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Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η 
ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το δυνητικό προϊόν ενός τομέα της οικονομίας ή και ολόκληρης της 

οικονομίας είναι μια έννοια που δύσκολα μπορεί να οριστεί και ακόμα πιο δύσκολα 

να μετρηθεί. Αναμφίβολα όμως η ανάγκη για τη μέτρησή του είναι πολύ σημαντική. 

Οι έννοιες του δυνητικού προϊόντος καθώς και του λόγου της τρέχουσας παραγωγής 

προς τη δυνητική ή αλλιώς ο Βαθμός Χρησιμοποίησης του Παραγωγικού 

Δυναμικού, βρίσκουν πάντα σημαντική θέση στις συζητήσεις για την οικονομική 

κατάσταση, τη θέση της οικονομίας στον επιχειρηματικό κύκλο και γενικά 

αποτελούν σημαντικό εργαλείο όσων ασχολούνται με τη διαμόρφωση της 

οικονομικής πολιτικής. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το «κενό» μεταξύ του άριστου 

επιπέδου παραγωγής και του τρέχοντος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι πολιτικές 

που ακολουθούνται έχουν ως στόχο να το κλείσουν. Μπορεί να είναι επιθυμητό να 

διατηρηθεί η οικονομία σε ένα χαμηλότερο από το άριστο επίπεδο παραγωγής, ώστε 

να διευκολυνθεί η επίτευξη κάποιων στόχων, όπως η μείωση των πληθωριστικών 

πιέσεων που θα εξετασθεί αργότερα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 

εξετάσει την έννοια του βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού της βιομηχανίας, 

τους τρόπους εκτίμησής του, καθώς και τη χρησιμότητά του. Αυτό αποτελεί το 

πρώτο μέρος του θεωρητικού πλαισίου. Στο δεύτερο μέρος, που αποτελεί και το 

κεντρικό τμήμα της εργασίας, εξετάζεται η σχέση του μακροοικονομικού αυτού 

δείκτη με τις μεταβολές του πληθωρισμού και η σημασία του στη χάραξη μιας 

αποτελεσματικής αντιπληθωριστικής πολιτικής. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά 

στη σχέση μεταξύ του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και του 

ύψους των επενδύσεων.

Η εμπειρική έρευνα αφορά στην ελληνική οικονομία την περίοδο 1955 - 1998 

τόσο για το σύνολο της περιόδου όσο και για διάφορες υποπεριόδους. Μεθοδολογικά 

η έρευνα βασίζεται στην τεχνική της συνολοκλήρωσης και ειδικότερα της 

προσέγγισης του Johansen, για την διερεύνηση της ύπαρξης μακροχρόνιας γραμμι

κής σχέσης μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών. Τα γραφήματα των μεταβλητών 

αποκαλύπτουν ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης αυτής της σχέσης και τα εμπειρικά 

αποτελέσματα δεν μας διαψεύδουν. Επίσης βασιζόμενοι στη θεωρία που ανέπτυξε η 

McElhattan (1978) επιχειρούμε να εκτιμήσουμε την τιμή ισορροπίας του Βαθμού 

Χρησιμοποίησης του Παραγωγικού Δυναμικού, η υπέρβαση του οποίου παίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μελλοντικού πληθωρισμού.



1. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ια. Έννοια και τρόποι μέτρησης

Οι έννοιες της πραγματικής και της πλήρους παραγωγικής δυναμικότητας της 

οικονομίας δεν είναι εύκολο να καθοριστούν. Υπάρχουν διαφορετικές εννοιολογικές 

συλλήψεις και άρα διαφορετικοί τρόποι εκτίμησης της εν λόγω μεταβλητής 

(Ρ. Tsaliki and L. Tsoulfidis, 1993: 128). Στα νεοκλασικά οικονομικά, το επίπεδο 

πλήρους δυναμικότητας είναι το επίπεδο παραγωγής όπου δεν υπάρχει υποαπασχό

ληση των πόρων της οικονομίας. Οπότε μέσα από το σύστημα των τιμών 

οδηγούμαστε στην πλήρη απασχόληση της εργασίας και του κεφαλαίου που αποτελεί 

και την κανονική (normal) κατάσταση της οικονομίας. Στο μικροοικονομικό επίπεδο 

η θέση αυτή της οικονομίας αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό επίπεδο προϊόντος το οποίο 

αντιστοιχεί στο ελάχιστο μέσο κόστος παραγωγής. Κάθε σημείο αριστερά ή δεξιά 

του σηματοδοτεί κάποια διαταραχή της ισορροπίας. Στα κεϋνσιανά οικονομικά η 

οικονομία επιτυγχάνει το σημείο ισορροπίας, αλλά υπάρχουν ακόμα πόροι που 

υποαπασχολούνται. Για τους κεϋνσιανούς, η ισορροπία σημαίνει απλά εξίσωση 

μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και όχι πλήρης απασχόληση των παραγωγικών 

συντελεστών. Στο μικροοικονομικό επίπεδο υπάρχουν πολλά επίπεδα προϊόντος που 

αντιστοιχούν στο ελάχιστο κόστος.

Ο βαθμός χρησιμοποίησης του δυναμικού, είτε είναι ο τρέχων που εκφράζεται 

με την τρέχουσα παραγωγή προς τη δυνητική, είτε ο προτιμητέος (preferred), που 

εκφράζεται με την προσχεδιασμένη (από τις επιχειρήσεις) παραγωγή προς τη 

δυνητική, εξαρτάται από τη μέτρηση του δυνητικού προϊόντος. Αυτό μπορούμε να 

το ορίσουμε ως τη μέγιστη ποσότητα παραγωγής που μπορεί να παραχθεί σε 

δεδομένο χρόνο με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Το πρόβλημα με 

τον ορισμό αυτό βρίσκεται στην έκφραση: «που μπορεί να παραχθεί», στην οποία 

έχουν δοθεί διαφορετικές ερμηνείες, καθεμία από τις οποίες δίνει μια διαφορετική 

έννοια για τη δυνητική παραγωγή και καμία από αυτές δεν προτιμάται ιδιαίτερα από 

τις άλλες. Επειδή ασχολούμαστε με τη βιομηχανία, ο μόνος περιορισμός στην ποσό

τητα που μπορεί να παραχθεί είναι η φυσική αντοχή των μηχανών και των 

εγκαταστάσεων, καθώς αυτά μπορούν να λειτουργούν το πολύ 24 ώρες την ημέρα 

και 7 ημέρες την εβδομάδα. Εδώ υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην 

προσφορά της εργασίας ή άλλων πόρων. Φυσικά η πλειοψηφία των βιομηχανιών δεν 

λειτουργεί αδιάκοπα και έτσι η ερμηνεία της δυνητικής παραγωγής είναι πιο σωστό 

να σχετίζεται με τη μέγιστη παραγωγή, η οποία λαμβάνει χώρα υπό κανονικές
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συνθήκες λειτουργίας. Οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας αναφέρονται στο 

συνηθισμένο αριθμό ωρών εργασίας ανά βάρδια, στις βάρδιες ανά ημέρα, στις 

ημέρες ανά εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις άδειες, τις υπερωρίες και το χρόνο 

που απαιτείται για επισκευές και συντήρηση του εξοπλισμού (Μ. Hertzberg, A. 

Jacobs and J. Trevathan, 1974: 47-49). Είναι αναμενόμενο ότι οι συνθήκες αυτές θα 

διαφέρουν στις διάφορες παραγωγικές μονάδες ανάλογα με τις τεχνολογικές 

απαιτήσεις και μπορεί να αλλάζουν στη διάρκεια του χρόνου. Εισάγοντας την έννοια 

του κόστους μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό του επιπέδου παραγωγής, όπου το 

οριακό προϊόν μιας επιπρόσθετης μονάδας εισροής πέφτει στο μηδέν και συνεπώς το 

οριακό κόστος αυξάνεται απότομα και τελικά χωρίς όρια. Πλήρης χρησιμοποίηση 

των εισροών σημαίνει χρησιμοποίησή τους μέχρι το σημείο όπου η οριακή 

παραγωγικότητα τους φτάνει στο μηδέν.

Στο διάγραμμα 1 (P.W. Bauer, 1990: 4) το σημείο Α είναι το σημείο 

παραγωγής όπου ελαχιστοποιείται το βραχυχρόνιο μέσο κόστος. Σε επίπεδα 

παραγωγής μικρότερα του Α, το προϊόν μπορεί να αυξηθεί χωρίς σημαντική αύξηση 

του οριακού κόστους. Αντίθετα σε επίπεδα παραγωγής μεγαλύτερα του Α αυξήσεις 

στο προϊόν σχετίζονται με απότομη αύξηση του οριακού κόστους. Βλέπουμε εδώ ότι 

αυτός ο τρόπος ορισμού της δυνητικής παραγωγής, συνδέει το βαθμό χρησιμοποίη

σης του δυναμικού και το οριακό κόστος, οπότε γίνεται μια μικροοικονομική 

θεμελίωση της εξής θέσης: «μια σχέση μεταξύ μεταβολών στο επίπεδο τιμών και στο 

βαθμό που χρησιμοποιούμε το δυναμικό της βιομηχανίας υπάρχει».

Πριν αναφέρουμε τις μεθόδους μέτρησης του δυνητικού προϊόντος και του 

βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού που μας ενδιαφέρει θα κάνου

με μερικές παρατηρήσεις στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη μέτρηση των μετα
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βλητών αυτών τόσο σε κάθε μονάδα ξεχωριστά όσο και στο συνολικό επίπεδο: 

Βασιζόμενοι στο ορισμό που δόθηκε είναι φανερό ότι δυο παραγωγικές μονάδες με 

πανομοιότυπο εξοπλισμό και μηχανήματα όπως και πρόγραμμα εργασίας θα 

μπορούσαν να έχουν σχεδόν ίδια δυναμικότητα. Όμως, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει 

διαφορά στην ποιότητα του εργατικού δυναμικού ή και της διαχείρισης, τότε η 

δυναμικότητά τους θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό. Επίσης στο συνολικό επίπεδο 

έχουμε προβλήματα στη μέτρηση της δυνητικής παραγωγής. Αν εξετάσουμε τη 

δυναμικότητα του κάθε εργαλείου ξεχωριστά και κάνουμε το άθροισμα θα έχουμε 

δυνητικό προϊόν υπερεκτιμημένο καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν δυσχέρειες 

στην οικονομία ή εποχικές αλλαγές στο μίγμα του παραγόμενου προϊόντος.

Μπορούμε να ξεχωρίσουμε 3 βασικές μεθόδους μέτρησης (J. R. Artus, 1977: 

6-9) της δυνητικής παραγωγής και κατά συνέπεια του βαθμού χρησιμοποίησης του 

δυναμικού της βιομηχανίας. Η πιο δημοφιλής μέθοδος είναι η έρευνα στη 

βιομηχανία. Συνήθως ένα ερωτηματολόγιο διανέμεται στις μονάδες και οι ερευνητές 

μετρούν το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι της κοινωνίας βασιζόμενοι 

στις απαντήσεις που λαμβάνουν. Όμως, επειδή οι ερευνητές αποφεύγουν να ορίσουν 

ακριβώς τι είναι αυτό που θέλουν να μετρήσουν, παρουσιάζονται προβλήματα. Το 

σημαντικότερο είναι ότι οι ερωτώμενοι είναι ελεύθεροι να ορίσουν όπως θέλουν τους 

όρους: «πραγματικός βαθμός χρησιμοποίησης», «επιθυμητός βαθμός χρησιμοποί

ησης», «δυνητική παραγωγή». Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μεγάλη δυσκολία 

στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, όταν προστίθενται τα νούμερα των απαντήσεων 

για τη συνολική εικόνα της βιομηχανίας. Η βελτίωση των ερωτηματολογίων δε 

βελτιώνει τη μέθοδο. Ακόμα και με τον ακριβή ορισμό της έννοιας του δυνητικού 

προϊόντος δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση σε κατάσταση ύφεσης της οικονομίας να 

εκτιμήσει την ποσότητα εργασίας που θα είχε, εάν δεν υπήρχαν συνθήκες έλλειψης 

στη συνολική ζήτηση και η οικονομία λειτουργούσε σε συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης. Αν κάθε ερωτώμενος υποθέτει ότι έχει στη διάθεσή του ανεξάντλητη 

προσφορά εργασίας, τότε το άθροισμα των απαιτήσεων θα έδινε υπερβολική 

εκτίμηση της δυνητικής παραγωγής.

Μια άλλη σημαντική μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποια 

«κορυφαία» (peaks) επίπεδα προϊόντος κατά τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου 

τα οποία, αν συνδεθούν γραμμικά, μας δίνουν το δυνητικό προϊόν. Ο λόγος του 

τρέχοντος προς το δυνητικό προϊόν θα μας δώσει το βαθμό χρησιμοποίησης των 

δυνατοτήτων της οικονομίας. Το πλεονέκτημα σε αυτή τη μέθοδο είναι η απλότητα . 

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε από τον L. Klein και τους συνεργάτες του στη σχολή 

Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας. Υπάρχουν κάποιες υποθέσεις στις
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οποίες στηρίζεται η μέθοδος αυτή: πρώτον ότι το δυνητικό προϊόν αυξάνεται 

σταθερά ανάμεσα σε δυο επίπεδα «κορυφής» ακόμα και εάν αυτά έχουν διαφορά 

αρκετών ετών. Όμως αυτό δε ισχύει, διότι γνωρίζουμε ότι ο ρυθμός των επενδύσεων 

δεν αυξάνεται σταθερά, άρα και το δυνητικό προϊόν υπόκειται σε διακυμάνσεις. 

Δεύτερον, ότι το δυνητικό προϊόν επιτυγχάνεται σε κάθε «κορύφωση» της 

παραγωγής. Όμως η μέθοδος αυτή μας δίνει απλά ένα δείκτη που είναι συνεχής στο 

χρόνο και όχι μια απόλυτη μέτρηση του δυνητικού προϊόντος. Δεν είναι δυνατόν να 

περιμένουμε ότι θα έχουμε την ίδια ένταση χρησιμοποίησης κεφαλαίου και εργασίας 

σε κάθε «κορύφωση» της παραγωγής. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι ο δείκτης 

Wharton κατασκευάζεται με βάση βραχύχρονες διακυμάνσεις και οι μακροχρόνιες 

αφήνονται έξω από την ανάλυση. Παρόλα τα μειονεκτήματά της η μέθοδος του 

Wharton, λόγω της απλότητάς της, εξακολουθεί να είναι σημαντική στη μέτρηση του 

βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού της οικονομίας.

Σε μια τρίτη μέθοδο λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες από την εξέλιξη των 

παραγωγικών εισροών με τις οποίες θα «πετύχουμε» εκτιμητές του δυνητικού 

προϊόντος. Πρώτα εκτιμάται η σχέση μεταξύ του παρατηρούμενου όγκου παραγωγής 

και της ποσότητας εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 

Αυτή η σχέση στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του επιπέδου του 

προϊόντος που αντιστοιχεί στην πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού με το 

κεφάλαιο και την εργασία να χρησιμοποιούνται σε κανονική ένταση. Το μόνο 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι σε εμπειρικό επίπεδο η αξιοπιστία των 

δεδομένων.

1 β. Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του Βαθμού Χρησιμοποίησης του 
Παραγωγικού Δυναμικού.

Πολλές μελέτες επεδίωξαν να εξηγήσουν γιατί το απόθεμα κεφαλαίου των 

παραγωγικών μονάδων χρησιμοποιείται λιγότερο από 24 ώρες την ημέρα. Η τάση 

στις διάφορες έρευνες είναι να αποδίδουν το φαινόμενο αυτό στην ορθολογική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη σημασία ενός αριθμού μεταβλητών, που 

ορίζουν το επίπεδο του βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού. Ο Βερναδάκης 

(1983: 126-129) αναπτύσσει ένα υπόδειγμα, για να εξηγήσει τον βαθμό 

χρησιμοποίησης του δυναμικού μεταξύ των διαφόρων τομέων της Βιομηχανικής 

παραγωγής στην Ελλάδα την περίοδο 1965 - 1975, στη διάρκεια της οποίας έλαβαν 

χώρα σημαντικές αλλαγές στη δομή της ελληνικής οικονομίας.

