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LR λόγος πιθανοτήτων

MA υπόδειγμα κινητού μέσου

MSE μέσο τετραγωνικό σφάλμα

NLS μη-γραμμικά ελάχιστα τετράγωνα

OLS κανονικά ελάχιστα τετράγωνα

STR υπόδειγμα ομαλής μετάβασης

VAR διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα

VECM υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος
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Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με δύο ιδιαιτέρως σημαντικά και διαχρονικά

επίκαιρα ζητήματα στην ανάλυση χρονολογικών σειρών, τα οποία εντάσσονται,

υπό ευρεία έννοια, στο πεδίο της Μακροοικονομετρίας. Ειδικότερα, μελετώνται

θέματα και μεθοδολογίες ή τεχνικές ιδιαίτερα χρήσιμες για εκείνους τους ερευνη-

τές, οι οποίοι επικεντρώνονται στην ανάλυση της συμπεριφοράς των συναθροιστι-
κών (aggregate) μεγεθών της οικονομίας, βασιζόμενοι στη χρήση δεδομένων

χρονοσειρών ή πιο απλά χρονοσειρές (time series).
Το πρώτο ζήτημα αφορά στη μελέτη της δυναμικής αλληλεξάρτησης ανάμεσα

σε μακροοικονομικές μεταβλητές κάτω από την υιοθέτηση ενός πολλαπλού

πλαισίου ανάλυσης χρονοσειρών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην γενικευ-

μένη ή εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας κατά Granger, δηλαδή στην επέκταση

της τυπικής έννοιας της αιτιότητας κατά Granger σε μεγαλύτερους του ενός ή

σε πολλαπλούς ορίζοντες πρόβλεψης. Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην παρουσία

μη-γραμμικών χαρακτηριστικών σε μακροοικονομικές χρονοσειρές, καθώς και

την υποδειγματοποίηση της μη-γραμμικότητας με τη χρήση μη-γραμμικών οικο-

νομετρικών μοντέλων. Επικεντρώνεται δε ιδιαίτερα στον έλεγχο μοναδιαίας

ρίζας κάτω από την εναλλακτική υπόθεση της στασιμότητας γύρω από μη-

γραμμικές τάσεις της μορφής τάσεων ομαλής μετάβασης (smooth transition trends)
στις μακροοικονομικές χρονοσειρές.

Ουσιαστικά, η διατριβή διακρίνεται σε δύο κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1

παρουσιάζεται η τυπική έννοια της αιτιότητας κατάGranger, καθώς και η γενικευ-
μένη ή εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας ή η αιτιότητα σε πολλαπλούς ορίζοντες
(multi-horizon causality), στο πλαίσιο των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων

υποδειγμάτων (VAR). Η τυπική έννοια της αιτιότητας κατά Granger περιορίζεται
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στη βελτίωση της προβλεψιμότητας σε ορίζοντα πρόβλεψης μίας περιόδου (one-
step ahead), ενώ λαμβάνει υπ'όψιν μόνο τις άμεσες ροές πληροφόρησης μεταξύ

των μεταβλητών ενδιαφέροντος (direct causality). Ωστόσο, σε υποδείγματα

VAR με περισσότερες από δύο μεταβλητές η τυπική έννοια της αιτιότητας

μπορεί να επεκταθεί με την μελέτη της βελτίωσης της προβλεψιμότητας σε

μεγαλύτερους του ενός ορίζοντες πρόβλεψης. Σε μία περίπτωση όπως η τελευταία,

πλήν της άμεσης αιτιότητας, δύνανται να μελετηθούν και οι έμμεσες σχέσεις

αιτιότητας (indirect causality) που ενδέχεται να προκύψουν μέσω των πρόσθετων

μεταβλητών του συστήματος.

Το θεωρητικό πλαίσιο της γενικευμένης έννοιας της αιτιότητας που παρουσιάζει

η παρούσα διατριβή έχει αναπτυχθεί από τους Dufour and Renault (1998).

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο πρόσφατες μεθόδους στατιστικής

επαγωγής αιτιωδών σχέσεων κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες, οι οποίες

παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική αλληλεξάρτηση οικονο-

μικών χρονοσειρών, και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τον άμεσο ή έμμεσο

χαρακτήρα των αιτιωδών σχέσεων, το διαχωρισμό μεταξύ βραχυχρόνιας και

μακροχρόνιας (μη)-αιτιότητας, καθώς και τις πιθανές χρονικές υστερήσεις της

αιτιότητας. Τέλος, στα πλαίσια του Κεφαλαίου 1, ερευνάται η δυνατότητα

εφαρμογής των μεθόδων αυτών μέσω εμπειρικών εφαρμογών πάνω σε δύο

διαχρονικά ζητήματα αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές.

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται υποδείγματα ομαλής μετάβασης, καθώς

και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας οι οποίοι επιτρέπουν την στασιμότητα γύρω από

ομαλές ή βαθμιαίες μεταβάσεις κάτω από την εναλλακτική υπόθεση. Κύριο

χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων ομαλής μετάβασης είναι η παρουσία μη-

γραμμικών τάσεων στη διαχρονική εξέλιξη των χρονοσειρών. Κεντρικό ρόλο

στα υποδείγματα αυτά κατέχουν οι διαρθρωτικές μεταβολές (structural changes)

στην προσδιοριστική τάση, οι οποίες, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν μεταβολές

της συναθροιστικής συμπεριφοράς, υποδειγματοποιούνται με τη χρήση ενός

προσδιοριστικού στοιχείου το οποίο επιτρέπει την βαθμιαία αντί της στιγμιαίας

προσαρμογής.

Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, οι οποίοι επιτρέπουν περισσότερη ευελιξία στην

συνάρτηση της τάσης σε σχέση με την γραμμική εξειδίκευση της προσδιοριστικής

τάσης που χρησιμοποιούν οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, αποτελούν το
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επίκεντρο μελέτης του Κεφαλαίου 2 της διατριβής. Η αναγκαιότητα υιοθέτησης

πρόσθετων ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, όπως οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας οι

οποίοι επιτρέπουν στασιμότητα γύρω από ομαλές μεταβάσεις κάτω από την

εναλλακτική υπόθεση, ισχυροποιείται από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των

ελέγχων αυτών σε ένα σύνολο οικονομικών χρονοσειρών.

Λέξεις-Κλειδιά: αιτιότητα κατά Granger, έμμεση αιτιότητα, διανυσματική

αυτοπαλινδρόμηση, αλυσίδα αιτιότητας, έλεγχος Wald, μοναδιαία ρίζα, έλεγχος

Dickey-Fuller, στοχαστική τάση, προσδιοριστική τάση, διαρθρωτική μεταβολή,

μη-γραμμική τάση, προσδιοριστική ομαλή μετάβαση, μακροοικονομικές χρονοσειρές
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Abstract

This thesis discusses two central research topics in applied time series econo-

metrics that generally belong in the field of Macroeconometrics. In particular,

we investigate issues and methods which are of interest to those researchers who

want to analyze economic problems or economic aggregates by means of time

series data.

The first topic deals with the dynamic interrelationships between sets of

theory related variables in a multiple time series context. Research interest is

primarily focused on the generalized or extended notion of Granger causality,

that is the extension of the standard Granger causality concept to higher forecast

horizons. The second topic deals with nonlinear behavior of macroeconomic

time series, as well as the modelling of nonlinearities in economic time series

using nonlinear econometric models. Specific attention is paid to unit root tests

that allow stationarity around nonlinear trends in the form of smooth transitions

under the alternative.

The dissertation consists of two chapters. The first chapter presents the stan-

dard concept of Granger causality, along with the generalized or extended notion

of causality, also known as multiple-horizon causality, in the vector autoregres-

sive (VAR) framework. The standard notion of Granger causality restricts pre-

diction improvement to a forecast horizon of one period, while it considers only

direct flows of information between the variables of interest. However, in VAR

models with more than two variables, the concept of standard Granger causality

can be extended by studying prediction improvement at forecast horizons greater

than one. If this is the case, then, except for direct causality, indirect flows of

information might be revealed through the additional variables of the system.
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The theoretical framework of the extended concept of causality which is

presented in the present dissertation has been developed by Dufour and Renault

(1998). In addition, special attention is paid to two recent methods for testing

hypothesis of non-causality at various horizons which can provide further infor-

mation on the dynamic interaction of time series, and more specifically on the

direct or indirect nature of causal effects, the distinction between short-run and

long-run (non)-causality, as wells as the possibility of causal delays. Finally,

the potential implementation of these methods is examined through empirical

applications on causality relations among different sets of economic variables.

Chapter 2 presents smooth transition (STR) trend models, as well as unit

root tests that allow stationarity around smooth transitions under the alternative.

Smooth transition regression models presume the presence of nonlinear trends

in the long-run evolution of time series. A key feature of these models is the

presence of structural changes in the deterministic trend which, given that they

represent changes in aggregate behavior (economic aggregates), are modelled

through a deterministic component that permits gradual rather than instantaneous

adjustment between regimes.

Unit root tests that permit a more versatile trend function in the unit root

procedure, rather than the standard linear trends, are the main concern of Chapter

2. The necessity of employing additional unit root tests, such as unit root tests

that allow stationarity around smooth transitions under the alternative, becomes

evident through the unit root test results that are observed in an application in a

set of economic time series.

Keywords: Granger causality, indirect causality, vector autoregression, causal-

ity chain, Wald test, unit root, Dickey-Fuller test, stochastic trend, determinis-

tic trend, structural change, nonlinear trend, deterministic smooth transition,

macroeconomic time series
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Extended Abstract

Chapter 1

Prediction regarding the future evolution of economic variables, as well as

the dynamic interrelationships between sets of theory related variables, have

been central research topics in applied econometrics. A widespread and compu-

tationally efficient approach to answer these questions in a multiple time series

context has been the vector autoregressive model (VAR). In a VAR model, ev-

ery variable is allowed to depend linearly on its own past, the past of the other

variables in the VAR system, on deterministic variables, such as a linear time

trend, seasonal dummy variables or stochastic exogenous variables, and on a

white noise error term.

One of the most popular tools in studying the dynamic interrelationships

between economic variables is the analysis of Granger causality. The concept

of causality was introduced by Granger (1969), and its popularity lies on the

fact that it can be easily applied or examined in the context of VAR models.

According to Granger (1969), a variable  is causal for another variable , if

the information in  −1 −2     helps to improve the h-step ahead forecast

of  i.e. +. If the information in the past and present of  does not help

to improve the h-step ahead forecast of , then  is Granger non-causal for .

Granger's definition of causality is in terms of (linear) predictability and aims in

answering the question of how useful the variables are in forecasting each other.

In bivariate VAR models, the absence of causality one-step ahead (at forecast

horizon 1,  = 1) implies non-causality at all higher horizons (  1) between

the variables of interest. Alternatively, if a variable  is causal for another

variable, , then Granger causality must show up at forecast horizon one, i.e.
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one-step ahead (Pierce 1975). This notion of causality is often referred to as

direct causality.

Recently, however, Lütkepohl (1993) and Dufour and Renault (1998) have

shown that for multivariate models, in which a vector of auxiliary variables

is used in addition to the variables of primary interest, it is possible that 
does not cause  one-step ahead, but can still predict  several periods ahead.

Predictive information is now transferred through the auxiliary variables of the

VAR system, and the causality between the variables of direct interest is referred

to as indirect causality. As a result, in multivariate VAR models, in order to

ensure that a variable  does not Granger cause , neither directly nor indirectly,

we have to check Granger causality at all forecast horizons.

Dufour and Renault (1998) define a notion of causality which is an extension

of the original definition of Granger (1969) and emphasizes on the role of the

forecast horizon, . In brief, they define causality at a given horizon  and up

to any horizon . The concept of extended causality encompasses both the stan-

dard notion of Granger causality ( = 1) and indirect causality (  1), and also

permits the distinction between short-run causality (small forecast horizon) and

long-run causality (long forecact horizon). This distinction is particularly rele-

vant in view of sluggish movements observed in aggregate time series that could

predict each other with possibly long lags (delays). This concept of causality is

also called as multiple horizon (or multi-horizon) causality.

Testing for Granger causality at higher forecast horizons requires non-linear

zero restrictions on the vector autoregressive coefficients. For   1, non-linear

restrictions lead to increasingly tedious expressions involving the autoregressive

coefficient estimates and, subsequently, Wald type tests could violate certain

regularity conditions. Hence, they may produce Wald statistics with nonstandard

asymptotic distributions.

Dufour et al. (2006, DPR) propose a statistical procedure for testing non-

causality at different horizons in stationary or non-stationary VAR models. The

procedure is based on the estimation of the so-called ( )-autoregressions. The

procedure is empirically attractive because it reduces - for horizons greater than

one - the increasing complexity of non-linear non-causality parametric restric-

tions to linear. In addition, Hill (2007) also uses the framework of Dufour and
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Renault (1998) and designs efficient tests of long-run causation in trivariate VAR

models (based on linear restrictions on the VAR parameters). Hill's method can

in theory be used for any dimension of the vector of auxiliary variables, yet,

given the method's complexity when more than one auxiliary variables are in-

cluded, the method is more suitable for trivariate VAR models. Both procedures

aim to provide useful information on the time profile of causal effects, i.e. on

the presence of causal delays, horizons at which causal effects take place, the

direct or indirect nature of causal effects, and the duration of causal effects.

Presentation and discussion of the extended concept of Granger causality

or multiple-horizon causality are the main concerns of Chapter 1. In addition,

specific attention is paid to the recent causality testing and inference methods

of Dufour et al. (2006) and Hill (2007), and their potential implementation is

examined via two empirical applications on causality relations among differ-

ent sets of economic variables. The first empirical application investigates the

causality between female labor supply and fertility in the U.S.A., in the presence

of auxiliary variables that flow from the two main economic theories of fertil-

ity; these theories are the New Home Economics of Becker (1960, 1981) and

Willis (1973) and the Easterlin (1973, 1980) relative income hypothesis. The

second empirical application examines the dynamic interaction among energy

consumption, real GDP and capital stock in G-7 countries.

Chapter 2

In time series analysis, even when the primary concern is the joint analysis

of a set of time series, it is usually useful to start with the examination of the

special properties and characteristics of the individual time series involved. For

example, the accurate specification of the cyclical and trend component of a time

series can be of paramount importance in both short-run and long-run analysis.

A well-known test that can be used to identify the trend component of univariate

time series is the unit root test.

Generally, unit root tests can help in examining the trending behavior of a

time series, and to characterize a series as a stationary or a nonstationary process.

In brief, a stationary process has time-invariant first and second moments, while

the opposite holds for nonstationary processes. Therefore, unit root tests can
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help to determine the order of integration of a time series and to detect the

existence of stochastic or deterministic trends in a time series.

The order of integration is of great importance for time series analysis. A

unit root implies the presence of a stochastic trend in the long-run evolution of a

time series. If the trend is stochastic, then innovation shocks have a permanent

and non-vanishing effect on the system, and the series does not revert to a

long-term trend line. On the other hand, if the trend is deterministic, then the

series reverts to the trend line in the long-run, while innovation shocks have a

transitory effect on the level of the series.

Moreover, the order of integration and trend specification (stochastic vs de-

terministic trend) play an important role in time series forecasting, as the forecast

variance, forecast intervals or generally the uncertainty regarding the future evo-

lution of a time series depend on modeling the trend in the appropriate way and

on whether the time series is integrated (1) or stationary (0). In addition, the

order of integration is important for multivariate analysis. For example, at the

multivariate level, the vector autoregressive (VAR) representation or the vector

error correction (VECM) representation of a vector of time series are directly

related to the order of integration of the variables included.

