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Περίληψη
Στην εργασία αυτή εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ των επενδύσεων και της
αποταμίευσης για την Ελλάδα για την περίοδο 1980-2014. Για την ανάλυση της
σχέσης αυτής χρησιμοποιούμε το υπόδειγμα των Feldstein και Horioka (1980), καθώς
και τους ελέγχους συνολοκλήρωσης των Engle-Granger, Phillips-Ouliaris και
Johansen. Επιπλέον, για την ανάλυση της αιτιότητας χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος του
Granger. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση
ισορροπίας και με τις τρεις μεθόδους συνολοκλήρωσης. Αντίθετα, τα αποτελέσματα
της αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ
της αποταμίευσης και των επενδύσεων με κατεύθυνση από την αποταμίευση προς τις
επενδύσεις. Τέλος, οι διακυμάνσεις δείχνουν ότι η εγχώρια αποταμίευση είναι η
κύρια ώθηση των επενδύσεων μακροπρόθεσμα.

Λέξεις κλειδιά: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, Επενδύσεις, Αποταμίευση, Feldstein
και Horioka, Στασιμότητα, Συνολοκλήρωση, Αιτιότητα κατά Granger,PhillipsOuliaris, Johansen
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Abstract

The study examines the relations between Investments, Savings and Gross
Domestic Product in data covering Greece in the period between 1980 and 2014. For
the conduction of the analysis, Feldstein and Horioka's model (1980) and EngleGranger, Phillips-Ouliaris and Johansen cointegration methods are being tested. The
causal relations between the data series are also examined with the use of Granger
test. The results of all three integration methods, indicate that there is equilibrium
relation in the long run. However, the Augmented Granger causality test results reveal
a unidirectional causal relationship runing from savings to investments. Furthermore,
from the variance decompositions is evident that long-run investment growth is
coming mainly form domestic savings

Keywords: Gross Domestic Product, Investment, Saving , Stationarity, Feldstein and
Horioka, Cointegration, Integration, Granger causality, Phillips-Ouliaris, Johansen.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1

Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος
Η πορεία της οικονομίας μιας χώρας εξαρτάται από πολλά οικονομικά

μεγέθη. Πολλοί ερευνητές θεωρούν πολύ σημαντικό τον ρόλο της αποταμίευσης και
των επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Το
υπόδειγμα των Feldstein και Horioka χρησιμοποιείται για να διερευνηθεί η συσχέτιση
μεταξύ του ποσοστού της αποταμίευσης και του ποσοστού των επενδύσεων στην
Ελλάδα την περίοδο που μελετούμε. Σύμφωνα με τους Feldstein και Horioka η υψηλή
θετική συσχέτιση του ποσοστού της αποταμίευσης και του ποσοστού των
επενδύσεων σημαίνει χαμηλό επίπεδο κινητικότητας των κεφαλαίων.

1.2

Σκοπός και στόχοι της έρευνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί με εμπειρικό τρόπο και να

προσδιοριστεί η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στο ποσοστό των επενδύσεων, και
της αποταμίευσης για την Ελλάδα.
Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι οι παρακάτω:


Να εξεταστεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των επενδύσεων
και του ποσοστού της αποταμίευσης.



Να εξεταστεί αν υπάρχει μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας
ανάμεσα στις μεταβλητές που εξετάζουμε.



Να εξεταστεί αν υπάρχει αιτιακή σχέση μεταξύ των μεταβλητών αυτών.

1.3

Διάρθρωση της έρευνας
Η εργασία αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται

αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος και παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της
παρούσας εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία εκτενής αναφορά στη χώρα της Ελλάδας,
μια γενική επισκόπηση της οικονομίας, και παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά
μεγέθη και οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.
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Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καθώς και
σχετικές μελέτες, θεωρητικές και εμπειρικές που έχουν πραγματοποιηθεί.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα και γίνεται η περιγραφική
τους ανάλυση, καθώς και η διαγραμματική απεικόνιση αυτών των μεταβλητών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξειδίκευση του υποδείγματος
Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ο έλεγχος της στασιμότητας των
χρονικών σειρών του υποδείγματος μας με τις μεθόδους των Dickey-Fuller και
Phillips-Perron.
Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο έλεγχος συνολοκλήρωσης μεταξύ των
μεταβλητών με τις μεθόδους των Engle-Granger, των Phillips-Ouliaris, καθώς και η
μέθοδος του Johansen με την εξέταση του υποδείγματος VAR και παρουσιάζονται οι
σημαντικότεροι οικονομετρικοί έλεγχοι.
Στο κεφάλαιο όγδοο ερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης βραχυχρόνιων σχέσεων
ισορροπίας μεταξύ των μεταβλητών με τη βοήθεια του Υποδείγματος Διόρθωσης
Σφάλματος (ECM).
Οι εμπειρικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται στο ένατο κεφάλαιο με τη διεξαγωγή
του ελέγχου σχέσεων αιτιότητας του Granger.
Τέλος, στο κεφάλαιο δέκα γίνεται η σύνοψη των ευρεθέντων αποτελεσμάτων
και εξάγονται τα συμπεράσματα της όλης μελέτης.
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Κεφάλαιο 2: Η Οικονομία της Ελλάδος

2.1

Εισαγωγή
Η ελληνική οικονομία μέχρι το έτος 2008 σημείωνε υψηλούς ρυθμούς

ανάπτυξης, αλλά από το 2009 και μετά λόγω της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
έδειξε σημεία ύφεσης. Πιο αναλυτικά, από την περίοδο 1994 έως και το 2007 υπήρχε
μεγάλη αύξηση της εγχώρια ζήτησης και κατανάλωσης που αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα αυξημένη οικονομική ανάπτυξη. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξανόταν
κατά τον ίδιο ρυθμό με το ΑΕΠ. Οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν με εκρηκτικούς
ρυθμούς κατά την περίοδο 2006 έως το 2009. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2009
η σχέση συνολικής κατανάλωσης προς το ΑΕΠ έφθασε το 93,5%, που ήταν το
υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών.
Από το 2010 και μετά η ύφεση έγινε πιο έντονη λόγων δημοσιονομικών
ανισορροπιών. Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των
δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία 5 έτη επηρέασαν αρνητικά
την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθός του να σημειώσει μείωση κατά
5,4% το 2010, κατά 8,9% το 2011,κατά 6,6% το 2012 και κατά 3,9% το 2013
(σταθερές τιμές έτους 2010). Κατά το 2014 η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 0,8%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής λόγω της ύφεσης η
οποία διαμορφώθηκε στο 0.3% η συρρίκνωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) ήταν 0,7% το 2015.1 Η ύφεση που βίωσε η οικονομία το 2015 προήλθε κυρίως
από τη μείωση των επενδύσεων.
Όσο αφορά το θέμα της ανεργίας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα της χώρας μας να αναφέρουμε ότι έως και το 2008 η ανεργία στην
Ελλάδα ήταν σχετικά χαμηλή και κινούνταν με ποσοστό της τάξεως του 7,8% στο
μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κατά το 2009 η ανεργία στη χώρα αυξήθηκε ως
αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης που έπληξε και την Ελλάδα και ανήλθε σε 9,6%,

1

http://www.kathimerini.gr/851352/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-03-telika-hsyrriknwsh-toy-aep-to-2015
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ενώ για το 2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο 12,7%, ως συνέπεια της περιοριστικής
δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε εξαιτίας της κρίσης χρέους.
Κατά το έτος 2011 το ποσοστό ανεργίας, ως επακόλουθο της γενικότερης
κρίσης της ελληνικής οικονομίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη
δημοσιονομική εξυγίανση, έφτασε το 17,9%, ενώ κατά το 2012 ξεπέρασε το 24% και
κατά το 2013 έφτασε το 27,5%. Κατά το έτος 2014 παρατηρείται για πρώτη φορά από
την έναρξη της κρίσης μια μικρή μείωση, αν και η ανεργία παραμένει στα πολύ
υψηλά επίπεδα του 26,5%. Ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, που ξεπερνά το 50%,
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επέφερε η οικονομική κρίση στη
χώρα.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, η απασχόληση αυξήθηκε σε όλους τους
κλάδους, πλην του κλάδου των τεχνών και της ψυχαγωγίας. Μεγάλη αύξηση
παρουσίασε

ο

κλάδος

της

γεωργίας,

της

μεταποίησης,

ο

κλάδος

των

χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών και ο κλάδος της επικοινωνίας
και πληροφόρησης. Ωστόσο η θετική αυτή εξέλιξη στην απασχόληση είναι μικρή για
να αντιστρέψει την κατάσταση στην αγορά εργασίας και κυρίως για να δημιουργήσει
την αναγκαία αύξηση της εγχώριας δαπάνης που θα απεγκλώβιζε την οικονομία από
την ύφεση. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν αφορούν κυρίως θέσης
μερικής απασχόλησης οπότε το όφελος για την οικονομία είναι αρκετά
περιορισμένο.2
Για το έτος 2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το ΑΕΠ έφτασε το 1,8% σε ετήσια βάση
δημιουργώντας προσδοκίες για επιβεβαίωση των προβλέψεων για ανάκαμψη της
οικονομάς. Βέβαια ο δείκτης οικονομικού κλίματος, το «βαρόμετρο» για την
κατεύθυνση που ακολουθεί η οικονομία, υποχώρησε στις 92,4 μονάδες από 93,8 τον
Οκτώβριο, μία εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης (-66,9 από -63,6) και δευτερευόντως της επιδείνωσης των προσδοκιών
στη Βιομηχανία (89,2 από 94,2 μονάδες), ενώ στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εμπόριο
και στις Κατασκευές σημειώνεται βελτίωση των σχετικών εκτιμήσεων. Παράλληλα
οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση και για την

2

http://big.assets.huffingtonpost.com/ekthesis.pdf
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οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12µηνο παραμένουν ιδιαίτερα
απαισιόδοξες.3
Συνοψίζοντας, για να υπάρξει ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας πρέπει να
επιτύχει η δημοσιονομική εξυγίανση. Αυτό προϋποθέτει, μια σειρά από
δημοσιονομικά και φορολογικά μέτρα .

2.2

Η Αποταμίευση
Η αποταμίευση αποτελεί έναν καθαρά οικονομικό όρο και χαρακτηρίζει

γενικά

πάσης

φύσεως

συσσωρεύσεις

αγαθών

για

μελλοντική

χρήση.