U = a- (Κ/Έ) + β· S+ γ· St + δ (Ε/0)+ ε (r/w) + n· Ad + k
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Ο λόγος κεφαλαίου-εργασίας (K/L) δείχνει την ένταση χρησιμοποίησης 

κεφαλαίου και είναι αναμφίβολα ο πιο σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της 

εξαρτημένης μεταβλητής για ολόκληρη την περίοδο που εξετάζεται. Έχει θετική 

σχέση και είναι στατιστικά σημαντικός σε κάθε περίπτωση. Η σχέση αυτή 

απεικονίζει καταστάσεις μεγιστοποίησης κέρδους με το υπάρχον επίπεδο κόστους, 

μισθών και τεχνολογίας στη Βιομηχανία. Το μέσο μέγεθος των μονάδων παραγωγής 

σε κάθε κλάδο (S) και ο βαθμός συγκέντρωσης ανά κλάδο (St), που μας δίνει την 

εικόνα της δύναμης της αγοράς, λόγω της συμπληρωματικότητάς τους στην περιγρα

φή των δομικών χαρακτηριστικών του κάθε τομέα παραγωγής, είναι στατιστικώς 

σημαντικά στοιχεία, όταν συνυπάρχουν στην εξίσωση. Ο λόγος των εξαγωγών προς 

το παραγόμενο προϊόν (Ε/Ο) δείχνει την ανταγωνιστικότητα που ερμηνεύεται μέσα 

από την αποδοτικότητα της παραγωγής, τον κλαδικό και επιχειρηματικό δυναμισμό, 

τη ποιότητα και προοδευτικότητα στη διοίκηση, επίπεδο τεχνολογίας κ.τ.λ. Είναι 

φυσικό να υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στο λόγο Ε/Ο και το βαθμό χρησιμοποίη

σης του δυναμικού στη βιομηχανία, διότι αύξηση των εξαγωγών ισοδυναμεί με 

αύξηση της παραγωγής. Εδώ τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των εξαγωγικών 

επιδοτήσεων, αποτέλεσμα των οποίων είναι αιφνίδιες αυξήσεις της ανταγωνιστικό

τητας. Σκέψεις πάνω στην άριστη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου επέβαλαν την 

παρουσία του συγκριτικού κόστους κεφαλαίου προς το κόστος εργασίας (r/w) του 

οποίου η σχέση με το βαθμό χρησιμοποίησης του κεφαλαίου είναι θετική ( Hughes et 

al, 1976) και είναι στατιστικά σημαντικό για τις περιόδους που δεν υπάρχει 

εξαγωγική επιδότηση από το κράτος. Τέλος, η μεταβλητή (Ad) που μετρά τη 

διαφορά μεταξύ του λόγου του κεφαλαίου προς το προϊόν (Κ/Ο) και της τάσης του, 

εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες και καταδεικνύει ότι οι μονάδες παραγωγής δεν 

προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες αμέσως, οπότε είναι δυνατόν να υπάρχει 

ασυμφωνία μεταξύ του επιθυμητού και του πραγματικού βαθμού χρησιμοποίησης 

του δυναμικού. Η βελτίωση που επιφέρει στο μοντέλο δεν συνοδεύεται με την 

επιβεβαίωση της αρνητικής σχέσης που περιμένουμε να έχει με την εξαρτημένη 

μεταβλητή. Αυτό συμβαίνει, διότι την περίοδο στα μέσα της δεκαετίας του ’60 στην 

Ελλάδα είχαμε αύξηση της δραστηριότητας σε βιομηχανικές δραστηριότητες που δεν 

είχαν ποτέ στο παρελθόν αναληφθεί σε τοπικό επίπεδο (χάλυβας, αλουμίνιο, 

πετρέλαιο) και δεν είχαν συνεπώς σχέση με προϋπάρχουσα έλλειψη ισορροπίας 

ανάμεσα στο απόθεμα κεφαλαίου και τα ποσοστά χρησιμοποίησής του.

Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβλητή που 

εξετάζουμε (G. C. Winston, 1971: 43-49). Ένας από αυτούς είναι το ύψος των 

εισαγωγών σε ανταγωνιστικά προϊόντα και φυσικά η σχέση με το βαθμό

6



χρησιμοποίησης κεφαλαίου είναι αρνητική διότι εισαγωγές τέτοιων προϊόντων 

μειώνουν τη ζήτηση για την εγχώρια παραγωγή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανί

ας είναι ίσως ο παράγοντας που εξηγεί πιο πολύ από όλους μια αύξηση του βαθμού 

χρησιμοποίησης του δυναμικού των βιομηχανιών. Συχνά όμως δεν χρησιμοποιείται 

στα διάφορα μοντέλα, λόγω της υψηλής συσχέτισής του με άλλους παράγοντες, όπως 

π.χ. το λόγο κεφαλαίου προς το εισόδημα, που έχει θετική σχέση και αντανακλά 

προσαρμογές της μεγιστοποίησης κέρδους σε σταθερό κόστος και τεχνολογία.

1γ. Η σημασία του ως μακροοικονομικού δείκτη.

Οι διάφορες μετρήσεις του βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού της 

βιομηχανίας έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμες σε πολλούς τομείς της οικονομικής 

ανάλυσης. Διάφορες όψεις της παραγωγής μπορούν εξετασθούν με τη βοήθεια αυτών 

των μετρήσεων. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι η διακύμανση του δείκτη στους 

επιχειρηματικούς κύκλους εξηγεί σωστά τις αλλαγές του παραγόμενου προϊόντος 

ανά εργατοώρα. Άρα πληροφόρηση για το πόσο χρησιμοποιείται το δυναμικό στη 

βιομηχανία βοηθά στη εξήγηση του πόσο πραγματικό προϊόν παράγεται από μια 

ορισμένη ποσότητα εισροής. Οι Mark Bills και Jang-Ok Cho (1994) εισάγουν τις 

μεταβλητές χρησιμοποίησης κεφαλαίου και εργασίας σε ένα μοντέλο επιχειρηματι

κών κύκλων. Οι αποκλίσεις της χρησιμοποίησης των εισροών βοηθούν στην εξήγη

ση της παρατηρούμενης μεταβλητότητας του πραγματικού ΑΕΠ με πολύ μικρότερη 

απαίτηση (κατά 21% στη συγκεκριμένη περίπτωση) από τεχνολογικά σοκ, που να 

παράγουν την ίδια μεταβολή.

Η πιο γνωστή χρήση του βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού είναι η 
μελέτη της επενδυτικής συμπεριφοράς. Εμπειρικές μελέτες σε πολλές χώρες έχουν 
δείξει ότι ο δείκτης αυτός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που 
προσδιορίζουν τις μελλοντικές επιχειρηματικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και 
εγκαταστάσεις.

Έρευνες πάνω στο κόστος παραγωγής, στο επίπεδο τιμών και κερδών 
χρησιμοποιούν επίσης τις μετρήσεις του βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού και 
αυτό συμβαίνει κυρίως σε περιόδους έντονων πληθωριστικών πιέσεων. Αυξημένα 
ποσοστά στη χρησιμοποίηση των πόρων στις βιομηχανίες, ιδίως αν είναι μονάδες 
παραγωγής πρώτων υλών, οδηγούν σε αύξηση του κόστους και εν συνεχεία του 

επιπέδου των τιμών (Μ. Hertzberg, A. Jacobs, J. Trevathan, 1974: 47). Τέλος η 
ανάλυση των κερδών στη βιομηχανία έχει απλοποιηθεί με τη βοήθεια του δείκτη που 
εξετάζουμε, μια και τα κέρδη εξαρτώνται από το κόστος παραγωγής, και αυτό με τη 

σειρά του από το πόσο χρησιμοποιείται το κεφάλαιο και η εργασία.
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Επισημαίνουμε ότι ο ΒΧΠΔ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια 

αυτών που χειρίζονται την οικονομική πολιτική. Αν π.χ. μια οικονομία κινείται σε 

μεγέθη κάτω των δυνατοτήτων της, τότε μια επεκτατική πολιτική θα ήταν πολύ 

αποτελεσματική στην αύξηση του επιπέδου της απασχόλησης και του προϊόντος. 

Αντίθετα αν κινείται στα όρια των δυνατοτήτων της, τότε μια επεκτατική πολιτική θα 

οδηγήσει σε υψηλό πληθωρισμό με μηδαμινά αποτελέσματα στην απασχόληση και 

το προϊόν (Ρ. Tsaliki and L. Tsoulfidis, 1993: 127).

Όπως είδαμε προηγουμένως υπάρχουν πολλές δυσκολίες στον ορισμό και στη 

μέτρηση του δυνητικού προϊόντος και εν συνεχεία στο επίπεδο του βαθμού στον 

οποίο χρησιμοποιείται το δυναμικό της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα να έχουμε 

υποκειμενικές εκτιμήσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η μορφή και οι διακυ

μάνσεις του που προσδιορίζουν σε ποιο σημείο των επιχειρηματικών κύκλων βρί

σκεται η οικονομία σε μια δεδομένη στιγμή.

2. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

2α. Η σχέση και η κριτική

Συχνά ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού (Β.Χ.Π.Δ.) 

χρησιμοποιείται στις συζητήσεις για το προσδοκώμενο ύψος του πληθωρισμού. Η 

σχέση όμως αυτή δεν είναι ούτε ευρέως αποδεκτή ούτε γενικώς κατανοητή. Πολλοί 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι η στενή σχέση του ΒΧΠΔ και του πληθωρισμού έχει 

καταρρεύσει λόγω των τεχνολογικών αλλαγών, του αυξανόμενου διεθνούς εμπορίου 

καθώς και της μετατόπισης του εργατικού δυναμικού από τη βιομηχανία στο τομέα 

των υπηρεσιών. Αυτοί που ασκούν κριτική στην άποψη ότι ο ΒΧΠΔ είναι δείκτης του 

μελλοντικού πληθωρισμού στηρίζονται στο γεγονός ότι έχουν υπάρξει κάποιες 

περίοδοι στις οποίες η θετική συσχέτιση που προϋπήρχε σταμάτησε να υφίσταται. Ο 

Peter Υοο (1995: 15-25) υποστηρίζει και αποδεικνύει εμπειρικά ότι η δυνατότητα 

πρόβλεψης του ΒΧΠΔ είναι αδύναμη όσο αναφορά το πληθωρισμό και ότι μόνο 

παρελθούσες τιμές του πληθωρισμού δίνουν την δυνατότητα της ικανής πρόβλεψης. 

Όμως η κριτική αυτή είναι απλοϊκή διότι ακριβώς δεν υπάρχει μια απλοϊκή σχέση 

μεταξύ του ΒΧΠΔ και του συνολικού πληθωρισμού. Πολλά πληθωριστικά επεισόδια 

μπορεί να είναι αποτέλεσμα αιφνίδιων διαταραχών στη συνολική προσφορά (supply 

shocks) ή αποτέλεσμα εξωτερικών επιδράσεων (τιμή εισαγόμενων προϊόντων). Μόνο
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περίπλοκα μοντέλα μπορούν να λάβουν υπόψη τους όλες αυτές τνς πολυπλοκότητες. 

Στο εμπειρικό πεδίο έχει παρατηρηθεί ότι σε πολυμεταβλητά συστήματα χρονοσειρών 

ο ΒΧΠΔ βρίσκεται ανάμεσα στους πιο σημαντικούς δείκτες του μελλοντικού 

πληθωρισμού. Ο Cecchetti (1995) χρησιμοποιεί το ΒΧΠΔ σε ένα μοντέλο πρόβλεψης 

του πληθωρισμού για το επόμενο έτος μαζί με τέσσερις ακόμα μεταβλητές. Ο Gordon 

(1989,1994) επίσης βρίσκει με ανάλογα μοντέλα ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ 

σχετίζεται πιο στενά με το ΒΧΠΔ παρά με το ρυθμό της ανεργίας. Ανάλογα συμπερά

σματα εξάγονται από παρόμοια έρευνα για τη Γερμανία (W. Franz and R. Gordon, 

1993). Όμως τα αποτελέσματα είναι μερικές φορές αντιφατικά όπως στην εργασία του 

Cecchetti όπου η εισαγωγή του ΒΧΠΔ στη συνάρτηση πρόβλεψης προσθέτει σημαντι

κές πληροφορίες στις προσδοκίες για το πληθωρισμό πριν το 1982 αλλά όχι μετά 

(Κ. Emery, Chih-Ping Chang, 1997: 16). Συνήθως, όταν εισάγεται ο ΒΧΠΔ σε ένα 

πολυμεταβλητό μοντέλο πρόβλεψης του πληθωρισμού, το αποτέλεσμα είναι να έχου

με μείωση στο τυπικό σφάλμα του μοντέλου. Το πλεονέκτημα του δείκτη αυτού σε 

σχέση με άλλους δείκτες των πληθωριστικών πιέσεων, όπως η ανεργία, είναι η 

σταθερότητα που δείχνει στο χρόνο. Αυτό φάνηκε έντονα στις ΗΠΑ μετά το 1974 

όπου η συμπεριφορά του ΒΧΠΔ στους επιχειρηματικούς κύκλους συνέχισε να είναι η 

ίδια όπως σε προηγούμενες περιόδους, σε αντίθεση με την ανεργία που είχε πιο 

έντονες μεταβολές σε σχέση με αυτές του ΒΧΠΔ (L. Batler, 1977: 46).

Η προβλεπτική ικανότητα του ΒΧΠΔ στη βιομηχανία1 για το πληθωρισμό 

οφείλεται στο ότι ο ΒΧΠΔ είναι ενδεικτικός της κατάστασης της συνολικής ζήτησης 

στους επιχειρηματικούς κύκλους. Διακυμάνσεις στη ζήτηση για αγαθά επηρεάζουν τις 

διακυμάνσεις στη παραγωγή. Όταν αυξάνεται η συνολική ζήτηση στην οικονομία, 

αυξάνεται το ποσοστό χρησιμοποίησης του δυναμικού της βιομηχανίας ούτως ώστε 

να επιτευχθεί η ποσότητα παραγωγής που ανταποκρίνεται στη μεταβολή της ζήτησης. 

Όμως αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη ποσότητα πρώτων υλών. Η αύξηση της ζήτησης 

για πρώτες ύλες πέρα από κάποιο όριο θα αυξήσει το κόστος τους άρα και την τιμή 

τους με αποτέλεσμα τη μεταβολή προς τα πάνω των τιμών των τελικών αγαθών. 

Επισημαίνουμε ότι η εγχώρια ζήτηση είναι αυτή που σε τελική ανάλυση καθορίζει το 

επίπεδο πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι μια μέτρια αύξηση της εγχώριας ζήτησης με 

ταυτόχρονη αύξηση των εξαγωγών θα επιτρέψει στις βιομηχανίες να επεκτείνουν τη 

παραγωγή τους χωρίς τη ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού στην περίπτωση που 

υπάρχει υποχρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας (A. C. Gamer, 1988: 3).

1 Ο ΒΧΠΔ έχει νόημα μόνο στο βιομηχανικό τομέα και όχι στο τομέα παροχής υπηρεσιών. Η ζήτηση για βιομη 
χανικά αγαθά επηρεάζει την πορεία της οικονομίας, ενώ η ζήτηση για υπηρεσίες συμβάλλει ελάχιστα στις διακυ 
μάνσεις των οικονομικών κύκλων.
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Μπορούμε να διαπιστώσουμε με ένα παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο ο υψηλός 

και αυξανόμενος ΒΧΠΔ σε μια μονάδα παραγωγής οδηγεί σε αύξηση της τιμής των 

προϊόντων της. Αν επανεξετάσουμε το διάγραμμα στο σχήμα 1 και θέσουμε ως C το 

επίπεδο παραγωγής που αντιστοιχεί στο ελάχιστο μέσο κόστος (σημείο Α) και ως Κ 

το μέγιστο δυνατό επίπεδο παραγωγής, τότε μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις (σχήμα 2: C. Corrado, J. Mattey, 1997: 162 ).

Έστω ότι βρισκόμαστε σε μία τελείως ανταγωνιστική αγορά όπου τιμή=ορι- 

ακό κόστος (P=MC). Αν ορίσουμε τη μέγιστη δυναμικότητα της βιομηχανίας στο 

επίπεδο παραγωγής Κ, τότε είναι φανερό ότι αυξήσεις στη ζήτηση που οδηγούν σε 

αυξήσεις στη παραγωγή θα έχουν σαν αποτέλεσμα αύξηση των τιμών, ιδίως όταν η 

παραγωγή ξεπερνά το σημείο όπου ελαχιστοποιείται το μέσο κόστος (AC) και 

πλησιάζει το σημείο Κ. Και επειδή η κλίση της καμπύλης του οριακού κόστους 

γίνεται πιο έντονη όσο αυξάνεται ο ΒΧΠΔ (λόγω της αύξησης της παραγωγής), αυτό 

μας δείχνει ότι επίπεδο τιμών και ΒΧΠΔ συσχετίζονται θετικά. Φυσικά το 

παράδειγμα αυτό είναι ιδιαίτερα απλοϊκό μια και δεν καταφέρνει να απομονώσει την 

επίδραση που ασκεί ο ΒΧΠΔ στα διάφορα συστατικά στοιχεία του οριακού κόστους.

10



2β. Η σχέση του ΒΧΠΔ και του Πληθωρισμού στην Οικονομική Θεωρία

Υψηλά ποσοστά του ΒΧΠΔ ισοδυναμούν με συνθήκες έλλειψης πόρων που 

ξεσπούν σε πληθωριστικές πιέσεις. Η θεωρία που το υποστηρίζει δεν έχει πλήρως 

αναπτυχθεί, όμως φαίνεται να έχει στενή συνάφεια με την παραδοσιακή κεϋνσιανή 

θεωρία (Μ. G. Finn, 1995: 2). Στο διάγραμμα 3 έχουμε: Ρ= γενικό επίπεδο τιμών,

Υ=συνολικό πραγματικό προϊόν, Υ =πραγματικό προϊόν σε συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης, Υ = δυνητική παραγωγή. Φυσικά ϋ=καμπύλη συνολικής ζήτησης , 

8=καμπύλη συνολικής προσφοράς.

Το σημείο όπου έχουμε τομή των καμπύλών ζήτησης και προσφοράς (D,S) 

είναι το σημείο που δίνει τα επίπεδα ισορροπίας της ποσότητας του παραγόμενου 

προϊόντος και της τιμής (Υ , Pj) σύμφωνα με την κεϋνσιανή θεωρία. Αλλαγές στη 

συνολική ζήτηση έχουν σαν αποτέλεσμα την παρέκκλιση του παραγόμενου προϊό- 

ντος από το επίπεδο Υ . Όταν βρίσκεται η παραγωγή σε ένα επίπεδο Υ| -όπου

Υ,<Υ*_ τότε οι πόροι της βιομηχανίας (κεφάλαιο, εργασία) δεν απασχολούνται 

πλήρως ενώ αντίθετα στο σημείο Υ2 (Υ2>Υ*) οι πόροι απασχολούνται υπέρ-πλήρως. 

