45.9861 -48.0879 -46.6585

ADF(1)

-3.6436

-42.9852 -46.9852 -49.7876 -47.8817

************************************************************************
95% published asymptotic critical value corresponding to ADF(0) = -3.5671
LL = Maximized log-likelihood

AIC = Akaike Information Criterion

SBC = Schwarz Bayesian Criterion HQC = Hannan-Quinn Criterion
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ARDL

Estimated Long Run Coefficients using the ARDL Approach
ARDL(1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion
*************************************************************************
Dependent variable is GDP
32 observations used for estimation from 1981 to 2012
*************************************************************************
Regressor

Coefficient

Standard Error

EX

.080401

.055250

1.4552[.158]

INV

-.013740

.27078

-.050741[.960]

INPT

3.3537

5.2133

.64330[.526]

TREND

-.046433

T-Ratio[Prob]

.039765

-1.1677[.254]

*************************************************************************
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model
*************************************************************************
F-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
17.2539

5.5733

6.7128

4.5722

5.5905

W-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper
Bound
51.7616

16.7198

20.1384

13.7166

16.7714

*************************************************************************
If the statistic lies between the bounds, the test is inconclusive. If it is
above the upper bound, the null hypothesis of no level effect is rejected. If
it is below the lower bound, the null hypothesis of no level effect can't be
rejected. The critical value bounds are computed by stochastic simulations
using 20000 replications.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ

Error Correction Representation for the Selected ARDL Model
ARDL(1,0,1) selected based on Akaike Information Criterion
****************************************************************************
Dependent variable is dGDP
32 observations used for estimation from 1981 to 2012
****************************************************************************
Regressor

Coefficient

Standard Error

dEX

.058577

.040625

dINV

1.1571

.24725

dTREND

-.033829

.026213

ecm(-1)

-.72856

.13330

T-Ratio[Prob]
1.4419[.161]
4.6799[.000]
-1.2905[.208]

-5.4657[.000]

****************************************************************************
List of additional temporary variables created:
dGDP = GDP-GDP(-1)
dEX = EX-EX(-1)
dINV = INV-INV(-1)
dTREND = TREND-TREND(-1)
ecm = GDP -.080401*EX + .013740*INV -3.3537*INPT + .046433*TREND
****************************************************************************
R-Squared

0 .74925

R-Bar-Squared

.70103

S.E. of Regression

1.1161

-Stat. F(4,27)

19.4225[.000]

Mean of Dependent Variable

0.067813

S.D. of Dependent Variable 2.0412

Residual Sum of Squares

32.3881

Equation Log-likelihoo

Akaike Info. Criterion

-51.5989

Schwarz Bayesian Criterion -55.9961

DW-statistic

1.9420

-45.5989

****************************************************************************
R-Squared and R-Bar-Squared measures refer to the dependent variable
dGDP and in cases where the error correction model is highly
restricted, these measures could become negative.
Testing for existence of a level relationship among the variables in the ARDL model
****************************************************************************
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F-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
17.2539

5.5733

6.7128

4.5722

5.5905

W-statistic 95% Lower Bound 95% Upper Bound 90% Lower Bound 90% Upper Bound
51.7616

16.7198

20.1384

13.7166

16.7714

****************************************************************************
If the statistic lies between the bounds, the test is inconclusive. If it is above the upper bound,
the null hypothesis of no level effect is rejected. If it is below the lower bound, the null
hypothesis of no level effect can't be rejected. The critical value bounds are computed by
stochastic simulations
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obs

EX

GDP

INV

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1.25
-0.99
2.67
2.28
8.02
5.52
4.25
5.88
2.15
5.93
6.18
1.15
2.44
3.82
9.96
9.80
7.70
12.81
1.33
2.68
11.26
1.49
0.64
-0.28
1.20
8.18
13.78
-9.25
1.43
-10.63
9.68
5.61
1.68

-2.00
-1.26
2.25
3.83
2.94
3.87
4.30
5.16
5.57
2.59
1.82
-1.78
0.86
3.09
4.58
3.18
3.11
3.86
3.52
3.17
4.24
2.89
2.43
3.82
2.91
2.77
2.60
3.63
-0.97
-3.97
1.80
0.92
0.17

17.60
15.98
16.62
17.42
18.35
18.25
18.06
18.99
21.29
21.99
20.07
17.06
16.24
15.79
16.46
16.97
16.76
17.17
18.28
18.07
17.68
17.46
17.18
16.81
17.13
16.97
17.43
18.27
17.07
14.12
15.05
14.63
14.28
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