Ο

οικονομολόγος D.Robertson έδωσε τον εξής ορισμό στην αποταμίευση: Η
αποταμίευση ισούται με το πραγματοποιηθέν εισόδημα κατά την τελευταία περίοδο
μείον τις δαπάνες της τρέχουσας κατανάλωσης". Υπάρχει η ιδιωτική αποταμίευση και
η δημόσια αποταμίευση. Η ιδιωτική κατανάλωση ισούται με τη διαφορά του
ιδιωτικού διαθέσιμου εισοδήματος μείον την κατανάλωση. Η δημόσια αποταμίευση
ορίζεται ως η διαφορά του καθαρού δημόσιου εισοδήματος μείον τη δημόσια
κατανάλωση. Η εθνική αποταμίευση είναι η αποταμίευση του συνόλου της
οικονομίας, δηλαδή το άθροισμα της ιδιωτικής αποταμίευσης μαζί με τη δημόσια
αποταμίευση.
Από την άλλη πλευρά, επένδυση ονομάζεται η δέσμευση κεφαλαίων για ένα
χρονικό διάστημα η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον
επενδυτή. Με τεχνικούς όρους η επένδυση είναι μια ακολουθία Καθαρών Ταμειακών
Ροών.
Η αποταμίευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις καθώς η
ιδιωτική αποταμίευση χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση νέων κεφαλαιακών
επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις δανείζονται από ιδιώτες αποταμιευτές για να
χρηματοδοτήσουν την κατασκευή και την απόκτηση νέου κεφαλαίου και τη
συσσώρευση αποθεμάτων. Επίσης όταν μια κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό έλλειμμα
πρέπει να δανειστεί από τους ιδιώτες αποταμιευτές για να καλύψει τη διαφορά
ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα της. Τέλος, η ιδιωτική αποταμίευση χρηματοδοτεί
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
3

http://www.pronews.gr/portal/20161204/economy/elliniki-oikonomia/3/apaisiodoxa-ta-stoiheiagia-tin-poreia-tis-ellinikis
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Όσο αφορά τη δημόσια αποταμίευση αυξάνει το απόθεμα του εγχώριου
φυσικού κεφαλαίου μέσω των επενδύσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
εθνικός πλούτος μιας χώρας.
Η εγχώρια αποταμίευση αυξάνεται όταν υπάρχει αύξηση της κίνησης
κεφαλαίων στο εσωτερικό μιας χώρας και αυτό επηρεάζει τις φορολογικές και
τρέχουσες πολιτικές που εφαρμόζονται για τις επενδύσεις.
Η εθνική αποταμίευση είναι σημαντική, διότι το συγκεκριμένο μέγεθος
αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στη μεγέθυνση των οικονομιών.
Παράλληλα ως μακροοικονομικό μέγεθος είναι υποκείμενο της εκάστοτε ασκούμενης
οικονομικής πολιτική. Εθνική ακαθάριστη αποταμίευση είναι εκείνο το κομμάτι του
παραχθέντος εθνικού εισοδήματος, κατά τη διάρκεια ενός διαχειριστικού έτους, που
δεν δαπανήθηκε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά παρέμεινε αδιάθετο με
σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών ή δαπανήθηκε στη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά για μη καταναλωτικούς σκοπούς. Το μέγεθος
της εθνικής ακαθάριστης αποταμίευσης μετράται ως το άθροισμα της ακαθάριστης
εγχώριας επένδυσης (ακαθάριστη αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου) συν την
ακαθάριστη επένδυση στο εξωτερικό (αύξηση των ακαθάριστων απαιτήσεων επί της
αλλοδαπής).
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η μείωση
της ακαθάριστης εθνικής αποταμίευσης και η διαρκής υποχώρησή της ως ποσοστού
του ΑΕΠ την τελευταία 20ετία προκύπτει ανάγλυφα από τα εθνικολογιστικά στοιχεία
από 18,5% την πενταετία 1992-1996 υποχώρησε σε 9,30% (2015). Τα αντίστοιχα έτη
στην Ευρωζώνη η αποταμίευση είναι 20,8% ενώ το 2015 η αποταμίευση είναι της
τάξεως του 23,2%.
Η μείωση του επιπέδου της αποταμίευσης των νοικοκυριών στην ελληνική
οικονομία μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει για τις μελλοντικές οικονομικές
εξελίξεις στην οικονομία της χώρας. Η μηδαμινή αποταμίευση των ελληνικών
νοικοκυριών είναι σημαντική και προοιωνίζεται μείωση του βιοτικού επιπέδου στο
μέλλον, καθώς δεν μπορεί να συνεχισθεί η στήριξη της κατανάλωσης και των όποιων
επενδύσεων κάνουν τα νοικοκυριά, από τα «έτοιμα», και με το τραπεζικό σύστημα να
βρίσκεται σε φάση υπομόχλευσης.
Το καυτό ερώτημα που αφορά στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας είναι
προφανώς οι τρόποι αύξησης της εθνικής αποταμίευσης. Βεβαίως, η διέξοδος είναι η
ανάπτυξη, αν και θα πάρει αρκετά χρόνια για να επιστρέψει η κανονικότητα στην
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οικονομία, καθώς τα νοικοκυριά θα προσπαθούν να αναπληρώσουν τις χαμένες
αποταμιεύσεις τους, να αποπληρώσουν δάνεια, ληξιπρόθεσμες οφειλές κ.ο.κ.
Οι προοπτικές είναι δυσοίωνες, με βάση τις μέχρι τώρα εξελίξεις αλλά και
από τις υπάρχουσες αρνητικές προβλέψεις για το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών, και την ασήμαντη εισροή επενδύσεων από το εξωτερικό. Στην
καλύτερη εκδοχή οι εξελίξεις σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα, προοιωνίζονται
αργές και δύσκολες σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και υψηλής γεωπολιτικής
ρευστότητας.4

2.3

Οι Επενδύσεις
Το έτος 2014 ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα

ανήλθε στα 20,7 δις Ευρώ σε τρέχουσες τιμές, εμφανίζοντας αύξηση 1,3% σε
σύγκριση με τα μεγέθη του έτους 2013 (20,5 δις Ευρώ). Η αύξηση αυτή, αν και
είναι πολύ μικρή, αποτελεί την πρώτη μετά από μια σειρά σημαντικών μειώσεων
κατά τα τελευταία έτη, που οφείλονται στη δραστική περικοπή των δημοσίων
δαπανών και την περιοριστική οικονομική πολιτική που ασκήθηκε λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Σε ότι αφορά τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ), παρά την κρίση δημοσίου
χρέους και την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό στήριξης ΔΝΤ – ΕΕ – ΕΚΤ, οι
συνολικές (ακαθάριστες) εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, που στην ουσία
αντικατοπτρίζουν την πραγματική επίδοση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων,
σημείωσαν το 2014 μια μείωση σε σχέση με το 2013, κατά 24,4%, ωστόσο σε σχέση
με το έτος 2012 παραμένουν αυξημένες κατά 30,7%. Σε ότι αφορά στις καθαρές
εισροές ΞΑΕ στην Ελλάδα αυτές σημείωσαν το ίδιο έτος μια μείωση σε σχέση με το
2013, της τάξης του 22,9%, ωστόσο συγκριτικά με το έτος 2012 παραμένουν
αυξημένες κατά 20,9%.
Σύμφωνα με την έρευνα επενδύσεων που πραγματοποίηση ο ΙΟΒΕ, οι
επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο τους μειώθηκαν κατά 5% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Από τις βασικές βιομηχανίες εντονότερη μείωση υπήρξε στον
κλάδο της ένδυσης και υπόδησης ενώ ο κλάδος των τροφίμων –ποτών –καπνού
σημείωσε μια πτώση της τάξης του 15%. Αντιθέτως, στην Κλωστοϋφαντουργία και
4

http://www.economy365.gr/article/9795/i-ethniki-apotamieysi-basikos-paragontas-gia-tinmegethynsi-tis-ellinikis-oikonomias
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τους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη το 2016 εκτιμάται ότι
αυξήθηκε κατά 24% και 7% αντίστοιχα. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η άνοδος
στις λοιπές βιομηχανίες προέρχεται κυρίως από τους κλάδους Διυλιστηρίων –
Άνθρακα, Πλαστικών και Επίπλων.5
Με βάση τα πρώτα στοιχεία του ΙΟΒΕ, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων
στη βιομηχανία κατά 35,%. Ωστόσο, σε κλαδικό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές
διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων. Η άνοδος εκπορεύεται από την αναμενόμενη
άνοδο των επενδύσεων στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός κατά 38%, καθώς και στις
λοιπές βιομηχανίες κατά 41%. Στους υπόλοιπους κλάδους αναμένεται μείωση της
επενδυτικής δαπάνης, η οποία φθάνει το 26% στον κλάδο της Κλωστοϋφαντουργίας.
Στα Χημικά επίσης προβλέπεται μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα το 2017 σε
σχέση με το 2016 (-16%), όπως επίσης και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά, αλλά
λιγότερο έντονη (-11%).
Στην Ε.Ε. και την Ευρωζώνη, οι προσδοκίες για το 2017 είναι επίσης θετικές.
Έτσι, στο σύνολό τους οι επενδυτικές δαπάνες στη βιομηχανία προβλέπεται να
αυξηθούν κατά 4%, τόσο στην Ε.Ε., όσο και στην Ευρωζώνη. Στην πλειονότητα των
ευρωπαϊκών χωρών οι σχετικές προβλέψεις είναι θετικές. Στον αντίποδα, αρνητικές
προβλέψεις καταγράφονται μόνο σε πέντε χώρες: Βουλγαρία, Ιταλία, Σουηδία,
Ρουμανία και Δανία.6

2.4

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic Product-GDP) είναι

το σύνολο των προϊόντων και των αγαθών που παράγει μια χώρα, εκφρασμένο σε
χρηματικές μονάδες. Είναι η συνολική αξία των υλικών και άυλων αγαθών που
παράγονται σ’ αυτήν κάθε έτος έστω και αν ένα μέρος των αγαθών έχει παραχθεί από
παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους άλλων χωρών.7
Το ΑΕΠ θεωρείται σήμερα ως το πιο αποδεκτό μέγεθος που αποτυπώνει με
τον καλύτερο τρόπο το μέτρο της κοινωνικής ευημερίας μιας χώρας. Είναι ποσοτικός
δείκτης και όχι ποιοτικός άρα δεν μπορεί να προσμετρηθεί για παράδειγμα η
5

Πηγή: IOBE http://iobe.gr/docs/situation/INVEST_23122016_REP_GR.pdf

6

ΠΗΓΗ : ΙΟΒΕ . http://iobe.gr/docs/situation/INVEST_23122016_REP_GR.pdf

7

https://el.wikipedia.org/wiki/Ακαθάριστο_Εγχώριο_Προϊόν
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ποιότητα της ζωής και επίσης δεν περιλαμβάνει την αξία της παραγωγής που αφορά
την ιδιοκατανάλωση. Αποτελεί άθροισμα τεσσάρων μεγεθών, της ιδιωτικής
κατανάλωσης, της επένδυσης, της δημόσιας κατανάλωσης και των καθαρών
εξαγωγών. Η συνάρτηση που το εκφράζει είναι:
Y=C+I+G+NX
Από την παραπάνω εξίσωση μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οποιαδήποτε
αύξηση ή μείωση ενός εκ των τεσσάρων μεγεθών θα επιφέρει αντίστοιχη αύξηση ή
μείωση στο ΑΕΠ. Το ΑΕΠ είναι σε άμεση συνάρτηση με τις επενδύσεις.
Όσο αφορά την χώρα μας, η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία εισήλθε σε μια
κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορία της και μαστίζεται από βαθιά οικονομική
κρίση. Παρακάτω αναλύεται η οικονομική πορεία της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό
αποτελεί αφορμή για την επιλογή του θέματος της παρούσας εργασίας.
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Κεφάλαιο 3: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
3.1

Εισαγωγή
Παρακάτω παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του υποδείγματος

Feldstein και Horioka, που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτης μας. Αναλύονται τόσο οι
θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και οι εμπειρικές προσεγγίσεις του υποδείγματος.
Τέλος, παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

3.2

Θεωρητικές Προσεγγίσεις
Ο ρόλος της αποταμίευσης και των επενδύσεων για την προώθηση της

οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας έχει επιστήσει την προσοχή πολλών αναλυτών για
πολλά χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί αρκετά υποδείγματα ανάπτυξης
από αρκετούς οικονομολόγους. Μερικά από αυτά θα τα αναφέρουμε παρακάτω.
Θεωρητικά υποδείγματα ανάπτυξης, όπως αυτό του Lewis το 1955,
καθιέρωσαν την σχέση μεταξύ της αποταμίευσης και των επενδύσεων και πως αυτοί
οι δύο παράγοντες επιδρούν στη συσσώρευση κεφαλαίων.
Το 1939 ο Harrod – Domar δημιούργησαν ένα υπόδειγμα ανάπτυξης, που
αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το υπόδειγμα του Roy Harrod το 1939, και το
υπόδειγμα του Evsey Domar το 1946 και αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη ενός
υποδείγματος που συσχετίζει άμεσα τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής με την
αποταμίευση και τις επενδύσεις.
Το 1956, αναπτύχθηκε το υπόδειγμα ανάπτυξης του Solow-Swan από τον
Robert Solow και τον Trevor Swan, που αποτελεί ένα εξωγενές υπόδειγμα ανάπτυξης
και επιχειρεί να ερμηνεύσει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην μακροχρόνια
οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την αποταμίευση ή συσσώρευση
κεφαλαίων και την τεχνολογική πρόοδο. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα αποδεικνύει ότι
η αποταμίευση δεν έχει επίπτωση στην μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη.
Αντίθετα, η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης που αναπτύχθηκε από τον
Romer το 1986, τον Lucas το 1988 και τον Barro το 1990, προτείνει ότι η
συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη
βάση.
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Βλέπουμε, ότι όλα τα υποδείγματα ανάπτυξης που έχουν δημιουργηθεί μέχρι
σήμερα δείχνουν ότι η αποταμίευση και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Σε μια ανοιχτή οικονομία η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από τη
διαθεσιμότητα των εγχώριων αποταμιεύσεων και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
Φυσικά σε μια ανοιχτή οικονομία η ισχυρή σχέση μεταξύ της αποταμίευσης και των
επενδύσεων μπορεί να εξαφανιστεί διότι οι αποταμιεύσεις μπορεί να μεταφέρονται
οπουδήποτε και η επιστροφή τους να είναι τόσο υψηλή ώστε να μπορούν να
αξιοποιηθούν σε επενδυτικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η σχέση μεταξύ των
επενδύσεων και της αποταμίευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στο άνοιγμα μιας
οικονομίας στο διεθνές κεφάλαιο.
Από την άλλη πλευρά, ο υψηλός βαθμός κίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό
μιας χώρας αυξάνει την διαθεσιμότητα των εγχώριων αποταμιεύσεων και κατά
συνέπεια βελτιώνεται η οικονομική ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα του
κεφαλαίου.
Όπως είναι φυσικό, ο υψηλός βαθμός κινητικότητας των κεφαλαίων
επηρεάζει τις φορολογικές πολιτικές που ακολουθεί μια χώρα. Έτσι προσδιορίζονται
και οι φόροι επί των επενδύσεων. Επίσης, το δημόσιο έλλειμμα των εγχώριων
επενδύσεων εξαρτάται από τις κινήσεις των ξένων κεφαλαίων. Επειδή καμιά φορά το
κόστος εκροής κεφαλαίων μπορεί να υπερβαίνει το όφελος, οι άμεσες ξένες
επενδύσεις (ΑΞΕ) δεν είναι και τόσο επιθυμητές.
Το 1980 η έρευνα του Feldstein και Horioka, χρησιμοποιώντας δεδομένα από
21 βιομηχανικές χώρες του ΟΟΣΑ, την περίοδο 1960 -1974, κατέληξε στο γεγονός
ότι υπάρχει τέλεια κινητικότητα των κεφαλαίων, οπότε υπέθεσαν ότι σίγουρα υπάρχει
κάποια σχέση μεταξύ της εγχώριας αποταμίευσης και των εγχώριων επενδύσεων. Το
αποτέλεσμα αυτό ήταν απροσδόκητο σε μια ανοιχτή οικονομία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές θεωρητικές εργασίες δουλεύουν ώστε να
εντοπιστεί ένας μηχανισμός επενδύσεων μέσω του οποίου η αποταμίευση θα
επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και θα υπάρχει μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στις
εγχώριες αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις. Σύμφωνα με τον Schmidt το 2003 ακόμα
δεν είναι σαφές ποια είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των χωρών.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα θεωρίες φαίνεται ότι υπάρχει μια συμβατική
άποψη ότι η αποταμίευση βοηθά στη συσσώρευση κεφαλαίων και γι’ αυτό το λόγο οι
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πολιτικές μιας χώρας πρέπει να στοχεύουν σε ένα υψηλό ποσοστό αποταμίευσης.
Ωστόσο δεν φτάνει μόνο αυτό αλλά η αποτελεσματικότητα των πολιτικών εξαρτάται
σε μεγάλο ποσοστό και στην ανταπόκριση των επενδύσεων. Για παράδειγμα οι
πολιτικές ανάπτυξης μιας χώρας θα είναι ανεπιτυχής αν ένα μόνο μικρό μέρος των
επενδύσεων είναι αποτέλεσμα των εγχώριων αποταμιεύσεων. Το γεγονός αυτό
υπογραμμίζει τη σημασία των αναλύσεων ότι δεν φτάνει μόνο ο συσχετισμός μεταξύ
των εγχώριων αποταμιεύσεων και των επενδύσεων αλλά πρέπει να υπάρχει και μια
αιτιακή σχέση μεταξύ τους.
Το 1980 η μελέτη του Martin Feldstein και του Charles Horioka

που

δημοσιεύθηκε έδειξε ότι υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ της εγχώριας
αποταμίευσης και των επενδύσεων σε ιδανικές συνθήκες κινητικότητας. Το
αποτέλεσμα της έρευνας τους δεν συμφωνεί με τη θεωρία της τέλειας κινητικότητας
των κεφαλαίων, όπου εκεί δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των εγχώριων
αποταμιεύσεων και των επενδύσεων.
Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν
την θεωρία του Feldstein – Horioka, είτε θεωρητικά είτε εμπειρικά για διάφορες
χώρες. Παρακάτω αναλύονται κάποιες από τις εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει.

3.3

Εμπειρικές Προσεγγίσεις
Κάποιες από τις εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει συμφωνούν με την θεωρία

του Feldstein-Horioka καθώς η τιμή του συντελεστή β ήταν υψηλή. Άλλες μελέτες
έδειξαν ότι η τιμή του συντελεστή β ήταν μηδενική απορρίπτοντας την θεωρία
Feldstein-Horioka ενώ κάποιοι άλλοι ερευνητές αποδέχθηκαν ότι υπάρχει μια υψηλή
θετική συσχέτιση μεταξύ της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων σε
κατάσταση χαμηλής κινητικότητας των κεφαλαίων. Σύμφωνα με αυτούς τους
ερευνητές σε χώρες που υπάρχει τέλεια κινητικότητα των κεφαλαίων, υπάρχει υψηλή
συσχέτιση μεταξύ αποταμίευσης και επενδύσεων όσο αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης,
την διαφάνεια και το μέγεθος της χώρας που είναι υπό εξέταση.
Στην πρώτη ομάδα ερευνητών, δηλαδή αυτοί που έδειξαν ότι συμφωνούν με
την θεωρία του Feldstein-Horioka, ανήκουν οι μελέτες του Golub το 1990, των
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Feldstein και Bachetta το 1991, του Sinn το 1992, των Obstfeld και Rogoff το 2000,
και των Petreska και Blazevski το 2013.
Πιο συγκεκριμένα, ο Golub το 1990 εκτιμά, για ένα δείγμα δεκαέξι χωρών του
ΟΟΣΑ, για τις υποπεριόδους 1970-1979 και 1980-1986, ότι ο συντελεστές β
συμφωνεί με την θεωρία του Feldstein και Horioka.
To 1991 ο Feldstein και ο Bachetta εκτιμούν ένα δείγμα 23 χωρών του ΟΟΣΑ
την περίοδο 1960 - 1986 και βρίσκουν ότι υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση μεταξύ
της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων.
Το 1992 ο Sinn έκανε μια εμπειρική δοκιμή για 23 χώρες του ΟΟΣΑ την
περίοδο 1960-1988, με τις τιμές του συντελεστή β να ποικίλλουν στο χρόνο μεταξύ
0,4 και 0,9. Οι τιμές αυτές όμως είναι αρκετά υψηλές και έτσι επιβεβαιώνεται εκ νέου
η θεωρία του Feldstein και Horioka.
To 2000 o Obstfeld και Rogoff, εξέτασαν ένα δείγμα 24 χωρών του ΟΟΣΑ για
την περίοδο 1990-1997 και υπολόγισαν τον συντελεστή β 0,6, πολύ χαμηλότερα από
την θεωρία του Feldstein και Horioka.
Το 2001, ο Coakley μελέτησε ένα δείγμα 12 χωρών του ΟΟΣΑ, την περίοδο
1980 έως 2000, και έδειξε μέσω της παλινδρόμησης ότι η τιμή του συντελεστή β ήταν
υψηλή στην τιμή του 0,68.
Το 2013, οι Petreska,D και Blazevski,Ν. ερεύνησαν τη σχέση της
αποταμίευσης και των επενδύσεων για τις ομάδες χωρών, την Νοτιοανατολική
Ευρώπη, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και της Κοινοπολιτείες των
Ανεξάρτητων Κρατών. Χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία από το 1991 έως και το
2010, με την τεχνική της συνολοκλήρωσης διαπιστώθηκε ότι η τιμή του συντελεστή β
ήταν υψηλή και στις τρεις ομάδες χωρών που εξέτασαν.
Υπάρχει και η δεύτερη ομάδα ερευνητών που αποτελείται από του Yamori,
Cooray και Sinha, Ghosh και Dutt, Sinn και Coakley. Πιο συγκεκριμένα, ο Yamori το
1995, για την περίοδο 1970 έως 1985 με τη μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων
(OLS) και την μεθοδολογία των δύο σταδίων ελαχίστων τετραγώνων (2SLS), για την
χώρα της Ιαπωνίας έδειξε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αποταμίευσης και
των επενδύσεων που υποδηλώνει τέλεια κινητικότητα των κεφαλαίων.
Οι Cooray και Sinha το 2005 εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της εγχώριας
αποταμίευσης και των επενδύσεων σε 20 φτωχές χώρες της Αφρικής. Η έρευνα τους
έδειξε ότι η σχέση μεταξύ της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων είναι
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πάρα πολύ χαμηλή, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότερες επενδύσεις
χρηματοδοτούνται από ξένους και όχι από την εγχώρια αποταμίευση.
Οι Ghosh και Dutt το 2011 χρησιμοποίησαν μια προσέγγιση χρονοσειρών, σε
ένα δείγμα πέντε χωρών. Οι χώρες αυτές είναι οι ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ιαπωνία
και Γερμανία για την περίοδο 1960 έως 2008. Η τιμή του συντελεστή β υπολογίστηκε
υψηλός με τιμή 0,82 μόνο για την χώρα της Γαλλίας, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες η
τιμή του ήταν χαμηλή, πράγμα που αντικρούει την υπόθεση της χαμηλής ροής των
διεθνών

κεφαλαίων.