Η καμπύλη συνολικής προσφοράς είναι μη-γραμμική που σημαίνει, ότι η σχέση 

τιμής - προϊόντος εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση των πόρων της οικονομίας. 

Βραχυχρόνια δηλαδή τα επίπεδα Υ και Υ δεν μεταβάλλονται λόγω των 

τεχνολογικών αλλαγών, της αύξησης του αποθέματος κεφαλαίου ή της αύξησης του 

εργατικού δυναμικού.
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Στο επίπεδο παραγωγής Υ j η υποαπασχόληση των πόρων σημαίνει ότι οι επι

χειρήσεις μπορούν να έχουν όσο κεφάλαιο ή εργασία επιθυμούν με σταθερό κόστος 

χρησιμοποίησης εισροών. Σ'αυτή τη περίπτωση οι επιχειρήσεις επιθυμούν να προμη

θεύσουν την αγορά με οποιαδήποτε ποσότητα παραγωγής ζητείται (D|) στο υπάρχον 

επίπεδο τιμών (Ρι ). Μία αύξηση της ζήτησης λοιπόν οδηγεί σε αύξηση της παραγω

γής με μικρή ή και καμία επίπτωση στο πληθωρισμό. Όταν όμως η παραγωγή φτάσει 

σε σημείο μεγαλύτερο του επιπέδου ισορροπίας Υ* (Υ2 ), τότε οι υπερωρίες κεφα

λαίου και εργασίας οδηγούν σε αύξηση του κόστους χρησιμοποίησής τους. Η μεγάλη 

ζήτηση (D2) λοιπόν ικανοποιείται με την αύξηση του κόστους να μεταφέρεται στη

τελική τιμή του προϊόντος (Ρ2), άρα και στους καταναλωτές. Μάλιστα, όσο η παρα-
c

γωγή τείνει στο δυνητικό προϊόν (Υ ) η υπεραπασχόληση των παραγωγικών εισρο

ών γίνεται με επιταχυνόμενο ρυθμό, πράγμα το οποίο αντανακλάται στην αύξηση 

του πληθωρισμού.

Η απομόνωση των κεντρικών χαρακτηριστικών της θεωρίας προκαλεί κριτική 

και εύλογα ερωτήματα. Η έννοια του δυνητικού προϊόντος βασίζεται στην αδυναμία 

της γρήγορης επέκτασης του εργατικού δυναμικού, του αποθέματος κεφαλαίου και 

της τεχνολογικής γνώσης. Όμως η εργασία είναι ελαστική ακόμα και τη βραχυ

χρόνια περίοδο. Επίσης νέες επενδύσεις μπορούν γρήγορα να αυξήσουν το απόθεμα 

κεφαλαίου, ιδίως όταν αφορούν νέες τεχνολογίες οι οποίες οδηγούν ταχύτατα σε 

αποτελεσματικότερες τεχνικές παραγωγής. Η Mary Finn (1995: 9-13) χρησιμοποίησε 

ένα μοντέλο πρόβλεψης του πληθωρισμού με τη βοήθεια τριών χρονικών 

υστερήσεών του και μιας του ΒΧΠΔ (ut_j ).

nt = a0 + a, ΠΜ + a2 nt_2 + a3 nt_3 + puM + et

Επίσης χρησιμοποιεί ένα ανάλογο μοντέλο όπου στη θέση του ΒΧΠΔ βρίσκεται το 

ΑΕΠ (yt).

nt = a0 + a, ΠΜ + a2nt_2 + a3 nt_3 + βγΜ + vt

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ΒΧΠΔ και το ΑΕΠ έχουν ουσιαστική προβλεπτική 

ικανότητα για τις πληθωριστικές πιέσεις. Όταν όμως χρησιμοποίησε μία εξίσωση 

εισάγοντας και τις δύο μεταβλητές, το τυπικό σφάλμα ήταν μικρότερο, με το ΒΧΠΔ 

όμως να μην είναι πια σημαντικός στη πρόβλεψη του πληθωρισμού. Αυτό οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι η εμπειρική σχέση μεταξύ ΒΧΠΔ και πληθωρισμού υπάρχει 

μόνο λόγω της υψηλής συσχέτισής του με το ΑΕΠ.
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Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μελέτη που αναπτύχθηκε 

προηγουμένως επιχειρεί να εξηγήσει την περίπλοκη σχέση του ΒΧΠΔ και του πλη

θωρισμού με βάση την κεϋνσιανή θεωρία. Όμως η θεωρία αυτή αδυνατεί να εξηγή

σει την αντίθετη πορεία των δύο μεταβλητών σε κάποιες (μικρές) χρονικές περιόδους 

στις οποίες υπήρξαν συμβάντα σχετικά με διαταραχές στη συνολική προσφορά.

Για την εξάλειψη των προβλημάτων αυτών αναζητείται μια θεωρία η οποία 

ενσωματώνει τόσο τις διαταράξεις της συνολικής ζήτησης όσο και της συνολικής 

προσφοράς. Η νέα αυτή θεωρία στηρίζεται στη νεοκλασική ανάλυση που δίνει έμφα

ση στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στη τεχνολογία, όπως και στη ποσότητα του 

χρήματος που προσφέρεται, ως τα κύρια αίτια των κυκλικών διακυμάνσεων της πα

ραγωγής, της κατανάλωσης, των επενδύσεων, της εργασίας και άλλων μεταβλητών.

Η πετρελαϊκή κρίση (1973-74) είχε ως αποτέλεσμα οι ενεργειακές τιμές να 

αυξάνονται ραγδαία και έτσι η χρησιμοποίηση της ενέργειας να κοστίζει περισσότε

ρο. Αυτό οδήγησε σε μείωση της εισροής της ενέργειας στη παραγωγή και επειδή η 

χρησιμοποίηση κεφαλαίου απαιτεί ενέργεια, υπήρξε μείωση του ΒΧΠΔ. Η μείωση

των παραγωγικών εισροών και η συνεπακόλουθη μείωση της παραγωγής με σταθερή
·\

τη ζήτηση οδήγησε σε πληθωριστικές πιέσεις . Άρα, διαταραχές στις τιμές ενέργειας 

προκάλεσαν για ένα μικρό διάστημα αφενός μείωση της προσφοράς προϊόντος και 

αφετέρου αντίθετες πορείες του ΒΧΠΔ και του πληθωρισμού. Το ίδιο μπορεί να 

συμβεί με εξωγενείς μεταβολές στην ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην 

οικονομία: Η αύξηση τού πληθωρισμού (λόγω μιας αύξησης της προσφοράς χρήμα

τος) θα ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το μελλοντικό πληθωρισμό, με αποτέλε

σμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας της εργασίας και εν συνεχεία του ίδιου του 

εργατικού δυναμικού, άρα και της οριακής παραγωγικότητας της εργασίας που 

συνεπάγεται μείωση του ΒΧΠΔ (Μ. G. Finn, 1996: 67-69).

Αν υποθέσουμε όμως ότι οι αλλαγές στη προσφορά χρήματος είναι 

ενδογενείς, μία ανάλογη αύξηση μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα σε τεχνολογι

κές ανακαλύψεις και βελτιώσεις δημιουργώντας μ’αυτόν τον τρόπο ένα μηχανισμό, 

όπου πληθωρισμός και ΒΧΠΔ κινούνται μαζί (οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν άμεση 

επίδραση στη παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής και δίνουν κίνητρο για 

την εντατικότερη χρήση τους). Το λογικό αποτέλεσμα, που είναι η αύξηση της 

προσφερόμενης ποσότητας προϊόντος, είναι ένα αποτελεσματικό όπλο στην αναχαί

τιση του πληθωρισμού. Όμως, όταν η αύξηση στην προσφορά χρήματος είναι 2

2 Σε διάφορες συζητήσεις είναι πολύ κοινό οι ομιλητές να αναφέρονται στις μεταβολές των ενεργειακών τιμών ως 
διαταραχές ταυτόσημες με αυτές στη τεχνολογία. Οι μεταβολές αυτές είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τις 
διακυμάνσεις της οικονομίας (Μ. Finn, 1991: 3 - 28)
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μεγάλη, τότε αυτή είναι η κύρια δύναμη που τροφοδοτεί το πληθωρισμό. Άρα, τεχνο

λογικές διαταραχές δημιουργούν θετική συνδιακύμανση πληθωρισμού και ΒΧΠΔ.

Λόγω της επιτυχίας της νεοκλασικής θεωρίας στην εξήγηση αυτής της 

σχέσης θα ήταν ενδιαφέρουσα η χρησιμοποίησή της ως βάσης για επιπλέον εμπειρι

κή διερεύνηση. Δουλεύοντας, δηλαδή, με πολυμεταβλητά εμπειρικά μοντέλα που εν

σωματώνουν (εκτός του ΒΧΠΔ) και τεχνολογικές μεταβολές, ενεργειακές τιμές και 

αλλαγές στη ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί, μπορούμε να εξηγήσουμε καλύτε

ρα την ιστορική πορεία του πληθωρισμού. (Μ. G. Finn, 1996: 84).

2γ. Ο ΒΧΠΔ του Μη-Επιταχυντικού Πληθωρισμού

Από τότε που ο Phillips (1958) ανέπτυξε τη σχέση μεταξύ μεταβολής μισθών 

(πληθωρισμού) και ανεργίας οι οικονομολόγοι έχουν αφιερώσει σημαντική 

προσπάθεια στην περαιτέρω μελέτη της σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. 

Πολλοί εστιάζουν την έρευνα τους στη σχέση του ποσοστού ανεργίας και του 

«φυσικού ποσοστού ανεργίας» δηλαδή εκείνου του επιπέδου ανεργίας όπου ο πλη

θωρισμός είναι σχετικά σταθερός (NonAccelerating Inflation Rate of Unemployment 

- NAIRU). Με την ίδια λογική πολλοί αναλυτές χρησιμοποιούν το ΒΧΠΔ και μια 

εκτιμημένη τιμή ισορροπίας του (NonAccelerating Inflation Rate of Capacity 

Utilization - NAIRCU), έτσι ώστε, όταν η οικονομία κινείται σε υψηλότερα επίπεδα 

από αυτή, να υπάρχει αύξηση του πληθωρισμού.

Ο Gamer (1994: 5-6) δίνει ξεχωριστή σημασία στην ομοιότητα των 

αναλύσεων που χρησιμοποιούν την έννοια του NAIRU και αυτών που 

χρησιμοποιούν την έννοια του ΒΧΠΔ. Προσπαθώντας να δείξει αυτή την ομοιότητα 

αντικαθιστά το βαθμό ανεργίας με το ΒΧΠΔ σε ένα υπόδειγμα αυξανόμενων 

προσδοκιών με καμπύλες Phillips. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4, η καμπύλη 

Phillips δείχνει για ένα δεδομένο επίπεδο προσδοκώμενου πληθωρισμού την 

αρνητική σχέση μεταξύ επιπέδου πληθωρισμού και ανεργίας. Ο φυσικός ρυθμός 

ανεργίας είναι το επίπεδο ανεργίας στο οποίο ο τρέχων πληθωρισμός ισούται με το 

προσδοκώμενο. Ομοίως, μετά την αντικατάσταση ο φυσικός ρυθμός χρησιμοποίησης 

του δυναμικού θα είναι το επίπεδο του ΒΧΠΔ στο οποίο ο τρέχων πληθωρισμός θα 

ισούται με το προσδοκώμενο (Κ. Emery and Chih-Ping Chang, 1997: 15).

H Rose McElhattan (1978) πρότεινε την ύπαρξη ενός σταθερού ποσοστού 
πλήρους χρησιμοποίησης του δυναμικού στη βιομηχανία το οποίο θα είναι σύμφωνο 
την αρχή του «φυσικού ποσοστού ανεργίας3».

3 Σύμφωνα μ’ αυτή την αρχή, υπάρχει μόνο ένα σημείο πλήρους απασχόλησης προς το οποίο η οικονομία κινείται 
στο χρόνο.
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ΊΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Σχήμα 4

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΧΠΔ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Έχει παρατηρηθεί ότι προσπάθειες να διατηρηθεί ο ΒΧΠΔ πάνω από τη τιμή ισορρο

πίας σχετίζονται με σταθερά αυξανόμενο πληθωρισμό. Η Rose McElhattan (1978: 

22-24) ξεκινά από μία εξίσωση που αντιστοιχεί σε μια τροποποιημένη καμπύλη 

Phillips:

IRt = a12 a21 IRm + (aI2 a23 - a13)Tt - a12 h(u - ue) + f(cu-cue)

Παρατηρούμε το ρυθμό του πληθωρισμού στο χρόνο t να εξαρτάται από τον πληθω

ρισμό της προηγούμενης περιόδου (IR,.,), την τάση παραγωγικότητας της εργασίας
4

Tt και τη διαφορά της ανεργίας (u) και του ΒΧΠΔ (cu) από τις τιμές ισορροπίας τους.
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Καταλήγει στη μορφή :

CIRt = a(cut - cue)

Όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μεταβολή του πληθωρισμού με μια χρονική 

υστέρηση (IRt - IRt_i ). Είναι φανερό ότι, αν ο τρέχων ΒΧΠΔ είναι μεγαλύτερος από 

την τιμή ισορροπίας cue, ο ρυθμός πληθωρισμού θα αυξάνεται σταθερά κάθε περίοδο 

κατά ένα ποσοστό «α» για κάθε ποσοστιαία μονάδα που ο ΒΧΠΔ θα ξεπερνά τη τιμή 

ισορροπίας.

CIRt = a(cut - cue) <=> CIRt = - acue + acut

Θέτει acue = k ενσωματώνοντας την τιμή ισορροπίας στο σταθερό όρο :

CIRt = - k + acut

Παίρνοντας μία εκτίμηση για το α μπορούμε να εκτιμήσουμε την τιμή ισορροπίας 

του ΒΧΠΔ.

cue = k/ ά

Η ιδέα είναι ότι σε συνθήκες ισορροπίας θα έχουμε: CIRt=0, επομένως για CIRt=0 θα 

έχουμε cut = cue. Ύστερα από την εισαγωγή ψευδομεταβλητών για τις περιόδους 

ασυνήθιστων συμπεριφορών των τιμών, τα αποτελέσματα της οικονομετρικής 

ανάλυσης για τις ΗΠΑ είναι τα εξής: Για κάθε ποσοστιαία μονάδα υπέρβασης του 

81,9% της χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού θα υπάρχει αύξηση 

πληθωρισμού κατά 0,12%4. Η σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και του ΒΧΠΔ για 

την περίπτωση της οικονομίας των ΗΠΑ είναι ως εξής:

IRt = 0,12(cut -81,9) + IRM

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στο Σχήμα 5 η κάθετη γραμμή δείχνει την έλλειψη μακροχρόνιας σταθερής σχέσης 

μεταξύ του ρυθμού πληθωρισμού και του ΒΧΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή 

που η Οικονομία μετακινηθεί από το σημείο ισορροπίας (cue ) και κάνει το κύκλο 

της, όταν θα επιστρέφει πάλι στο σημείο αυτό, ο πληθωρισμός θα διαφέρει από την 

αρχική του τιμή. Η γραμμή SS’ απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του ΒΧΠΔ και του πλη-

4 Η Rose Me Elhattan συνειδητοποίησε ότι δεν έχει τόση σημασία να γνωρίζουν οι διοικούντες το μέσο όρο του
ποσοστού της τιμής ισορροπίας, όταν υπάρχει αβεβαιότητα που συνδέεται μ’ αυτό το ποσοστό. Εκτίμησε λοιπόν
το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το NAIRCU στο [79,6 - 83,5]%

16



ΙΣΜΟΣ

θωρισμού. Καθώς θα αλλάζει η σχέση αυτή, η γραμμή SS’ θα ακολουθεί μία 

διαφορετική πορεία. Στο Σχήμα 5 όπως φαίνεται διέρχεται από το σημείο α στο 

οποίο ο πληθωρισμός του τρέχοντος έτους ισούται με του προηγούμενου. Μία 

αύξηση του ΒΧΠΔ πάνω από τη τιμή ισορροπίας cue θα έχει ως αποτέλεσμα να 

ακολουθήσει η γραμμή SS’ μια πορεία κυκλική με φορά αντίθετη των δεικτών του 

ρολογιού5. Αρχικά λοιπόν ακολουθείται η πορεία προς το σημείο b όπου 

παρατηρείται υψηλός πληθωρισμός. Αν ο ΒΧΠΔ μειωθεί πάλι και φτάσει τη τιμή 

ισορροπίας, αυτό θα συνδεθεί με ακόμα μεγαλύτερο πληθωρισμό (πορεία από το b 

στο c). Αυτό συμβαίνει διότι, όταν ΒΧΠΔ>οιιε (σημείο b), ο αυξανόμενος 

πληθωρισμός αντανακλάται στις προσδοκίες της επόμενης περιόδου. Για να μειωθεί 

ο πληθωρισμός, θα πρέπει ο ΒΧΠΔ να πέσει κάτω από τη τιμή ισορροπίας (όπως 

συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια της ύφεσης στην οικονομία), ώστε να 

δημιουργήσει προσδοκίες για χαμηλότερο πληθωρισμό την επόμενη περίοδο. Έτσι 

εξηγείται η πορεία από το σημείο c στο d (όπου ΒΧΠΔ < cue) και από εκεί πάλι 

στο α.