Because the order of integration of a time series is of great importance for the

univariate or the multivariate analysis, several unit root tests have been developed

for determining it. Standard unit root tests check the null hypothesis that a

time series is better characterized as a nonstationary process which contain an

autoregressive unit root against the alternative hypothesis of stationarity around

a deterministic linear trend. Non rejection of the null implies that the series is

integrated of order one, (1), and can be made stationary by considering first

differences (difference stationary), while rejection of the null implies that the

series is stationary around a linear trend (trend-stationary).

The linear trend specification has been a parsimonious alternative in char-

acterizing the long-run behavior of economic aggregates. However, since the

seminal work of Perron (1989), several authors have paid attention on the pres-

ence of structural changes in the deterministic component. Perron (1989) shows

that standard unit root tests fail to reject the unit root hypothesis when the trend

function contains a one-time break. Generally, structural changes imply changes

xxvi



in the level or/and the slope of the trend function or, alternatively, they imply

time-variant parameters of the deterministic component.

The first set of unit root tests that deals with structural breaks in the deter-

ministic component has focused on the presence of instantaneous deterministic

structural changes. More precisely, these tests check the unit root hypothe-

sis against the alternative hypothesis of trend stationarity with an instantaneous

structural change (break) in the trend. Some of these tests, such as Perron's

(1989) tests, consider these structural changes as exogenous (they are assumed

to occur at a known date), while others, such as the unit root test of Zivot and

Andrews (1992), treat the breakpoint as endogenous under the alternative (in this

case the breakpoint location is determined along with the testing procedure).

However, in the context of economic time series, the hypothesis of instan-

taneous structural breaks may not always be appropriate to describe changes in

economic aggregates. As Granger and Teräsvirta (1993) and Lin and Teräsvirta

(1994) point out, changes in economic aggregates often depend on changes in

the behavior of a large number of agents. Besides, the reaction of individual

agents to general economic events is unlikely to occur simultaneously. In con-

trast, some agents may be able (and want) to adjust instantaneously while others

will adjust in different time horizons, leading to smooth or gradual aggregate

changes in economic time series.

As a result, when considering aggregate behavior, the time path of struc-

tural changes in economic series might be better captured by models whose

deterministic component permits gradual rather than instantaneous adjustment

between states or regimes. Based on this fact, Leybourne et al. (1998) and

Harvey and Mills (2002), among others, use nonlinear smooth transition (STR)

trend models and develop unit root tests which permit stationarity around smooth

transitions in linear trend under the alternative. The test procedure, under the

alternative, endogenously determines the midpoint, the speed and the duration

of the transitions.

Smooth transition regression models, along with unit root tests that permit

stationarity around smooth transitions in linear trend under the alternative are

the main concern of Chapter 2. In addition, prior to presenting smooth transi-

tion trend models and the unit root tests that allow stationarity around smooth
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transitions under the alternative, Chapter 2 offers a discussion on the standard

unit root tests, as well as on unit root tests that permit stationarity around a

broken linear trend under the alternative. Finally, Chapter 2 presents an empir-

ical application that employs smooth transition trend models to investigate the

long-run time series behavior of quarterly U.S. labor force participation rates in

the postwar period.
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Κεφάλαιο 1

Αιτιότητα κατά Granger σε

πολλαπλούς ορίζοντες

1.1 Εισαγωγή

Σε κάθε οικονομία, οι οικονομολόγοι, οι ακαδημαϊκοί ή οι ερευνητές της οικονο-

μικής επιστήμης γενικότερα, καθώς και οι λήπτες αποφάσεων και σχεδιαστές της

οικονομικής πολιτικής, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τη διαχρονική

εξέλιξη των οικονομικών μεταβλητών όσο και για τη δυναμική αλληλεξάρτηση

μεταξύ των οικονομικών μεγεθών ενός συστήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα λαμβάνουν

και οι βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες προβλέψεις οικονομικών μεταβλητών,

στις οποίες συχνά στηρίζονται οι λήπτες αποφάσεων ώστε να επιλέξουν μεταξύ

εναλλακτικών στρατηγικών δράσης. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να μελετηθούν

μέσα σε ένα πλαίσιο ανάλυσης πολυμεταβλητών ή πολυδιάστατων χρονολογικών

σειρών (multiple time series), με τη χρήση δεδομένων χρονοσειρών ή πιο απλά

χρονοσειρές (time series).
Σε γενικές γραμμές, ως χρονοσειρά θεωρείται μια ακολουθία τιμών ή παρατη-

ρήσεων μιας μεταβλητής, σε ορισμένη χρονική περίοδο. Οι παρατηρήσεις της

μεταβλητής παρουσιάζουν μια φυσιολογική ταξινόμηση στο χρόνο, ενώ συνήθως

όταν αναφερόμαστε σε ένα σύνολο παρατηρήσεων χρονοσειρών υποθέτουμε

κάποια τακτικότητα στην συχνότητα παρατήρησης. Για παράδειγμα, τιμές μιας

μεταβλητής είναι διαθέσιμες για κάθε έτος, σε μια χρονική περίοδο σαράντα

1



Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 2

ετών. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο

προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας για τη χρονική περίοδο 1970-2009. Η συχνότητα

παρατήρησης δεν περιορίζεται σε ετήσιες παρατηρήσεις. Πολλές μεταβλητές

είναι διαθέσιμες κάθε τρίμηνο, μήνα ή ακόμα και κάθε ημέρα, σε ορισμένες

χρονικές περιόδους, ενώ στις μέρες μας οι χρηματοοικονομικές χρονοσειρές

είναι διαθέσιμες σε ακόμα μεγαλύτερη συχνότητα όπως π.χ. κάθε λίγα λεπτά ή

δευτερόλεπτα.

Η μονοδιάστατη ή μονομεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών (univariate anal-

ysis) μελετά τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά ατομικών ή μεμονωμένων

χρονοσειρών. Για παράδειγμα, εάν είναι διαθέσιμες οι παρατηρήσεις μιας μεταβλητής

για ορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα έχουμε ενδείξεις ότι οι παρελθούσες

τιμές της μεταβλητής ή οι τιμές της με χρονική υστέρηση εμπεριέχουν πληροφόρηση
σχετικά με την μελλοντική συμπεριφορά αυτής, τότε ένας από τους στόχους της

μονοδιάστατης ανάλυσης χρονοσειρών είναι η εύρεση της κατάλληλης πρόβλεψης

της μεταβλητής, η οποία εύλογα θα πρέπει να βασίζεται στη θεώρηση των

τρεχόντων και των παρελθοντικών δεδομένων της χρονοσειράς. Στη μονομεταβλητή

ανάλυση, η χρονοσειρά έχει τη μορφή   = 1 2     , με τον δείκτη 

να συμβολίζει τις παρατηρήσεις του δείγματος ανάλογα με την θεωρούμενη

συχνότητα, ενώ  είναι το σύνολο των παρατηρήσεων, και συνεπώς το μέγεθος

του δείγματος (sample size).

Ωστόσο, κατά τη μελέτη οικονομικών χρονοσειρών είναι σύνηθες φαινόμενο

η διαχρονική εξέλιξη μιας μεταβλητής να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τις

παρελθούσες τιμές της ίδιας, αλλά να σχετίζεται και με τις παρελθούσες τιμές

άλλων μεταβλητών. Σε αναλογία με την μονομεταβλητή περίπτωση, στόχος

της πολυμεταβλητής ανάλυσης χρονοσειρών είναι να καθορίσει τις κατάλληλες

προβλέψεις της μεταβλητής, οι οποίες πλέον θα πρέπει να λαμβάνουν υπ'όψιν

και το πρόσθετο προβλεπτικό περιεχόμενο των υπόλοιπων μεταβλητών. Ένα

σύνολο χρονοσειρών της μορφής   = 1     = 1 2     αποτελεί μια

πολυμεταβλητή χρονοσειρά (multiple time series), με τον δείκτη  να αναφέρεται
σε κάθε μία από τις μεταβλητές, ενώ είναι ο συνολικός αριθμός των μεταβλητών.

Ένας επιπλέον στόχος της πολυμεταβλητής ανάλυσης χρονοσειρών είναι η

μελέτη της δυναμικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών ενός συστήματος.

Η δυναμική αλληλεξάρτηση απαντά σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως για
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παράδειγμα, σε ένα υπόδειγμα τριών μεταβλητών, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις

μιας μεταβολής σε μία από τις μεταβλητές, στις εναπομένουσες δύο μεταβλητές

του συστήματος, ή ισοδύναμα, ποιές θα είναι οι τρέχουσες και οι μελλοντικές

επιδράσεις ενός τέτοιου γεγονότος στις υπόλοιπες δύο μεταβλητές; Εναλλακτικά,

με δεδομένη την αντικειμενική οικονομική θεωρία για την σχέση μεταξύ των

υπό-θεώρηση μεταβλητών, είναι συνεπές το αποτέλεσμα που υποδεικνύει η

πολυμεταβλητή ανάλυση, με τη χρήση κατάλληλων στατιστικών εργαλείων; Η

μελέτη των δυναμικών αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ ενός συνόλου μεταβλητών

είναι εφικτή μόνο κάτω από τη θεώρηση ενός πολυμεταβλητού πλαισίου ανάλυσης

χρονοσειρών, ενώ γίνεται σαφές ότι η πολυμεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών

αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της μονομεταβλητής ανάλυσης.

Ο από κοινού μηχανισμός γένεσης των δεδομένων (data generation pro-

cess) ενός συνόλου πολυμεταβλητών χρονοσειρών συχνά υποδειγματοποιείται ή

προσεγγίζεται από μια γραμμική διανυσματική αυτοπαλίνδρομη (vector autore-
gressive, VAR) διαδικασία. Έστω  ένα -διαστάσεων διάνυσμα μεταβλητών

  = 1     Σε ένα γραμμικό διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα,

κάθε μία από τις μεταβλητές  δύναται να εξαρτάται γραμμικά από το παρελθόν

της ίδιας, δηλαδή τις τιμές της ίδιας με χρονική υστέρηση −1,−2   ,

καθώς και από το παρελθόν των υπόλοιπων μεταβλητών του υποδείγματος

−1,−2      6= , από προσδιοριστικές μεταβλητές, όπως π.χ. έναν σταθερό

όρο ή μια προσδιοριστική χρονική τάση (deterministic trend), και ένα στοιχείο

σφάλματος (error term). Ο όρος σφάλματος συνήθως θεωρείται ότι έχει μηδενικό

μέσο και σταθερή διακύμανση, ενώ είναι ασυσχέτιστος στο χρόνο.

Tα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (VAR) αναπτύχθηκαν από

τον Sims (1980), ενώ από τότε είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην οικονομική ανάλυση.

Σε ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα όλες οι μεταβλητές θεωρούνται

a priori ενδογενείς, ενώ παράλληλα το σύστημα περιγράφει τη δυναμική διάρθρωση

των μεταβλητών. Κάθε μία από τις μεταβλητές του υποδείγματος VAR μπορεί

να αλληλοσυσχετίζεται με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές του υποδείγματος,

ενώ περιορισμοί συνήθως επιβάλλονται με τη χρήση στατιστικών τεχνικών παρά

μέσω a priori υποθέσεων, οι οποίες πιθανώς βασίζονται σε αβέβαιες θεωρητικές
εκτιμήσεις. Ουσιαστικά, είναι έργο της διαρθρωτικής ανάλυσης (structural anal-

ysis) το να αποκλείσει τις μη υποστηριζόμενες από τα δεδομένα σχέσεις μεταξύ
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των μεταβλητών. Τα υποδείγματα VAR χαρακτηρίζονται ως αθεωρητικά (athe-
oretical) υποδείγματα, με την έννοια ότι δεν στηρίζονται σε ρητή διατύπωση

διαρθρωτικών εξισώσεων της οικονομικής θεωρίας.1

Ένα από τα βασικότερα εργαλεία για τη μελέτη της δυναμικής αλληλεξάρτησης

μεταξύ χρονοσειρών ενός συστήματος VAR είναι η ανάλυση αιτιωδών σχέσεων
κατά Granger ή αιτιότητας κατά Granger (Granger causality). Η έννοια της

αιτιότητας κατά Granger εισήχθη από τον Granger (1969)2, ενώ παραμένει μέχρι

και σήμερα μία από τις πιο δημοφιλείς έννοιες της θεωρητικής και εφαρμοσμένης

οικονομετρικής βιβλιογραφίας. Η δημοφιλία της αιτιότητας κατάGranger έγκειται

στο γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα εύχρηστη στο πλαίσιο των διανυσματικών αυτοπα-

λίνδρομων υποδειγμάτων (VAR).

Βασιζόμενος στην μελέτη του Wiener (1956)3, ο Granger (1969) ορίζει

μια μεταβλητή  ως αιτιώδη παράγοντα μιας άλλης, δεύτερης μεταβλητής ,

εάν η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στις παρελθούσες και τρέχουσες τιμές

της μεταβλητής  −1 −2   , βοηθά στην βελτίωση της πρόβλεψης της

μεταβλητής +1, δηλαδή στην πρόβλεψη της  ένα βήμα μπροστά (one-step
ahead). Εναλλακτικά, εάν η τρέχουσα και παρελθούσα πληροφόρηση της μεταβλητής

 δεν βοηθά στην βελτίωση της πρόβλεψης της  ένα βήμα μπροστά, τότε η
 δεν αποτελεί αιτιώδη κατά Granger παράγοντα για την μεταβλητή  Η

θεμελιώδης ιδέα στην οποία στηρίζεται ο ορισμός αυτός είναι ότι το μέλλον
δεν μπορεί να προκαλέσει το παρελθόν ή εναλλακτικά ότι η αιτία δεν μπορεί να

1Υπάρχουν ωστόσο και υποδείγματα VAR τα οποία χρησιμοποιούν την οικονομική
θεωρία ώστε να μετατρέψουν το υπόδειγμα VAR ανηγμένης μορφής σε ένα σύστημα
διαρθρωτικών εξισώσεων. Τα υποδείγματα αυτά ονομάζονται structural VAR (SVAR).
Η εκτίμηση των παραμέτρων στα SVAR γίνεται κάτω από την επιβολή ταυτόχρονων
διαρθρωτικών περιορισμών. Περισσότερες πληροφορίες για τα υποδείγματα SVAR
μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει στους Bernanke (1986), Blanchard & Watson
(1986), Sims (1986).

2Ο Clive Granger (1934-2009) ήταν Βρετανός οικονομέτρης και οικονομολόγος.
Το όνομά του συνδέθηκε με θεμελιώδεις έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών,
και ειδικότερα με τις έννοιες της συνολοκλήρωσης, της αιτιότητας κατά Granger
και της κλασματικής ολοκλήρωσης. Για την εργασία του πάνω στην έννοια της
συνολοκλήρωσης κέρδισε από κοινού με τον Robert Engle το Νόμπελ Οικονομικής
Επιστήμης το 2003.