Στις

τέσσερις

αυτές

χώρες

οι

εγχώριες

επενδύσεις

χρηματοδοτούνται από ξένες αποταμιεύσεις.
Η τρίτη ομάδα ερευνητών αποτελείται από έρευνες των Murphy (1984), Sinha
και Sinha (2004), Bahmani-Oskooee και Chakrabarti (2005) και Ketenci (2010). Πιο
συγκεκριμένα:
Ο Murphy το 1984, εξέτασε ένα δείγμα 17 χωρών του ΟΟΣΑ, το οποίο
αποτελούνται από δέκα μικρές και επτά μεγάλες χώρες. Για τις μεγάλες χώρες η
έρευνα που έκανε έδειξε ότι ο συντελεστής β ήταν 0,98, ενώ για τις μικρές χώρες
ήταν 0,59. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα λόγω μεγέθους των χωρών από
άποψη υψηλής κινητικότητας των κεφαλαίων μεταξύ των χωρών.
Το 2004, ο Sinha και Sinha μελέτησαν τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες
σχέσεις μεταξύ των ποσοστών της αποταμίευσης και των επενδύσεων για ένα δείγμα
123 χωρών χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υπάρχει υψηλή κινητικότητα κεφαλαίων στις χώρες που έχουν υψηλό
κατά κεφαλήν εισόδημα.
Οι Bahmani-Oskooee και Chakrabarti το 2005, εξέτασαν ένα δείγμα 126
χωρών για την περίοδο 1960 έως 2000. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους έδειξαν
ότι υπάρχει μια θετική σχέση (0,54-0,69) μεταξύ της αποταμίευσης και των
επενδύσεων και ότι το μέγεθος μιας χώρας παίζει σημαντικό ρόλο. Οι χώρες με
υψηλό εισόδημα έχουν υψηλότερο συντελεστή β από εκείνες που έχουν πιο χαμηλά
εισοδήματα.
Το 2010, ο Ketenci ερευνά τις σχέσεις των επενδύσεων και της αποταμίευσης
σε 26 χώρες του ΟΟΣΑ, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1970 έως
2008. Χωρίζει τις χώρες σε τρεις διαφορετικές ομάδες, ΕΕ15, NAFTA και G7. Η
εμπειρική του μελέτη έδειξε ότι στις χώρες G7, ο συντελεστής β είναι υψηλότερος
από τον αντίστοιχο συντελεστή για την ομάδα χωρών ΕΕ15 και NAFTA. Τα
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εμπειρικά του αποτελέσματα συμφωνούν με την θεωρία του Feldstein και Horioka
μόνο για τις χώρες της ομάδας G7, όπου ο συντελεστής της αποταμίευσης εκτιμάται
σε επίπεδο από 0,754 έως και 0,864. Ενώ στις υπόλοιπες ομάδες ο συντελεστής έχει
τιμή 0,482. Έτσι αποδεικνύεται ένα υψηλό επίπεδο κινητικότητας του κεφαλαίου σε
ασταθείς χώρες.
Μια εμπειρική προσέγγιση αποτελεί και η έρευνα της κ. Χάιδω Δριτσάκη,
το 2015, που ανέλυσε τη σχέση ανάμεσα στις επενδύσεις , την αποταμίευση και την
οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι εκτιμήσεις που παρουσίασε έδειξαν μια
θετική και σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Η σχέση μεταξύ της
ανάπτυξης και των επενδύσεων είναι ο κύριος στόχος όλων των κυβερνήσεων. Οι
εγχώριες αποταμιεύσεις είναι η κύρια πηγή διαθέσιμων κεφαλαίων για τις εγχώριες
επενδύσεις λόγω της περιορισμένης κινητικότητας της χρηματοδότησης από το
εξωτερικό. Επίσης η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκτός ότι πρέπει να
υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην εγχώρια αποταμίευση και στις επενδύσεις αλλά
πρέπει να υπάρχουν και σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών.
Όσο αφορά την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική οικονομική
ανάπτυξη την δεκαετία 1980 και 1990 που προερχόταν από την εγχώρια αποταμίευση
αλλά κυρίως από εισροές κεφαλαίων που προέρχονταν από την Ε.Ε και ιδιώτες
επενδυτές αλλά λόγω της αδυναμίας και της αναποτελεσματικότητας της διαχείρισης
κεφαλαίου, υπήρξε μαζική φυγή αυτών στο εξωτερικό και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα
να τεθεί η χώρα υπό την επιτήρηση του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά
συνέπεια οι επενδύσεις μειώθηκαν δραματικά , η ανάπτυξη μειώθηκε κατά 25% και η
ανεργία έφθασε σε ποσοστό 30%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστό μετά την εποχή
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Παρακάτω, παρουσιάζεται ο συγκεντρωτικό πίνακας στης βιβλιογραφικής
ανασκόπησης.
Πίνακας 3.3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης
Έτος

Συγγραφέας

1990

Golub

1991

Feldstein &
Bachetta

Περιοδικό
Journal of
International
Money and Finance
National saving and
economic
performance (pp.
201-226)
University of
Chicago Press.

Χρονική
Περίοδος

Εξεταζόμενη
Χώρα

Μεθοδολογία

Αποτέλεσμα

1970-1979 &
1980-1986

16 χώρες του ΟΟΣΑ

-

Υψηλη τιμή του β

1960- 1986

23 χώρες του ΟΟΣΑ

-

Υψηλη τιμή του β
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1992

Stefan Sinn

Economic Journal

2000

Obstfeld &
Rogoff

2001

Coakley

NBER working
paper series, 7777.
Working paper
series WP01-07,
Financial
econometrics
research center.

Petreska, D.
και Blazevski
N.M

Journal of
International
Money and Finance

1995

Yamori

Economics
Letters 48(34):361-366

2005

Cooray και
Sinha

2013

Applied
Economics, 39(12),
1501-1510
Southwestern
economic review
38 (1), 27-36

2011

Ghosh και
Dutt

1984

Murphy

Journal of
International
Money and Finance

2004

Sinha και
Sinha
BahmaniOskooee &
Chakrabarti

Economic Letters,
82, 259-267
Economic Systems
Volume 29, Issue 3

2010

Ketenci

2015

Chaido
Dritsaki

MPRA paper,
25848
International
Journal of
Economics and
Finance

2005

1960-1988

23 χώρες του ΟΟΣΑ

-

Τιμή του β μεταξύ 0.4 & 0.9

1990-1997

24 χώρες του ΟΟΣΑ

-

Τιμή του β= 0.6

1980-2000

12 χώρες του ΟΟΣΑ

-

Τιμή του β =0.68

1991-2010

Νοτιοανατολική
Ευρώπη, Κεντρική
& Ανατολική
Ευρώπη,
Κοινοπολιτείες των
Ανεξάρτητων
Κρατών

1970-1985

Ιαπωνία

2005

20 φτωχές χώρες της
Αφρικής

Υψηλη τιμή του β
-

Μέθοδος ελαχίστων
τετραγώνων (OLS) &
δύο σταδίων μέθοδος
ελαχίστων
τετραγώνων (2SLS)
-

Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ
της αποταμίευσης & των
επενδύσεων
Χαμηλή Συσχέτιση μεταξύ
αποταμίευσης & επενδύσεων

1960-2008

ΗΠΑ,Μ. Βρετανία,
Γαλλία, Ιαπωνία,
Γερμανία

-

Για την Γαλλία β=0,82, ενώ για
τις υπόλοιπες χώρες χαμηλό.

1960

17 χωρών του
ΟΟΣΑ

-

-

123 χώρες του
ΟΟΣΑ

Υπόδειγμα Διόρθωσης
Λαθών

β=0,98 για μεγάλες χώρες,
β=0,59 για μικρές χώρες
Υψηλή κινητικότητα
κεφαλαίου σε χώρες με υψηλό
κατά κεφαλήν εισόδημα

1960-2000

126 χώρες

-

β από 0,54 έως 0,69

1970-2008

26 χώρες του
ΟΟΣΑ,τρεις ομάδες
ΕΕ15,G7,NAFTA

-

1980-2012

Ελλάδα

-
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Υψηλότερο β στην ομάδα του
G7 (0,754 έως 0,864)
Χαμηλή Συσχέτιση μεταξύ
αποταμίευσης & επενδύσεων

Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία
4.1

Εισαγωγή
Στο

κεφάλαιο

αυτό

αναλύουμε

και

περιγράφουμε

τα

δεδομένα,

παρουσιάζοντας την στατιστική ανάλυση και διαγραμματική απεικόνιση των
μεταβλητών, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Feldstein και Horioka.

4.2

Περιγραφή και παρουσίαση των δεδομένων
Στην παρούσα εμπειρική μελέτη συλλέχθηκαν ετήσια δεδομένα για την

Ελλάδα από το έτος 1980 έως το 2014. Το διάστημα αυτό μας επιτρέπει να
διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ της αποταμίευσης και των επενδύσεων. Τα στοιχεία
αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας, από τις διεθνείς
οικονομικές στατιστικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλες οι μεταβλητές
αναφέρονται σε εκατομμύρια δολάρια και σε σταθερές τιμές με έτος βάσης, το έτος
2005.
Τα υπό εξέταση στοιχεία αφορούν τις παρακάτω μεταβλητές:


Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – (Gross Domestic Product-GDP)



Επενδύσεις – ( Investments)



Αποταμίευση – ( Saving)
Στο παράρτημα “A” βρίσκεται ο πίνακας με τα δεδομένα της Ελλάδας.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι μεταβλητές του υποδείγματος μας και η πορεία

τους στα έτη που διεξάγεται η μελέτη μας. Η ανάλυση και διαγραμματική απεικόνιση
των χρονολογικών σειρών των μεταβλητών του υποδείγματος μας, δηλαδή του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP), των επενδύσεων (Inv) και της
αποταμίευσης (Saving) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Eviews9.
Το ΑΕΠ θεωρείται το καλύτερο μέτρο οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας
και είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των νέων τελικών αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο έτος. Παρακάτω
παρατίθεται το γράφημα με την πορεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
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Διάγραμμα 4.1: Η Μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
GDP

million dollars
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Από το διάγραμμα 4.1, παρατηρούμε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της
Ελλάδα ακολουθεί διαχρονικά μια ανοδική πορεία μέχρι και το έτος 2008, όπου θα
ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μετά το κομβικό αυτό έτος
παρατηρούμε μια κατακόρυφη πτώση. Από το έτος 2013 και το έτος 2014 φαίνεται
να έχουμε μια μικρή σταδιακή άνοδο. Η πτώση του ΑΕΠ όλα αυτά τα χρόνια
οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης, τη μικρότερη ζήτηση αγαθών και στη
μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Οι πτωτικές τάσεις οφείλονται κατά
κύριο λόγο στην έλλειψη πολιτικής σταθερότητας και στην παγκόσμια οικονομική
κρίση.
Οι εγχώριες επενδύσεις επηρεάζουν σημαντικά το ΑΕΠ και την ανάπτυξη
μιας χώρας. Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα 4.2 με την πορεία των
επενδύσεων από το 1980 έως και το 2014.
Διάγραμμα 4.2: Η Μεταβολή των Επενδύσεων
Investments

million dollars
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
1980

1985

1990

1995
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2005

2010

Από το διάγραμμα 4.2 παρατηρούμε ότι οι εγχώριες επενδύσεις παρουσιάζουν
αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια όλων των ετών. Από το 1980 βλέπουμε μια σταδιακή
άνοδο μέχρι το έτος 1985-1986, έπειτα μια κατακόρυφη πτώση για ένα περίπου έτος
και μετά σταδιακή άνοδο μέχρι το 1992. Μέχρι το έτος 1995 έχουμε μια συνεχόμενη
πτώση και μετά μια σημαντική συνεχόμενη αύξηση με αποκορύφωμα το 2004, που
αποτελεί κομβικό έτος για την Ελλάδα, καθώς ήταν έτος διεξαγωγής των ολυμπιακών
αγώνων. Στη συνέχεια βλέπουμε μια πτώση μέχρι το 2005, μια άνοδο μέχρι το έτος
2008 και έπειτα μια συνεχόμενη κατακόρυφη μείωση καθώς διανύουμε την βαθιά
οικονομική κρίση. Τέλος, παρατηρούμε μια μικρή άνοδο μετά το 2012. Από το
παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση από το 2009 και μετά έχει
προκαλέσει την μεγαλύτερη μείωση επενδύσεων στη χώρα μας τα τελευταία τριάντα
χρόνια.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το διάγραμμα με την εξέλιξη της αποταμίευσης
στην Ελλάδα μέχρι το 2014.
Διάγραμμα 4.3: Η Μεταβολή της Αποταμίευσης
SAVING
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Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι από το 1980 μέχρι και το έτος
2010 μία συνεχόμενη πτώση της αποταμίευσης καθώς η Ελλάδα δεν διανύει περίοδο
οικονομικής κρίσης, γίνονται επενδύσεις, υπάρχει αυξημένη ζήτηση αγαθών και η
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ροή του χρήματος ήταν αυξημένη οπότε οι Έλληνες δεν αποταμίευαν τα χρήματα
τους.
Αυτό βέβαια από την αρχή της οικονομικής κρίσης έχει αλλάξει καθώς
παρατηρούμε ότι λόγω της αβεβαιότητας, οι Έλληνες άρχισαν να αποταμιεύουν τα
χρήματα τους, να μην ξοδεύουν τόσο πολύ ούτε να επενδύουν αλλά τα ποσά της
αποταμίευσης είναι σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Το 1980 οι αποταμιεύσεις ήταν
μεγάλες άγγιζαν και τα τριάντα χιλιάδες δολάρια ενώ το 2014 το επίπεδο των
αποταμιεύσεων ήταν στα δέκα χιλιάδες δολάρια.