Συμπερασματικά, λοιπόν, η Rose McElhattan (1978) παρατηρεί ότι η οικονο

μική πολιτική οδηγεί σε σταθερότητα όταν δεν επιτρέπει αύξηση της παραγωγής 

πέρα από τις μακροχρόνιες δυνατότητές της οικονομίας. Έτσι, ένα σταθερό ποσοστό 

πληθωρισμού μπορεί να διατηρηθεί με το κεφάλαιο και την εργασία στην πλήρη 

χρησιμοποίησή τους.

5 Αυτή η συμπεριφορά είναι ανάλογη με τη σχέση πληθωρισμού /ανεργίας, όπου αυξημένες προσδοκίες για τον
πληθωρισμό έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της καμπύλης, που εκφράζει τη σχέση τους στο χρόνο.
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Ας θεωρήσουμε τώρα ότι σε μια οικονομία παρουσιάζονται διαταραχές στη 

συνολική προσφορά, οι οποίες εμφανίζονται π.χ. με τη μορφή απότομων αλλαγών 

στην τιμή του εισαγόμενου πετρελαίου. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτές οι 

εξωγενείς μεταβολές σε ενεργειακές τιμές επηρεάζουν την τιμή ισορροπίας του 

ΒΧΠΔ. Η Rose McElhattan στη διερεύνησή της για τις ΗΠΑ εισήγαγε αυτές τις 

διαταραχές στη τυπική συσχέτιση μεταξύ πληθωρισμού και υπερβάλλουσας ζήτησης 

(R. McElhattan, 1984: 46-50). Το αποτέλεσμα ήταν η τιμή ισορροπίας του ΒΧΠΔ να 

παραμείνει σταθερή στο χρόνο και έτσι να μετατρέπεται σε μια αξιόπιστη σταθερά. 

Όμως οι αμφισβητήσεις παρέμειναν καθώς υπήρξαν περίοδοι (στη δεκαετία του 1990 

στις ΗΠΑ) που αυξήσεις του ΒΧΠΔ πάνω από τη τιμή ισορροπίας (NAIRCU) 

συνοδεύονταν από σταθερό πληθωρισμό. Αυτό σύμφωνα με αναλυτές μπορεί να 

συμβαίνει για διάφορους λόγους (Κ. Emery, Chih-Ping Chang, 1997: 14-15):

• Η παγκοσμιοποίηση της εργασίας και της αγοράς κεφαλαίου να έχει 

μειώσει τη σημασία του εγχώριου ΒΧΠΔ.

• Αυξήσεις στη παραγωγικότητα της οικονομίας που δεν έχουν μετρηθεί 

οδηγούν σε αύξηση της δυνητικής ανάπτυξης της οικονομίας μιας χώρας.

• Λάθη στην εκτίμηση του ΒΧΠΔ.

Ο Tatom (1979: 165-168) έδωσε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση στο 

θέμα του «φυσικού βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού». Δημιούργησε ένα 

μοντέλο στο οποίο αλλαγές του ΒΧΠΔ εμφανίζονται ως αποτέλεσμα μεταβολών στη 

ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία :

dcut= a[cue - cut_! ] + b{mt- Et_i [mt]}

Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μεταβολή του ΒΧΠΔ. To mt είναι το τρέχων επίπε

δο προσφοράς χρήματος και Et_! [mt] είναι η πρόβλεψη της προηγούμενης περιόδου 

για τη μεταβολή της προσφοράς χρήματος τη τρέχουσα περίοδο. Βλέπουμε ότι ο 

ΒΧΠΔ προσαρμόζεται στη τιμή ισορροπίας (cue) με μία υστέρηση (cut_i) και απο

κλίνει από αυτή ως αποτέλεσμα της μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας 

χρήματος. Στο υπόδειγμα αυτό μόνο το χρήμα δημιουργεί πληθωρισμό. Δεν υπάρχει 

διαρθρωτική σύνδεση μεταξύ του ΒΧΠΔ και του πληθωρισμού και η τιμή ισορροπί

ας επιτυγχάνεται μόνο σε περιπτώσεις απουσίας νομισματικών διαταραχών.
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2γ. Η Σχέση του ΒΧΠΔ και του Πληθωρισμού σε Καταστάσεις Αβεβαιότητας

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε τις μεταβολές στη χρησιμοποίηση των 

παραγωγικών συντελεστών λόγω της ύπαρξης αβεβαιότητας στην οικονομία. Ο 

Joseph Bisignano (1978: 6-14)) εστίασε το ενδιαφέρον του στο ρόλο που παίζει ο 

πληθωρισμός στον καθορισμό της ζήτησης εργασίας και κεφαλαίου στη βιομηχανία, 

ειδικά όταν οι μεταβολές των τιμών είναι μη-αναμενόμενες. Για την ανάλυση των 

παραπάνω θεωρεί την ύπαρξη δύο μεγεθών για το μη-προσδοκώμενο πληθωρισμό ο 

οποίος «λαμβάνεται» από (1) λάθη προβλέψεων του δείκτη τιμών χονδρεμπορίου για 

έξι μήνες στο μέλλον και από (2) τη σχετική αστάθεια του επιπέδου τιμών, που 

μετριέται με τη διακύμανση του ρυθμού αλλαγών στις τιμές των κεφαλαιακών 

αγαθών. Ενσωματώνει αυτά τα μεγέθη σε ένα υπόδειγμα ζήτησης για δύο 

μεταβλητές αποθέματος (stock variables) που είναι το κεφάλαιο και η εργασία και 

για δύο μεταβλητές ροής (flow variables) όπως ο βαθμός χρησιμοποίησης κεφαλαια

κού δυναμικού και ο μέσος όρος εργατοωρών εβδομαδιαίως. Τα αποτελέσματα είναι 

τα εξής: Ο μη-προσδοκώμενος πληθωρισμός τείνει να μειώσει τη ζήτηση για 

επενδυτικά αγαθά στη βιομηχανία και να αυξήσει τη ζήτηση για εργασία και το 

βαθμό χρησιμοποίησης τού κεφαλαίου. Τα αβέβαια αυτά αποτελέσματα υποδηλώ

νουν ότι ο μη-προοδοκώμενος πληθωρισμός αυξάνει τη ζήτηση των συντελεστών 

παραγωγής και το βαθμό χρησιμοποιήσεώς τους. Βέβαια τέτοιου είδους πληθωριστι

κές πιέσεις επιβραδύνουν την πορεία των επενδύσεων και έτσι μπορούν να εξηγη

θούν φαινόμενα στασιμότητας στη ζήτηση για επενδύσεις σε περιόδους ύφεσης (στις 

ΗΠΑ μέχρι το 1975).

Γεννιέται εδώ το ερώτημα αν ο μη-προσδοκώμενος πληθωρισμός επηρεάζει 

τη ζήτηση για εργασία με διαφορετικό τρόπο από τη ζήτηση για κεφάλαιο. Η πρό- 

σθέτη αβεβαιότητα που δημιουργεί όσον αφορά στις μελλοντικές τιμές των προϊό

ντων της επιχείρησης, την κατευθύνει στο να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το μελ

λοντικό κόστος από τα λάθη των προβλέψεων με την εντονότερη χρησιμοποίηση 

του μεταβλητού συντελεστή «εργασία» σε σχέση με τον σταθερό συντελεστή «κεφά

λαιο». Η επιχείρηση που αποστρέφεται τον κίνδυνο και αντιμετωπίζει αβεβαιότητα 

όσον αφορά την πραγματική αξία των μελλοντικών εισοδημάτων, θα προσπαθήσει 

να ελαχιστοποιήσει τις επενδύσεις, που είναι λιγότερο αντιστρέψιμες στο μέλλον, 

όπως είναι οι μακροχρόνιες επενδύσεις σε εξοπλισμό. Άρα ο μη-αναμενόμενος πλη

θωρισμός προκαλεί αλλαγές στη ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές με το να 

εισάγει την υποκατάσταση κεφαλαίου με εργασία.
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3. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3α. Η σχέση

Η ανάλυση της παραγωγής και των επενδύσεων από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1960 έχει μεταβάλει το ενδιαφέρον της προς την κατεύθυνση της εξέτασης της 

ζήτησης των υπηρεσιών του κεφαλαίου και όχι του αποθέματος κεφαλαίου. Η μετα

βλητή κλειδί που προσδιορίζει τη ροή των υπηρεσιών είναι ο βαθμός χρησιμοποίη

σης ενός δεδομένου αποθέματος κεφαλαίου. Αυξομειώσεις του τελευταίου είναι εφι

κτές με τη μεταβολή του χρόνου και της έντασης χρησιμοποιήσεως του. Το αποτέ

λεσμα τη διαφοροποίησης του βαθμού χρησιμοποιήσεως του κεφαλαίου είναι η με

ταβολή του βαθμού της φυσικής απόσβεσής του. Το θέμα αυτό δεν είχε τύχει ιδιαί

τερης προσοχής στη βιβλιογραφία, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένη η σταθε

ρότητα της απόσβεσης, άρα και του βαθμού χρησιμοποίησης (Ρ. Taubman, Μ. 

Wilkinson, 1970: 209). Μόνο ο Keynes έκανε σημαντική προσπάθεια στην ανάλυση 

του προβλήματος εισάγοντας την έννοια της «δαπάνης χρησιμοποιήσεως» (user 

cost).

Η μελέτη των προβλημάτων των επενδυτικών αποφάσεων συνδέεται άμεσα 

με το βαθμό στον οποίο χρησιμοποιείται το παραγωγικό δυναμικό. Μία αύξησή του, 

όπως εξετάστηκε προηγουμένως, οδηγεί σε αύξηση του κόστους χρησιμοποίησης 

που επηρεάζει τα κέρδη άρα έχει αποτέλεσμα και στις επενδύσεις και τη παραγωγι

κότητα της μονάδας. Στην απλή θεωρία του επιταχυντή, μεταβολές στο ύψος των ε

πενδύσεων αποτελούν γραμμική συνάρτηση των μεταβολών στο ύψος των 

πωλήσεων, το οποίο όμως δεν ευσταθεί, διότι δεν λαμβάνεται υπόψη το πλεόνασμα 

δυναμικότητας της επιχείρησης το οποίο οφείλεται στην υπερβάλλουσα χρησιμοποί

ηση του κεφαλαίου. Οι επένδυση είναι μία εισροή που περιλαμβάνει το κίνδυνο του 

μακροχρόνιου κόστους και δεν προσαρμόζεται στις αλλαγές της ζήτησης, διότι αυτές 

είναι προσωρινές. Άρα, η εισαγωγή της έννοιας των «μόνιμων πωλήσεων» είναι 

απαραίτητο στοιχείο για την ανάλυση των επενδύσεων. Μία μεταβολή όμως του 

τρέχοντος επιπέδου των πωλήσεων δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση 

αντίδραση των επενδύσεων, καθώς μεσολαβεί ένα διάστημα ανάμεσα στην 

επενδυτική απόφαση και την εγκατάσταση του νέου κεφαλαίου. Λόγω της 

υστέρησης αυτής είναι φανερό ότι σε περιόδους άνθησης της οικονομίας η 

συσσώρευση επικερδών επενδυτικών σχεδίων αποτελούν μια μορφή «άμυνας» της 

οικονομίας σε ενδεχόμενες διαταραχές (C. L. Schultze 1963: 293-295). Μπορούμε 

λοιπόν να πούμε ότι αλλαγές στο βαθμό χρησιμοποίησης του κεφαλαιακού
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δυναμικού επηρεάζουν το ύψος των επενδύσεων μέσα από ένα σύστημα χρονικών 

υστερήσεων.

Σε άρθρο των Greenwood, Hercowitz και Huffman (1988: 402) γίνεται 

αναψορά σε μοντέλα επιχειρηματικών κύκλων που αναπτύχθηκαν από τους 

Kydland και Prescott (1982) όπως και από τους Long και Plosser (1983) όπου οι 

οικονομικοί κύκλοι είναι αποτέλεσμα των εξωγενών κλονισμών στην παραγωγή. Η 

κατανάλωση και οι επενδύσεις αντιδρούν θετικά σε τέτοιες διακυμάνσεις του 

προϊόντος και η αναμενόμενη συσσώρευση κεφαλαίου εξασφαλίζει τη «διάρκεια». 

Σε αντίθεση με αυτό το μηχανισμό, όπου αλλαγές στο παραγόμενο προϊόν έχουν 

επιπτώσεις στο ύψος των επενδύσεων, αν υιοθετηθεί η θεωρία του Keynes (1936), οι 

διακυμάνσεις στην οριακή παραγωγικότητα των επενδύσεων είναι αυτές που 

προκαλούν αλλαγές στη ποσότητα που παράγεται. Αν οι διακυμάνσεις αυτές 

ενσωματωθούν σε ένα νεοκλασικό μοντέλο (Greenwood, Hercowitz and Huffman, 

1988: 402-404) όπου ο ΒΧΠΔ είναι ενδογενής μεταβλητή, τότε ένα θετικό «σοκ» 

στην οριακή παραγωγικότητα των επενδύσεων θα δώσει το έναυσμα για το 

σχηματισμό «νέου» κεφαλαίου και την εντονότερη χρησιμοποίηση του «παλαιού». 

Τα «σοκ» παίρνουν τη μορφή τεχνολογικών αλλαγών που επιδρούν στην 

παραγωγικότητα μόνο νέων κεφαλαιακών αγαθών, πράγμα το οποίο είναι πιο 

ρεαλιστικό, λόγω του χρονικού περιθωρίου που χρειάζεται, ώστε η νέα τεχνολογία 

να επιδράσει ουσιαστικά.

Το οικονομικό περιβάλλον

Υποθέτουμε μία τέλεια ανταγωνιστική κλειστή οικονομία, ο πληθυσμός της 

οποίας αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ιδανικών νοικοκυριών και ιδανικών 

επιχειρήσεων. Το συνολικό προϊόν δίδεται από την ακόλουθη συνάρτηση παραγωγής 

που διαφέρει από το νεοκλασικό πρότυπο μόνο στο συνυπολογισμό του βαθμού 

χρησιμοποιήσεως του κεφαλαίου (u,).

Y=F(kt, ut, lt)

kt=TO απόθεμα κεφαλαίου στην αρχή της περιόδου t 

1ι=η εργασία ως εισροή τη περίοδο t.

Η μεταβλητή Ut αντανακλά την ένταση χρησιμοποίησης του κεφαλαίου. Η απόφαση 

για τη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου εμπεριέχει την έννοια της «δαπάνης χρησιμο

ποίησης» του Keynes. Υψηλότερος ΒΧΠΔ προκαλεί γρηγορότερη απόσβεση κεφα

λαίου, είτε λόγω φθοράς είτε λόγω της μείωσης των ωρών που αφιερώνονται στη
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συντήρηση. Αυτό το αποτέλεσμα διαμορφώνεται στην εξέλιξη του αποθέματος 

κεφαλαίου ως εξής:

kt+i kt[l-5(ut)] + it(l+8t)

όπου 5(ut) η συνάρτηση απόσβεσης κεφαλαίου και ε( ο τεχνολογικός παράγοντας. 

Βλέπουμε ότι η συνεισφορά των ακαθάριστων επενδύσεων (it) στη παραγωγική δυ

ναμικότητα το χρόνο t+Ι εξαρτάται από το τεχνολογικό παράγοντα. Η παραγωγικό

τητα του ήδη εγκατεστημένου κεφαλαίου kt δεν επηρεάζεται άμεσα από τις νέες 

τεχνολογίες.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν ότι ο μεταβαλλόμενος ΒΧΠΔ 

μπορεί να είναι ουσιώδης στην κατανόηση των επιχειρηματικών κύκλων, διότι μας 

παρέχει μία δίοδο, μέσω της οποίας τα διάφορα επενδυτικά «σοκ» μπορούν να 

επηρεάσουν τη παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής.

3β. Αλλαγές στη Τεχνολογία

Η δυναμικότητα μιας επιχείρησης είναι ο δείκτης της μέγιστης ποσότητας προϊόντος 

που μπορεί να παράγει. Η αύξηση αυτής της δυναμικότητας είναι απίθανο να 

ορίζεται αποκλειστικά από την αύξηση του αποθέματος σταθερού κεφαλαίου. 

Στατιστικές αναλύσεις έχουν δείξει βέβαια ότι η συμβολή της μεταβολής της ποσό

τητας του κεφαλαίου μπορεί να είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση και κατ’ ε

πέκταση για την οικονομία, όμως τα στοιχεία για τις επενδύσεις δεν μπορούν από 

μόνα τους να δώσουν πολλές πληροφορίες για τις τρέχουσες εξελίξεις στο δυναμικό 

των επιχειρήσεων (C. Steindel, 1995: 1-4). Αυτό προκύπτει από τη διάκριση μεταξύ 

εγκατεστημένου κεφαλαίου και επενδυτικής δαπάνης. Έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και 

σημαντικές αυξήσεις σε επενδυτικές δαπάνες είναι απίθανο να φέρουν σημαντικές 

αλλαγές βραχυχρόνια στη παραγωγική δύναμη του υπάρχοντος κεφαλαίου. Όμως, 

ανεξαρτήτως των επιχειρημάτων εναντίων του ρόλου των επενδύσεων στη δυναμική 

των επιχειρήσεων θα πρέπει να τονιστεί ότι διαφορετικοί τύποι επενδύσεων 

σχετίζονται με διαφορετικά αποτελέσματα. Επενδύσεις σε κεφάλαιο υψηλής 

τεχνολογίας μπορεί να σχετίζονται με εκπληκτικά αυξημένη δυναμικότητα για τις 

επιχειρήσεις διότι τέτοιου είδους επενδύσεις συνδέονται και με άλλες βελτιώσεις σε 

βασική παραγωγική τεχνολογία πέρα από τα αναμενόμενα άμεσα οφέλη του «νέου» 

κεφαλαίου.

Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί ότι μια αλλαγή στη σύνθεση των επενδυτικών δα

πανών μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο στη ταχεία ανάπτυξη της δυναμικότη
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τας της οικονομίας από μια γενική αύξησή τους, που είναι απίθανο να οδηγήσει σε 

δραματικές αλλαγές.

Το ερέθισμα για να προχωρήσουμε σε μια οικονομία που επενδύει στην 

πληροφορία της τεχνολογίας έχει αποτυπωθεί στο βιομηχανικό τομέα των ανεπτυγ

μένων χωρών. Μια τέτοια μορφή οικονομίας δεν υποτιμά τη μακροοικονομική 

χρησι- μότητα του ΒΧΠΔ. Τα βιομηχανικά προϊόντα που είναι αποτέλεσμα των νέων 

τεχνο- λογιών αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των κεφαλαιακών δαπανών των 

επιχειρή- σεων και έχουν συμβάλει σημαντικά στην ώθηση της τελικής ζήτησης. Το 

ερώτημα που παραμένει σχετικά με την αξιοπιστία του ΒΧΠΔ σε σχέση με τις νέες 

τεχνολογί- ες είναι το κατά πόσο η αύξηση της παραγωγικότητας από την εφαρμογή 

τους έχει επαρκώς κερδιθεί, ώστε να παραμένει ένας σημαντικός μακροοικονομικός 

δείκτης.

Πιθανόν στο μέλλον η υιοθέτηση ευαίσθητων τεχνικών στη βιομηχανία να 

έχει σαν αποτέλεσμα η συνάρτηση κόστους του παραγωγού να μην είναι τόσο 

ευαίσθητη στις αλλαγές της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος. Ανεξαρτήτως 

αυτών, όμως, οι εμπειρικές έρευνες δείχνουν ότι η χρησιμότητα του ΒΧΠΔ ως 

μακροοικονομικού δείκτη είναι σημαντική ακόμα και ύστερα από την εφαρμογή νέας 

τεχνολογίας στη βιομηχανία που «αναδιοργανώνει» τη παραγωγή.

4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ

Τριακόσιες βιομηχανικές επιχειρήσεις συμμετέχουν κάθε μήνα σε μια 

δημοσκόπηση που πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Οικονομι

κών Ερευνών. Σκοπός του είναι να καταγράψει τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη 

δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε ότι αφορά τη παραγωγή, τις πωλή- 

σεις και την ανταγωνιστικότητα. Οι απαντήσεις που δίδονται από τις επιχειρήσεις 

συνθέτουν τον Βαθμό Χρησιμοποίησης Παραγωγικού Δυναμικού και το δείκτη Επι

χειρηματικών Προσδοκιών. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν την εικόνα της 

Βιομηχανίας με ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που συνθέτουν τα απολογιστικά 

οικονομικά και στατιστικά στοιχεία.

Αν και οι σχετικοί δείκτες, είναι δυναμικά εργαλεία αποτύπωσης της 

τρέχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο για τη κατάρτιση οικονομικής 

πολιτικής όσο για και για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, παραμένουν στο 

περιθώριο της οικονομικής ζωής του τόπου και μένουν άγνωστοι όχι μόνο στο ευρύ 

κοινό, αλλά και σε αρκετούς από τους ανθρώπους που παρακολουθούν την εξέλιξη 

των μεγεθών της οικονομικής δραστηριότητας.
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Η ελληνική οικονομική πραγματικότητα δηλαδή επιφυλάσσει στους δείκτες 

μια αντιμετώπιση που είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι συμβαίνει όχι μόνο σε 

ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο στις αναπτυγμένες οικονομίες, με απο

κορύφωμα, βεβαίως, τις αντιδράσεις τις αμερικανικής αγοράς στις διακυμάνσεις 

ανάλογων δεικτών οικονομικής συγκυρίας. Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τη δια

κύμανση τέτοιων δεικτών είναι οριακό και δεν λαμβάνεται υπόψη στην προσπάθεια 

να ερμηνευτούν ή και να προβλεφθούν οικονομικά φαινόμενα. Ανάλογη είναι η 

αντιμετώπιση των δεικτών αυτών από τη πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ελλιπή οργάνωση συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων. Πέρα 

από το πρόβλημα αξιοπιστίας που αφορά τη μεθοδολογία εξαγωγής τους, το οποίο 

όμως είναι κοινό σε όλες τις χώρες, η αντιμετώπιση των δεικτών αυτών έχει να κάνει 

με τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1955-1998

Εισαγωγή

Στο πρώτο μέρος της εμπειρικής εργασίας χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της 

συνολοκλήρωσης για τον έλεγχο της ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ του 

ΒΧΓΤΔ και του πληθωρισμού στην Ελλάδα την περίοδο 1955-1998 και επίσης 

ερευνούμε την αντίστοιχη σχέση για το ΒΧΠΔ και τις επενδύσεις την περίοδο 1960- 

1998. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας του Johansen σε 

διμεταβλητούς ελέγχους1. Στο δεύτερο μέρος, με βάση τη θεωρία που πρώτη 

ανέπτυξε η McElhattan, εκτιμούμε την τιμή ισορροπίας του ΒΧΠΔ έτσι, ώστε, αν η 

οικονομία κινείται σε υψηλότερα επίπεδα, να έχουμε επιτάχυνση του πληθωρισμού.

α) Στατιστικά στοιχεία και ακολουθούμενη μέθοδος.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν: τις ποσοστιαίες 

μεταβολές του πληθωρισμού στην Ελλάδα την περίοδο 1955-1998 (ΕΣΥΕ), τις 

επενδύσεις στην Μεταποίηση σε σταθερές τιμές 1970 τη περίοδο 1960-1995 

(ΕΣΥΕ, εκατομμύρια δρχ), το σύνολο των επενδύσεων και τις ιδιωτικές επενδύσεις 

στην Ελλάδα τη περίοδο 1960-1998 σε εκατομμύρια δρχ και σε σταθερές τιμές 1995 

(ΟΟΣΑ) καθώς και το βαθμό χρησιμοποίησης παραγωγικού δυναμικού στη 

Βιομηχανία τη περίοδο 1955-1998. Ο ΒΧΠΔ βασίζεται στη μέθοδο κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (Foss 1963) και είναι εκφρασμένος σε ποσοστά. Οι επενδύσεις 

είναι εκφρασμένες σε χρηματικές μονάδες και γι’αυτό χρησιμοποιούμε λογαριθμική 

τους μορφή για να είναι εφικτή η οικονομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο 

Σχήμα 1 παρατίθενται τα γραφήματα όλων των ανωτέρω μεταβλητών2.

Πριν από τη διαδικασία ελέγχου για την ύπαρξη συνολοκλήρωσης μεταξύ 

των μεταβλητών, πρέπει να γίνει και έλεγχος, για να δούμε αν είναι ολοκληρώσιμες 

πρώτης τάξης 1(1). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο έλεγχος Augmented 

Dickey-Fuller στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές των μεταβλητών. Αρχικά 

ελέγχεται η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα, με μηδενική υπόθεση ότι οι δεί-

Το οικονομετρικό πρόγραμμα μέσω του οποίου γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι είναι το EViews 3.1
2 Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μεταβλητές στο Παράρτημα σελ 56.
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κτες έχουν στοχαστική τάση έναντι της εναλλακτικής ότι κυμαίνονται γύρω από μία 

γραμμική τάση. Έστω ότι όλες οι μεταβλητές εκφράζονται με το χ. Σχηματίζουμε 

την εξίσωση:

Θέτουμε ως μέγιστο αριθμό υστερήσεων (Κ) την κυβική ρίζα του συνόλου των 

παρατηρήσεων της εκάστοτε περιόδου, προκειμένου να αντιπαρέλθουμε το πρόβλη

μα του μικρού αριθμού των παρατηρήσεων, όπως επίσης και το ότι δίδονται σε 

ετήσια βάση. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με την επιλογή του μέγιστου 

αριθμού χρονικών υστερήσεων που πρέπει να επιλεγεί. Στη παρούσα εργασία η 

επιλογή γίνεται με βάση το άρθρο των Said και Dickey (1984: 600) που προτείνουν 

έναν αριθμό χρονικών υστερήσεων όχι μεγαλύτερο από την κυβική ρίζα του συνό

λου των παρατηρήσεων. Από τα γραφήματα που παρατίθενται στο Σχήμα 1 είναι 

φανερό ότι καμία μεταβλητή δεν παρουσιάζει μία σταθερή τάση για τις περιόδους 

που εξετάζονται, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συμπεριλάβουμε τη γραμμική τάση 

(ait). Κάνοντας απλή παλινδρόμηση για κάθε αριθμό χρονικών υστερήσεων (i), 

επιλέγουμε το συγκεκριμένο αριθμό υστερήσεων που μας υποδεικνύουν τα Akaike 

Information Criterion (AIC) και Schwartz Bayesian Criterion (SBC) και θα είναι 

αυτός για τον οποίον τα AIC, SBC έχουν τη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση 

διαφωνίας των δύο κριτηρίων επιλέγουμε αυτό που εξαλείφει το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων ή (σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόβλημα 

αυτοσυσχέτισης) αυτό για το οποίο παίρνουμε τη χαμηλότερη τιμή της στατιστικής 

Ljung-Box. Αφού γίνει η παραπάνω διεργασία, προχωρούμε στον έλεγχο για την 

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Ο έλεγχος αυτός αφορά το συντελεστή (γ) της χι.ι στη 

παλινδρόμηση (1). Η μηδενική υπόθεση είναι ότι ο συντελεστής αυτός είναι 

στατιστικά μη-σημαντικός την οποία αν αποδεχτούμε, τότε δεν μπορούμε να 

απορρίψουμε την υπόθεση ότι η μεταβλητή χ έχει μία μοναδιαία ρίζα. Το 

οικονομετρικό πακέτο EViews δίνει αυτόματα την t-στατιστική τού συντελεστή γ 

(ADFstatistic) και τις κριτικές τιμές MacKinnon για τρία επίπεδα σημαντικότητας 

(1%, 5%, 10%). Σε περίπτωση που η t-στατιστική του συντελεστή γ είναι μικρότερη 

(σε απόλυτη τιμή) από την κριτική τιμή MacKinnon, τότε δεχόμαστε τη μηδενική 

υπόθεση για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας.

Την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούμε και για τον έλεγχο 

περισσοτέρων από μία μοναδιαίων ριζών. Η εξίσωση που χρησιμοποιούμε για να 

δούμε αν και οι πρώτες διαφορές της μεταβλητής χ έχουν μία μοναδιαία ρίζα 

(δηλαδή ότι η μεταβλητή χ είναι ολοκληρώσιμη δεύτερης τάξης) είναι η εξής:

κ
(1)
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ΣΧΗΜΑ 2. Πρώτες διαφορές του ΒΧΠΔ, Πληθωρισμού, Επενδύσεων
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(2)
κ

Δ2& = a0 + α 11 + γΔχι_, + j Δ2^. j + ε.

Τα γραφήματα του Σχήματος 2 υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει γραμμική τάση 

οπότε η παρουσία της (ait) στην εξίσωση 2 είναι περιττή καθώς οι καμπύλες των 

πρώτων διαφορών των μεταβλητών δεν παρουσιάζουν κάποια τάση. Η διαδικασία 

για την επιλογή των χρονικών υστερήσεων και για τον έλεγχο για τη στασιμότητα 

είναι η ίδια που περιγράψαμε προηγουμένως.

Αφού εξακριβώσουμε ότι οι υπο έλεγχο μεταβλητές είναι ολοκληρώσιμες 

ίδιας τάξης, στη συνέχεια ελέγχουμε για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ 

τους με τη διμεταβλητή μέθοδο συνολοκλήρωσης του Johansen. Η μέθοδος αυτή 

είναι απλώς μία γενίκευση των ελέγχων στασιμότητας Dickey-Fuller (W. Enders, 

1995: 386). Έτσι έχουμε:

Όπως είδαμε προηγουμένως η στασιμότητα στους ελέγχους Dickey-Fuller 

ελέγχεται μέσω του συντελεστή γ=(αι-1). Αν τώρα έχουμε η μεταβλητές οι σχέσεις 

(3), (4) γράφονται ως εξής:

όπου χ,, ε, είναι (n X 1) διανύσματα

Α, = μία (η X η) μήτρα παραμέτρων 

I = μία (n X π) μοναδιαία μήτρα.

Ο βαθμός της μήτρας π = (ΑρΙ) καθορίζει τον αριθμό των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης. Αν συμπεριληφθεί στο σύστημα και μία (n x 1) μήτρα 

σταθερών όρων Αο καθώς και χρονικές υστερήσεις των εξαρτημένων 

μεταβλητών φτάνουμε στη μορφή εξισώσεων που χρησιμοποιούμε για τους 

ελέγχους Augmented Dickey-Fuller:

Xt = αιΧι-ι + ει 

Xt - Xt-i= a,xt., - Xt., + ε, 

Δχι= (a,—1 )Xt_, + ε(

(3)

(4)

ώστε
Xt = Α,Χι-, +et 

Δχι = (Α,-Ι)χμ + ε, 

= π ft., + ει

p-i

Η

P

όπου
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Ο βαθμός της μήτρας π είναι ίσος με τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρω

σης. Σε αναλογία με τη μονομεταβλητή περίπτωση (ADF) αν η μήτρα π αποτελείται 

από στοιχεία που είναι όλα μηδέν έτσι ώστε να έχει μηδενικό βαθμό: rank(n)=0, 

τότε δεν υπάρχει γραμμικός συνδυασμός των ακολουθιών που να είναι στάσιμος, 

διότι οι Δχ^ ακολουθίες είναι στοχαστικές διαδικασίες. Άρα οι μεταβλητές δεν 

συνολοκληρώνονται σε αυτή την περίπτωση. Όταν όμως ο βαθμός της μήτρας π 

είναι ένας πεπερασμένος αριθμός (rank(n)=n) τότε έχουμε ένα συγκλίνον σύστημα 

εξισώσεων διαφορών όπου όλες οι μεταβλητές είναι στάσιμες. Οι τιμή του βαθμού 

της μήτρας π ισούται με τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης.

Εκτιμώντας το σύστημα με τη μέθοδο της μεγίστης πιθανοφάνειας μπορούμε 

να πάρουμε εκτιμήσεις της μήτρας π. Κατά συνέπεια, μπορούμε να προσδιορίσουμε 

τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης ελέγχοντας τη στατιστική 

σημαντικότητα των εκτιμημένων χαρακτηριστικών ριζών της (W. Enders, 1995: 

390 - 391). Αυτό γίνεται με δύο στατιστικές ελέγχου:

η

λ,„« (r) = -T Bn(l4)
/=Μ

λ™Χ(Γ, r+l) = -T 1η(1-Λί+ι)

όπου λί είναι οι εκτιμημένες τιμές των χαρακτηριστικών ριζών (eigenvalues) που 

λαμβάνουμε από το την εκτιμημένη μήτρα π και Τ είναι ο εκάστοτε αριθμός των 

παρατηρήσεων που έχουμε. Η πρώτη στατιστική ελέγχει τη μηδενική υπόθεση της 

μη-συνολοκλήρωσης (αν θέσουμε r=0 ελέγχουμε αν ο αριθμός των διανυσμάτων 

συνολοκλήρωσης είναι μηδέν έναντι μιας γενικής εναλλακτικής). Η δεύτερη στατι

στική ελέγχει τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης (ότι δηλαδή ο αριθμός 

των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης είναι r έναντι της εναλλακτικής ότι είναι r+1). 

Στη παρούσα περίπτωση, επειδή όλοι οι έλεγχοι είναι διμεταβλητοί, το διάνυσμα 

συνολοκλήρωσης σε κάθε έλεγχο δεν μπορεί να ξεπερνά το 1. Αρα η δεύτερη στατι

στική θα είναι λ,^χΟ^).

Όταν εφαρμόζουμε τη μέθοδο Johansen, πρέπει να εξειδικεύσουμε το 

σωστό υπόδειγμα που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς η μέθοδος αυτή είναι πολύ 

ευαίσθητη στον αριθμό των χρονικών υστερήσεων που ορίζονται καθώς και στο αν 

συμπεριλαμβάνεται χρονική τάση στο διάνυσμα συνολοκλήρωσης. Για το πρώτο 

ζήτημα εκτιμούμε ένα σύστημα VAR με τα επίπεδα των μεταβλητών και μετά αφού 

θέσουμε πάλι σαν μέγιστο αριθμό υστερήσεων την κυβική ρίζα των εκάστοτε 

παρατηρήσεων, επιλέγουμε τον αριθμό των υστερήσεων που μας υποδεικνύουν τα
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κριτήρια AIC και SBC (minimum value). Αν μας δώσουν αντιφατικές πληροφορίες, 

ελέγχουμε σε ποιο βαθμό υστερήσεων εξαλείφεται το πρόβλημα της αυτοσυσχέτη- 

σης των καταλοίπων. Για το δεύτερο ζήτημα, αν διαπιστώσουμε κάποια τάση στα 

κατάλοιπα της εκτίμησης με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων, τότε ενσωμα

τώνουμε και τάση στο διάνυσμα συνολοκλήρωσης.