3Ο Wiener (1956) εισήγαγε την ιδέα ότι μια μεταβλητή (χρονοσειρά) θα μπορεί
να αποκαλείται αιτιώδης ως προς μια άλλη μεταβλητή, εάν η ικανότητα πρόβλεψης
της δεύτερης μεταβλητής βελτιώνεται ύστερα από την ενσωμάτωση της πληροφόρησης
σχετικά με την πρώτη μεταβλητή.
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προκύπτει μετά το αποτέλεσμα (Granger 1980, Αξίωμα Α).
Η τυπική (standard) έννοια της αιτιότητας κατά Granger περιορίζει την

πρόβλεψη σε ορίζοντα πρόβλεψης (forecast horizon) ενός βήματος, με αποτέλεσμα
να λαμβάνει υπ'οψιν μόνο τις άμεσες ροές πληροφόρησης από την μία μεταβλητή

στην άλλη. Στη σχετική βιβλιογραφία, η έννοια αυτή αναφέρεται ως άμεση
αιτιότητα (direct causality). Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα

στα υποδείγματα VAR δύο μεταβλητών ή διμεταβλητά υποδείγματα, καθώς στην
περίπτωση των διμεταβλητών υποδειγμάτων η αιτιότητα, εφόσον υπάρχει, θα

πρέπει να εμφανιστεί σε ορίζοντα πρόβλεψης ένα,  = 1 Εάν μια μεταβλητή

βρίσκεται να μην αποτελεί αιτιώδη παράγοντα κατάGranger μιας άλλης, δεύτερης

μεταβλητής, έναν ορίζοντα πρόβλεψης μπροστά, τότε δεν θα αποτελεί αιτιώδη

παράγοντα κατά Granger της δεύτερης μεταβλητής σε οποιονδήποτε μελλοντικό

χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης,   1 (Pierce 1975).

Ωστόσο, σε υποδείγματα VAR τριών ή περισσοτέρων μεταβλητών (πολυμετα-

βλητά υποδείγματα), στα οποία εμπεριέχονται πρόσθετες, βοηθητικές μεταβλητές,
πλην των δύο μεταβλητών κύριου ενδιαφέροντος, δύναται να προκύψει αιτιότητα

σε μεταγενέστερους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης,   1, ακόμα και εάν δεν

προκύπτει άμεση αιτιότητα ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, σε ορίζοντα  = 1

(Lütkepohl 1993, Dufour & Renault 1998). Η προβλεπτική πληροφόρηση σε μια

τέτοια περίπτωση μεταφέρεται μέσω των υπόλοιπων, βοηθητικών μεταβλητών
του συστήματος. Ειδικότερα, η πληροφόρηση της μεταβλητής  −1    μπορεί

να μεταφερθεί στην μεταβλητή + μέσω των 1 1−1      −1   

βοηθητικών μεταβλητών (όπου  ο αριθμός των βοηθητικών μεταβλητών). Η

αιτιότητα αυτής της μορφής αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως έμμεση αιτιότητα.
Οι Dufour & Renault (1998) διατυπώνουν έναν ορισμό αιτιότητας, ο οποίος

αποτελεί γενίκευση της τυπικής έννοιας της αιτιότητας κατά Granger, και ο

οποίος δίνει έμφαση στο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης,  Η έννοια αυτή αναφέρεται

στη βιβλιογραφία ως γενικευμένη ή εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας ή αιτιότητα
σε πολλαπλούς ορίζοντες (multi-horizon causality). Η γενικευμένη έννοια της

αιτιότητας περικλείει τόσο την τυπική (άμεση) αιτιότητα κατά Granger ( = 1),

όσο και την έμμεση αιτιότητα κατά Granger (  1), ενώ παράλληλα επιτρέπει

τη διάκριση ανάμεσα στη βραχυχρόνια αιτιότητα (short-run causality), η οποία

συνδέεται με μικρό χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης, και τη μακροχρόνια αιτιότητα
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(long-run causality), η οποία συνδέεται με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης.

Σε ένα πολυμεταβλητό σύστημα VAR, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι

μια μεταβλητή  δεν αποτελεί ούτε άμεσο ούτε έμμεσο αιτιώδη παράγοντα

σε μια δεύτερη μεταβλητή , θα πρέπει να ελέγξουμε την μη-αιτιότητα κατά

Granger σε όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης  ≥ 1 Ωστόσο, ο έλεγχος της (μη)-
αιτιότητας σε μεταγενέστερους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης χαρακτηρίζεται

από μηδενικούς περιορισμούς μη-γραμμικής μορφής ως προς τους συντελεστές
του υποδείγματος VAR. Η μη-γραμμική φύση των περιορισμών καθιστά επίπονη

την εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος, ενώ παράλληλα ενδέχεται να

οδηγήσει σε παραβίαση των προκαθορισμένων συνθηκών ομαλότητας (regular-

ity conditions), με αποτέλεσμα οι τυπικοί έλεγχοιWald που συχνά χρησιμοποιούνται

στους ελέγχους (μη)-αιτιότητας να μην είναι κατάλληλοι για στατιστική επαγωγή.

Η γενικευμένη έννοια της αιτιότητας ή η αιτιότητα σε πολλαπλούς ορίζοντες

των Dufour & Renault (1998) αποτελεί το επίκεντρο μελέτης του Πρώτου

Κεφαλαίου της διατριβής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης σε δύο πρόσφατες

μεθόδους στατιστικής επαγωγής αιτιωδών σχέσεων κατάGranger σε διαφορετικούς
χρονικούς ορίζοντες. Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι η στατιστική διαδικασία των

Dufour, Pelletier& Renault (2006) για τον έλεγχο μη-αιτιότητας σε διαφορετικούς

ορίζοντες, και οι αποτελεσματικοί έλεγχοι μακροχρόνιας αιτιότητας σε υποδείγματα

VAR τριών μεταβλητών τουHill (2007). Οι μέθοδοι στηρίζονται στη γενικευμένη

έννοια της αιτιότητας των Dufour & Renault (1998), ενώ έχουν το πλεονέκτημα

ότι μειώνουν - για μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης - την αυξημένη

πολυπλοκότητα των μη-γραμμικών περιορισμών μη-αιτιότητας των συντελεστών,

σε γραμμικής μορφής περιορισμούς. Επιπλέον, και οι δύο μέθοδοι μπορούν

εφαρμοστούν σε μη-στάσιμα υποδείγματα VAR, δίχως να απαιτούνται υποθέσεις

ή προ-έλεγχος για την παρουσία συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών.

Η δομή του Κεφαλαίου 1 έχει ως εξής: Στην Ενότητα 1.2 παρουσιάζεται η

μορφή καθώς και ορισμένες βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά των διανυσματικών

αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR). Η τυπική έννοια της αιτιότητας κατά

Granger, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο των Dufour & Renault (1998) και

η γενικευμένη έννοια της αιτιότητας παρουσιάζονται στην Ενότητα 1.3. Στην

Ενότητα 1.4 παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες των Dufour, Pelletier & Renault

(2006) και του Hill (2007), ενώ στην Ενότητα 1.5 ερευνάται η δυνατότητα
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εφαρμογής των μεθόδων αυτών μέσω εμπειρικών εφαρμογών πάνω σε δύο

διαχρονικά ζητήματα αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές. Η

πρώτη εφαρμογή αφορά στην αναζήτηση της αιτιότητας ανάμεσα στη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα στις Η.Π.Α, υπό την

παρουσία ενός συνόλου βοηθητικών μεταβλητών όπως π.χ. η εκπαίδευση,

οι μισθοί των γυναικών κ.α., ενώ η δεύτερη εφαρμογή αφορά στη δυναμική

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ, την κατανάλωση ενέργειας και

το απόθεμα κεφαλαίου, στις χώρες G-7. Τέλος, η Ενότητα 1.6 ανακεφαλαιώνει

και προσφέρει ορισμένα τελικά συμπεράσματα.

1.2 Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα

(VAR)

Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας της αιτιότητας κατά

Granger, και κατόπιν της εκτεταμένης έννοιας της αιτιότητας ή της αιτιότητας

σε πολλαπλούς χρονικούς ορίζοντες, θα ήταν χρήσιμο να παρουσιαστεί η μορφή

καθώς και ορισμένες βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά των διανυσματικών

αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR). Όπως προαναφέραμε, τα υποδείγματα

VAR αποτελούν από την ανάπτυξή τους (Sims 1971, 1980) και ύστερα το βασικό

πλαίσιο ελέγχου σχέσεων αιτιότητας μεταξύ διαφόρων μεταβλητών. Παράλληλα,

στην παρούσα διατριβή, οι μέθοδοι στατιστικής επαγωγής αιτιωδών σχέσεων

κατά Granger που παρουσιάζονται και στη συνέχεια εφαρμόζονται έχουν αναπτυχθεί

επίσης στο πλαίσιο των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων. Το

παρόν τμήμα του κεφαλαίου αντλεί μεγάλο όγκο πληροφοριών από τα εγχειρίδια

των Lütkepohl & Kratzig (2004), Lütkepohl (2006), και τα δοκίμια εργασίας των

Lütkepohl (2007), Lütkepohl (2011).

1.2.1 Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα VAR:

αναπαράσταση

Ένα διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα τάξης  ,VAR(), έχει την μορφή
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 =  +1−1 +2−2 + · · ·+− +   = 0±1±2  (1.1)

όπου  = (1     )
0 είναι ένα ( × 1) διάνυσμα-στήλη με  χρονολογικές

σειρές,   = 1      είναι ( ×) σταθερές μήτρες των συντελεστών,

 = (1     )
0 είναι ένα ( × 1) διάνυσμα σταθερών όρων4 και τέλος

 = (1     )
0 είναι ένα διάνυσμα διαδικασίας λευκού θορύβου μηδενικού

μέσου (white noise or innovation process), δηλαδή () = 0 (
0
) = Σ

και (0) = 0 για  6=  όπου γίνεται η υπόθεση ότι η μήτρα διακυμάνσεων-

συνδιακυμάνσεων Σ είναι αντιστρέψιμη (nonsingular), ενώ παρατηρούμε ότι τα

διανύσματα  είναι σειριακά μη συσχετιζόμενα αλλά μπορούν να είναι συγχρόνως

συσχετιζόμενα. Για παράδειγμα, ένα VAR(1) υπόδειγμα δύο μεταβλητών θα έχει

την μορφήÃ
1

2

!
=

Ã
1

2

!
+

Ã
11 12

21 22

!Ã
1−1
2−1

!
+

Ã
1

2

!
ή ισοδύναμα

1 = 1 + 111−1 + 122−1 + 1 πρώτη εξίσωση

2 = 2 + 211−1 + 222−1 + 2 δεύτερη εξίσωση

ενώ ένα VAR(2) υπόδειγμα δύο μεταβλητών θα έχει την μορφή,

Ã
1

2

!
=

Ã
1

2

!
+

Ã

(1)
11 

(1)
12


(1)
21 

(1)
22

!Ã
1−1
2−1

!
+

+

Ã

(2)
11 

(2)
12


(2)
21 

(2)
22

!Ã
1−2
2−2

!
+

Ã
1

2

!

ή ισοδύναμα

4Η παρουσία προσδιοριστικών όρων δεν περιορίζεται στην ύπαρξη σταθερών
όρων, αντιθέτως ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται γραμμική χρονική τάση ή εποχιακές
ψευδομεταβλητές στην υποδειγματοποίηση ενός συνόλου μεταβλητών.
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1 = 1 + 
(1)
11 1−1 + 

(1)
12 2−1 + 

(2)
11 1−2 + 

(2)
12 2−2 + 1 πρώτη εξίσωση

2 = 2 + 
(1)
21 1−1 + 

(1)
22 2−1 + 

(2)
21 1−2 + 

(2)
22 2−2 + 2 δεύτερη εξίσωση

Με τη χρήση του τελεστή υστέρησης , οποίος μετατοπίζει το διάνυσμα 

"πίσω στο χρόνο" έτσι ώστε  = −1 το VAR() υπόδειγμα μπορεί να πάρει

τη μορφή

() =  +  (1.2)

όπου () = −1−22−  −
 είναι ένα πολυώνυμο των ( ×)

,  = 1   μητρών των σταθερών συντελεστών και του τελεστή υστέρησης

 και  η ( × ) μοναδιαία μήτρα.

ΈναVAR() υπόδειγμα χαρακτηρίζεται ως σταθερό (stable) (και η πολυωνυμική

μήτρα () είναι αντιστρέψιμη), εάν ικανοποιείται η συνθήκη

det(()) 6= 0 || ≤ 1 ή (1.3)

det( −1 −2
2 −   −

) 6= 0 || ≤ 1

Με βάση τον ορισμό του χαρακτηριστικού πολυωνύμου μήτρας, το πολυώνυμο

det( − 1 − 2
2 −    − 

) ορίζεται ως το αντίθετο χαρακτηριστικό

πολυώνυμο (reverse characteristic polynomial) της VAR() διαδικασίας, ενώ η

συνθήκη σταθερότητας του VAR() υποδείγματος ουσιαστικά υποδεικνύει ότι

οι ρίζες του αντίθετου χαρακτηριστικού πολυωνύμου θα πρέπει να βρίσκονται

εκτός του μοναδιαίου κύκλου μιγαδικού επιπέδου (δηλ. να έχουν μέτρο μιγαδικού

αριθμού μεγαλύτερο της μονάδας) ή εναλλακτικά το αντίθετο χαρακτηριστικό

πολυώνυμο θα πρέπει να μην έχει ρίζες μέσα και πάνω στον μοναδιαίο κύκλο

μιγαδικού επιπέδου.

Βασικό χαρακτηριστικό της συνθήκης σταθερότητας τουVAR() υποδείγματος

είναι ότι εάν αυτή ικανοποιείται, τότε αυτό συνεπάγεται στασιμότητα των μεταβλητών

του υποδείγματος (Lütkepohl 2006 σελ. 25), και κατά συνέπεια του διανύσματος
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 δηλαδή μια σταθερή VAR() διαδικασία είναι στάσιμη και εργοδική με

χρονικά μη-μεταβαλλόμενους μέσους, διακυμάνσεις και αυτοσυνδιακυμάνσεις.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε συνοπτικά στις έννοιες της

στασιμότητας και της μη-στασιμότητας χρονοσειρών. Μία στοχαστική διαδικασία

 χαρακτηρίζεται ως ασθενώς ή κατά συνδιακύμανση στάσιμη5 εάν παρουσιάζει
χρονικά μη μεταβαλλόμενες πρώτες και δεύτερες ροπές, δηλαδή

 () =  ∀

και

 [( − ) (− − )] = () = (−) ∀ και  = 0 1 2   

Η πρώτη συνθήκη υποδηλώνει ότι ο μέσος  μιας στάσιμης στοχαστικής

διαδικασίας είναι διαχρονικά σταθερός, ενώ η δεύτερη συνθήκη υποδηλώνει

επίσης διαχρονικά σταθερή διακύμανση καθώς και αυτοσυνδιακυμάνσεις οι

οποίες δεν εξαρτώνται από το χρόνο  αλλά μόνο από τη χρονική περίοδο 

κατά την οποία απέχουν τα διανύσματα  και − (δηλαδή την διαφορά − ).

Επιπλέον, ο παραπάνω συμβολισμός υπονοεί ότι ο μέσος, η διακύμανση και

οι συνδιακυμάνσεις είναι πεπερασμένοι αριθμοί, δηλαδή οι αντίστοιχες ροπές

υπάρχουν ή ορίζονται.