4.3

Περιγραφικά στατιστικά των δεδομένων
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά των

μεταβλητών του υποδείγματος μας για την περίοδο 1980-2014.
Πίνακας 4.1: Περιγραφικά στατιστικά των Μεταβλητών
Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν

Επενδύσεις

Αποταμίευση

Μέσος (Mean)

132.3188

20.95363

19.14634

Διάμεσος (Median)

122.0230

21.75100

21.29300

Μέγιστο(Maximum)

184.0350

25.69100

29.50000

Ελάχιστο(Minimum)

97.21500

12.90600

5.140000

Τυπική Απόκλιση

29.82734

3.494331

6.762905

Ασυμμετρία

0.377048

-0.699499

-0.562203

Κύρτωση (Kurtosis)

1.583816

2.597282

2.226083

3.754094

3.090755

2.717222

0.153041

0.213231

0.257018

Jarque-Bera
Probability

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 4.1 παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές των
επενδύσεων και της αποταμίευσης παρουσιάζουν αρνητική ασυμμετρία, ενώ το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν παρουσιάζει θετική ασυμμετρία. Όσο αφορά την
κύρτωση παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές είναι πλατύκυρτες. Τέλος, ο έλεγχος
των Jarque-Bera δείχνει ότι όλες οι μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή.
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Κεφάλαιο 5: Εξειδίκευση του Υποδείγματος
Εισαγωγή

5.1

Σύμφωνα με την θεωρητική προσέγγιση των Feldstein και Horioka
εξετάζουμε τη συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού της αποταμίευσης και των
επενδύσεων στην Ελλάδα. Επομένως, η εμπειρική ανάλυση που παρουσιάζεται στην
παρούσα εργασία βασίζεται στο υπόδειγμα των Feldstein και Horioka (1980) ώστε να
εξετασθεί η συσχέτιση και η μακροπρόθεσμη σχέση μεταξύ της εγχώριας
αποταμίευσης και των επενδύσεων στην Ελλάδα αλλά και ο βαθμός της
κινητικότητας του διεθνούς κεφαλαίου. Το υπόδειγμα των Feldstein και Horioka
ορίζεται ως εξής :

Όπου:


είναι ο λόγος των ακαθάριστων εγχώριων επενδύσεων προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν,



ο λόγος της ακαθάριστης εγχώριας αποταμίευσης προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.




αποτελεί τον διαταρακτικό όρο.
t είναι ο χρόνος σε έτη.
Στην παραπάνω εξίσωση ο συντελεστής β έχει τον πιο σημαντικό ρόλο, και

καλείται συντελεστής Feldstein –Horioka. Σύμφωνα με την θεωρία των Feldstein –
Horioka αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της εγχώριας αποταμίευσης και των
επενδύσεων.
Ο συντελεστής β κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 1. Αν το β=1 τότε υπάρχει
100% συσχέτιση μεταξύ των εγχώριων επενδύσεων και της εγχώριας αποταμίευσης.
Αυτό δείχνει ότι επικρατεί ένας απόλυτος οικονομικός αυταρχισμός και σημαίνει ότι
δεν υπάρχουν ξένες επενδύσεις στη χώρα και η κινητικότητα των κεφαλαίων είναι
μηδενική.
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Μια ακραία περίπτωση είναι όταν το β=0, όπου τότε οι εγχώριες επενδύσεις
χρηματοδοτούνται από το ξένα κεφάλαια που σημαίνει ότι υπάρχει τέλεια
κινητικότητα των κεφαλαίων.8
Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, το ποσοστό των επενδύσεων προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή ενώ το ποσοστό της
αποταμίευσης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αποτελεί την ανεξάρτητη
μεταβλητή. Η σχέση μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής και της ανεξάρτητης
μεταβλητής είναι θετική καθώς η αύξηση της αποταμίευσης επιδρά θετικά στην
αύξηση των επενδύσεων και γενικότερα της οικονομικής ανάπτυξης.

8

Petreska & Blazevski, 2013
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Κεφάλαιο 6: Στασιμότητα των Χρονικών Σειρών
6.1

Εισαγωγή
Πρωταρχικός στόχος μιας εμπειρικής έρευνας είναι ο έλεγχος στο κατά πόσο

ισχύουν οι υποθέσεις που γίνονται καθώς και η εκτίμηση τη σχέσης των μεταβλητών
μέσα από την οικονομική θεωρία. Η στατιστική θεωρία βασίζεται στο ότι τα
δεδομένα είναι στάσιμα. Έτσι παρουσιάστηκε πρόβλημα εγκυρότητας των
αποτελεσμάτων των ερευνών αφού δεν υπήρχε εγγυημένη στασιμότητα.
Για τη διενέργεια των προβλέψεων χρησιμοποιούμε της χρονικές σειρές. Η
χρονική σειρά είναι ένα σύνολο από τιμές που παίρνει μια μεταβλητή σε τακτά
χρονικά διαστήματα. Μία χρονική σειρά διαμορφώνεται από κάποιο αίτιο και παίρνει
και την αντίστοιχη τιμή της. Τα αίτια που την επηρεάζουν είναι η τάση (trend),
εποχική μεταβολή (seasonal variation), η κυκλική διακύμανση (cyclical fluctuation)
και η ακανόνιστη μεταβολή (irregular variation).
Για να γίνει σωστή εκτίμηση ενός υποδείγματος παίρνουμε ένα σύνολο τιμών
τυχαίων μεταβλητών διατεταγμένων στο χρόνο που ονομάζεται στοχαστική
διαδικασία, και που η οποία θα πρέπει να είναι (ή να την κάνουμε) στάσιμη.
Χωρίς στάσιμες χρονικές σειρές αυξάνουμε την πιθανότητα εμφάνισης
κίβδηλων παλινδρομήσεων. Παρόλο δηλαδή που τα αποτελέσματα θα φαίνονται
σωστά, από οικονομικής πλευράς θα είναι λάθος. Επομένως η χρησιμοποίηση μη
στάσιμων χρονικών σειρών, αποδυναμώνει τους στατιστικούς ελέγχους.
Μια στοχαστική διαδικασία είναι στάσιμη (χρονική σειρά) όταν οι τιμές της
στα διάφορα χρονικά διαστήματα έχουν τον ίδιο μέσο, την ίδια διακύμανση και η
τιμή της διακύμανσης μεταξύ δυο χρονικών περιόδων t και t+κ (όπου κ είναι μια
τυχαία χρονική περίοδος κατά μήκος του άξονα του χρόνου) εξαρτάται μόνο από την
υστέρηση μεταξύ των δυο χρονικών περιόδων, δηλαδή από την απόσταση στα δυο
αυτά χρονικά διαστήματα και όχι από την πραγματική χρονική περίοδο κατά την
οποία θεωρούνται οι διακυμάνσεις.
Μια χρονική σειρά Υt είναι στάσιμη όταν:


Ο μέσος: Ε(Υt) = μ



Η διακύμανση: Var(Yt) = E(Yt – μ)2 = σ2



Η συνδιακύμανση: Cov(Yt,Yt+k) = E[(Yt – μ)(Υt+k – μ)] = γk
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Εάν μία από τις σχέσεις αυτές δεν ισχύει, τότε η χρονική σειρά Yt δεν είναι
στάσιμη.
Όταν μια χρονική σειρά παρουσιάζει ανοδική ή καθοδική τάση, όταν
μεταβάλλεται η μεταβατικότητα της σε συνάρτηση με τον χρόνο ή όταν παρουσιάζει
εποχικότητα δεν είναι στάσιμη. Οι περισσότερες χρονολογικές σειρές δεν είναι
στάσιμες αλλά μπορούν να γίνουν αν πάρουμε τις πρώτες τους διαφορές ή ακόμα και
τις δεύτερες.
Οι έλεγχοι στασιμότητας των χρονολογικών σειρών γίνονται με 3 τρόπους:
1.

Ο έλεγχος των γραφικών παραστάσεων

2.

Ο έλεγχος των συντελεστών αυτοσυσχέτισης

3.

Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας για κάθε μεταβλητή
Στην παρούσα εργασία για τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας στις σειρές μας

χρησιμοποιούμε τον έλεγχο του επαυξημένου Dickey-Fuller( ADF) (1979, 1981) και
με τον έλεγχο Phillips και Perron (1988).
Ο επαυξημένος έλεγχος Dickey- Fuller χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να
ελέγξουμε τη στασιμότητα στα επίπεδα της μεταβλητής. Αν η χρονοσειρά που
εξετάζουμε δεν είναι στάσιμη τότε παίρνουμε τις πρώτες διαφορές. Γενικά, με τον
έλεγχο του ADF εξετάζουμε τη συνθήκη κατά την οποία μια διαδικασία έχει
μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση της
ρίζας αυτής. Το υπόδειγμα που εξετάζουμε είναι της μορφής :

ΔΧt =α0 + α1t+ α2Xt-1 +

ΔΧt=1 + ut

όπου:


Χt είναι το επίπεδο τιμών της σειράς,



t είναι η χρονική τάση και



ut ο τυχαίος όρος.
Οι υποθέσεις που έχουμε στο παραπάνω υπόδειγμα διαμορφώνονται ως εξής:



Μηδενική υπόθεση Η0:α2=0, για μη σταστιμότητα (η σειρά Χt είναι τυχαίος
περίπατος με περιπλάνηση γύρω από στοχαστική τάση, δηλαδή περιέχει μια
μοναδιαία ρίζα, άρα είναι μη-στάσιμη).