To ΕViews δίνει κατευθείαν τις στατιστικές λΐΓ3ςε και λΓΤ13Χ όπως επίσης και 

τις κριτικές τιμές, σε 5% και 1% επίπεδα σημαντικότητας, με τις οποίες τις 

συγκρίνουμε, οπότε μπορούμε εύκολα να αποφανθούμε σχετικά με την ύπαρξη ή όχι 

συνολοκλήρωσης και τον αριθμό των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης. Αν η 

στατιστική ^race είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή, τότε απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση της μη-συνολοκλήρωσης και δεχόμαστε την εναλλακτική για την 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης και αν η στατιστική λπ™ είναι μικρότερη από την κριτική 

τιμή, τότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για την ύπαρξη ενός διανύσματος 

συνολοκλήρωσης έναντι της εναλλακτικής για την ύπαρξη δύο. Σε περίπτωση που 

συμβούν τα παραπάνω εξετάζουμε τον εκτιμημένο συντελεστή της μακροχρόνιας 

σχέσης και αντλούμε τα ανάλογα συμπεράσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1. Έλεγχος για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας

α) Βαθμός Χρησιμοποίησης Παραγωγικού Δυναμικού

Για να γίνει ο έλεγχος Augmented Dickey-Fuller θα πρέπει να σχηματίσουμε 

την εξίσωση ADF με το κατάλληλο αριθμό υστερήσεων. Θέτουμε ως μέγιστο 

αριθμό υστερήσεων Κ= 4 διότι έχουμε (για το σύνολο της περιόδου) 44 

παρατηρήσεις και V44 «3,53. Τα κριτήρια AIC, SBC για το ΒΧΠΔ στο επίπεδο 

παρατίθενται στο πίνακα 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΧΠΔ (1955-1998, επίπεδο).

i=0 i=l ΐ=2 ί=3 ΐ=4
AIC 6,314 6,230 6,274 6,318 6,308

SBC 6,396 6,352 6,436 6,521 6,552

Για i=l : Qstat = 9,024 <
Χ2ο.οι, Π* = 24,725

Χ2ο.ο5, ιι* =19,675

* Qslal είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ200ι. μ , Χ2ο.<». π είναι οι κριτικές τιμές
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 * 11 παρατηρήσεις.
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Από τις τρείς πρώτες σειρές του πίνακα γίνεται φανερό ότι τα δύο κριτήρια παίρ

νουν τη μικρότερη τιμή για μία χρονική υστέρηση. Η τέταρτη σειρά του πίνακα μάς 

δίνει τον έλεγχο για αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων για ϊ=1 όπου φαίνεται ότι δεν 

τίθεται θέμα αυτοσυσχέτησης αφού η Qstat είναι μικρότερη από τις κριτικές τιμές. 

Οπότε αν συμβολίσουμε το ΒΧΠΔ με CU, η εξίσωση (1) παίρνει τη μορφή:

CUt= ao + yCUt-i + βι ACUt_j + st

To οικονομετρικό πρόγραμμα μας δίνει αυτόματα την ADFstatistic του συντελεστή 

γ (ty) και τις κριτικές τιμές MacKinnon για τρία επίπεδα σημαντικότητας. Εδώ εξε

τάζουμε για δύο: 1% και 5%.

t = 1,905 < 1 %|Crit. Value| = 3,585 και 5%|Crit.Value| = 2,928

Αφού ισχύει η παραπάνω σχέση μπορούμε να πούμε ότι ο ΒΧΠΔ έχει μία μοναδιαία 

ρίζα. Για να διαπιστώσουμε αν έχει και δεύτερη, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία 

για τις πρώτες διαφορές της μεταβλητής. Ο Πίνακας 1' που ακολουθεί δίνει για τις 

πρώτες διαφορές της μεταβλητής (ACU) συγκεντρωτικά: τα κριτήρια επιλογής του 

αριθμού των χρονικών υστερήσεων, τον έλεγχο για αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων, 

τη μορφή που παίρνει η εξίσωση ADF και τον έλεγχο για την ύπαρξη μοναδιαίας 

ρίζας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΒΧΠΔ (1955-1998, πρώτες διαφορές).

i=0 i=l i=2 ί=3 ΐ=4

AIC 6,269 6,313 6,356 6,356 6,337

SBC 6,351 6,435 6,519 6,559 6,583

Για i=0 : Qstat =9,145 < X^o.oi, it* = 24,725 

X2o.o5,u*= 19,675
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαϊ=0 : Εξίσωση ADF: A2CUt=ao+ γΔΟυ^-ι + et

ADFtest ■ t - 4,438 >
Ί

1%| Crit.Value| = 3,585 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5% | Crit. Value] = 2,928

* Qslai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ200ι. μ , X2oos. n είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 ~ 11 παρατηρήσεις.

Βλέπουμε ότι οι πρώτες διαφορές δέν έχουν μοναδιαία ρίζα, πράγμα που σημαίνει 

ότι η μεταβλητή έχει μόνο μία μοναδιαία ρίζα άρα είναι ολοκληρώσιμη πρώτης 

τάξης 1(1). Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν συγκεντρωτικοί πίνακες όλων των 

μεταβλητών της εργασίας για τις υπό εξέταση περιόδους. Σκοπός μας είναι να 

αποδείξουμε ότι όλες οι μεταβλητές είναι ολοκληρώσιμες ίδιας τάξης, ώστε να
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προχωρήσουμε στη συνολοκλήρωση για να διαπιστώσουμε αν υφίσταται 

μακροχρόνια σχέση μεταξύ τους. Σε κάθε πίνακα δίδονται ο αριθμός των εκάστοτε 

παρατηρήσεων (Τ), ο μέγιστος αριθμός των χρονικών υστερήσεων (Κ) και τα 

κριτήρια AIC, SBC που υποδεικνύουν τον αριθμό των υστερήσεων που 

χρησιμοποιούμε παρατίθενται σε γκρι φόντο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΒΧΠΔ (1973-1998, επίπεδο. Τ=26, Κ=3 
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

ί=0 ί=1 ΐ=2 ΐ=3

AIC 5,851 5,927 5,999 6,035

SBC 5,948 6,072 6,193 6,277

Για i=0 : Qstat=6,676< XV 7*- 18,475 , . .
—,----------------------------  Οχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
X 0.05,7* = 14,067

Γιαΐ=0 : Εξίσωση ADF: ACUt=ao+ γΟΛ-ι +ει

ADFtest: (;γ = 0,27<
1% Crit. Value| = 3,707 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤ/ιΣΙΜΗ

5%| Crit. Value| = 2,980 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qsiat είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2οοι,?, X2oos,7 είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 » 7 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2': ΒΧΠΔ (1973-1998,πρώτες διαφορές).Ύ=26, Κ=3, 
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

ΐ=0 ΐ=1 ΐ=2 ΐ=3
AIC 5,854 5,923 5,959 6,025

SBC 5,951 6,068 6,153 6,266

Για i=0 : Qstat= 6,991 < XV, 7* =18,475 

XV. 7* = 14,067
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Για i=0: Εξίσωση ADF: A2CUt = ao + γΔ^ή-ι +

ADF,test ■ = 4,912 >
1% Crit. Value = 3,707

5% Crit. Value = 2,979

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

Qsta, είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χο.οι.7, 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 « 7 παρατηρήσεις.

X ο 05.7 είναι οι κριτικές τιμές της

Όπως φαίνεται από τους πίνακες 2 και 2', ο ΒΧΠΔ είναι μεταβλητή ολοκληρώσιμη 

πρώτης τάξης και τη περίοδο 1973-1998. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για όλες 

τις μεταβλητές. Για τις περιόδους 1960-1998 και 1960-1987 εξετάζουμε το 

λογάριθμο του ΒΧΠΔ, διότι θα εξεταστεί η σχέση του με τις επενδύσεις που είναι 

εκφρασμένες στη λογαριθμική τους μορφή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΧΠΔ (1960-1998, επίπεδο)!Τ=39, Κ=4
Κριτί ρια AIC. SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος γαι μοναδιαία ρίζα

ΐ=0 i=l i=2 ί=3 ΐ=4

AIC -2,523 -2,632 -2,610 -2,560 -2,536

SBC -2,438 -2,505 -2,440 -2,347 -2,280

Για i=l: Qstat =7,482 <
X2o,o.,.o* = 23,209 Πχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
X2o.o5, io* = 18,307

Γιαΐ=1 : ΕξίσωσηΑΌΓ: ACUt=ao + yCUt-i + βιΔΟΛ-ι + ει

ADFtest: t = 3,018 γ

< 1%| Crit. Value = 3,606 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

> 5%| Crit. Value = 2,938 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qslat είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και X οοι. ιο, X aos, ιο είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1 %, 5% για Τ/4 » 10 παρατηρήσεις.

Όπως φαίνεται τη περίοδο 1960-98 ο ΒΧΠΔ έχει μία μοναδιαία ρίζα μόνο σε 

επίπεδο σημαντικότητας 1% .

ΠΙΝΑΚΑΣ 3': ΒΧΠΔ (1960-1998, πρώτες διαφορές).Τ=39, Κ=4

i=0 i=l i=2 ΐ=3 ΐ=4

AIC -2,458 -2,422 -2,371 -2,342 -2,352

SBC -2,373 -2,294 -2,201 -2,129 -2,096

Για ΐ—0 : Qstat - 8,865 < Χ2ο.οι, ίο* — 23,209 Όχι Αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Για ί=0 : ΕξίσωσηADF: A2CUt = ao + γΟΔΙή-ι + ε{

ADF test · ι = 4,110 > |Crit. Value] =3,606 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qstal είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και X οοι. ιο, είναι η κριτική τιμή της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1% για Τ/4 ~ 10 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΧΠΔ (1960-1987, επίπεδο).Τ=28, Κ=3,
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

i=0 i=l i=2 ΐ=3

AIC -2,322 -2,399 -2,364 -2,293

SBC -2,227 -2,256 -2,174 -2,055

Για ΐ=1 : Qstat= 6,679< X20.01,7* =18,475 
X\o5,7* =14,067

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαϊ=1 : ΕξίσωσηΑϋΡ: ACUt= ao+ yCUt-i + PiACUt.i + ε{

ADFtest ■ ty = 2,628 <
1% | Crit. Value] = 3,685 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑιΣΙΜΗ

5%| Crit. Value] = 2,971 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qsiai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2ο.οι,7, Χ2ο.ο5,7 είναι οι κριτικές τιμές της
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 « 7 παρατηρήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4': ΒΧΠΔ (1960-1987,πρώτες διαφορές).Ύ=28, Κ=3,
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγγος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

ΐ=0 ΐ=1 ί=2 ΐ=3
AIC -2,226 -2,173 -2,103 -2,041

SBC -2,131 -2,130 -1,913 -1,803

Για i=0 : Qstat= 5,918<
Χ2ο.ο., 7* =18,475 Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
Χ2ο.ο5, ?* =14,067

Για ϊ=0 : Εξίσωση ADF: A2CUt= ap + γΔΘΙΛ-ι + ει

ADFtest: = 3,454
< 1% Crit. Value] = 3,685 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

>5% Crit. Value] =2,970 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qsiat είναι Γζστατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2οοι.7, Χ2οο5.? είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1 %, 5% για Τ/4 ~ 7 παρατηρήσεις.

Βλέπουμε ότι ο ΒΧΠΔ τη περίοδο 1960-1987 είναι μεταβλητή ολοκληρώσιμη 

πρώτης τάξης μόνο στο 5% επίπεδο σημαντικότητας. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι 

οι έλεγχοι για την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης θα γίνουν μόνο στο επίπεδο 

σημαντικότητας στο οποίο και οι δύο μεταβλητές είναι ολοκληρώσιμες πρώτης 

τάξης 1(1).

β) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (στις εξισώσεις συμβολίζεται με Inf)

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (1955-1998, επίπεδο).Ί=ΑΑ, Κ=4

i=0 i=l i=2 ΐ=3 ΐ=4
AIC 5,789 5,829 5,834 5,879 5,872

SBC 5,870 5,951 5,996 6,082 6,116

Για i=0: Qstat =5,767 <
X20.01.U* = 24,725 

X2o.o5,n*= 19,675
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαΐ=0: ΕξίσωσηADF: AInft=ao+ γΐηή.ι + ε(

ADFtest '· [ = 1,795 < 
γ

1% Crit. Value] = 3,585 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5%| Crit. Value| = 2,928

* Qstai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ20οι. 11 , X2oos, ιι είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας I %, 5% για Τ/4 * 11 παρατηρήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5': ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (1955-1998, πρώτες διαφορές).Τ=44, Κ=4

i=0 i=l i=2 ΐ=3 ΐ=4
AIC 5,863 5,836 5,880 5,855 5,865

SBC 5,944 5,957 6,042 6,057 6,111

Για i=l: Qstai =4,059 <
X20.01,11* = 24,725 

XW it* =19,675
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαί=1 : ΕξίσωσηΑϋΓ: A2Inft= ao+ γΔΙηίήι + β]Δ2Ιηή-ι + st

ADFtest: [ - 6,134 > γ

1%| Crit.Value| = 3,585 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5%| Crit. Value] = 2,928

* Qstai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2οοι. n , X2o.os. π είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 * 11 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ(1973-1998, επίπεδο).Ύ=26, Κ=3,
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

ΐ=0 i=l i=2 i=3
AIC 6,031 6,005 6,079 6,153

SBC 6,128 6,151 6,273 6,396

Για i=l: Qstat = 1,605 <
Χ20.01,7* =18,475

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
X2oos.7*= 14,067

Γιαϊ=1 : ΕξίσωσηADF: AInft=ao+ γ nft.] + β, ΔΙηή.ι + Et

ADFtest: = 1,462 <
1%| Crit. Value| = 3,685 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤ/ιΣΙΜΗ

5%| Crit. Value] = 2,970 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qstai είναι Π,στατιστική Ljimg-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2οοι, 7, X2oos, 7 είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 * 7 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6': ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (1973-1998,πρώτες διαφορές).Ύ=26, Κ=3,

i=0 i=l i=2 ΐ=3
AIC 6,257 6,255 6,321 6,372

SBC 6,354 6,400 6,514 6,614

Για i=l : Qstat= 6,991< X2o.oi, 7* =18,475 

X2o.o5, 7* =14,067
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαϊ=1 : ΕξίσωσηΑϋΡ: A2Inft=ao+ γΔΙηήη + βιΔ2Ιηή.ι + 8t

ADFtest · ty = 4,335 >
1%| Crit. Value] = 3,707 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5% | Crit. Value] = 2,979

Qsla, είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και X οοι,?, X2oos,7 εν 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 * 7 παρατηρήσεις.

είναι οι κριτικές τιμές της
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γ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΟΣΑ, στις εξισώσεις είναι εκφρασμένο ως In)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1960-1998, επίπεδο).Τ=39, Κ=4

i=0 i=l i=2 ί=3 ΐ=4

AIC -2,054 -2,025 -2,024 -1,985 -1,895

SBC -1,968 -1,895 -1,849 -1,763 -1,626

Για i=0: Qstat= 11,368 < X20.01,10* = 23,209 
X2o.o5, io* =18,307

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαϊ=0: ΕξίσωσηADF: AInt= ap + γΙπι_ι + ε(

ADFtest: t = 2,626 <1
1% Crit. Value] = 3,611 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5%| Crit. Value| = 2,940

* Qsiai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ200ι. ιο, X2oos. ίο είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 ~ 10 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7':ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1960-1998, πρώτες διαφορές).Τ=39, Κ=4

i=0 i=l i=2 ί=3 ΐ=4

AIC -1,918 -1,872 -1,791 -1,807 -1,777

SBC -1,831 -1,740 -1,613 -1,583 -1,505

Για i=0: Qstat = 9,998 <
X mi, .o* = 23,209 

x2o.os, 10*= 18,307
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαΐ=0 : Εξίσωση ADF: AInt=ao+ YAInt.i + 8t

ADFtest: t = 4,597 >1
1%| Crit. Value| = 3,617 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5% | Crit. Value| = 2,942

* Qsiat είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και X‘0.oi. ιο, Χ"ο.ο5. ιο είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1 %, 5% για Τ/4 » 10 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (1960-1987, επίπεδο).Τ=28, Κ=3, 
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

i=0 i=l i=2 i=3
A1C -1,862 -1,787 -1,764 -1,715

SBC -1,766 -1,642 -1,568 -1,469

Για i=0 : Qstat — 7,978<
X mi, 7* =18,475 
X M5,7*= 14,067

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Για ΐ=0 : Εξίσωση ADF: AInt=ao+ ylnt-i + 8t

ADFtest ty = 2,770 <
1% | Crit. Value] = 3,696 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤ4ιΣΙΜΗ

5%| Crit. Value| = 2,975 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qsiat είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2οοι. ?, X2oos. 7 είναι οι κριτικές τιμές της
κατανομής X" σε επίπεδο σημαντικότητας 1 %, 5% για Τ/4 » 7 παρατηρήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8': ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (1960-1987,πρώτες διαφορές).Ύ=2$, Κ=3, 
Κριτήρια AIC. SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση· Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

i=0 i=l i=2 ΐ=3
AIC -1,611 -1,518 -1,405 -1,436
SBC -1,514 -1,372 -1,208 -1,189

Για i=0 : Qstat = 8,549<
Χ2ο.οι,7* =18,475 
X2o.o5, 7* =14,067

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Για ΐ=0 : ΕξίσωσηΑΟΕ: Δ Int= ao+ γΔΙιη.ι +

ADFtest : = 3,842 >
1%| Crit. Value] = 3,707

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5% | Crit. Value] = 2,979

* Qsiat είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ20.οι.7, X2o.os. ? είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 * 7 παρατηρήσεις.