Κύριο χαρακτηριστικό των στάσιμων στοχαστικών διαδικασιών είναι η κίνησή

τους γύρω από την μέση τιμή, δηλαδή ουσιαστικά η τάση να επιστρέφουν

στη μέση τιμή τους (mean reversion) παρά τις όποιες αποκλίσεις μπορεί να

εμφανίζουν διαχρονικά γύρω από αυτή. Εναλλακτικά, η στασιμότητα υποδηλώνει

την απουσία τάσεων ή μετατοπίσεων στο μέσο ή τις συνδιακυμάνσεις μιας

στοχαστικής διαδικασίας, καθώς επίσης και την απουσία χρονικά εποχικών

5Σύμφωνα με τον αυστηρό ορισμό της στασιμότητας (strict stationarity),
μια στοχαστική διαδικασία  είναι αυστηρώς στάσιμη όταν η από-κοινού
συνάρτηση πυκνότητας-πιθανότητας των {−     −2 −1  +1 +2     +}
είναι ανεξάρτητη του χρόνου  για όλα τα Στην αυστηρή στασιμότητα, όχι μόνον
ο μέσος, η διακύμανση και οι συνδιακυμάνσεις, αλλά και όλες οι ροπές μεγαλύτερης
τάξης δεν εξαρτώνται από την απόλυτη τιμή του χρόνου.
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χαρακτηριστικών. Μία τέτοια διαδικασία είναι και η διαδικασία λευκού θορύβου

που αναφέρθηκε παραπάνω.

Είναι γεγονός ότι πολλές οικονομικές μεταβλητές τείνουν να αυξάνονται με

την πάροδο του χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρονοσειρές εμφανίζουν

μια προσδιοριστική τάση (deterministic trend), η οποία ουσιαστικά επιβάλλει μια

προσδιοριστική μορφή στη διαχρονική εξέλιξη του μέσου της χρονοσειράς. Εάν

αφαιρώντας τη χρονική αυτή τάση από τη χρονοσειρά (detrending) οδηγηθούμε

σε μία ασθενώς στάσιμη χρονοσειρά, τότε η μεταβλητή χαρακτηρίζεται στάσιμη
ως προς την τάση (trend stationary). Μία στάσιμη ως προς την τάση χρονοσειρά

εξελίσσεται γύρω από μία σταθερή, ανοδική τάση, χωρίς να εμφανίζει μεγάλες

αποκλίσεις γύρω από αυτή την τάση.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα λαμβάνουν οι χρονοσειρές οι οποίες περιλαμβάνουν

στοχαστικές τάσεις. Μία χρονοσειρά η οποία εμπεριέχει στοχαστική τάση

εμφανίζει έντονες δομές ή σχηματισμούς (structures or patterns), ενώ δεν φαίνεται

να επιστρέφει σε μία μακροχρόνια τάση. Σε αυτή την περίπτωση οι καινοτομίες

(σοκ) επιφέρουν μόνιμες επιδράσεις (permanent effects) στη χρονοσειρά, συνεπώς

οι επιδράσεις των καινοτομιών δεν φθίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Μια

χρονοσειρά  χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένη  τάξης,  ∼ () εάν οι

στοχαστικές τάσεις μπορούν να εξαλειφθούν εφαρμόζοντας διαφορές στη χρονοσειρά

 φορές, ενώ η στοχαστική τάση παραμένει στη χρονοσειρά μετά από την

εφαρμογή διαφορών −1 φορές. Ειδικότερα, εάν ∆ είναι ο τελεστής διαφορών,

όπου ∆ = 1 −  και ∆ =  − −1 τότε η μεταβλητή  είναι () εάν οι

διαφορές ∆ είναι στάσιμες ενώ οι ∆−1 εξακολουθούν και περιλαμβάνουν

στοχαστική τάση. Σε αυτή την περίπτωση η χρονοσειρά χατακτηρίζεται στάσιμη
ως προς τις διαφορές (difference stationary).6

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά στη βιβλιογραφία μία

ολοκληρωμένη σειρά ()  ≥ 1 χαρακτηρίζεται και ως διαδικασία μοναδιαίας
ρίζας (unit root process). Παράλληλα, η ύπαρξη μοναδιαίων ριζών ή γενικότερα

μη στάσιμων μεταβλητών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εάν αυτή δεν ληφθεί

υπ'όψιν από τον ερευνητή μπορεί να οδηγήσει στο γνωστό στη βιβλιογραφία

6Ο βαθμός ολοκλήρωσης που συναντάται στις οικονομικές μεταβλητές-χρονοσειρές
είναι συνήθως  = 0 1 και σε κάποιες περιπτώσεις 2, όπου ο μηδενικός βαθμός
ολοκλήρωσης αναφέρεται σε στάσιμες χρονοσειρές. Εναλλακτικά, μια στάσιμη
μεταβλητή είναι ολοκληρωμένη μηδενικής τάξης, (0)
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φαινόμενο της πλασματικής παλινδρόμησης, όπως αυτό επισημάνθηκε από τους

Granger & Newbold (1974). Σε μια τέτοια περίπτωση, αν δηλαδή αγνοήσουμε

την ύπαρξη στοχαστικών τάσεων, μπορεί να οδηγηθούμε σε ουσιαστικά, παραπλα-

νητικά συμπεράσματα όταν μελετάμε ή υποδειγματοποιούμε σχέσεις μεταξύ

διαφόρων χρονοσειρών.7

Με βάση τα παραπάνω, ένα ( × 1) διάνυσμα χρονοσειρών  = (1     )
0

είναι ολοκληρωμένο  τάξης,  ∼ () εάν τουλάχιστον ένα από τα συστατικά

του είναι () Βάση αυτού του ορισμού είναι πιθανό κάποια ή ορισμένες

από τις μεταβλητές του διανύσματος να είναι στάσιμες χρονοσειρές, δηλαδή

(0) Ισοδύναμα, ένα διάνυσμα  θα χαρακτηρίζεται ως ολοκληρωμένο πρώτης

τάξης,  ∼ (1) εάν τουλάχιστον μια μεταβλητή του διανύσματος  είναι

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης, (1) και οι εναπομένουσες μεταβλητές είναι της

ίδιας ή μικρότερης τάξης.

Ερχόμενοι τώρα στον ορισμό περί σταθερότητας του VAR υποδείγματος,

προκύπτει ότι εάν ένα VAR υπόδειγμα είναι σταθερό, δηλαδή το πολυώνυμο

(1.3) δεν έχει ρίζες πάνω και μέσα στον μοναδιαίο κύκλο μιγαδικού επιπέδου,

και κάτω από την υπόθεση ότι η διαδικασία έχει ξεκινήσει στο άπειρο παρελθόν,

τότε αυτή δημιουργεί στάσιμες χρονοσειρές με διαχρονικά σταθερούς μέσους,

διακυμάνσεις και αυτοσυνδιακυμάνσεις. Αντίθετα, εάν το πολυώνυμο (1.3)

έχει μοναδιαία ρίζα (δηλαδή η ορίζουσα του πολυωνύμου είναι μηδενική για

 = 1), τότε τουλάχιστον μία ή όλες οι μεταβλητές του υποδείγματος είναι

ολοκληρωμένες πρώτης τάξης. Στην περίπτωση που το υπόδειγμα παρουσιάζει

μη σταθερότητα λόγω της ύπαρξης μοναδιαίων ριζών, τότε προκειμένου να

προχωρήσουμε σε εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων8 (OLS) η οποία θα εγγυάται

συνεπείς εκτιμητές που θα προσεγγίζουν ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή,

και για να προβούμε στη συνέχεια σε ελέγχους αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών

7Εν συντομία, στην περίπτωση φαινομενικής παλινδρόμησης οι εκτιμητές ελαχίστων
τετραγώνων και οι αντίστοιχες  στατιστικές υποδεικνύουν μια σημαντική σχέση
ανάμεσα σε ασυσχέτιστες μεταξύ τους μεταβλητές, σε μεταβλητές δηλαδή που στην
πραγματικότητα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους.

8Η εκτίμηση τόσο των αυτοπαλίνδρομων (AR) όσο και των διανυσματικά
αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR) μπορεί να γίνει με τη μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων (OLS), η οποία στην περίπτωση στάσιμων μεταβλητών οδηγεί σε συνεπείς
εκτιμητές οι οποίοι προσεγγίζουν ασυμπτωτικά την κανονική κατανομή.
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ενδιαφέροντος, τότε αυτό θα πρέπει είτε να μετατραπεί σε σταθερό εφαρμόζοντας

πρώτες διαφορές στις μεταβλητές είτε να εφαρμοστούν εναλλακτικές διαδικασίες

τις οποίες και θα αναλύσουμε παρακάτω.

Για να δούμε τώρα καλύτερα τις έννοιες της σταθερότητας και της στασιμότητας

ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος VAR(), θεωρούμε αρχικά

ένα VAR(1) της μορφής

 =  +1−1 +  (1.4)

για το οποίο ισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε στην (1.1). Με

τη χρήση του τελεστή υστέρησης το VAR(1) υπόδειγμα παίρνει τη μορφή

() =  +  () =  −1

Κάτω από την υπόθεση ότι η παραπάνω διαδικασία ξεκινάει κάποια χρονική

στιγμή  = 1 κατόπιν διαδοχικής (προς τα εμπρός) αντικατάστασης θα έχουμε

 =
¡
 +1 +    −1

1

¢
 +

10 +
−1X
=0


1− (1.5)

δηλαδή οι 1 2      ≥ 0 δίνονται σαν μια συνάρτηση των 1 2    

σφαλμάτων και της αρχικής τιμής 0 Εάν όλες οι ιδιοτιμές της 1 έχουν μέτρο

μιγαδικού αριθμού μικρότερο της μονάδος, και κάτω από μια σειρά ιδιοτήτων

γραμμικής άλγεβρας (βλ. Lütkepohl, 2006 Κεφάλαιο 2), η εξίσωση (1.5) παίρνει

τη μορφή

 = +
∞X
=0


1−  = 0±1±2 (1.6)

όπου  = ( −1)
−1  και 

1 →
→∞

0. Οι πρώτες και οι δεύτερες ροπές της

 διαδικάσίας αντίστοιχα προκύπτουν ως εξής:

() = ( −1)
−1  =  ∀

Γ() = 
£
( − ) (− − )0

¤
=

∞P
=0

+
1 Σ

0
1
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διότι (0) = Σ ∀ και (0) = 0 ∀ 6=  ενώ παρατηρούμε ότι

αυτές είναι χρονικά μη μεταβαλλόμενες. Η συνθήκη σταθερότητας του VAR(1)

υποδείγματος είναι

det( −1) 6= 0 ∀ || ≤ 1
η οποία σχετίζεται άμεσα με την συνθήκη για τις ιδιοτιμές της μήτρας 1

1.2.2 Αναπαράσταση ενός VAR() υποδείγματος σαν ένα

VAR(1) υπόδειγμα

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα αποτελέσματα για τα VAR(1) υποδείγματα

που είδαμε παραπάνω επεκτείνονται και ισχύουν σε κάθε σταθερό VAR()

υπόδειγμα  τάξης,   1 και αυτό γιατί κάθε VAR() υπόδειγμα μπορεί

να γραφτεί σαν ένα VAR(1) υπόδειγμα. Πιο συγκεκριμένα, ένα -διάστασης

VAR() υπόδειγμα όπως στην σχέση (1.1) μπορεί να γραφτεί σαν ένα−διαστάσεων
VAR(1) υπόδειγμα

 = ν +A−1 +  (1.7)

όπου

 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣


−1
...

−+1

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
×1

 ν =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
ν

0
...

0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
×1



A =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 2 · · · −1 

 0 · · · 0 0

0
. . . 0 0

...
. . .

...
...

0 0
...  0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
×

  =

⎡⎢⎢⎢⎢⎣


0
...

0

⎤⎥⎥⎥⎥⎦
×1

Η μορφή (1.7) ονομάζεται συνοδός μορφή (companion form) του VAR()

υποδείγματος, άμεση συνέπεια της οποίας είναι ότι οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά
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ενός VAR(1) υποδείγματος μπορούν να επεκταθούν σε κάθε VAR() υπόδειγμα.

Πιο συγκεκριμένα, το υπόδειγμα  θα είναι σταθερό εάν

det( −A) 6= 0 για || ≤ 1

ενώ το διάνυσμα του μέσου θα είναι

μ = () = ( −A)−1 v

και οι συνδιακυμάνσεις

Γ () =
∞P
=0

A+Σ (A)
0  Σ = (

0
)

Επίσης, παρατηρούμε ότι η πρώτη εξίσωση του συστήματος (1.7) είναι

ταυτόσημη με την (1.1), ενώ κάθε μία από τις άλλες εξισώσεις απλά ταυτοποιούν

ότι − = − Επιπροσθέτως, εάν  = [ 0     0] είναι μια μήτρα ( × )

διαστάσεων και  η μοναδιαία μήτρα, τότε πολλαπλασιάζοντας από αριστερά

το  με το  θα πάρουμε την διανυσματική αυτοπαλίνδρομη διαδικασία (1.1).

1.2.3 Αναπαράσταση Κινητού Μέσου μιας Διανυσματικής

Αυτοπαλίνδρομης Διαδικασίας

Έστω η VAR(1) αναπαράσταση

 = ν +A−1 + 

ενόςVAR() υποδείγματος όπως στην (1.1). Κάτω από την υπόθεση της σταθερότητας

του VAR() υποδείγματος, η οποία υποδηλώνει ότι η πολυωνυμική μήτρα ()

στην (1.2) είναι αντιστρέψιμη, η διαδικασία  μπορεί να παρασταθεί ως μια

άπειρη διαδικασία κινητού μέσου όπως η παρακάτω

 = μ+
∞X
=0

A− (1.8)

βάση της οποίας η  εκφράζεται σε όρους τρεχόντων και παρελθουσών τιμών

των διανυσματικών σφαλμάτων ή καινοτομιών  και του σταθερού όρου μ

όπου μ ο διανυσματικός μέσος της 
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μ =()= (I −A)−1ν.

Ειδικότερα, έστω το σταθερόVAR() στην μορφή (1.2). Η αντιστρεψιμότητα

της πολυωνυμικής μήτρας () επιτρέπει την ύπαρξη μιας πολυωνυμικής μήτρας

Φ() =
∞P
=0

Φ
 τέτοια ώστε

()Φ() = 

δηλαδή η Φ() είναι η αντίστροφη μήτρα της ()−1 Πολλαπλασιάζοντας

την (1.2) με Φ() παίρνουμε

 = Φ() + Φ()

=

Ã ∞X
=0

Φ

!
 +

∞X
=0

Φ− (1.9)

ενώ οι Φ μήτρες των συντελεστών υπολογίζονται διαδοχικά από τις μήτρες

συντελεστών των αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων ως εξής:

Φ0 = 

Φ =
X

=1

Φ−  = 1 2    (1.10)

Ενδεικτικά, σε μια VAR(1) διαδικασία όπως η (1.4) οι επαναλαμβανόμενες

αντικαταστάσεις στην (1.10) υποδεικνύουν ότι Φ0 =  , Φ1 = 1 και Φ = 
1

Σε κάθε περίπτωση οι Φ προσεγγίζουν το μηδέν καθώς το →∞ γεγονός που

είναι και αποτέλεσμα της σταθερότητας του υποδείγματος. Το διάνυσμα των

διαταρακτικών όρων  αντιπροσωπεύει το ενός βήματος σφάλμα της άριστης

πρόβλεψης της  το χρόνο − 1 ενώ επιπρόσθετα η σχέση (1.9) εκφράζει τα

 σαν μια γραμμική συνάρτηση των σφαλμάτων πρόβλεψης (Lütkepohl 2006,

Κεφάλαιο 2).