Εναλλακτική υπόθεση Η1: α2 < 0 , για στασιμότητα (δεν ισχύει η Ηο).
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Οι Phillips Perron(1988) πρότειναν μια εναλλακτική μέθοδο ελέγχου, μη
παραμετρική. Αντί για την επαύξηση της εξίσωσης των Dickey-Fuller με υστερήσεις
των πρώτων διαφορών οι Phillips Perron τροποποίησαν το κριτήριο t με τη χρήση μη
παραμετρικών μεθόδων ώστε να λαμβάνει υπόψη του τη μη τυχαιότητα των
καταλοίπων. Η τροποποιημένη στατιστική λαμβάνει υπόψη της τόσο την
αυτοσυσχέτιση

μιας

άγνωστης

τάξης

στα

κατάλοιπα

όσο

και

την

ετεροσκεδαστικότητα9. Η στατιστική Phillips Perron ακολουθεί την ίδια ασυμπτωτική
κατανομή με την στατιστική των Dickey-Fuller οπότε και για τους δύο ελέγχους
ισχύουν οι ίδιες κρίσιμες τιμές.
Με τον έλεγχο των Phillips-Perron οι υστερήσεις ορίζονται βάση της
διόρθωσης των Newey-West (1994), η οποία αναφέρει τον αριθμό των περιόδων της
αυτοσυσχέτισης ενώ με τον έλεγχο του Dickey-Fuller βρίσκουμε τον βέλτιστο αριθμό
των υστερήσεων με βάση κάποιο κριτήριο πληροφορίας που επιλέγουμε. Και στους
δύο ελέγχους η εκτιμημένη εξίσωση περικλείει τον σταθερό όρο (c) και τον σταθερό
όρο μαζί με χρονική τάση (c,t). Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο έλεγχος των
Phillips-Perron ελέγχει εκτός από αυτοσυσχέτιση και την ετεροσκεδαστικότητα των
καταλοίπων.
Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσματα των δύο ελέγχων.
Πίνακας 6.1 : Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του επαυξημένου ελέγχου των
Dickey – Fuller (ADF)
ADF
Επίπεδα

Μεταβλητές

Πρώτες Διαφορές

χωρίς

Σταθερά

Σταθερά και
Τάση

Επενδύσεις/ΑΕΠ

-1,822707(0)*

-1,088950(0)

-3,645185(0)**

Αποταμίευση/ΑΕΠ

-2,761534(0)

-1,109313(0)

-2,638996(3)

χωρίς
-7,636542(0)
-6.567543(0)

Σταθερά

Σταθερά και
Τάση

-8,019070(0)

-7,966622(0)

-7,618756(0)

-7,490013(0)

Σημειώσεις:
1.
Οι αριθμοί μέσα στις παρενθέσεις, αντιπροσωπεύουν τον άριστο αριθμό χρονικών
υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που χρησιμοποιείται για τα σφάλματα του λευκού
θορύβου(διόρθωση της αυτοσυσχέτισης) .
2.
***, **, *: επίπεδο σημαντικότητας(α) για 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.
3.
Ο άριστος αριθμός των χρονικών υστερήσεων επιλέχθηκε από το κριτήριο του Akaike(AIC).
4.
Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιούμε τους πίνακες του
Mackinnon(1996)

9

Δριτσάκης , 2002
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Πίνακας 6.2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ελέγχου των Phillips-Perron (PP)
(ΡΡ)
Επίπεδα

Μεταβλητές
Χωρίς

Επενδύσεις/ΑΕΠ

-3,010617[8]

Σταθερά
-0,880734[4]

Πρώτες Διαφορές
Σταθερά και
Τάση
-3,663697[1]**

χωρίς
-7,454206[1]

Σταθερά

Σταθερά και
Τάση

-7,968069[3]

-8.153754[4]

Αποταμίευση/ΑΕ
-3,045319[1]
-1.118282[1]
-2,366700[1]
-6,454502[4]
-7,419761[2]
-7,304084[2]
Π
Σημειώσεις :
1.
***,**,* για επίπεδα σημαντικότητας 1, 5 και 10 αντίστοιχα.
2.
Οι αριθμοί μέσα στις αγκύλες αναφέρονται στο εύρος ζώνης της αυτοσυσχέτισης βασισμένο στον
εκτιμητή των Newey-West (1994) χρησιμοποιώντας το στατιστικό του Bartlett (διόρθωση της
ετεροσκεδαστικότητας και της αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων).
3.
Για την απόρριψη της υπόθεσης της μοναδιαίας ρίζας χρησιμοποιούμε τους πίνακες του Mackinnon
(1996).

Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι και οι δύο μεταβλητές είναι
στάσιμες στις πρώτες διαφορές τους. Επομένως, μπορούμε να ελέγξουμε στη
συνέχεια αν οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται (παρουσιάζουν μακροχρόνια σχέση
ισορροπίας).
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Κεφάλαιο 7: Συνολοκλήρωση
7.1

Εισαγωγή
Συνολοκλήρωση (cointegration) είναι η ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης

ισορροπίας των μεταβλητών που μελετούμε. Ένα σύνολο μη στάσιμων χρονικών
σειρών είναι συνολοκληρωμένο εάν υπάρχει ένας γραμμικός συνδυασμός αυτών των
χρονικών σειρών ο οποίος είναι στάσιμος δηλαδή δεν παρουσιάζει στοχαστική τάση.
Για να είναι οι μεταβλητές συνολοκληρωμένες θα πρέπει πρώτα να είναι
ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης. Ο βαθμός ολοκλήρωσης των μεταβλητών εξετάζεται
πρώτα από τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας.
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μεθόδων για να ελέγξουμε την
συνολοκλήρωση μεταξύ δυο ή περισσότερων μεταβλητών. Η πρώτη κατηγορία
αναφέρεται στις μεθόδους της μίας εξίσωσης και βασίζεται στην εκτίμηση των
ελαχίστων τετραγώνων και η δεύτερη κατηγορία είναι σύστημα εξισώσεων η οποία
βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) .
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η μεθοδολογία των Engle - Granger (1987) και
η μεθοδολογία των Phillips-Ouliaris (1988) ενώ στη δεύτερη κατηγορία έχουμε τη
μεθοδολογία των VAR Υποδειγμάτων, όπου μπορούμε να προσδιορίσουμε το
μέγιστο αριθμό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που μπορούν να έχουν οι μεταβλητές
του υποδείγματος μας, κάτι το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιχειρήσουμε με
την πρώτη κατηγορία της μιας εξίσωσης. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος VAR
Υποδειγμάτων είναι η μέθοδος του Johansen (1988).

7.2

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

συνολοκλήρωσης βάσει των καταλοίπων, στηρίζεται στον έλεγχο της στασιμότητας
των καταλοίπων. Πιο αναλυτικά, για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συνολοκλήρωση
ανάμεσα σε δύο σειρές προσδιορίζουμε την τάξη ολοκλήρωση της κάθε μεταβλητής,
χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των μοναδιαίων ριζών. Έπειτα, έχουμε τις
παρακάτω περιπτώσεις :
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Εάν οι μεταβλητές είναι στάσιμες, μπορούμε να εφαρμόσουμε την κλασική
μέθοδο παλινδρόμησης και να εκτιμήσουμε την σχέση που έχουν μεταξύ τους.



Εάν οι μεταβλητές έχουν διαφορετική τάξη ολοκλήρωσης μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι οι δύο μεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται.



Τέλος, εάν οι μεταβλητές είναι ολοκληρωμένες της ίδιας τάξης, τότε μπορεί
να είναι συνολοκληρωμένες

άρα μπορούμε να εκτιμήσουμε με OLS τη

μακροχρόνια σχέση ισορροπίας
Με τη βοήθεια του λογισμικού Eviews με την μεθοδολογία των EngleGranger λαμβάνουμε τα εξής αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται στον ακόλουθο
πίνακα για τις μεταβλητές INVESTGDP και SAVINGGDP της Ελλάδας.
Πίνακας 7.1: Έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Engle-Granger
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Από τον παραπάνω

πίνακα 7.1 παρατηρούμε ότι

δεν υπάρχει

συνολοκλήρωση μεταξύ του ποσοστού της αποταμίευσης και του ποσοστού των
επενδύσεων ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

7.3

Η μεθοδολογία συνολοκλήρωσης των Phillips – Οuliaris
Οι Phillips-Οuliaris (1990) αντί για το κριτήριο του επαυξημένου Dickey-

Fuller (ADF) που χρησιμοποιούν οι Engle-Granger, χρησιμοποιούν το κριτήριο των
Phillips-Perron. Για τον έλεγχο των χρονικών υστερήσεων της μεταβλητής
χρησιμοποιείται

το

κριτήριο

πληροφορίας

Schwarz.

Τα

αποτελέσματα

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 7.2: Έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο Phillips-Οuliaris
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Από τον παραπάνω πίνακα 7.2 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση
μεταξύ του ποσοστού της αποταμίευσης και του ποσοστού των επενδύσεων ως προς
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.

7.4

Μεθοδολογία συνολοκλήρωσης ML του Johansen
Η συνολοκλήρωση αποτελεί έναν τρόπο εκτίμησης της μακροχρόνιας σχέσης

ισορροπίας μεταξύ δύο ή περισσότερων μεταβλητών. Αν δύο μεταβλητές
συνολοκληρώνονται τότε υπάρχει μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ τους.
Σε ένα υπόδειγμα με συνολοκληρωμένες μεταβλητές είναι δυνατόν να
υπάρχουν περισσότερες από μια σχέση συνολοκλήρωσης. Οι σχέσεις αυτές
καθορίζουν ουσιαστικά το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. Η αναζήτηση
των σχέσεων συνολοκλήρωσης εξετάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία του
Johansen (1991). Η μεθοδολογία του Johansen βασίζεται στη μέθοδο της μέγιστης
πιθανοφάνειας (ML) και στην ιδέα της παλινδρόμησης ελαττωμένου βαθμού (reduced
ranked regression).
Για τον έλεγχο των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων, o Johansen
δημιούργησε δύο στατιστικά κριτήρια. Το στατιστικό του ίχνους και το στατιστικό
της μέγιστης ιδιοτιμής. Πιο ισχυρό από τα δύο αυτά στατιστικά είναι αυτό του ίχνους,
όταν τα αποτελέσματα αυτών των δύο στατιστικών δεν μας δίνουν το ίδιο
αποτέλεσμα.
Όταν εξετάζουμε τις σχέσεις συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών ενός
υποδείγματος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Johansen, αρχικά βρίσκουμε την
τάξη του αυτοπαλίνδρομου διανυσματικού υποδείγματος (VAR) χρησιμοποιώντας τα
κριτήρια των Akaike και Schwartz.
Έπειτα, χρησιμοποιώντας τα στατιστικά του ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής
βρίσκουμε το βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος. Τέλος, σύμφωνα με το
βαθμό συνολοκλήρωσης του υποδείγματος, εκτιμούμε τα αντίστοιχα διανύσματα
συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Οι δύο υποθέσεις για
την ύπαρξη των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του
Johansen είναι οι παρακάτω:
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Η0: r=0 κανένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα (ή καμία συνολοκληρωμένη
σχέση)



Η1: r=1 ένα συνολοκληρωμένο διάνυσμα (ή μία συνολοκληρωμένη σχέση)
Πριν τον έλεγχο για τα συνολοκληρωμένα διανύσματα βρίσκουμε τη τάξη του

υποδείγματος (VAR) χρησιμοποιώντας τα κριτήρια των Akaike και Schwartz.
Πίνακας 7.3: Αποτελέσματα κριτηρίων για την τάξη του VAR Υποδείγματος

Από τον παραπάνω πίνακα 7.3 παρατηρούμε ότι όλα κριτήρια του
υποδείγματος δίνουν μία χρονική υστέρηση Άρα η τάξη του VAR υποδείγματος μου
είναι ίση με ένα – VAR(1) . Στο παρακάτω πίνακα 7.4 παρουσιάζεται η εκτίμηση του
υποδείγματος VAR(1).
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Πίνακας 7.4: Εκτίμηση του υποδείγματος VAR(1).