δ) ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΟΣΑ, στις εξισώσεις είναι εκφρασμένο ως ΡΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (1960-1998, επίπεδο).Ύ=39, Κ=4

i=0 i=l i=2 ί=3 ί=4

AIC -1,888 -1,905 -1,889 -1,859 -1,779
SBC -1,802 -1,775 -1,713 -1,637 -1,510

Για i=0: Qstat = 10,679 < X2o.oi, to* = 23,209 
X2o.o5, to* =18,307

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαΐ=0: ΕξίσωσηΑϋΡ: APIt=ao+ yPIt-i + ει

ADFtest · t = 2,830 < y
1%| Crit. Value| = 3,611 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5%| Crit. Value] = 2,940

* Qsut είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ20.0ι. ιο, X2oos. ίο είναι οι κριτικές τιμές 
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 a 10 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9': ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (1960-1998, πρώτες διαφορές).Τ=39, Κ=4

i=0 i=l i=2 ΐ=3 ΐ=4
AIC -1,747 -1,708 -1,623 -1,682 -1,641

SBC -1,661 -1,576 -1,445 -1,457 -1,368

Για i=0: Qstat = 7,570 <
X20.01,10* = 23,209 
X2o.o5, io* = 18,307

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαΐ=0 : ΕξίσωσηADF: A2PIt = ao+ γΔΡΚι + ει

ADFtest · t = 4,362 > y

1%] Crit. Value| = 3,617 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5%| Crit. Value| = 2,942

* Qsla, είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2οοι. ίο, X2oos, ιο είναι οι κριτικές τιμές
της κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 a 10 παρατηρήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (1960-1987, επίπεδο).Τ=2%, Κ=3,
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

i=0 i=l i=2 ΐ=3
AIC -1,683 -1,657 -1,611 -1,564

SBC -1,587 -1,512 -1,416 -1,318

Για i=0:Qstat=6,357< X-W 7* =18,475 

X2o.o5, 7* =14,067
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαϊ=0 : Εξίσωση ADF: APIt=ao+ γΡή-ι + et

ADF test · ty = 2,828 <
1%| Crit. Value| = 3,696 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤ/ιΣΙΜΗ

5% | Crit. Value| = 2,975 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qstai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2ο.οι.7, Χ2οο5.7 είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 ~ 7 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10': ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (1960-1987,πρώτες διαφορές).Ύ=2%, Κ=3,
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για ιοναδιαία ρίζα

i=0 i=l i=2 ΐ=3

AIC -1,434 -1,351 -1,230 -1,304

SBC -1,337 -1,205 -1,033 -1,057

Για i=0 : Qstat = 6,443< XV 7*= 18,475 
X\o5,7* =14,067

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Για ΐ=0 : Εξίσωση ADF: A2PIt= ao + γΔΡΙ(.ι + st

ADFtest: ^ = 3,715 >
1%| Crit. Value| = 3,707

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΝ1Η

5% | Crit. Value| = 2,979 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qsiat είναι π στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ'ο.οι.7, Χ"οο5.7 είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 « 7 παρατηρήσεις.

ε) .ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΕΣΥΕ, εκφρασμένο ως Im)

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (1960-1995, επίπεδο).Τ=36, Κ=4

ί=0 i=l ΐ=2 ΐ=3 ΐ=4
AIC -1,708 -1,823 -1,753 -1,666 -1,672

SBC -1,620 -1,690 -1,574 -1,439 -1,397

Για i=l: Qstat= 10,307 <
Χ2ο.οι, 9* = 21,666 
X2o.os, 9* =16,919

Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

Γιαϊ=1 : ΕξίσωσηΑϋΓ: AImt=ao+ γΐηΐι-ι + PiAImt_i + et

1% Crit. Value = 3,622

5% Crit. Value = 2,940
ADF,test = 2,491 <

ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qstai είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ2ο.οι.·>, Χ2ο.ο5.5 είναι οι κριτικές τιμές της
κατανομής X" σε επίπεδο σημαντικότητας 1 %, 5% για Τ/4 ~ 9 παρατηρήσεις.

39



ΠΙΝΑΚΑΣ 11ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (1960-1995, πρώτες διαφορές).Τ=36, Κ=4

i=0 i=l i=2 ί=3 ΐ=4

AIC -1,577 -1,617 -1,535 -1,447 -1,772

SBC -1,488 -1,482 -1,354 -1,219 -1,494

Για i=4: Qstat= 3,827 < X20.oi. 9* = 21,666 Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
X"o.o5,9* =16,919

Για ΐ=4 :ΕξίσωσηΑΓ)Γ: Δ2Ιγπ,= a(l + γΔΙπι,.ι + β|Δ2Ιπν, + β2Δ2Ιιτι,.2+ β3Δ2Ιπτ,.3 + β4Δ2ΐΓη[.4 + ε,

ADFtest ί t = 3,158 y

<1%| Crit. Value] = 3,622 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ(μόνο στο 5%)>5% 1 Crit. Value| = 2,944

* Qslat είναι η στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και X 0.οι.9, X o os.s είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 ~ 9 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (1960-1987, επίπεδο).Ύ=28, Κ=3, 
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

i=0 i=l ί=2 ί=3

AIC -1,593 -1,743 -1,674 -1,595

SBC -1,498 -1,599 -1,480 -1,352

Για ϊ=1 : Qstat = 6,028< XV 7* = 18,475 Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων
XV,7*= 14,067

Γιαί=1 : ΕξίσωσηADF: ΔΙττη =ao + γ mt-i + βιΔΙπή-ι + st

ADFtest ■ tY = 2,366 <
1%| Crit. Value| = 3,685 ΕΙΝΑΙ ΜΗ-ΣΤ4ιΣΙΜΗ

5%| Crit. Value) = 2,970 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

* Qsiat είναι τζστατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ200ι.7, X2oos,7 είναι οι κριτικές τιμές της 
κατανομής X2 σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 « 7 παρατηρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12':ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (1960-1987,πρώτες διαφορές).Ύ=28, Κ=3,
Κριτήρια AIC, SBC. Έλεγχος για Αυτοσυσχέτιση. Έλεγχος για μοναδιαία ρίζα

i=0 i=l i=2 ί=3
AIC -1,451 -1,504 -1,427 -1,291

SBC -1,355 -1,358 -1,232 -1,046

Για ΐ=1 : Qstat = 2,128< XV 7* =18,475 

Xio.os.7*= 14,067
Όχι αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων

· 7 Λ
Για ϊ=1 : Εξίσωση A DF: Δ Imt = ao + γΔΙπή.ι + βιΔ Imt.i + st

ADFtest: ty = 3,877 >
1%) Crit. Value) = 3,685

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ5%) Crit. Value =2,970

* Qstai είναι ι^ στατιστική Ljung-Box για έλεγχο Αυτοσυσχέτισης και Χ20.οι. 7, Χ2οο5.7 είναι οι κριτικές τιμές της
κατανομής X" σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, 5% για Τ/4 » 7 παρατηρήσεις.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ

Από τους πίνακες 1 έως 12' διαπιστώνουμε ότι όλες οι μεταβλητές είναι 

ολοκληρώσιμες πρώτης τάξης 1(1) σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και 5% εκτός 

από ελάχιστες περιπτώσεις (ο ΒΧΠΔ τη περίοδο 1960-87 είναι 1(1) μόνο σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% και επίσης ο ΒΧΠΔ 1960-98 μόνο στο 1%). Στο πίνακα 13 που 

ακολουθεί παραθέτουμε τις υπό εξέταση μεταβλητές, όπως επίσης και τις περιόδους 

που εφαρμόζουμε τη διμεταβλητή μέθοδο της συνολοκλήρωσης του Johansen για 

τον έλεγχο μακροχρόνιας σχέσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ζεύγη μεταβλητών και περίοδοι εξέτασης ύπαρξης συνολοκλήρωσης
Α/Α ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΒΧΠΔ
1955 - 1998

1973 - 1998

2 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΒΧΠΔ
1960- 1998

1960- 1987

3 ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΒΧΠΔ
1960- 1998

1960 - 1987

4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΒΧΠΔ
1960- 1995

1960- 1987

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει έλεγχος για την ύπαρξη συνολοκλή

ρωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει, εξετάζεται ο εκτιμημένος συντελεστής μακρο

χρόνιας σχέσης και εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση των μεταβλητών, εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους 

συμβαίνει αυτό. Για να γίνει ο έλεγχος αυτός πρέπει να εξειδικεύσουμε το 

υπόδειγμα ορίζοντας τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων και αιτιολογώντας την 

ύπαρξη τάσης στη συνάρτηση συνολοκλήρωσης. Όπως προαναφέρθηκε η εισαγωγή 

της τάσης δικαιολογείται, όταν υπάρχει τάση στα κατάλοιπα της παλινδρόμησης με 

τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Όπως φαίνεται από τα γραφήματα του 

σχήματος 3, δεν δικαιολογείται εισαγωγή τάσης σε κανένα διμεταβλητό έλεγχο.
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ΣΧΗΜΑ 3. Κατάλοιπα της εκτιμήσεως της μακροχρόνιας σχέσης με τη μέθοδο

των Ελάχιστων Τετραγώνων
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Για την επιλογή των χρονικών υστερήσεων εκτιμούμε ένα υπόδειγμα VAR 

και ακολουθούμε την διαδικασία με τα κριτήρια AIC και SBC που ακολουθήσαμε 

στον έλεγχο για μοναδιαία ρίζα. Σε περίπτωση διαφωνίας των δύο, όμως, επιλέγου

με το SBC ως πιο αξιόπιστο.

1. Πληθωρισμός - ΒΧΠΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Πληθωρισμός - ΒΧΠΔ (1955 - 1998)

2. Σύνολο Επενδύσεων - ΒΧΠΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Σύνολο Επενδύσεων -ΒΧΠΔ (1960-1 998)
ΐ=1 ΐ=2 ΐ=3 ΐ=4

AIC -4,471 -4,419 -4,403 -4,206

SBC -4,199 -4,071 -3,875 -3,496

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Σύνολο Επενδύσεων - ΒΧΠΔ (1960 - 1987)
ί=1 i=2 i=3

AIC -4,117 -3,912 -3,861

SBC -3,925 -3,525 -3,275
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3. Ιδιωτικές Επενδύσεις - ΒΧΠΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Ιδιωτικές Επενδύσεις - ΒΧΠΔ (1960 - 1998)
i=l i=2 i=3 i=4

AIC -4,271 -4,263 -4,275 -4,072

SBC -4,099 -3,915 -3,747 -3,362

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Ιδιωτικές Επενδύσεις - ΒΧΠΔ (1960 - 1987)
i=l i=2 i=3

AIC -3,938 -3,753 -3,734
SBC -3,746 -3,366 -3,149

4. Επενδύσεις στη Μεταποίηση - ΒΧΠΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Επενδύσεις στη Μεταποίηση - ΒΧΠΔ (1960 - 1995)
i=l i=2 i=3 i=4

AIC -3,852 -3,951 -3,957 -3,743

SBC -3,676 -3,599 -3,429 -3,039

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Επενδύσεις στη Μεταποίηση - ΒΧΠΔ (1960- 1987)
i=l i=2 i=3

AIC -3,682 -3,739 -3,721
SBC -3,492 -3,359 -3,151

Τα αποτελέσματα που παραθέτουμε στους Πίνακες 14-21 υποδεικνύουν 

μία χρονική υστέρηση στο σύστημα και για τους οκτώ ελέγχους για την ύπαρξη 

συνολοκλήρωσης.

Στους Πίνακες 22 - 29 παρατίθενται τα αποτελέσματα της μεθόδου του 
Johansen.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen
Πληθωρισμός (INF) - ΒΧΠΔ (CU) 1955-1998

Included observations: 44
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: INF CU 
Lags interval: 1 to 1

Eigenvalue
Likelihood

Ratio
5 Percent 

Critical Value
1 Percent 

Critical Value
Hypothesized 
No. of CE(s)

0.360606
0.124369

25.52200
5.843672

19.96
9.24

24.60
12.97

None ** 
At most 1

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating equation at 5% (1%) significance level

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation
INF

1.000000
CU

-0.214289
(0.04086)

C
7.761691
(3.77835)

Log
likelihood

-252.8683

Ο Πίνακας 22 χωρίζεται σε τρία μέρη: Οι τέσσερις πρώτες σειρές μας δίνουν 

πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των παρατηρήσεων, την ύπαρξη τάσης στα 

δεδομένα, τις χρονοσειρές που χρησιμοποιούμε και τον αριθμό των χρονικών 

υστερήσεων που λαμβάνουμε. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ο έλεγχος 

συνολοκλήρωσης. Στη πρώτη σειρά του δεύτερου μέρους γίνεται ο ελέγχεται η 

μηδενική υπόθεση της μη-συνολοκλήρωσης η οποία απορρίπτεται και στα δύο 

επίπεδα σημαντικότητας αφού η στατιστική λ(Γ2ςε =25,522 είναι μεγαλύτερη και από 

τις δύο κριτικές τιμές. Η δεύτερη σειρά μας δίνει τον έλεγχο λπ!3Χ(1,2), όπου 

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση για την ύπαρξη ενός διανύσματος 

συνολοκλήρωσης αφού η λπ13Χ= 5,843672 είναι μικρότερη από τις κριτικές τιμές. Το 

τρίτο μέρος του πίνακα μας παρουσιάζει το διάνυσμα συνολοκλήρωσης στη 

κανονικοποιημένη του μορφή.

(1,00 -0,214289)

το οποίο αντιστοιχεί στη μακροχρόνια σχέση της μορφής:

INF = 0,214289CU

Αυτό που δείξαμε είναι ότι τη περίοδο 1955-1998 μία μεταβολή του ΒΧΠΔ κατά 

1% συνοδεύεται με 0,21% περίπου μεταβολή του πληθωρισμού προς την ίδια 

κατεύθυνση, πράγμα το οποίο είναι σύμφωνο με τη θεωρία.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - ΒΧΠΔ (1955 - 1998)

Όπως φαίνεται και από το γράφημα 1, η παράλληλη πορεία των καμπύλών των δύο 

μεταβλητών διαρκεί ολόκληρη την περίοδο. Η μεγάλη άνοδος του ΒΧΠΔ από τις 

αρχές τις δεκαετίας του 1960 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 1970 είχε σαν 

συνέπεια τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού στη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα βέβαια η σχέση αυτή είναι ασθενής, καθώς υπάρχουν πολλοί 

άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το πληθωρισμό.

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen
Πληθωρισμός (INF) - ΒΧΠΔ (CU) 1973 

Included observations: 26
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: INF CU 
Lags interval: 1 to 1

- 1998

Eigenvalue
Likelihood

Ratio
5 Percent 

Critical Value
1 Percent 

Critical Value
Hypothesized 
No. of CE(s)

0.577070
0.084043

24.65667
2.282436

19.96
9.24

24.60
12.97

None ** 
At most 1

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating eguation at 5% (1%) significance level

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Eguation
INF

1.000000
CU

-0.362718
(0.07071)

C
22.87818
(7.49269)

Log
likelihood

-139.1613
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Η περίοδος από το 1973 - 1998 είναι ενδιαφέρουσα καθώς περιλαμβάνει τις 

δύο μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις, οι οποίες αύξησαν κατακόρυφα τις τιμές του 

πετρελαίου το οποίο είναι βασική πρώτη ύλη για τις Βιομηχανίες. Η σχέση γίνεται 

εντονότερη, καθώς μια μεταβολή του ΒΧΠΔ κατά 1% συνοδεύεται με 0,36% 

περίπου μεταβολή του πληθωρισμού. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς στη περίοδο 

αυτή οι μεταβολές του πληθωρισμού εξαρτώνται από τις ενεργειακές τιμές περισσό

τερο από κάθε άλλη φορά.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Όπως φαίνεται και από το καρτεσιανό διάγραμμα (γράφημα 2) υπάρχει 

θετική σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και του ΒΧΠΔ, όμως η διασπορά των 

σημείων γύρω από τη γραμμή παλινδρόμησης δείχνει ότι η σχέση αυτή είναι αδύνα

μη.

Η σχέση μεταξύ των επενδύσεων και του ΒΧΠΔ δεν είναι όπως την 

περιμένουμε για το σύνολο της περιόδου και αυτό οφείλεται σε παράγοντες που 

σχετίζονται με την τελευταία δεκαετία (1988-1998) της περιόδου που εξετάζεται. 