Στην περίπτωση που κάποιες απο τις μεταβλητές του διανύσματος  είναι

(1) τότε η πολυωνυμική μήτρα () δεν είναι αντιστρέψιμη. Σε αυτή την

περίπτωση, ενώ οι μήτρες των συντελεστών Φ μπορούν ακόμα να υπολογιστούν
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με διαδοχικές αντικαταστάσεις μέσω της φόρμουλας (1.10), εντούτοις αυτές

ενδέχεται να μην τείνουν στο μηδέν καθώς  → ∞ και ουσιαστικά η 

διαδικασία δεν μπορεί να γραφτεί πια σαν μια διαδικασία κινητού μέσου.

1.2.4 Υποδείγματα Διόρθωσης Σφάλματος και η έννοια της

Συνολοκλήρωσης

Νωρίτερα, στην ενότητα 1.2.1, αναφερθήκαμε στις έννοιες της στασιμότητας

και της μη στασιμότητας μια στοχαστικής διαδικασίας, αναφέροντας ότι μια

διαδικασία είναι ολοκληρωμένη  τάξης, () εάν πρέπει να εφαρμόσουμε

διαφορές  φορές προκειμένου αυτή να καταστεί στάσιμη. Σε όρους διανύσματος,

ένα διάνυσμα  = (1     )
0 είναι ολοκληρωμένο  τάξης,  ∼ () εάν

τουλάχιστον ένα από τα συστατικά του είναι () Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε

ότι όταν ορισμένες μεταβλητές είναι μη στάσιμες και πιο συγκεκριμένα (1),

και προκειμένου να προχωρήσουμε σε εκτίμηση του VAR υποδείγματος και

ελέγχους αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος, τότε θα πρέπει

να χρησιμοποιήσουμε τις πρώτες διαφορές των μεταβλητών, δηλαδή θα έχουμε

ένα VAR υπόδειγμα εκφρασμένο σε πρώτες διαφορές αντί για τα επίπεδα των

μεταβλητών.

Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία υποδειγμάτων που μπορούμε να

εφαρμόσουμε στην περίπτωση ολοκληρωμένων μεταβλητών, η οποία συνδέεται

με την έννοια της συνολοκλήρωσης δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, όπως

αυτή εισήχθη από τους Granger (1981) και Engle & Granger (1987). Πιο

συγκεκριμένα, οι προαναφερθέντες βασιζόμενοι στο γεγονός ότι πολλές οικονομικές

μεταβλητές τείνουν προς μια σχέση ισορροπίας μεταξύ τους στη μακροχρόνια

περίοδο, υποστήριξαν ότι τότε αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν μια κοινή ή

σύμφωνη συμπεριφορά διαχρονικά, δεσμευόμενες ουσιαστικά από μια κοινή

στοχαστική τάση. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι πιθανό να υπάρχει ένας

γραμμικός συνδυασμός των (ολοκληρωμένων) μεταβλητών ο οποίος είναι στάσιμος,

και τότε λέμε ότι οι μεταβλητές συνολοκληρώνονται.

Εναλλακτικά, εάν ένα διάνυσμα περιλαμβάνει δύο ολοκληρωμένες (1) μετα-

βλητές οι οποίες συνολοκληρώνονται, τότε αυτές θα παρουσιάζουν μια ισχυρή

σχέση μεταξύ τους, ενώ παράλληλα θα κινούνται σε συμφωνία στην μακροχρόνια
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περίοδο, παρόλο που είναι πιθανό να αποκλίνουν προσωρινά η μια από την άλλη

βραχυχρόνια. Συνεπώς, στο πλαίσιο της συνολοκλήρωσης δύο (ή περισσοτέρων)

μεταβλητών, υπάρχει μια σχέση ισορροπίας η οποία αντιπροσωπεύεται από τον

γραμμικό συνδυασμό των μεταβλητών, και η οποία δεσμεύει τις μεταβλητές του

συστήματος σε απο κοινού εξισορρόπηση μακροχρόνια.

Γενικά, οι μεταβλητές μιας διαδικασίας  -διαστάσεων ονομάζονται συνολο-

κληρωμένες τάξεως ( ) εάν όλα τα στοιχεία της  είναι () και υπάρχει

ένας γραμμικός συνδυασμός  = β0 όπου β = (1    )
0 6= 0 έτσι ώστε το

 να είναι ολοκληρωμένο −  τάξεως (− ) Για παράδειγμα, εάν όλες οι

μεταβλητές ενός διανύσματος είναι (1) και ο γραμμικός συνδυασμός β0 είναι

στάσιμος, (0) τότε το διάνυσμα  είναι συνολοκληρωμένο τάξεως (1 1)  ενώ

το διάνυσμα β ονομάζεται διάνυσμα συνολοκλήρωσης.

Εάν ορισμένες από τις μεταβλητές του υποδείγματος είναι ολοκληρωμένες,

π.χ. (1) και πιθανώς συνολοκληρώνονται, τότε τοVAR υπόδειγμα εκφρασμένο

στα επίπεδα των μεταβλητών ενδέχεται να μην είναι η καταλληλότερη μορφή

που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, μιας και ακριβώς δεν περιλαμβάνει τις

σχέσεις συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών οι οποίες και είναι σημαντικές

λόγω της πληροφόρησης που εσωκλείουν. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει

να υιοθετήσουμε τα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος (VECM) τα οποία

αποτελούν μια εναλλακτική αναπαράσταση των VAR υποδειγμάτων ή ακριβέστερα

μια μορφή περιορισμένων VAR υποδειγμάτων. Η μορφή των υποδειγμάτων

διόρθωσης σφάλματος είναι η παρακάτω9

∆ = Π−1 + Γ1∆−1 +   + Γ−1∆−+1 +  (1.11)

όπου Π = −( − 1 −    ) και Γ = −(+1 +    + )  = 1     −
1 Στη μορφή αυτή ο όρος ∆ δεν περιλαμβάνει στοχαστικές τάσεις, αφού

υποθέσαμε νωρίτερα ότι το διάνυσμα  είναι (1) ενώ ουσιαστικά ο μόνος

όρος που περιλαμβάνει μη στάσιμες μεταβλητές, και ο οποίος θα πρέπει να

9Δεν προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση των υποδειγμάτων διόρθωσης
σφάλματος, μιας και οι έννοιες καθώς και οι έλεγχοι αιτιότητας που εφαρμόζονται
στη διατριβή αυτή βασίζονται σε επαυξημένα κατά τον βαθμό ολοκλήρωσης VAR
υποδείγματα εκφρασμένα σε επίπεδα των μεταβλητών. Περισσότερες πληροφορίες
για τα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στoυς
Hamilton (1994), Lütkepohl and Krätzig (2004), Lütkepohl (2006).
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είναι στάσιμος μιας και περιλαμβάνει τη σχέση συνολοκλήρωσης είναι ο Π−1

Ο όρος Π−1 συχνά αναφέρεται και ως μακροχρόνιος όρος του υποδείγματος ή

ο υπό διόρθωση όρος ή όρος αποκατάστασης της ισορροπίας του υποδείγματος,

ενώ οι βραχυχρόνιες κινήσεις των μεταβλητών καθορίζονται από τους συντελεστές

Γ, οι οποίοι αναφέρονται και ως βραχυχρόνιες παράμετροι του υποδείγματος.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι δύο από τους βασικότερους ελέγχους για την ύπαρξη

ή το βαθμό συνολοκλήρωσης δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών είναι αυτοί των

Engle & Granger (1987) και Johansen (1991, 1995).

1.3 Αιτιότητα κατά Granger σε διανυσματικά

αυτοπαλίνδρομα (VAR) υποδείγματα

1.3.1 Η έννοια της αιτιότητας στην οικονομική επιστήμη

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του κεφαλαίου, οι οικονομολόγοι, οι ακαδημαϊκοί

ή οι ερευνητές της οικονομικής επιστήμης γενικότερα, καθώς και οι λήπτες

αποφάσεων και σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και

οι πολιτικοί, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τη διαχρονική εξέλιξη

διαφόρων μακροοικονομικών μεγεθών, όπως για παράδειγμα, μεταξύ άλλων,

του ποσοστού ανεργίας, του ακαθάριστου εγχώριου προιόντος (ΑΕΠ) ή του

ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και του ρυθμού πληθωρισμού, όσο και για τη

δυναμική αλληλεξάρτηση μεταξύ διαφόρων μεταβλητών, όπως για παράδειγμα

την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στον ρυθμό πληθωρισμού, το ποσοστό ανεργίας

και τα επιτόκια. Ιδιαίτερη βαρύτητα λαμβάνουν και οι προβλέψεις οικονομικών

μεταβλητών, οι οποίες άλλωστε συχνά καθοδηγούν τους προαναφερθέντες στην

λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό ανάλογων στρατηγικών.

Παράλληλα, η ανακάλυψη και διατύπωση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ δύο ή

περισσοτέρων μεταβλητών είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα στην οικονομική

επιστήμη, ενώ εξίσου σημαντικός είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα στις στατιστικές

σχέσεις, όπως αυτές συχνά περιγράφονται με την έννοια της συσχέτισης (cor-

relation) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών, και τις αιτιατές σχέσεις. Η

συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές, όσο δυνατή και αν είναι, δεν μπορεί να
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υποδηλώσει και αιτιώδη σχέση ή συνάφεια μεταξύ των μεταβλητών. Xαρακτη-

ριστικά, στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται συχνά η φράση ότι "η συσχέτιση

δεν συνεπάγεται αιτιότητα" (correlation does not imply causation).

Η έννοια της αιτιότητας που έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί εκτενώς στη

βιβλιογραφία της θεωρητικής ή εφαρμοσμένης οικονομετρίας είναι αυτή της

αιτιότητας κατά Granger ή Granger αιτιότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο Granger

(1969), βασιζόμενος στην εργασία του Wiener (1956), διατύπωσε τον ακόλουθο

ορισμό αιτιότητας: μια μεταβλητή (χρονοσειρά)  είναι αιτιώδης παράγοντας

(ή αίτιο ή αιτία) ως προς μια άλλη μεταβλητή , εάν η πληροφόρηση που

εμπεριέχεται στις παρελθούσες και τρέχουσες τιμές της μεταβλητής  −1 −2    

βοηθά στην πρόβλεψη της μεταβλητής +1 δηλαδή στην πρόβλεψη της 

μία χρονική περίοδο ή ένα βήμα μπροστά. Αντίθετα, εάν οι παρελθούσες

και τρέχουσες τιμές της  δεν βοηθούν στην ενός βήματος πρόβλεψη της

μεταβλητής  τότε η  δεν είναι αιτιώδης παράγοντας στην  μεταβλητή.

Ο ορισμός αυτός της αιτιότητας κατά Granger στηρίζεται στην υπόθεση ότι το
μέλλον δεν μπορεί να προκαλέσει το παρελθόν ή εναλλακτικά στην ιδέα ότι η
αιτία δεν μπορεί να προκύπτει μετά το αποτέλεσμα (Granger, 1980, Αξίωμα Α).10

Από μία πρώτη ματιά στον ορισμό της αιτιότητας κατά Granger παρατηρούμε

ότι αναφέρεται σε όρους προβλεψιμότητας ανάμεσα στις μεταβλητές ενδιαφέροντος
ή εναλλακτικά θεωρείται ότι παρέχει πληροφόρηση ως προς το κατά πόσο

ορισμένες μεταβλητές είναι χρήσιμες στην πρόβλεψη άλλων μεταβλητών. Παρά-

λληλα, θεωρείται ότι οι προβλέψεις των μεταβλητών στηρίζονται σε ένα σύνολο

πληροφόρησης (information set) το οποίο ενσωματώνει τη συνολική, σχετική,

διαθέσιμη πληροφόρηση έως την ακριβώς προ της πρόβλεψης χρονική στιγμή.

Επιπλέον, στις περισσότερες εφαρμογές ο ορισμός αυτός περιορίζεται στην

περίπτωση της γραμμικής προβλεψιμότητας, βασίζεται δηλαδή σε συναρτήσεις

προβλέψεων οι οποίες αποτελούν γραμμικές συναρτήσεις των μεταβλητών ενός

συνόλου διαθέσιμης πληροφόρησης. Η έννοια αυτή των γραμμικών συναρτήσεων

10Στη διατριβή αυτή δεν επιχειρούμε τη μελέτη της έννοιας της στιγμιαίας αιτιότητας
(instantaneous causality). Στιγμιαία αιτιότητα προκύπτει όταν η ενσωματωμένη
πληροφόρηση της +1 βοηθά στην ενός βήματος πρόβλεψη της  (δηλαδή της +1).
Τότε θεωρείται ότι υπάρχει σύγχρονη συσχέτιση στις  , αλλά όχι χρονική υστέρηση,
η οποία να μπορεί να καθορίσει την κατεύθυνση της αιτιότητας (βλ. Granger 1969,
1988, Granger & Newbold, 1986).
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προβλέψεων θα αναλυθεί περισσότερο στη συνέχεια.

Αν θέλουμε να δώσουμε έναν πιο επίσημο ορισμό της αιτιότητας κατά

Granger, τότε μια μεταβλητή  αποτυγχάνει να αποτελέσει αιτιώδη κατά Granger

παράγοντα σε μια άλλη μεταβλητή  εάν για κάθε   0, το μέσο τετραγωνικό

σφάλμα (MSE) μιας πρόβλεψης της + με βάση τις τιμές ( −1   ) είναι

το ίδιο με το μέσο τετραγωνικό σφάλμα μιας πρόβλεψης της + στην οποία

χρησιμοποιούνται πλην των τιμών ( −1   ) και οι τιμές ( −1   ). Συνεπώς,

η προσθήκη της διαθέσιμης πληροφόρησης σχετικά με τις παρελθούσες και

τρέχουσες τιμές της  μεταβλητής δεν βοηθά στο να έχουμε αποτελεσματικότερη

υπό την έννοια του μικρότερου σφάλματος πρόβλεψη της  μεταβλητής. Περιορι-

ζόμενοι στις γραμμικές συναρτήσεις προβλέψεων, η μεταβλητή  δεν επιδρά

στην μεταβλητή  εάν


h
̂ (+ |  −1   )

i
=

h
̂ (+ |  −1      −1   )

i
(1.12)

Ισοδύναμα, θα λέμε ότι η  μεταβλητή είναι εξωγενής στο πλαίσιο ανάλυσης

χρονοσειρών εάν η σχέση (1.12) ισχύει ή εναλλακτικά θα λέμε ότι η  δεν μας

πληροφορεί γραμμικά ως προς την μελλοντική τιμή της  (Hamilton 1994).

Ο ορισμός της αιτιότητας κατά Granger δεν περιορίζεται ή δεν εξαρτάται

από μια συγκεκριμένη διάρθρωση υποδείγματος, παρά βασίζεται στη στοχαστική

φύση των μεταβλητών ενδιαφέροντος. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η διαπίστωση

σχέσεων προήγησης-υστέρησης μεταξύ μεταβλητών, στη διάρκεια του χρόνου

(Hsiao 1982). Η έννοια της αιτιότητας κατά Granger είναι ακόμα και σήμερα

ιδιαίτερα δημοφιλής, δεδομένης της ευχρηστίας που παρουσιάζει στο πλαίσιο

των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR). Εν τούτοις, η ορισθείσα

έννοια της αιτιότητας κατά Granger παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες, τις

οποίες θα πρέπει να επισημάνουμε και να έχουμε κατά νου κάθε φορά που

μελετάμε ή επιχειρούμε να ελέγξουμε σχέσεις αιτιότητας ανάμεσα σε δύο ή

περισσότερες μεταβλητές.

