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 Ζ αξλεηηθή ζρέζε κεηαμύ παξαγσγήο(ΑΔΠ) θαη αλεξγίαο είλαη

γλσζηή ζηα νηθνλνκηθά σο ν λόκνο ηνπ Okun

 Ο Okun (1963) έδεημε κέζα από δύν κνληέια όηη γηα κία

αύμεζε 1% ηεο αλεξγίαο ην ΑΔΠ ζα κεησζεί θαηά 3%

 θνπόο καο είλαη λα απνδείμνπκε ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ ζε

βξαρπρξόληα αιιά θαη καθξνρξόληα πεξίνδν γηα έλα πάλει

ρσξώλ

 Δπηιέμακε ηελ αλάιπζε πάλει γηαηί πεξηιακβάλεη

πεξηζζόηεξεο παξαηεξήζεηο θαη δηνξζώλεη ηα πξνβιήκαηα

πνπ πξνθύπηνπλ από ηα δεδνκέλα

 Έρνπκε δύν δηαζηάζεηο ηελ δηαηξσκαηηθή θαη απηή ηνπ ρξόλνπ



 Ο λόκνο ηνπ Okun έρεη γίλεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηα άηνκα
πνπ αζθνύλ νηθνλνκηθή πνιηηηθή

 ύγρξνλεο έξεπλεο ησλ Zagler(2003), Lang and de
Peretti(2009), Palombi et al.(2015) έδεημαλ όηη ην ΑΔΠ θαη ε
αλεξγία κπνξνύλ λα ζπλνινθιεξσζνύλ

 Οη Lee(2000), Harris et al.(2001), Silvapulle et al.(2004)
Holmes et al.(2006), Karfakis et al.(2014) απέδεημαλ όηη ε
ζρέζε κπνξεί λα είλαη κε ζπκκεηξηθή

 ήκεξα ην πεξηβάιινλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη κεγάιν, έηζη
πάλει δεδνκέλα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
αλάιπζε ηεο ζρέζεο

 Οη Huang θαη Yeh (2019) έθαλαλ κηα ηέηνηα έξεπλα θαη
απέδεημαλ ηελ ηζρύ ηνπ λόκνπ γηα έλα πάλει 53 ρσξώλ



 Σα δεδνκέλα καο πξνέξρνληαη από ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα

 Πξόθεηηαη γηα ην ΑΔΠ θαη ηελ Αλεξγία από 35 δηαθνξεηηθέο

ρώξεο ηνπ θόζκνπ

 Ζ πεξίνδνο πνπ εμεηάδνπκε είλαη από ην 1995 έσο θαη ην

2019, γηα εηήζηα ζηνηρεία

 Δπηιέμακε ηηο 27 ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ

Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά, ηηο ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ

Ηαπσλία, ηε Νέα Εειαλδία, ηε Νόηηα Κνξέα θαη ηε Νόηην

Αθξηθή

 Γηα ην ΑΔΠ ρξεζηκνπνηήζακε ινγαξίζκνπο θαη

θαηαζθεπάζακε θαη ηηο πξώηεο δηαθνξέο γηα ηηο δύν

κεηαβιεηέο

 Παξάιιεια ρσξίζακε ηα δεδνκέλα ζε 3 δηαθνξεηηθά δείγκαηα

 Σν πιήξεο δείγκα, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ρώξεο ηεο

G7





 Μνληέιν πξώησλ δηαθνξώλ ηνπ Okun

 Έιεγρνο κνλαδηαίαο ξίδαο
Κνηλή Ρίδα: Levin, Lin and Chu(2002) θαη Breitung(2000)

Αηνκηθή Ρίδα: Im, Pesaram and Shin(2003), Fisher ADF θαη
Fisher Phillips Perron

 Έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο
πλνινθιήξσζε Pedroni(1999,2004) θαη Kao(1999)

(Engle Granger 1987)

πλνινθιήξσζε Fisher ( Johansen 1988,1991)

 Pool Mean Group Estimation Pesaran (1999)

 Quantile Regression(1978)

 Μνληέιν γηα έιεγρν αζπκκεηξίαο



 Πξώηεο Γηαθνξέο

ΓUt = b0 + b1ΓΤt + et, b1<0 (1)