Αν εξετάσουμε προσεκτικά τα γραφήματα 3, 4, 5, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει 

έντονη σχέση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από το 1988 περίπου οι 

καμπύλες των επενδύσεων ακολουθούν μια ανοδική πορεία σε αντίθεση με το 

ΒΧΠΔ που συνεχίζει μία καθοδική πορεία. Στο ίδιο συμπέρασμα για τη σχέση των 

μεταβλητών αυτών καταλήγουμε, αν παρατηρήσουμε τα καρτεσιανά διαγράμματα 

(γραφήματα 6 εως 11). Γίνεται φανερό ότι και στις τρεις μορφές επενδύσεων παρου

σιάζεται σαφής βελτίωση στη διασπορά των σημείων γύρω από τη γραμμή παλιν

δρόμησης, όταν αφαιρούμε από το δείγμα τις παρατηρήσεις της τελευταίας 

δεκαετίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (INV) - ΒΧΠΔ (CU) 

Included observations: 37
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: INV CU 
Lags interval: 1 to 1

1960-1998

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.294408 14.56975 19.96 24.60 None
0.044059 1.667189 9.24 12.97 At most 1

denotes rejection of the hypothesis at 1% significance level 
L.R. rejects any cointegration at 1% significance level

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (PRI) - ΒΧΠΔ (CU) 
Included observations: 37
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: PRI CU 
Lags interval: 1 to 1

1960-1998

Eigenvalue
Likelihood

Ratio
5 Percent 1 Percent

Critical Value Critical Value
Hypothesized 
No. of CE(s)

0.315565
0.048531

15.86965 
1.840676

19.96 24.60
9.24 12.97

None 
At most 1

denotes rejection of the hypothesis at 1% significance level 
L.R. rejects any cointegration at 1% significance level

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΙΜ) - ΒΧΠΔ (CU) 1960-1995 
Included observations: 36 
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: IM CU
Lags interval: 1 to 1 ______ _________________ _______

Eigenvalue
Likelihood

Ratio
5 Percent 

Critical Value
1 Percent 

Critical Value
Hypothesized 
No. of CE(s)

0.341317 18.22978 19.96 24.60 None
0.085035 3.199312 9.24 12.97 At most 1

denotes rejection of the hypothesis at 1% significance level 
L.R. rejects any cointegration at 1% significance level

Ο έλεγχος εδώ γίνεται σε επίπεδο σημαντικότητας 1% καθώς μόνο σ’ αυτό το 

επίπεδο ο ΒΧΠΔ (1960-1998) είναι ολοκληρώσιμος πρώτης τάξης 1(1). Και για τα
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τρία είδη επενδύσεων έχουμε αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης μη-συνολοκλήρω- 

σης καθώς η στατιστική λ(Γ2εε είναι μικρότερη από τη κριτική τιμή και στις τρεις 

περιπτώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως να δούμε τι γίνεται τη περίοδο 1960-1987 

Ο έλεγχος γίνεται σε επίπεδο σημαντικότητας 5% διότι ο ΒΧΠΔ (1960-1987) είναι 

ολοκληρώσιμος πρώτης τάξης σ’ αυτό το επίπεδο μόνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (INV) - ΒΧΠΔ (CU) 

Included observations: 26 
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: INV CU 
Lags interval: 1 to 1

1960-1987

Eigenvalue
Likelihood

Ratio
5 Percent 

Critical Value
1 Percent 

Critical Value
Hypothesized 
No. of CE(s)

0.460140
0.247218

23.41105
7.383478

19.96
9.24

24.60
12.97

None * 
At most 1

* denotes rejection of the hypothesis at 5% significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating eguation at 5% significance level

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Eguation(s)
INV

1.000000
CU

-0.910559
(0.06624)

C
-11.06815
(0.30664)

Log
likelihood

63.04663

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (PRI) - ΒΧΠΔ (CU) 

Included observations: 26 
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: PRI CU 
Lags interval: 1 to 1

1960-1987

Eigenvalue
Likelihood

Ratio
5 Percent 

Critical Value
1 Percent 

Critical Value
Hypothesized 
No. of CE(s)

0.473041
0.264542

24.64525
7.988800

19.96
9.24

24.60
12.97

None * 
At most 1

* denotes rejection of the hypothesis at 5% significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating eguation at 5% significance level

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Eguation(s)
PRI CU

1.000000 -1.008581
(0.07554) 

Log likelihood 60.96073

C
-10.44717
(0.35011)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Αποτελέσματα μεθόδου Johansen

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΙΜ) - ΒΧΠΔ (CU) 1960-1987 
Sample: 1960 1987 
Included observations: 28
Test assumption: No deterministic trend in the data 
Series: IM CU 
Lags interval: 1 to 1

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)
0.396450 22.68197 19.96 24.60 None *
0.262982 8.544019 9.24 12.97 At most 1

* denotes rejection of the hypothesis at 5% significance level 
L.R. test indicates 1 cointegrating equation at 5% significance level

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s)
IM CU C

1.000000 -0.959706 -4.932808
(0.17709) (0.82956)

Log 61.97973 
likelihood

Είναι φανερό ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του ΒΧΠΔ και των 

επενδύσεων αυτή τη περίοδο. Μάλιστα εκτός του ότι είναι προς την ίδια κατεύ

θυνση, είναι σχεδόν ισόποση και στις τρεις περιπτώσεις (0,91% για το σύνολο των 

επενδύσεων, 1% για τις ιδιωτικές επενδύσεις και 0,96% για τις επενδύσεις στη 

μεταποίηση).

Αν εξετάσουμε τα γραφήματα των μεταβλητών στα επίπεδά τους, θα παρα

τηρήσουμε ότι η παράλληλη πορεία του ΒΧΠΔ και των Επενδύσεων διακόπτεται 

λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 όπου η αύξηση των Επενδύσεων (λόγω 

της εισροής των πόρων τωυ πακέτων Ντελόρ) δεν συνοδεύεται με αύξηση της 

χρησιμοποίησης των παραγωγικών συντελεστών. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για 
διάφορους λόγους όπως η δυσκολία στη άμεση χρήση νέων τεχνικών και 

τεχνολογιών, λόγω της έλλειψης εκπαιδευμένου προσωπικού. Επίσης σημαντικός 

λόγος είναι και το γεγονός ότι οι επενδύσεις αφορούσαν κυρίως μεγάλες εξαγωγικές 

μονάδες την ίδια ώρα που αποχωρούσαν από το στίβο της παραγωγής χιλιάδες 

υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, χωρίς να μπορέσει να αντισταθμιστεί αυτή η αποχώρι- 

ση από την ενίσχυση της δραστηριότητας των «υγιών» μονάδων την ίδια περίοδο. 

Φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι ο κύριος λόγος που παρατηρείται αυτή η αντίθετη 

σχέση σε κάποια περίοδο είναι ότι προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τις επενδύσεις με 

βάση μόνο μία μεταβλητή. Είναι λογικό, λοιπόν, η εμπειρική μας έρευνα να μη δίνει 

ικανοποιητικά αποτελέσματα για το σύνολο της περιόδου που εξετάζεται.
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗ ΤΙΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΒΧΠΔ

Στο δεύτερο κομμάτι του εμπειρικού μέρους της εργασίας στηριζόμενοι στη 

θεωρία που ανέπτυξε η McElhattan (1978) για το «φυσικό ρυθμό» χρησιμοποίησης 

του παραγωγικού δυναμικού θα εκτιμήσουμε μια τιμή ισορροπίας του ΒΧΠΔ 

(NonAccelerating Inflation Rate of Capacity Utilization - NAIRCU) για την Ελλάδα 

ώστε όταν η οικονομία κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτό το κρίσιμο επίπεδο 

του ΒΧΠΔ να υπάρχει επιτάχυνση του πληθωρισμού. Η McElhattan ξεκινά από μία 

εξίσωση που αντιστοιχεί σε μια τροποποιημένη καμπύλη Phillips της μορφής:

Inft = a12 a2! ΙηίΜ + (a12 a23 - a13)Tt - a12 h(u - ue) + f(cu-cue)

Όπου ο ρυθμός μεταβολής του πληθωρισμού στο χρόνο t εξαρτάται από μία χρονι- 

κή του υστέρηση (Inft_ 3), την τάση παραγωγικότητας της εργασίας Tt και τη 

διαφορά της ανεργίας (ιι) και του ΒΧΠΔ (cu) από τις τιμές ισορροπίας τους. Η 

ερευνήτρια θέλοντας να ασχοληθεί με το ΒΧΠΔ αποκλειστικά βγάζει από το 

μοντέλο την εργασία και την παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι καταλήγει στη 

μορφή:

AInft = a(cu, - cue)

Όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μεταβολή του πληθωρισμού σε μια χρονική 

περίοδο (Inft - Inft_j ). Αν ο ΒΧΠΔ παραμείνει πάνω από τη τιμή ισορροπίας cue ο 

ρυθμός πληθωρισμού θα αυξάνεται σταθερά κάθε περίοδο κατά ένα ποσοστό «α» 

για κάθε ποσοστιαία μονάδα που ο ΒΧΠΔ θα ξεπερνά την τιμή ισορροπίας.

AInft = a(cut - cue) <=> AInft = - acue + acut

Θέτει acue = k ενσωματώνοντας τη τιμή ισορροπίας στο σταθερό όρο :

AInft = - k + acut

Παίρνοντας μία εκτίμηση για το α μπορούμε να εξάγουμε μια εκτίμηση για τη τιμή 

ισορροπίας του ΒΧΠΔ.

cu = k/α

Θέτουμε λοιπόν Πληθωρισμό=Ιηί και ΒΧΠΔ=Θυ και εκτιμούμε με τη μέθοδο των 

ελάχιστων τετραγώνων (Πίνακας 30) τη σχέση:
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(Inft - Inft_i) = - k + acut ή 

AInf = - k + acut

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 Dependent Variable: Alnf 
Method: Least Squares 

Sample: 1955 -1998 
Included observations: 44

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Κ -3.539027 2.246507 -1.575346 0.1227

CU 0.037393 2.432625 1.537141 0.1318
R-squared 0.053261 Mean dependent var -0.234091

Adjusted R- 
squared 0.030720 S.D.dependent var 4.387506

S.E. of regression 4.319589 Akaike info criterion 5.808587
Sum squared resid 783.6717 Schwarz criterion 5.889686

Log likelihood -125.7889 Durbin-Watson stat 1.865481

Βλέπουμε ότν -k—3,539 a — 0,037 

Άρα CUe= 3,539/0,037=95,65 οπότε έχουμε την εξής σχέση: 

Inf, = 0,037(CUt + 95,65) + INF,.,

Η ανωτέρω σχέση υποδηλώνει ότι μία αύξηση του τρέχοντος (CUt) πάνω από τη 

τιμή ισορροπίας (95,65%) κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα οδηγήσει σε επιτάχυνση 

του πληθωρισμού κατά 0,037% την επόμενη περίοδο.

Χωρίζουμε τώρα τη περίοδο σε δύο υποπεριόδους (Πίνακας 31) για να 

δούμε πώς μεταβάλλεται η τιμή ισορροπίας από εξωγενείς παράγοντες όπως οι 

πετρελαϊκές κρίσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 Dependent Variable: Alnf 
Method: Least Squares 

Sample: 1955- 1972 
Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
K -2.49723 1.777171 -1.405171 0.1791

CU 0.02837 2.462124 1.152297 0.2661
R-squared 0.076628 Mean dependent var -0.600000
Adjusted R- 0.018917 S.D.dependent var 2.865207
squared
S.E. of regression 2.837977 Akaike info criterion 5.028499
Sum squared resid 128.8658 Schwarz criterion 5.127430
Log likelihood -43.25650 Durbin-Watson stat 1.567246
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 Dependent Variable: Alnf
Method: Least Squares 

Sample: 1973 -1998 
Included observations: 26

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
Κ -13.9803 8.130260 -1.719548 0.0984

CU 0.13555 7.814065 1.734744 0.0956
R-squared 0.111418 Mean dependent var 0.019231
Adjusted R- 0.074394 S.D. dependent var 5.231139
squared
S.E. of regression 5.032796 Akaike info criterion 6.143632
Sum squared resid 607.8968 Schwarz criterion 6.240408
Log likelihood -77.86721 Durbin-Watson stat 1.843192

Όπως φαίνεται (Πίνακας 32) τη περίοδο 1955-1972 η τιμή ισορροπίας του ΒΧΠΔ 

εξάγεται ως εξής:

-k = -2,49723 a = 0,02837 

Άρα cue= 2,497/0,028 = 89,179

Ομοίως για τη περίοδο 1973 - 1998

-k = -13,9803 a = 0,135554 

Άρα cue= 13,98/0,135 = 103,55

Όπως φαίνεται τη περίοδο 1955-1972 η τιμή ισορροπίας του ΒΧΠΔ ήταν 

περίπου 89% και μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση πάνω από αυτό το ποσοστό 

οδηγούσε σε επιτάχυνση του πληθωρισμού κατά 0,028% την επόμενη χρονιά. Τη 

περίοδο 1973-1998 η τιμή ισορροπίας ήταν αρκετά ψηλή 103,55% και μια αύξηση 

κατά 1% οδηγούσε σε επιτάχυνση του πληθωρισμού κατά 0,13% το επόμενο έτος. 

Διαπιστώνουμε ότι παρόλο που η τιμή ισορροπίας ήταν πολύ ψηλή τη δεύτερη 

περίοδο, οι επιχειρήσεις αρκετά συχνά ξεπερνούσαν το 105,55% (κυρίως τη περίοδο 

1973-1985 και χάρις στις επενδύσεις που είχαν γίνει σε προηγούμενες περιόδους) 

πράγμα το οποίο, και σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου, προκάλεσε πολύ υψηλούς πληθωρισμούς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Υψηλότερος ρυθμός πληθωρισμού γενικά είναι αποτέλεσμα του αυξανόμε

νου βαθμού χρησιμοποίησης του δυναμικού της βιομηχανίας. Αυξήσεις στις εξαγω

γές που συνεπάγονται αυξήσεις στη παραγωγή έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετες 

πιέσεις στη δυναμικότητα των επιχειρήσεων όσον αφορά στην παραγωγή των 

προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής και εν συνεχεία των 

τιμών των προϊόντων. Το κατά πόσο ο υψηλός ΒΧΠΔ μεταφράζεται σε υψηλότερο 

ρυθμό πληθωρισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δύναμη της ζήτησης για 

βιομηχανικά προϊόντα. Επίσης ο ΒΧΠΔ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις 

επενδυτικές αποφάσεις καθώς μία μεταβολή του επηρεάζει άμεσα τα κέρδη της 

επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης για την Ελλάδα είναι σύμφωνα 

με τη θεωρία καθώς δείχνουν την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ του ΒΧΠΔ 

και του πληθωρισμού. Βέβαια η σχέση είναι ασθενής για το σύνολο της περιόδου, 

και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εγχώρια ζήτηση για αγαθά είναι ανεπαρκής. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η σχέση αυτή έχει ισχυροποιηθεί αν και όχι 

σημαντικά, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού βιομηχανιών που εξαρτούν την 

πορεία τους από την εξαγωγική δραστηριότητα και φυσικά λόγω της αύξησης των 

διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Πέρα από αυτά, ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι η προσπάθεια να εξηγή

σουμε τις μεταβολές του πληθωρισμού με μία μόνο μεταβλητή, σε μια οικονομία 

μάλιστα που επηρεάζεται εύκολα από εξωγενείς παράγοντες και τις διεθνείς 

εξελίξεις, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και οποιαδήποτε δυσάρεστα αποτελέσματα θα 

ήταν αναμενόμενα. Δεδομένου αυτού, η απόδειξη της ύπαρξης αυτής της, έστω, 

αδύναμης μακροχρόνιας σχέσης για την ελληνική οικονομία είναι αρκετά σημαντικό 

στοιχείο. Αυτό γίνεται περισσότερο εμφανές στην εξέταση της ύπαρξης μακροχρό

νιας σχέσης μεταξύ του ΒΧΠΔ και των επενδύσεων όπου η ισχυρή σχέση από το 

1960 διακόπτεται τη τελευταία δεκαετία της εξεταζόμενης περιόδου (1988-1998). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΙΟΒΕ κάνει λόγο για3 «ασθενή ζήτηση για επενδύσεις 

διεύρυνσης της παραγωγικής δυναμικότητας, τουλάχιστον στην ίδια γραμμή 

παραγωγής». Με άλλα λόγια αύξηση της παραγωγής μπορεί να προέλθει με τα 

σημερινά δεδομένα από αύξηση της ζήτησης εξωτερικού.

3 Από άρθρο του Χρ. Κορφιάτη στο «Βήμα»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Τα στοιχεία για το ΒΧΠΔ (1955 - 1998) προέρχονται από αδημοσίευτη 

μελέτη του Επίκουρου Καθηγητή Ελ. Τσουλφίδη.

Η στατιστική σειρά του πληθωρισμού είναι οι ποσοστιαίες μεταβολές του 

δείκτη τιμών καταναλωτή που μετρά το γενικό επίπεδο τιμών των αγαθών και 

υπηρεσιών που προμηθεύεται το μέσο αστικό νοικοκυριό. Υπάρχουν 12 τέτοιες 

ομάδες αγαθών και υπηρεσιών κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετική βαρύτητα 

και γι’ αυτό υπάρχει για τη κάθε μία ένας συντελεστής στάθμισης που καθορίζει το 

«ειδικό βάρος» της στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη. Όλα τα αγαθά και 

υπηρεσίες είναι περίπου 600 και αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλο αριθμό ποικιλιών. 

Η έρευνα γίνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος και οι πηγές 

τιμοληψίας είναι καταστήματα λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

αντιπροσωπευτικά των αστικών περιοχών τα οποία αριθμούν σε περίπου 3200. Στη 

παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τα στοιχεία της περιόδου 1955-1998. Ο τύπος 

που χρησιμοποιείται στην εξαγωγή του ΔΤΚ είναι μια μορφή του τύπου Laspeyres:

I=ZRiWj με (ϊ = 1,2,3,..... k)

όπου I: ο γενικός δείκτης της τρέχουσας περιόδου 

Rj : ο ατομικός δείκτης του είδους I 

Wj : ο συντελεστής στάθμισης του είδους ϊ

Οι επενδύσεις αφορούν γενικά δαπάνες σε διαρκή αγαθά τα οποία αποκτούν 

παραγωγικές μονάδες ή και μόνιμοι κάτοικοι και τα χρησιμοποιούν για περίοδο 

μεγαλύτερη του έτους στη παραγωγική τους διαδικασία. Ειδικότερα τα στοιχεία μας 

για τις επενδύσεις στη Μεταποίηση είναι από το 1960 έως το 1995, διότι η ΕΣΥΕ 

χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών από το 1995 για τον υπολογισμό 

τους και ήταν αδύνατο να έχουμε μία χρονοσειρά υπολογισμένη με ένα τρόπο για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η πηγή των συνολικών και ιδιωτικών επενδύσεων 

είναι η εξαμηνιαία έκδοση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με το τίτλο Economic Outlook. Η σειρές αυτών των δεδομέ

νων είναι από το 1960 μέχρι το 1998.
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