Στη συνέχεια, στον παρακάτω πίνακα 7.5 παρουσιάζεται ο έλεγχος των
συνολοκληρωμένων διανυσμάτων.
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Πίνακας 7.5: Έλεγχος των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων

Από

τον

παραπάνω

πίνακα

7.5

παρατηρούμε

ότι

έχουμε

ένα

συνολοκληρωμένο διάνυσμα από τα αποτελέσματα του ίχνους και της μέγιστης
ιδιοτιμής. Το διάνυσμα αυτό είναι το εξής:

= 0.073 + 0.580

(1)

t-statistic [11,0131] [15,6621]
Prob.

(0.0000)

(0.0000)

Με R2=0.8814
Παρατηρούμε ότι το πρόσημο του συντελεστή του ποσοστού της
αποταμίευσης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι θετικό με τιμή 0.580 που
σημαίνει ότι δεν υπάρχει τέλεια συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των επενδύσεων με
τις αποταμιεύσεις. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν
χρηματοδοτούνται από τις εγχώριες αποταμιεύσεις αλλά από ξένα κεφάλαια. Φυσικά,
και λόγω οικονομικής κρίσης σε μεγάλο ποσοστό οι αποταμιεύσεις μεταφέρθηκαν
εκτός χώρας οπότε είναι μικρό το ποσοστό που θα δώσει κάποιος ώστε να το
επενδύσει.
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Η ερμηνεία των εν λόγω συντελεστών έχει ως εξής: Με την αύξηση κατά 1%
στο ποσοστό της αποταμίευσης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα έχουμε
αύξηση στο ποσοστό των επενδύσεων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά
0,58%.
Ο συντελεστής προσδιορισμού είναι R2 =0.881424 που σημαίνει ότι το
ποσοστό της αποταμίευσης προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ανεξάρτητη
μεταβλητή) αντιπροσωπεύει κατά 88,14% το ποσοστό των επενδύσεων προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (εξαρτημένη μεταβλητή).

7.5 Διαγνωστικοί Έλεγχοι των καταλοίπων
7.5.1 Έλεγχος αυτοσυσχέτισης
Για τον έλεγχο της ύπαρξης αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιούνται οι έλεγχοι
των Durbin–Watson (1950,1951) και των Breusch–Godfrey(1978). Ο έλεγχος των
Durbin–Watson χρησιμοποιείται για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης του
διαταρακτικού όρου, ενώ ο έλεγχος Breusch –Godfrey για την ύπαρξη
αυτοσυσχέτισης μεγαλύτερης τάξης του διαταρακτικού όρου.
Η τιμή του Durbin–Watson είναι 0.587788 οπότε συμπεραίνουμε ότι υπάρχει
θετική αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα της συνάρτησης. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε
τον έλεγχο των Breusch και Godfrey για την αυτοσυσχέτηση οποιασδήποτε τάξης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 7.6: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης
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Τα αποτελέσματα του έλεγχου των Breusch και Godfrey δείχνουν ότι υπάρχει
αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξεως στα κατάλοιπα της συνάρτησης. Στη συνέχεια
προχωρούμε στον έλεγχο δεύτερης τάξης των καταλοίπων που παρουσιάζονται στο
πίνακα 7.7.
Πίνακας 7.7: Έλεγχος αυτοσυσχέτισης δεύτερης τάξης

Από τον παραπάνω πίνακα 7.7 παρατηρούμε ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση και
δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα της συνάρτησης.

7.5.2

Έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων
Ο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων πραγματοποιείται με τον

έλεγχο Jarque-Bera(1980), ο οποίος βασίζεται στα κατάλοιπα που προκύπτουν από τη
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η τιμή της στατιστικής είναι:10

JB= ( S2 +

10

),

https://en.wikipedia.org/wiki/Jarque%E2%80%93Bera_test

~ 45 ~

όπου n= ο αριθμός των παρατηρήσεων, S= ασυμμετρία και Κ= κύρτωση της
κατανομής των καταλοίπων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού δίνονται
παρακάτω:
Πίνακας 7.8: Έλεγχος κανονικότητας των καταλοίπων

Από τον παραπάνω πίνακα 7.8 παρατηρούμε ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν
την κανονική κατανομή.

7.5.3

Έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων
O έλεγχος της ετεροσκεδαστικότητας γίνεται με τη μέθοδο του White (1980),

η οποία θεωρείται μια από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους για τον έλεγχο της
ετεροσκεδαστικότητας.

Ο

πίνακας

7.9

ετεροσκεδαστικότητας του υποδείγματός μας.
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δίνει

τα

αποτελέσματα

της

Πίνακας 7.9: Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας καταλοίπων White

Τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα 7.9 δείχνουν ότι δεν υπάρχει
ετεροσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα. Στη συνέχεια πραγματοποιούμε έλεγχο για
τυχόν φαινόμενα ARCH (αυτοπαλίνδρομη υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα).
Ο έλεγχος για την ύπαρξη ARCH προτάθηκε από τον Engle το 1982 και
βασίζεται στη διαδικασία των πολλαπλασιαστών Lagrange. Η θεωρία του Engle
δείχνει πως μεγάλα και μικρά σφάλματα πρόβλεψης τείνουν να εμφανίζονται σε
ομάδες,

πράγμα

που

υποδεικνύει

ότι

η

διακύμανση

έχει

έναν

τύπο

ετεροσκεδαστικότητας η οποία εξαρτάται από τις προηγούμενες τιμές του
διαταρακτικού όρου. Αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση των διαταρακτικών όρων κατά
την τρέχουσα περίοδο μπορεί να επηρεάζεται από τις παρελθοντικές τιμές τους,
καθώς μερικές τιμές μπορεί να ήταν πολύ υψηλές και ορισμένες άλλες ενδέχεται να
ήταν πολύ χαμηλές.
Παρακάτω δίνονται τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων ARCH πρώτης και
δεύτερης τάξης.
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Πίνακας 7.10: Έλεγχος του υποδείγματος ARCH πρώτης τάξης

Πίνακας 7.11: Έλεγχος του υποδείγματος ARCH δεύτερης τάξης

Από τα αποτελέσματα των παραπάνω πινάκων, 7.10 και 7.11 παρατηρούμε
ότι δεν υπάρχει υπόδειγμα ARCH πρώτης και δεύτερης τάξης.
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Κεφάλαιο 8: Υπόδειγμα Διόρθωσης Λαθών

Εισαγωγή

8.1

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε την τυχόν ύπαρξη μακροχρόνιας
σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, με τους ελέγχους των Engle-Granger, PhillipsOuliaris και Johansen. Σύμφωνα με το θεώρημα των Engle-Granger (1987), αν δύο
χρονολογικές σειρές είναι ολοκληρωμένες πρώτης τάξης, είναι δηλαδή στάσιμες στις
πρώτες διαφορές και συνολοκληρωμένες, τότε υπάρχει ένα υπόδειγμα διόρθωσης
λαθών (ECM), το οποίο συσχετίζει τις βραχυχρόνιες μεταβολές των μεταβλητών με
τις αποκλίσεις από την μακροχρόνια ισορροπία της προηγούμενης περιόδου.
Το

υπόδειγμα

διόρθωσης

λαθών

(Error

Correction

Mechanism)

παρουσιάστηκε από τον Sargan (1964).
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συνένωση της μακροχρόνιας και
βραχυχρόνιας περιόδου ονομάζεται μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος (Error
Correction Mechanism, ECM). Η συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τις δύο
περιόδους στο υπόδειγμά μας δίνεται από τη σχέση:

Δ

t

= lagged (Δ

t)

+ λut-1+ et

όπου:


Δ: οι πρώτες διαφορές των μεταβλητών



ut-1: το σφάλμα ισορροπίας που είναι τα εκτιμημένα κατάλοιπα από τη
συνολοκληρωμένη παλινδρόμηση



λ: ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής (-1< λ < 0)
Για να υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας θα πρέπει και η τιμή του λ να
είναι -1<λ<0 και ο λ να είναι στατιστικά σημαντικός (probability<5%). Αυτό
σημαίνει ότι για κάθε έτος γίνεται σε ποσοστό λ% προσαρμογή της
βραχυχρόνιας σχέσης ισορροπίας για να ισορροπήσει η μακροχρόνια σχέση
ισορροπίας.
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την μέθοδο διόρθωσης

σφάλματος.
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Πίνακας 8.1: Εκτίμηση του Υποδείγματος Διόρθωσης Λαθών

Από τον παραπάνω πίνακα 8.1 παρατηρούμε ότι σύμφωνα με την στατιστική t
όλοι οι συντελεστές της μακροχρόνιας σχέσης είναι στατιστικά σημαντικοί. Ο
συντελεστής προσαρμογής (adjustment coefficient) ο οποίος ισούται σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα με -1.2669. Η τιμή του δείχνει την ταχύτητα με την οποία
αποκαθίσταται η σχέση ισορροπίας μετά από μια πιθανή εξωγενή διαταραχή. Τέλος,
επειδή το F-statistic είναι στατιστικά σημαντικό, υπάρχει και βραχυχρόνια σχέση
ισορροπίας μεταξύ των υπό εξέταση συντελεστών.
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Κεφάλαιο 9: Αιτιότητα
9.1

Εισαγωγή
Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός

υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία
άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Με άλλα λόγια κατά πόσο μία μεταβλητή
αιτιάζει μία άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή και είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Στην
οικονομική επιστήμη μία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί εκ των
προτέρων. Για το λόγο αυτό στα οικονομικά πολλές φορές θεωρούμε εκ των
προτέρων δεδομένη μία συγκεκριμένη σχέση αιτίου και αποτελέσματος προκειμένου
να

εφαρμόσουμε

τις

κλασικές

οικονομετρικές

μεθόδους

εκτίμησης

ενός

υποδείγματος.
Αν έχουμε δυο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η
μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν
πράγματι μια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουμε για να απαντήσουμε
στο ερώτημα αυτό είναι να παλινδρομήσουμε τη μεταβλητή Υ πάνω στη Χ
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχουμε και να ελέγξουμε τη στατιστική
σημαντικότητα του συντελεστή του Χ.
Αν υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών δεν σημαίνει ότι
υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ τους. Τα προβλήματα με τις φαινομενικές
συσχετίσεις παρουσιάζονται πολύ συχνά .
Οι δυσκολίες καθορισμού μίας σχέσης αιτιότητας μεταξύ των οικονομικών
μεταβλητών οδήγησαν τον Granger στην ανάπτυξη της οικονομικής έννοιας της
αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality). Μια
μεταβλητή Χ αιτιάζει κατά Granger μία άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και
προηγούμενη πληροφόρηση γύρω από τις τιμές της μεταβλητής αυτής βοηθούν στην
καλύτερη πρόβλεψη των τιμών της Υ.

9.2

Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger
Ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που

προτάθηκε από τον Granger. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισμό ότι το
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μέλλον δεν μπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγματα της
οικονομετρίας η σχέση αιτίας-αιτιατού (αιτιότητα) είναι δεδομένη εκ των προτέρων
(a priori).
Ο έλεγχος αιτιότητας κατά Granger περιγράφεται ως εξής:


Η0: Δεν υπάρχει αιτιότητα (Η Χ δεν αιτιάζει την Υ )



Η1 : Υπάρχει αιτιότητα ( Η Χ αιτιάζει την Υ)

Για την διερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων κατά Granger, μεταξύ των
μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό της F- κατανομής. Η αξιοπιστία του
ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη του Var Υποδείγματος,
καθώς και από τη στασιμότητα των μεταβλητών του υποδείγματος μας. Η αιτιότητα
θα γίνει στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών διότι οι μεταβλητές στην εργασία που
εξετάζουμε είναι στάσιμες στα επίπεδά τους.
Στο παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα για την ύπαρξη
αιτιωδών σχέσεων.