ΓUt : πξώηεο δηαθνξέο αλεξγίαο, b0 : ζηαζεξόο όξνο, 

b1 : ζπληειεζηήο Okun, ΓYt : πξώηεο δηαθνξέο ΑΔΠ

et : ηπραίνο όξνο

 Μνληέιν GAP

Ut – Ut* = b1( Yt – Yt*) + et, b1<0 (2)

Ut : αλεξγία, Ut* : NAIRU, b1: ζπληειεζηήο Okun, Yt : ΑΔΠ,

Τt*: ΑΔΠ ζηόρνο, et : ηπραίνο όξνο

 Μνληέιν πάλει πξώησλ δηαθνξώλ

ΓUit = b0 + b1ΓΤit + eit, b1<0 (3)

ΓUit : πξώηεο δηαθνξέο αλεξγίαο, b0 : ζηαζεξόο όξνο

b1 : ζπληειεζηήο Okun, ΓYit : πξώηεο ινγαξηζκηθέο δηαθνξέο
ΑΔΠ πνιιαπιαζηαζκέλεο κε ην 100

eit : ηπραίνο όξνο



 Έιεγρνο ζηαζηκόηεηαο κεηαβιεηώλ
 Έζησ AR(1): y1t= piyit-1 + δiXit + eit ,

Αλ |pi | < 1 ην yi είλαη ζηάζηκε ζεηξά
Αλ |pi | = 1 ην yi έρεη κνλαδηαία ξίδα

 Τπόζεζε 1 Κνηλή Ρίδα

Αλ |pi | = p γηα θάζε i, έρνπκε θνηλή ξίδα
Έιεγρνη Levin, Lin & Chu θαη Breitung

 Τπόζεζε 2 Αηνκηθή Ρίδα
Αλ |pi | ≠ p γηα θάζε i, έρνπκε αηνκηθή ξίδα
Έιεγρνη Im, Pesaran & Shin , Fisher ADF θαη Fisher Phillips 

Perron
 Ζ0: Μνλαδηαία Ρίδα
 Ζ1: ηαζηκόηεηα



 Γύν Η(1) κεηαβιεηέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα
ζπλνθιεξσζνύλ

 Μαθξνρξόληα ζρέζε κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ

 Engle Granger πλνθνθιήξσζε

 Johansen Γηαλπζκαηηθή πλνινθιήξσζε

 Γηα ηα πάλει δεδεδκόλα έρνπκε

1. πλνινθιήξσζε Pedroni 11 ηεζη

2. πλνινθιήξσζε Kao

3. πλνινθιήξσζε Fisher

 Ζ1 : πλνινθιήξσζε

 Ζ0: Όρη ζπλνινθιήξσζε



 Δπίηεπμε καθξνρξόληα ζρέζε θαη γηα κε ζηάζηκεο

κεηαβιεηέο

 Υξήζε απινύ ARDL κόληεινπ κε πζηεξήζεηο ηόζν ηεο

εμαξηεκέλεο, όζν θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο

 Τπόζεζε ίδηνπ αξηζκνύ πζηεξήζεσλ

 Υξήζε log-likelihood function γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ

κνληέινπ

 Μαθξόρξόληα ζρέζε, βξαρπρξόληα ζρέζε, ηαρύηεηα

πξνζαξκνγήο θαη αηνκηθνί βξαρπρξόληνη ζπληειεζηέο γηα

θάζε ρώξα



 Σν ζ είλαη ν καθξνρξόληνο ζπληειεζηήο

 Σν Φi είλαη ε ηαρύηεηα πξνζαξκνγήο

 Σν βi,j είλαη ν βξαρπρξόληνο ζπληειεζηήο

 Σν ιi,j είλαη ν ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο

 Γηα ηα δηαθνξεηηθά πάλει δείγκαηα ην ARDL έδσζε 

δηαθνξεηηθά κνληέια



 Δίλαη κηα λέα κέζνδνο ζηελ αλάιπζε βξαρπρξόλησλ
ζρέζσλ

 Γηα 0<η<1 ην η quantile ηνπ y δεδνκέλνπ ηνπ x είλαη
Qy(η|x)= min{(ε|P(y≤ε|x)≥η}

 Τπνζέηνπκε γξακκηθόηεηα
 Qy(η|x)=x’β(η) θαη ην β(η) κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε

γξακκηθό πξνγξακκαηηζκό
 Πιεόλεθηεκα ρξήζε robust εθηηκεηώλ
 Ηδηόηεηεο:
1. Δηλαη κε πξνζζέζηκα
2. Σα quantiles είλαη ηζνδύλακα κε ηνπο κε κεηνύκελνπο

κεηαζρεκαηηζκνύο
 Υξήζε fixed effects γηα ην ρξόλν



 Xξήζε time fixed effect κνληέινπ κε δύν 
ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ην πξόζεκν ησλ δηαθνξώλ ηεο 
αλεξγίαο

 Cit: ζηαζεξόο όξνο
 β1+ : ζπληειεζηήο Okun γηα ζεηηθέο δηαθνξέο αλεξγίαο
 β1-: ζπληειεζηήο Okun γηα αξλεηηθέο δηαθνξέο αλεξγίαο
 κi: δηαζηξσκαηηθή εηεξνγέλεηα
 ιt: ρξνληθή εηεξνγέλεηα
 D1=1 αλ DUNRATE≥0 θαη D1=0 αλ DUNRATE<0
 D2=1 αλ DUNRATE<0 θαη D2=0 αλ DUNRATE≥0
 Αλ νη δύν ζπληειεζηέο β δηαθέξνπλ ηόηε έρνπκε έλδεημε 

αζπκκεηξίαο.



 Σν log_ΑΔΠ έρεη κνλαδηαία ξίδα



 Οη πξώηεο δηαθνξέο ηνπ log-ΑΔΠ είλαη ζηάζηκεο.



 Ζ αλεξγία σο πoζνζηό είλαη ζηάζηκε ζηα πξώηα δύν

δείγκαηα θαη κε ζηάζηκε ζηηο G7.



 Οη δηαθνξέο ηηο αλεξγίαο είλαη ζηάζηκεο



 Γελ έρνπκε έλδεημε ζπλνινθιήξσζεο



 Γελ έρνπκε έλδεημε ζπλνινθιήξσζεο



 Έρνπκε ηζρπξή έλδεημε ύπαξμεο ζπλνινθιήξσζεο



 Έλδεημε ζπλνινθιήξσζεο, άξα καθξνρξόληα ζρέζε



 Έλδεημε ζπλνινθιήξσζεο, άξα καθξνρξόληα ζρέζε



 Έλδεημε ηζρύο ηνπ λόκνπ γηα βξαρπρξόληα θαη

καθξνρξόληα πεξίνδν



 Ζ ζρέζε ηνπ Okun

γηα ηελ βξαρπρξόληα

πεξίνδν θαίλεηαη λα

επαιεζεύεηαη γηα

όιεο ηηο ρώξεο εθηόο

ηνπ Luxembourg.

 ε όια ηα samples

έρνπκε ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθή αξλεηηθή

ζρέζε κεηαμύ ΑΔΠ

θαη αλεξγίαο





Έλδεημε ηζρύο ηνπ λόκνπ γηα όια ηα quantiles βξαρπρξόληα



Έλδεημε ηζρύο ηεο ππόζεζεο αζπκκεηξίαο ζηελ ζρέζε ηνπ
Okun



 Οη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο έδεημαλ όηη ην ΑΔΠ θαη ε αλεξγία είλαη Η1

κεηαβιεηέο

 Από ηνπο ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζεο παξαηεξνύκε όηη ππάξρεη

πηζαλή καθξνρξόληα ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ

 Ζ αλάιπζε PMGE επηβεβαηώλεη ηελ αξρηθή ππόζεζε ηεο ηζρύο ηνπ

λόκνπ ηνπ Okun γηα βξαρπρξόληα θαη καθξνρξόληα πεξίνδν

 Ζ κέζνδνο ησλ quantile regressions δίλεη θαη απηή ελδείμεηο ηζρύνο

ηεο αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ησλ δύν κεηαβιεηώλ

 Σν κνληέιν αζπκκεηξίαο θαλαηξώλεη ηελ πηζαλή κε γξακκηθόηεηα

ζηελ ζρέζε

 Σειηθά ν λόκνο ηζρύεη θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άζθεζε

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο

 Ωζηόζν πεξηζζόηεξε έξεπλα είλαη απαξαίηεηε λα δηεμαρζεί γηα θάζε

ρώξα μερσξηζηά, ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ πνπ

επηθξαηνύλ ζε απηέο
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