Πίνακας 9.1 Σχέσεις αιτιότητας κατά Granger.

Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα 9.1 υπάρχει μονόδρομη
αιτιακή σχέση μεταξύ της αποταμίευσης και των επενδύσεων με κατεύθυνση από την
αποταμίευση προς τις επενδύσεις,
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Κεφάλαιο 10: Συμπεράσματα
10.1 Σύνοψη – Συμπεράσματα
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ελλάδα εφαρμόζει μνημόνια στα
πλαίσια της επιτήρησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα αποτελέσματα της
πολιτικής αυτής ήταν καταστροφικά καθώς πολλές τραπεζικές καταθέσεις τόσο από
επιχειρήσεις τόσο και από ιδιώτες μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες. Από την δεκαετία
του 1980 έως και την δεκαετία του 1990, στην Ελλάδα υπήρχε σημαντική οικονομική
ανάπτυξη κυρίως από τις εισροές κεφαλαίων που προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και από ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο, λόγω αδυναμίας της διαχείρισης του
κεφαλαίου αυτού μετά το 2007 υπήρξε μαζική φυγή των κεφαλαίων στο εξωτερικό
και αυτό είχε σαν συνέπεια η Ελλάδα να διανύει μια βαθιά οικονομική κρίση έως και
σήμερα.

Λόγω

των

υψηλών

φορολογικών

συντελεστών

πολλές

εταιρείες

μεταφέρθηκαν σε γειτονικές χώρες με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία, η οποία
έφτασε σε ποσοστό 30%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά όλων των ευρωπαϊκών
χωρών. Λόγω της συνολικής οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα, η ανάπτυξη
μειώθηκε κατά 25% και το 23% των νοικοκυριών ζουν κάτω από το όριο της
φτώχιας. Παρόλο που η κακή αυτή πολιτική έχει αναγνωστεί από το ΔΝΤ και την Ε.Ε
οι δανειστές επιμένουν στην πολιτική λιτότητας. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν
αποτέλεσμα να έχει τροποποιηθεί η σχέση μεταξύ των εγχώριων αποταμιεύσεων και
των επενδύσεων καθώς και η σχέση τους με την διεθνή κινητικότητα του κεφαλαίου.
Η παρούσα εργασία, με βάση ετήσια στοιχεία από το 1980 έως το 2014, για
τις εγχώριες επενδύσεις και την αποταμίευση προσπαθεί να εξετάσει αν ισχύει το
υπόδειγμα Feldstein- Horioka για την Ελλάδα, καθώς και αν υπάρχει αιτιακή σχέση
μεταξύ των μεταβλητών και προς ποια κατεύθυνση. Ακολουθώντας μια εμπειρική
προσέγγιση μέσω των ελέγχων συνολοκλήρωσης και αιτιότητας, εξετάζουμε την
μακροχρόνια και βραχυχρόνια σχέση μεταξύ του ποσοστού των επενδύσεων προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και του ποσοστού της αποταμίευσης προς το ακαθάριστο
εγχώριου προϊόντος.
Πιο αναλυτικά, με τον έλεγχο της μοναδιαίας ρίζας του Επαυξημένου DickeyFuller και με την μεθοδολογία του Phillips-Perron διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό των
επενδύσεων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και το ποσοστό της αποταμίευσης
προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι στάσιμο στις πρώτες διαφορές.
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Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις μεθοδολογίες των Engle-Granger και
Phillips-Ouliaris διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ του
ποσοστού της αποταμίευσης και του ποσοστού των επενδύσεων ως προς το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Χρησιμοποιώντας τα μοντέλα πολλαπλών εξισώσεων
(VAR) και την μεθοδολογία Johansen βρήκαμε ότι υπάρχει ένα συνολοκληρωμένο
διάνυσμα. Τέλος, έγιναν όλοι οι διαγνωστικό έλεγχοι των καταλοίπων όπου βρήκαμε
ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης και δεύτερης τάξης στα κατάλοιπα του
υποδείγματος μας, ότι τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανομή, δεν
υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα και ότι δεν υπάρχει υπόδειγμα ARCH πρώτης και
δεύτερης τάξης.
Με βάση το υπόδειγμα του Feldstein-Horioka, ο συντελεστής συσχέτισης
κατά την διάρκεια του 1980 έως 2014 δείχνει ότι δεν υπάρχει τέλεια συσχέτιση
μεταξύ του ποσοστού των επενδύσεων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και του
ποσοστού των αποταμιεύσεων. Άρα το υπόδειγμα του Feldstein και Horioka δεν
ισχύει για την Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με την δική τους θεωρία θεωρούν ότι σε μια
κοινωνία με υψηλή συσχέτιση επενδύσεων και αποταμιεύσεων υπάρχουν ιδανικές
συνθήκες κινητικότητας των κεφαλαίων και κατά συνέπεια οικονομική ανάπτυξη.
Φυσικά, κάτι τέτοιο για την Ελλάδα δεν ισχύει καθώς διανύουμε περίοδο βαθιάς
οικονομικής κρίσης. Οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει μονόδρομη αιτιακή σχέση μεταξύ των μεταβλητών μας, με κατεύθυνση
από την αποταμίευση προς τις επενδύσεις.
Τέλος, διαπιστώνουμε ότι οι εγχώριες αποταμιεύσεις είναι η κύρια ώθηση
επενδύσεων μακροπρόθεσμα. Είναι ευρέως αποδεκτό στη βιβλιογραφία ότι η διεθνής
κινητικότητα των κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση των
επενδύσεων και συνεπώς για την ανάπτυξη μιας χώρας. Για την Ελλάδα, η μείωση
του χρέους (είτε με μείωση των επιτοκίων είτε με μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής
του χρέους είτε με μείωση χρέους) θα θεωρούνταν μια αρχή για την είσοδο νέων
κεφαλαίων στην χώρα που θα αποτελούσε το ερέθισμα για αύξηση των επενδύσεων,
μείωση της ανεργίας, μείωση των φόρων και κατά συνέπεια ανάπτυξη και ευημερία
των πολιτών.

~ 54 ~

10.2 Μελλοντικές Επεκτάσεις – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Στο υπόδειγμα της παρούσας εργασίας μελετήθηκε η σχέση των επενδύσεων,
της αποταμίευσης και πως επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα Feldstein και Horioka. Ωστόσο, καλό θα ήταν:


Να αυξηθεί το μέγεθος του δείγματος, γιατί όσο περισσότερες είναι οι
παρατηρήσεις τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας,



Να χρησιμοποιηθούν και άλλα οικονομετρικά εργαλεία όπως αιφνίδιες
αντιδράσεις,



Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί περαιτέρω μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες εξελίξεις στην παγκόσμιας οικονομίας, να γίνει παρόμοια
εμπειρική έρευνα για μια άλλη χώρα της Ε.Ε ώστε να γίνει σύγκριση της
πορεία τους κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.



Τέλος, η προσθήκη μιας επιπλέον μεταβλητής όπως για παράδειγμα των
επιτοκίων, που αποτελούν σημείο τομής της προσφοράς και της ζήτησης των
δανείων.11 Μια επένδυση εξαρτάται από το πραγματικό επιτόκιο επειδή το
επιτόκιο είναι το κόστος του δανεισμού.

11

http://www.personal.kent.edu/~cupton/bbamacro/ma05.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Πίνακας Δεδομένων
ΕΤΟΣ
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
2013
2014

GDP
100,970
99,401
98,275
97,215
99,170
101,658
102,185
99,876
104,159
108,117
108,117
111,469
112,249
110,453
112,662
115,028
117,740
122,023
126,128
130,441
136,280
142,001
146,884
155,615
162,411
166,115
174,696
182,172
184,035
179,730
171,905
163,310
160,044
162,444
166,180

INVESTMENTS
25,134
20,420
24,341
23,310
24,298
25,609
24,847
18,530
21,483
21,751
22,319
23,004
20,441
19,325
18,093
17,842
18,653
19,495
20,495
22,307
23,318
23,205
22,308
24,476
22,507
21,405
24,220
25,691
23,677
18,313
16,192
14,533
12,906
13,643
15,286
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SAVING
24,6761
20,6587
22,3536
20,4197
22,5087
23,2236
23,0706
17,0106
19,6080
17,9663
16,9856
18,2115
16,3448
15,2516
15,5172
14,2142
14,4315
15,6111
15,5003
15,2842
14,8467
15,1288
14,6264
16,2739
16,8249
13,8228
15,6496
14,6472
11,9047
8,5584
8,4235
8,3308
8,3533
8,6761
9,6681

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Πίνακες για τον έλεγχο στασιμότητας.

Έλεγχος στασιμότητας με τον Επαυξημένο Dickey-Fuller (ADF)
Πίνακας 1. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.
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στο

επίπεδο

(χωρίς

Πίνακας 2. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.
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Πίνακας 3. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και με προσδιοριστική τάση.
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Πίνακας 4. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP (χωρίς στοχαστική/σταθερά και
χωρίς προσδιοριστική τάση
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Πίνακας 5. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.
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Πίνακας 6. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στο επίπεδο στο επίπεδο (με
στοχαστική τάση /σταθερά και με προσδιοριστική τάση.
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Πρώτες διαφορές
Πίνακας 7. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στις πρώτες διαφορές (χωρίς
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση

~ 68 ~

Πίνακας 8. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στις πρώτες διαφορές (με
στοχαστική τάση /σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 69 ~

Πίνακας 9. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στις πρώτες διαφορές με
στοχαστική τάση /σταθερά και με προσδιοριστική τάση.

~ 70 ~

Πίνακας 10. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στις πρώτες διαφορές (χωρίς
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση

~ 71 ~

Πίνακας 11. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 72 ~

Πίνακας 12. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στο επίπεδο στο επίπεδο (με
στοχαστική τάση /σταθερά και με προσδιοριστική τάση.

~ 73 ~

Έλεγχος στασιμότητας κατά Phillips-Perron
Πίνακας 1. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 74 ~

στο

επίπεδο

(χωρίς

Πίνακας 2. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 75 ~

Πίνακας 3. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και με προσδιοριστική τάση.

~ 76 ~

Πίνακας 4. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση

~ 77 ~

στο

επίπεδο

(χωρίς

Πίνακας 5. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 78 ~

Πίνακας 6. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στο επίπεδο (με στοχαστική τάση
/σταθερά και με προσδιοριστική τάση.

~ 79 ~

Πρώτες διαφορές

Πίνακας 7. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στις πρώτες διαφορές (χωρίς
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση

~ 80 ~

Πίνακας 8. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στις πρώτες διαφορές (με
στοχαστική τάση /σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 81 ~

Πίνακας 9. Εξαρτημένη μεταβλητή INVESTGDP στις πρώτες διαφορές (με
στοχαστική τάση /σταθερά και με προσδιοριστική τάση).

~ 82 ~

Πίνακας 10. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στις πρώτες διαφορές (χωρίς
στοχαστική/σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση

~ 83 ~

Πίνακας 11. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP πρώτες διαφορές (με στοχαστική
τάση /σταθερά και χωρίς προσδιοριστική τάση.

~ 84 ~

Πίνακας 12. Ανεξάρτητη μεταβλητή SAVINGGDP στις πρώτες διαφορές (με
στοχαστική τάση /σταθερά και με προσδιοριστική τάση

~ 85 ~