Καταρχάς, ήδη επισημάνθηκε το γεγονός ότι ο ορισμός της αιτιότητας κατά

Granger είναι περισσότερο ένας ορισμός πρόσθετης προβλεψιμότητας ανάμεσα
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σε δύο μεταβλητές, παρά ένας ορισμός αιτιότητας όπως αυτός συναντάται ή

αναπτύσσεται στο πεδίο της φιλοσοφίας της επιστήμης, συμπεριλαμβανομένων

των φυσικών και κοινωνικών επιστημών. Σε ένα πλαίσιο όπως το τελευταίο,

αιτιότητα θεωρείται η σχέση ανάμεσα σε ένα γεγονός, την αιτία, και ένα δεύτερο
γεγονός, το αποτέλεσμα, όπου το δεύτερο γεγονός θεωρείται συνέπεια του πρώτου
γεγονότος. Οι πρώτες φιλοσοφικές αναζητήσεις της έννοιας της αιτιότητας στην

οικονομική επιστήμη βρίσκονται στην εργασία του David Hume (1739), ο οποίος

ορίζει την αιτιότητα ως εξής: μια αιτία ορίζεται σαν ένα γεγονός (γεγονός Α) το

οποίο ακολουθείται από κάποιο άλλο γεγονός (γεγονός Β), ενώ παράλληλα όλα

τα παρόμοια με το πρώτο γεγονότα ακολουθούνται από παρόμοια με το δεύτερο

γεγονότα. Εναλλακτικά, ο Hume (1739) υποστηρίζει ότι εάν το πρώτο γεγονός

δεν είχε υπάρξει ή παρατηρηθεί, τότε το δεύτερο γεγονός δεν θα είχε συμβεί

ποτέ.

Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ιδιαίτερη θέση στην διαχρονική ανάπτυξη

της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα στις διαχρονικές συζητήσεις της έννοιας

της αιτιότητας στα οικονομικά, κατέχει και το έργο του Αριστοτέλη και ειδικότερα

η ανάπτυξη από τον τελευταίο της θεωρίας των τεσσάρων αιτίων, η οποία

περιλαμβάνεται στο έργο του Φυσικά (Φυσικά, Β, 194b). Πιο συγκεκριμένα, ο
Αριστοτέλης διακρίνει τέσσερις κατηγορίες αιτίων, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν

τέσσερις κατηγορίες εξήγησης ή τέσσερις τρόπους απάντησης στην ερώτηση

γιατί τα πράγματα είναι όπως είναι; Οι τέσσερις αυτές μορφές αιτίων είναι το
υλικό, το μορφικό, το ποιητικό και το τελικό αίτιο, με το ποιητικό αίτιο να

είναι αυτό που υπερτερεί στην εφαρμογή στην οικονομική επιστήμη, καθώς

υποδηλώνει αίτιο το οποίο προηγείται πάντα του γεγονότος που καλείται να

εξηγήσει. Με άλλα λόγια, θεωρεί ότι η αιτία (το αίτιο) επιφέρει ή δημιουργεί

το αποτέλεσμα.

Από την άλλη μεριά, στο πλαίσιο της έννοιας της αιτιότητας κατά Granger,

μια μεταβλητή που βοηθά ή βελτιώνει την πρόβλεψη μιας άλλης, δεύτερης

μεταβλητής, δεν καθίσταται απαραίτητα και αιτία ή αίτιο της δεύτερης μεταβλητής
(Hansen 2010). Παράλληλα, ο Granger (1980) όντας ιδιαίτερα προσεκτικός ως

προς την προταθείσα από τον ίδιο έννοια αιτιότητας, διαχωρίζει σαφώς αυτήν

από τις έννοιες της ελεγξιμότητας (controllability) και εξωγένειας (exogeneity).

Αναφέρει δηλαδή, ότι εάν μια μεταβλητή π.χ.  επιδρά, δηλ. είναι αιτιώδης
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παράγοντας σε μια άλλη μεταβλητή π.χ.  τότε αυτό δεν εγγυάται απαραίτητα

ότι ο έλεγχος της  θα οδηγήσει στον έλεγχο της  μεταβλητής.

Ένα πρόσθετο ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η ερμηνεία των

σχέσεων ή αποτελεσμάτων αιτιότητας. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις

στις οποίες οι αιτίες, δηλαδή οι μεταβλητές που επιδρούν ή προηγούνται των

αποτελεσμάτων είναι μη παρατηρήσιμες. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή κατά

την οποία δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τις προσδοκίες - σχετικά με κάποιο

γεγονός - των οικονομούντων ατόμων, οι οποίες όμως είναι αυτές που πολλές

φορές προκαλούν ή επιφέρουν ορισμένες οικονομικές πράξεις, παρά μπορούμε

να παρατηρήσουμε μόνο τις πράξεις αυτές καθαυτές (ως αποτέλεσμα). Σε

μια τέτοια περίπτωση το σκεπτικό ότι "η αιτία προηγείται του αποτελέσματος"

ενδέχεται να μας οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα αιτιότητας.

Ένα απλό παράδειγμα είναι το παρακάτω: εάν αναμένεται αύξηση στην τιμή

ενός αγαθού, τότε πολλοί καταναλωτές θα αυξήσουν τη ζητούμενη ποσότητα

για το αγαθό αυτό προτού επέλθει η αύξηση της τιμής, ώστε να αποκτήσουν

απόθεμα από το αγαθό αυτό στην τρέχουσα χαμηλότερη τιμή. Έτσι, θα μπορούσαμε

να ισχυριστούμε ότι η αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών οδηγεί ή προκαλεί

ή προηγείται της αύξησης της τιμής του αγαθού, ενώ στην πραγματικότητα η

αιτιότητα είναι αντίστροφη και υποδηλώνει ότι η προσδοκία σχετικά με την

μελλοντική τιμή του αγαθού οδηγεί ή προκαλεί ή προηγείται της αύξησης της

ζητούμενης ποσότητας του αγαθού. Πρόσθετο παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης

μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στον Hamilton (1994, Κεφάλαιο 11).

Παρόμοια συμπεριφορά, σύμφωνα με τον Granger (1980), μπορεί να παρατη-

ρηθεί και στην περίπτωση που στο σύνολο πληροφόρησης συμπεριλαμβάνονται

ορισμένοι από τους λεγόμενους δείκτες προήγησης (leading indicators).11 Σε

μια τέτοια περίπτωση μπορεί η παρουσία του δείκτη προήγησης στο σύνολο

πληροφόρησης να υποδεικνύει μια εκ πρώτης όψεως αιτιότητα από τον δείκτη

προς μια άλλη μεταβλητή, ενώ στην πραγματικότητα η προσθήκη μιας άλλης,

απούσας αρχικά μεταβλητής, στο σύνολο πληροφόρησης οδηγεί τελικά στο

συμπέρασμα ότι δεν είναι ο δείκτης προήγησης αυτός που επιδρά στην άλλη

11Δείκτες προήγησης (leading indicators) θεωρούνται οι οικονομικοί δείκτες που
αρχίζουν να μεταβάλλονται προτού η οικονομία ως σύνολο υποστεί κάμψη ή ανάκαμψη.
Για παράδειγμα, οι αποδόσεις των μετοχών ή ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
(Consumer Confidence Index) θεωρούνται δείκτες προήγησης.
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μεταβλητή. Τα δύο προηγούμενα παραδείγματα αποτελούν έναν τύπο πλασματικής

ή φαινομενικής αιτιότητας (spurious causality).

Η υιοθέτηση ή επιλογή του συνόλου πληροφόρησης (information set) κατά

την μελέτη σχέσεων αιτιότητας κατά Granger μεταξύ διαφόρων μεταβλητών

είναι επίσης ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, καθώς τα προκύπτοντα αποτελέσματα

αιτιότητας φαίνεται να εμφανίζουν ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το σύνολο

πληροφόρησης που χρησιμοποιείται στην ανάλυση. Ειδικότερα, μια αλλαγή

στο σύνολο πληροφόρησης που μπορεί να σχετίζεται είτε με αύξηση είτε με

μείωση του αριθμού των μεταβλητών, μπορεί να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις

ως προς τις σχέσεις αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση κατά την οποία μια τρίτη - παραλει-

πόμενη από το σύνολο πληροφόρησης μεταβλητή - για παράδειγμα 3, εμπεριέχει

πληροφόρηση η οποία βοηθά στην πρόβλεψη δύο άλλων μεταβλητών 1 2

Τότε, σε ένα διμεταβλητό υπόδειγμα ενδέχεται να παρατηρήσουμε αιτιότητα

κατά Granger από την 1 μεταβλητή στην 2 ενώ η 1 πιθανώς να ευρίσκετο

να μην αποτελεί αιτιώδη κατά Granger παράγοντα στην 2 εάν η σχετική ως

προς την 3 πληροφόρηση είχε ληφθή υπ'όψιν στην ανάλυση. Στην ουσία, θα

βρίσκαμε πλασματική αιτιότητα επειδή η μεταβλητή 1 θεωρείται ότι ενσωματώνει

ένα μέρος της απούσας πληροφόρησης της 3 μεταβλητής (Granger 1969).

Ουσιαστικά, όπως επισημαίνει και ο Lütkepohl (1982), σε ένα διμεταβλητό

υπόδειγμα ενδέχεται να παρατηρήσουμε αιτιότητα λόγω της παράλειψης μιας ή

περισσοτέρων μεταβλητών στο υπόδειγμα, ενώ από την άλλη μεριά η απουσία

αιτιότητας σε ένα υπόδειγμα δύο μεταβλητών δεν υποδηλώνει με σιγουριά και

μη αιτιότητα μεταξύ των μεταβλητών σε συστήματα υψηλότερων διαστάσεων

(βλ. επίσης Hamilton 1994, Κεφάλαιο 11).

Το ζήτημα των παραλειπόμενων ή πρόσθετων μεταβλητών αποκτά ιδιαίτερη

σημασία στο πλαίσιο των αυτοπαλίνδρομων διανυσματικών υποδειγμάτων, μιας

και όπως παρατηρεί ο Geweke (1984), η είσοδος πρόσθετων - σχετικών -

μεταβλητών σε κάθε αυτοπαλίνδρομο διανυσματικό υπόδειγμα δεν γίνεται ανέξοδα

(χωρίς κόστος). Αντιθέτως, υπάρχει μια ανταλλαγή ανάμεσα στην είσοδο πρόσθετων

μεταβλητών και την αβεβαιότητα εκτίμησης του υποδείγματος, μιας και η είσοδος

μεταβλητών συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των συντελεστών με το τετράγωνο

του αριθμού των μεταβλητών, και συνεπώς πρόσθετη πολυπλοκότητα στην
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εκτίμηση του υποδείγματος VAR (βλ. επίσης Stock and Watson 2001).

Το γεγονός ότι οι σχέσεις ή τα αποτελέσματα αιτιότητας κατά Granger

εξαρτώνται από το σύνολο πληροφόρησης δίνει ένα επιπλέον στοιχείο για το

πώς διαφοροποιείται η έννοια της αιτιότητας κατά Granger σε σχέση με τους

φιλοσοφικούς ορισμούς της αιτιότητας. Οι φιλοσοφικοί ορισμοί αιτιότητας στο

μεγαλύτερο μέρος τους θεωρούν "μη μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ αιτίας και

αποτελέσματος". Επομένως, μια σχέση αιτιότητας δεν θα πρέπει να επηρεάζεται

από μεταβολές στο σύνολο πληροφόρησης. Παράλληλα, ο Feigl (1953) δίνει

έναν ορισμό αιτιότητας σύμφωνα με τον οποίο η αιτιότητα αναφέρεται σε όρους

προβλεψιμότητας σε σχέση με κάποια παρατηρούμενη "κανονικότητα" ή με

κάποιο "νόμο". Επομένως, η αιτιότητα καθίσταται σαν μια κανονικότητα που

ακολουθεί ένα νόμο στο πλαίσιο των φυσικών νόμων, παρά σαν μια στατιστική

κανονικότητα (statistical regularity).

Επιπλέον, ο Zellner (1979), στηριζόμενος στον ορισμό του Feigl (1953),

υποστήριξε ότι οι στατιστικές κανονικότητες με τις οποίες συνδέεται η έννοια

της αιτιότητας κατά Granger δεν μπορεί να είναι αποδεκτές, σε αντίθεση με

τις κανονικότητες που πηγάζουν από την ίδια την οικονομική θεωρία. (βλ.

επίσης Geweke 1984). Επιπλέον, ενώ οι "κανονικότητες" ή οι "νόμοι" ισχύουν

πάντα με βεβαιότητα, μια στατιστική σχέση κατά Granger μεταξύ χρονοσειρών

που παρατηρείται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν είναι βέβαιο

ότι θα ισχύει και σε άλλες, διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το παραπάνω

μπορεί να ισχύει μόνο στην περίπτωση που κατά τον Granger (1980) όλες οι
σχέσεις αιτιότητας παραμένουν σταθερές στο πέρασμα του χρόνου (Αξίωμα Γ).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Granger (1980), η ένταση ή οι υστερήσεις των

σχέσεων αιτιότητας μπορεί να αλλάζουν, σε αντίθεση με τους αιτιατούς νόμους

οι οποίοι δεν δύνανται να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα όμως με την σχετική διεθνή βιβλιογραφία, η υπόθεση αυτή συχνά

μπορεί να παραβιάζεται εάν αλλάζει διαχρονικά ο μηχανισμός γένεσης των

δεδομένων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό στο οποίο παρατηρούνται

διαρθρωτικές ή δομικές μεταβολές (structural breaks) στις παραμέτρους του

υποδείγματος (Lütkepohl 1989), όταν παραβιάζεται δηλαδή η υπόθεση της σταθε-

ρότητας των παραμέτρων του υποδείγματος. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί

να επιφέρει δυσμενή αποτελέσματα σε διάφορες κατευθύνσεις. Γενικότερα, η
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παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών στις χρονοσειρές - όταν αυτή δεν ληφθεί

υπ'όψιν - δύναται να επηρεάσει τα αποτελέσματα στους ελέγχους μοναδιαίας

ρίζας και την απόφαση ως προς το βαθμό ολοκλήρωσης των μεταβλητών, την

εκτίμηση των VAR υποδειγμάτων, τις προβλέψεις χρονοσειρών καθώς και τα

συμπεράσματα αιτιότητας (Kilian & Ohanian 2002, Ng & Vogelsang 2002, Per-

ron 2006). Συμπερασματικά, μια σχέση αιτιότητας κατά Granger ενδέχεται

να μην εξακολουθεί να ισχύει σε χρονικές περιόδους που δεν έχουν ληφθεί

υπόψη στην ανάλυση ή όταν δεν ληφθούν υπόψη περιπτώσεις όπως αυτή των

διαρθρωτικών μεταβολών.

Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που έχει συγκεντρώσει την προσοχή της διεθνούς

βιβλιογραφίας είναι η χρονική συνάθροιση (temporal aggregation) την οποία

συχνά υφίστανται οι διαθέσιμες παρατηρήσεις. Πολλές φορές τα δεδομένα

μετατρέπονται σε διαφορετική συχνότητα σε σχέση με τη συχνότητα στην οποία

δημιουργήθηκαν. Για παράδειγμα, μηνιαία δεδομένα συχνά μετατρέπονται σε

τριμηνιαίες παρατηρήσεις (μέσος όρος ή άθροισμα των αντίστοιχων μηνών)

ή τριμηνιαία δεδομένα μετατρέπονται σε ετήσιες παρατηρήσεις (μέσος όρος

αντίστοιχων τριμήνων). Αυτό μπορεί να συμβεί στις περιπτώσεις όπου μία από

τις μεταβλητές του υποδείγματος δεν είναι διαθέσιμη στην ίδια συχνότητα με τις

υπόλοιπες, με αποτέλεσμα να πρέπει να μετατραπεί στην ίδια συχνότητα μέσω

της χρονικής συνάθροισης. Εφόσον όμως η χρονική συνάθροιση μεταβάλλει τη

χρονική δομή των μεταβλητών, μπορεί να μεταβάλλει και το περιεχόμενο της

ενσωματωμένης πληροφόρησης. Σαν αποτέλεσμα, η αιτιότητα κατά Granger

μπορεί να εξαρτάται από το εάν τα δεδομένα έχουν υποστεί ή όχι χρονική

συνάθροιση.

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι έχουμε στη διάθεσή μας δύο μεταβλητές

1 2 σε μηνιαία συχνότητα. Εάν η πρόβλεψη της 2+1 μπορεί να βελτιωθεί

από την παρουσία της 1, τότε λέμε ότι η 1 επιδρά (κατά Granger) στην

2, σε μηνιαία βάση. Εάν όμως λάβουμε υπ'όψιν τριμηνιαία δεδομένα, τότε

ενδέχεται να μην παρατηρήσουμε αιτιότητα κατά Granger ανάμεσα στις 1 =

1+ 1+1+ 1+2 και 2+1 = 2+3+ 2+4+ 2+5, σε αυτή την τριμηνιαία

βάση. Η αιτιότητα κατά Granger (από την 1 στην 2) εξασθενεί λόγω της

χρονικής συνάθροισης. Ουσιαστικά, ενώ μπορεί να υπάρχει σχέση αιτιότητας

ανάμεσα σε δύο μεταβλητές, αυτή δεν ισχύει απαραίτητα και σε τροποποιημένες
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μορφές των μεταβλητών. Οι πλασματικές επιδράσεις της χρονικής συνάθροισης

στα αποτελέσματα αιτιότητας συζητώνται εκτενώς, μεταξύ άλλων, στουςGranger

(1980, 1988), Breitung and Swanson (2002), McCrorie and Chambers (2006).

Μια άλλη διάσταση της χρονικής συνάθροισης είναι αυτή κατά την οποία

τα δεδομένα θεωρούνται στην κοινή χαμηλότερη συχνότητα (common lowest

frequency). Για παράδειγμα, μια μεταβλητή του συστήματος μπορεί να είναι

διαθέσιμη σε τριμηνιαίες παρατηρήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι διαθέσιμες

και σε μηνιαία βάση. Αυτό που συμβαίνει συχνά στην εμπειρική βιβλιογραφία

είναι να παίρνουμε τις παρατηρήσεις στη κοινή χαμηλότερη συχνότητα. Σε

αυτές τις περιπτώσεις ωστόσο αγνοούμε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων της

μεγαλύτερης συχνότητας, η οποία μπορεί να εμπεριέχει κρίσιμη πληροφόρηση

για τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών. Οι Ghysels et al. (2005) και Ghysels

et al. (2006) αναπτύσσουν υποδείγματα παλινδρόμησης σε μικτές συχνότητες

(mixed data sampling (MIDAS) regressions), τα οποία θεωρούν τις χρονοσειρές

στη μεγαλύτερη διαθέσιμη συχνότητά τους. Η πρόσφατη έρευνα των Ghy-

sels and Valkavov (2009) και Ghysels (2012) εστιάζει άμεσα στο ζήτημα της

αιτιότητας κατά Granger στα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, υπό

τη χρήση μικτών συχνοτήτων. Το πεδίο αυτό αναμένεται να απασχολήσει

μεγάλο μέρος της μελλοντικής θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας.

Παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες ή κριτικές που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί

ως προς τον ορισμό της αιτιότητας κατά Granger, είναι αναμφισβήτητο το

γεγονός ότι οι έλεγχοι για την εύρεση ή ανακάλυψη αιτιωδών σχέσεων κατά

Granger (Granger causality tests) αποτελούν ένα πολύτιμο και δημοφιλές εργαλείο

για τους οικονομολόγους, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τον εντοπισμό

σχέσεων ή αλληλεξαρτήσεων μεταξύ οικονομικών μεταβλητών και τη διατύπωση

τυποποιημένων γεγονότων. Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό,

αν δεχτεί κανείς ότι στην οικονομική επιστήμη είναι πιο εύκολο να συμφωνήσουμε

σε στατιστικές κανονικότητες ή τυποποιημένα γεγονότα παρά να βασιστούμε

σε μόνιμους ή αμετάβλητους "νόμους", όπως αυτοί περιγράφησαν παραπάνω.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αιτιότητα κατά Granger μπορεί εύκολα

να μελετηθεί στο πλαίσιο των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων.

Οι διαχρονικές συζητήσεις αναφορικά με την έννοια της αιτιότητας κατά
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Granger καθώς και τις διάφορες τεχνικές ή μεθόδους ελέγχου αιτιωδών σχέσεων

κατά Granger έχουν πλέον αποκαλύψει και καταγράψει τόσο τα πλεονεκτήματα

όσο και τις αδυναμίες ή τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε αυτές. Ουσιαστικά,

τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην διατύπωση πιο

ελκυστικών ή σύνθετων μορφών της έννοιας της αιτιότητας κατά Granger, καθώς

και στην βελτίωση ή ανάπτυξη νέων μεθόδων στατιστικής επαγωγής αιτιωδών

σχέσεων κατά Granger.

Ένα μέρος της πρόσφατης ερευνητικής δραστηριότητας - το οποίο και αποτελεί

το επίκεντρο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής - έχει εστιάσει στην

επέκταση της τυπικής (πρωτότυπης) έννοιας της αιτιότητας κατά Granger σε

μεταγενέστερους (υψηλότερους, πολλαπλούς) χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης,

  1, όπου  ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης. Η επέκταση αυτή μπορεί να

αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου έχουμε περισσότερες από δύο

(δηλ. τρεις ή περισσότερες) προς εξέταση μεταβλητές.

Στις περιπτώσεις υιοθέτησης ενός υποδείγματος δύο μεταβλητών (από αυτό

το σημείο και ύστερα θα χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο διμεταβλητό υπόδειγμα),

η εύρεση αιτιότητας ένα βήμα ή έναν χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης μπροστά

(one-step ahead causation) συνεπάγεται και αιτιότητα -βήματα ή χρονικούς

ορίζοντες πρόβλεψης μπροστά (-step ahead causation), και κατ'επέκταση άμεση

αιτιότητα (direct causality) ανάμεσα στις δύο μεταβλητές ενδιαφέροντος. Πιο

συγκεκριμένα, ο Pierce (1975) έδειξε ότι εάν μια μεταβλητή βρίσκεται να μην

αποτελεί αιτιώδη παράγοντα κατά Granger μιας άλλης, δεύτερης μεταβλητής

έναν χρονικό ορίζοντα μπροστά,12  = 1 τότε δεν θα αποτελεί αιτιώδη παράγοντα

κατά Granger στη δεύτερη μεταβλητή οποιονδήποτε μελλοντικό χρονικό ορίζοντα,

  1 (βλ. επίσης Granger 1980).

Παρά το ελκυστικό αυτό χαρακτηριστικό των διμεταβλητών υποδειγμάτων,

o Lütkepohl (1982) επισημαίνει το πρόβλημα των παραλειπόμενων μεταβλητών
(omitted variable(s) problem), το οποίο ενδέχεται να προκύψει στις περιπτώσεις

υιοθέτησης διμεταβλητών υποδειγμάτων, και το οποίο δύναται να επιφέρει λανθα-

σμένα αποτελέσματα ως προς τις σχέσεις αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές

του υποδείγματος. Εν συντομία, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στη

συζήτηση περί της υιοθέτησης του συνόλου πληροφόρησης, σε ένα διμεταβλητό

12Εάν παραλείπεται, υπονοείται η έννοια "χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης".
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υπόδειγμα ενδέχεται να προκύψει αιτιότητα ανάμεσα στις δύο μεταβλητές λόγω

της παράλειψης μιας τρίτης, σχετικής μεταβλητής από το υπόδειγμα, ενώ παράλληλα

μπορεί να μην παρατηρήσουμε αιτιότητα κατά Granger λόγω παραλειπόμενων

μεταβλητών, λόγω της απουσίας δηλαδή από το υπόδειγμα σχετικής, χρήσιμης

πληροφόρησης.

Δοθέντος του παραπάνω ζητήματος, o Lütkepohl (1982) ουσιαστικά επισημαί-

νει την ανάγκη υιοθέτησης υποδειγμάτων πολλών μεταβλητών (πολυμεταβλητά

υποδείγματα) για την αναζήτηση ή διατύπωση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των

μεταβλητών κύριου ή άμεσου ενδιαφέροντος. Η αιτιολογία στηρίζεται στο

γεγονός ότι τα συστήματα υψηλότερων διαστάσεων μπορούν να προσφέρουν

πρόσθετη πληροφόρηση ως προς τις πολλαπλές διόδους αιτιότητας (multiple

causality channels), οι οποίες ουσιαστικά θα έμεναν κρυφές ή θα οδηγούσαν σε

πλασματικές συσχετίσεις στο διμεταβλητό υπόδειγμα. Σαν αποτέλεσμα, η χρήση

ενός πολυμεταβλητού υποδείγματος μπορεί να διασφαλίσει τη μη-παράλειψη

χρήσιμης πληροφόρησης από το υπόδειγμα, ενώ ακόμα πιο σημαντικό είναι το

γεγονός ότι μπορεί να φέρει στην επιφάνεια την ύπαρξη αλυσίδων αιτιότητας

(η έννοια των αλυσίδων αιτιότητας θα αναλυθεί περισσότερο στη συνέχεια)

ανάμεσα στις μεταβλητές του υποδείγματος.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ στα διμεταβλητά υποδείγματα η εύρεση μη-αιτιότητας

έναν χρονικό ορίζοντα μπροστά συνεπάγεται και την απουσία αιτιότητας σε

οποιονδήποτε μελλοντικό χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης, εν τούτοις αυτό δεν

ισχύει απαραίτητα στην περίπτωση πολυμεταβλητών υποδειγμάτων, στα οποία

εμπεριέχονται πρόσθετες, βοηθητικές μεταβλητές πέρα των δύο μεταβλητών

κύριου ενδιαφέροντος (Lütkepohl 1993, Dufour and Renault 1998). Αντιθέτως,

η παρουσία πρόσθετων μεταβλητών μπορεί να δημιουργήσει έμμεσες σχέσεις

αιτιότητας (indirect causality) σε μεταγενέστερους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης,

αποκαλύπτοντας ουσιαστικά αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως αιτιότητα
σε πολλαπλούς ορίζοντες ή σε διαφορετικούς ορίζοντες.

Μια αρχική αναπαράσταση της έμμεσης αιτιότητας ανάμεσα σε δύο μεταβλητές

είναι η παρακάτω:
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1
=19 2 (α)

1
=1→ 3

=1→ 2 (β)

1
≥2→ 2 (γ)

όπου 1 2 οι μεταβλητές κύριου ενδιαφέροντος και 3 μια τρίτη, βοηθητική

μεταβλητή (ή ένα διάνυσμα βοηθητικών μεταβλητών). Ο συμβολισμός 9
υποδηλώνει μη-αιτιότητα από την μεταβλητή στα αριστερά προς την μεταβλητή

στα δεξιά, ενώ ο συμβολισμός→ υποδηλώνει την ύπαρξη αιτιότητας αντίστοιχα.

Η σχέση (α) ουσιαστικά δηλώνει την απουσία αιτιότητας από την μεταβλητή

1 στην 2 έναν χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης μπροστά, γεγονός που με βάση το

διμεταβλητό υπόδειγμα υποδεικνύει και την απουσία αιτιότητας σε οποιονδήποτε

μεταγενέστερο ορίζοντα. Με βάση όμως την σχέση (β), ενδέχεται να προκύψει

έμμεση αιτιότητα ανάμεσα στις 1 και 2 μέσω της παρουσίας της τρίτης,

βοηθητικής μεταβλητής, 3 Δηλαδή, η μεταβλητή 1 "επιδρά"13 στην 3, η

οποία με τη σειρά της "επιδρά" στην 2 μεταβλητή. Η έμμεση αιτιότητα ανάμεσα

στις 1 2 μπορεί να προκύψει από τον ορίζοντα πρόβλεψης  ≥ 2 και μετά
(σχέση γ). Η χρονική στιγμή κατά την οποία θα εμφανιστεί η έμμεση αιτιότητα

εξαρτάται από τον αριθμό των βοηθητικών μεταβλητών και τη δομή υστέρησης

του διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος.

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για την περιγραφή

ή διάκριση της έννοιας της αιτιότητας κατάGranger σε μεταγενέστερους ορίζοντες

πρόβλεψης (μεγαλύτερους του ενός ορίζοντα πρόβλεψης), από την τυπική έννοια

της αιτιότητας κατά Granger. Παραδείγματα τέτοιων ορισμών είναι "αιτιότητα

σε πολλαπλούς ή διαφορετικούς ορίζοντες" (multiple-horizon causality) των Du-

four and Renault (1998) ή "αιτιότητα πολλαπλών βημάτων" (multi-step causal-

ity) των Lütkepohl and Burda (1997). Η έννοια της αιτιότητας που μελετάται

στην παρούσα διατριβή είναι η έννοια των Dufour and Renault (1998), την οποία

συχνά θα αναφέρουμε από εδώ και στο εξής και ως γενικευμένη ή εκτεταμένη

13Η ερμηνεία του συμβόλου → ή του 9 από εδώ και στο εξής μπορεί να συναντάται
ως "επιδρά" ή "δεν επιδρά" αντίστοιχα. Π.χ, η σχέση 1 9 2 μπορεί να ερμηνευτεί ως
"η μεταβλητή 1 δεν επιδρά στην μεταβλητή 2”.
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έννοια της αιτιότητας κατά Granger (extended Granger causality).

Η εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας κατά Granger ουσιαστικά περικλείει

τόσο την τυπική, άμεση αιτιότητα κατά Granger ( = 1), όσο και την έμμεση

αιτιότητα κατά Granger (  1), και μπορεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι πιθανοί

συνδυασμοί αιτιότητας έχουν ληφθεί υπ'όψιν μέσω του χαρακτηρισμού σχέσεων

(μη)αιτιότητας σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης. Ουσιαστικά,

μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μια μεταβλητή 1 δεν επιδρά ούτε άμεσα ούτε

έμμεσα σε μια άλλη μεταβλητή 2, ελέγχοντας για την ύπαρξη (μη)αιτιότητας

σε κάθε χρονικό ορίζοντα.

Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύονται η τυπική έννοια της αιτιότητας

κατά Granger καθώς και η εκτεταμένη ή γενικευμένη έννοια της αιτιότητας

των Dufour and Renault (1998), ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο νέες,

πρόσφατες μέθοδοι στατιστικής επαγωγής αιτιωδών σχέσεων κατά Granger, οι

οποίες στηρίζονται στην εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας των Dufour and Re-

nault (1998). Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι η στατιστική διαδικασία των Dufour,

Pelletier και Renault (2006) για τον έλεγχο μη-αιτιότητας σε διαφορετικούς

χρονικούς ορίζοντες και οι αποτελεσματικοί έλεγχοι μακροχρόνιας αιτιότητας

σε VAR υποδείγματα τριών μεταβλητών του Hill (2007).

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι δύνανται να προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση

σχετικά με τη δυναμική αλληλεξάρτηση οικονομικών χρονοσειρών, και πιο

συγκεκριμένα σχετικά με τον άμεσο ή έμμεσο χαρακτήρα των αιτιωδών σχέσεων,

το διαχωρισμό μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας (μη)-αιτιότητας (σε ένα

πλαίσιο προβλεψιμότητας), καθώς και τις πιθανές χρονικές υστερήσεις στις

σχέσεις αιτιότητας. Παράλληλα, ερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων

μέσω εμπειρικών εφαρμογών πάνω σε δύο διαχρονικά ζητήματα σχέσεων αιτιότητας

ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές. Η πρώτη εφαρμογή αφορά στην αναζήτηση

της αιτιότητας ανάμεσα στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

και τη γονιμότητα στις Η.Π.Α, υπό την παρουσία ενός συνόλου βοηθητικών

μεταβλητών όπως π.χ. η εκπαίδευση, οι μισθοί των γυναικών κ.α., ενώ η

δεύτερη αφορά στη δυναμική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ,

την κατανάλωση ενέργειας και το απόθεμα κεφαλαίου, στις χώρες G-7.
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1.3.2 Τυπική αιτιότητα κατά Granger στο πλαίσιο των

διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων VAR

Έστω ένα ( × 1) διάνυσμα  στάσιμων χρονοσειρών, το οποίο υποθέτουμε

ότι δημιουργείται από ένα σταθερό και στάσιμο διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο

(VAR) υπόδειγμα πεπερασμένης τάξης της μορφής

 =

X
=1

Π− +   ∼ (0Σ) (1.13)

Το -διαστάσεων διάνυσμα  μπορεί να διαμερισθεί στα διανύσματα  

διαστάσεων      αντίστοιχα, με  =  +  +  και    ≥ 1 και
 ≥ 0 Η αντίστοιχη διαμέριση της ( ×) μήτρας Π των παραμέτρων του

υποδείγματος οδηγεί στην ακόλουθη αναπαράσταση

Π =

⎡⎢⎣  

     

  

⎤⎥⎦ (1.14)

όπου το  υποδηλώνει μια ( ×) μήτρα συντελεστών. Ισοδύναμα,

έχουμε τη μορφή⎡⎢⎣





⎤⎥⎦ = X
=1

⎡⎢⎣  

     

  

⎤⎥⎦
⎡⎢⎣−
−
−

⎤⎥⎦+
⎡⎢⎣12

3

⎤⎥⎦ (1.15)

Ουσιαστικά, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στο εάν η μεταβλητή 

είναι αιτιώδης κατά Granger παράγoντας στην μεταβλητή  (ή το αντίστροφο).

Συνεπώς, το πλαίσιο αιτιότητας που χρησιμοποιούμε στη παρούσα διατριβή

εστιάζει στην μελέτη σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα σε μεταβλητές και όχι διανύσματα

μεταβλητών. Επομένως, από εδώ και στο εξής θα ισχύει ότι  =  = 1 (εκτός

και αν αναφερθεί διαφορετικά).

Πολύ συχνά τα VAR υποδείγματα εμπεριέχουν περισσότερες από δύο μεταβλητές.

Οι περιλαμβανόμενες  =  − ( +  ) τρίτες μεταβλητές, οι οποίες συχνά

αναφέρονται και ως βοηθητικές μεταβλητές, αποτελούν το διάνυσμα  (δηλ. το

διάνυσμα των βοηθητικών μεταβλητών). Στην περίπτωση που το  = 1 τότε
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το διάνυσμα  περιορίζεται σε μία βοηθητική μεταβλητή και έχουμε ουσιαστικά

ένα υπόδειγμα τριών μεταβλητών, ενώ εάν   1 τότε το διάνυσμα των

βοηθητικών μεταβλητών έχει τη μορφή  = [+ +1 · · ·   ]
0. Επιπλέον,

στην περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται βοηθητική μεταβλητή, δηλαδή όταν

 = 0 τότε έχουμε ένα διμεταβλητό VAR υπόδειγμα, το οποίο έχει τη μορφή"




#
=

X
=1

"
 

   

#"
−
−

#
+

"
1

2

#
(1.16)

Ας υποθέσουμε τώρα ένα -διαστάσεων διάνυσμα  = [  0]0 το οποίο

δημιουργείται σύμφωνα με την διανυσματική αυτοπαλίνδρομη διαδικασία (1.15).

Με βάση τον ορισμό της αιτιότητας κατά Granger που δόθηκε στην ενότητα

1.3.1, η μεταβλητή  είναι αιτιώδης παράγοντας14 ή επιδρά στην μεταβλητή

 εάν η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στις τρέχουσες και παρελθούσες τιμές

της μεταβλητής  βοηθούν στην ενός βήματος πρόβλεψη της μεταβλητής 

δηλαδή στην πρόβλεψη της +1 Προκειμένου να μετρήσουμε τη βελτιωμένη

προβλεψιμότητα ή γενικότερα την χρησιμότητα μιας πρόβλεψης, θα πρέπει να

προσδιορίσουμε μια συνάρτηση απώλειας ή κόστους (loss function), η οποία

σχετίζεται με τα σφάλματα πρόβλεψης. Η συνάρτηση κόστους που χρησιμοποιείται

ευρέως στη βιβλιογραφία είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα πρόβλεψης (fore-

cast mean squared error, MSE).

Έστω Ω το σύνολο πληροφόρησης που χρησιμοποιείται στην πρόβλεψη

της μεταβλητής +1 Αποδεικνύεται15 ότι η βέλτιστη πρόβλεψη, δηλαδή η

πρόβλεψη στην οποία αντιστοιχεί το ελάχιστο μέσο τετραγωνικό σφάλμα, είναι

η υπό συνθήκη προσδοκία της +1 με δεδομένο το σύνολο πληροφόρησης, Ω

δηλαδή ̂+1 = (+1|Ω). Επιπλέον, οι συναρτήσεις πρόβλεψης συνήθως

περιορίζονται σε γραμμικές συναρτήσεις των μεταβλητών του συνόλου διαθέσιμης

πληροφόρησης,Ω συνεπώς αναφέρονται σε όρους γραμμικής προβλεψιμότητας

ανάμεσα στις μεταβλητές ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο των υποδειγμάτων VAR

αντίστοιχα, βασιζόμενοι σε ένα σύνολο πληροφόρησης Ω ⊇ {  ≤ }, η
βέλτιστη πρόβλεψη του διανύσματος ̂(), -βήματα μπροστά, η οποία ελαχιστο-

14Εάν παραλείπεται, υπονοείται ο όρος ‹‹αιτιώδης παράγοντας κατά Granger››
15Hamilton (1994, Κεφάλαιο 4)
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ποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα πρόβλεψης, είναι η υπό συνθήκη προσδοκία

̂() = (+| {| ≤ })

Έστω τώρα το-διαστάσεων διάνυσμα  = [ 0]0 που ορίσαμε παραπάνω.

Ορίζουμε την ∗
 (1) ως την βέλτιστη ενός χρονικού ορίζοντα πρόβλεψη της 

κατά την περίοδο  η οποία είναι αυτή που ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό

σφάλμα ανάμεσα σε όλες τις προβλέψεις οι οποίες είναι γραμμικές συναρτήσεις

της διαθέσιμης πληροφόρησης που εμπεριέχεται στα διανύσματα  −1    

Επίσης, ορίζουμε την ∗∗
 (1) ως την βέλτιστη ενός χρονικού ορίζοντα πρόβλεψη

της  κατά την περίοδο  η οποία είναι αυτή που ελαχιστοποιεί το μέσο

τετραφωνικό σφάλμα ανάμεσα σε όλες τις προβλέψεις οι οποίες είναι γραμμικές

συναρτήσεις της διαθέσιμης πληροφόρησης που εμπεριέχεται στα διανύσματα

 −1     εξαιρουμένης όμως της πληροφόρησης που εμπεριέχεται στην μετα-

βλητή  −1    Τα αντίστοιχα (ενός βήματος) μέσα τετραγωνικά σφάλματα

ορίζονται ως (∗
 (1)) και (∗∗

 (1)) Τότε, η τυπική αιτιότητα κατά

Granger μπορεί να ορισθεί ως εξής:

Ορισμός 1. (Μη)-αιτιότητα κατά Granger σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης

 = 1

Η μεταβλητή  (όπου  = 1) είναι μη-αιτιώδης κατά Granger παράγοντας

στην μεταβλητή  σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 εάν

(∗
 (1)) =(∗∗

 (1)) (α)

Εναλλακτικά, εάν

(∗
 (1))  (∗∗

 (1)) (β)

τότε η μεταβλητή  είναι αιτιώδης κατά Granger παράγοντας στην μεταβλητή

 σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1

Συνεπώς, εάν το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι ίσο για τις δύο προβλέψεις

(περίπτωση α), τότε αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη της μεταβλητής  δηλαδή η
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επιπλέον πληροφόρηση, δεν απέφερε μικρότερο μέσο τετραγωνικό σφάλμα και

συνεπώς δεν βελτίωσε την πρόβλεψη της μεταβλητής  σε χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης  = 1 Στην αντίθετη περίπτωση (περίπτωση β), η μεταβλητή 

μπορεί να προβλεφθεί αποτελεσματικότερα υπό την παρουσία της μεταβλητής

 . Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι η ιδιότητα (β) δεν είναι αντισυμμετρική,

επιτρέπει δηλαδή και την περίπτωση της αμφίδρομης αιτιότητας ανάμεσα στις

δύο μεταβλητές ενδιαφέροντος. Ενδέχεται συνεπώς τόσο η μεταβλητή  να

επιδρά στην μεταβλητή , όσο και η μεταβλητή  να επιδρά στην μεταβλητή



Στα πλαίσια ενός διανυσματικού αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος VAR, η

ισότητα των μέσων τετραγωνικών σφαλμάτων συνεπάγεται και ότι οι άριστες

γραμμικές προβλέψεις είναι ίσες. Έστω το υπόδειγμα (1.13), το οποίο διαμερίζεται

όπως στην σχέση (1.15). Εάν μας ενδιαφέρει για παράδειγμα η αιτιότητα από

την μεταβλητή  στην μεταβλητή τότε αποδεικνύεται ότι εάν η μεταβλητή 

δεν επιδρά στην μεταβλητή  σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 δηλαδή οι

άριστες γραμμικές προβλέψεις είναι ίσες, τότε αυτό ισοδυναμεί με τη συνθήκη

 = 0 για κάθε υστέρηση  = 1      Εάν αντίθετα,  6= 0 για

τουλάχιστον μία υστέρηση  = 1     , τότε η μεταβλητή  αποτελεί αιτιώδη

παράγοντα κατά Granger στην μεταβλητή 

Ουσιαστικά, εάν οι υστερήσεις της μεταβλητής  δεν εμπεριέχονται στην

εξίσωση της μεταβλητής  στο VAR υπόδειγμα, τότε η μεταβλητή  δεν

αποτελεί αιτιώδη κατάGranger παράγοντα στην μεταβλητή σε χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης  = 1 Τα παραπάνω οδηγούν στην ακόλουθη πρόταση:

Πρόταση 1. Συνθήκη (μη)-αιτιότητας σε ένα VAR υπόδειγμα σε χρονικό

ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 (Lütkepohl 1991, 2006)

Η μεταβλητή  δεν αποτελεί αιτιώδη κατά Granger παράγοντα στην μεταβλητή

 σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 εάν

 = 0 για κάθε  = 1     

Η μεταβλητή  αποτελεί αιτιώδη κατά Granger παράγοντα στην μεταβλητή

 σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 εάν
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 6= 0 για τουλάχιστον μία υστέρηση  = 1     

Ουσιαστικά, η παραπάνω συνθήκη υποδηλώνει ότι οι σχέσεις (μη)-αιτιότητας

μπορούν να καθοριστούν απλά από την αναπαράσταση του διανυσματικού αυτο-

παλίνδρομου υποδείγματος. Υπό τη μορφή συμβόλων, η πρώτη περίπτωση της

μη-αιτιότητας από την μεταβλητή  στην μεταβλητή  γράφεται ως 
19 

ενώ η δεύτερη περίπτωση της αιτιότητας από την μεταβλητή  στην μεταβλητή

 γράφεται ως 
1→  Επιπλέον, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η παραπάνω

ανάλυση, και ειδικότερα η συνθήκη χαρακτηρισμού της (μη)-αιτιότητας κατά

Granger σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 (Πρόταση 1), ισχύουν τόσο στην

περίπτωση στάσιμων μεταβλητών (δηλαδή για σταθερά VAR υποδείγματα), όσο

και στις περιπτώσεις όπου εμπεριέχονται μη-στάσιμες, ολοκληρωμένες μεταβλητές

στο υπόδειγμα VAR (Lütkepohl 2007).

Παρακάτω παραθέτουμε δύο παραδείγματα τα οποία καθιστούν πιο σαφή

την παραπάνω συνθήκη.

Παράδειγμα 1. Υπόδειγμα VAR δύο μεταβλητών

Έστω ένα VAR υπόδειγμα δύο μεταβλητών,"
1

2

#
=

X
=1

"
11 12

21 22

#"
1−
2−

#
+  (1.17)

Το σύνολο πληροφόρησης, έστω Ω περιλαμβάνει τις παρελθούσες και τρέχουσες

τιμές των μεταβλητών 1 και 2, δηλαδή Ω =
©
(1 2)

0 | ≤ 
ª
. Εάν η

μεταβλητή 2 δεν βοηθά στην πρόβλεψη της 1 μεταβλητής, τότε ουσιαστικά

η βέλτιστη πρόβλεψη της 1 με ή χωρίς την παρουσία της μεταβλητής 2 είναι

η ίδια, καθώς και το αντίστοιχο μέσο τετραγωνικό σφάλμα των προβλέψεων

αυτών. Η συνθήκη αυτή μπορεί να γραφεί ως εξής:

1+|Ω = 1+|Ω\{2|≤}  = 1 2    (1.18)

όπου 1+|Ω η βέλτιστη -βημάτων πρόβλεψη της 1 την περίοδο  η οποία

βασίζεται σε όλη την διαθέσιμη πληροφόρηση του συνόλου Ω, ενώ ο συμβολισμός
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Ω\{2| ≤ } στο δεξί μέρος της εξίσωσης υποδηλώνει εξαίρεση των στοιχείων
της 2 από την πρόβλεψη. Συνεπώς, η μεταβλητή 2 δεν αποτελεί αιτιώδη κατά

Granger παράγοντα για την 1 μεταβλητή εάν αφαιρώντας το παρελθόν της 2
από το σύνολο πληροφόρησης δεν αλλάζει η βέλτιστη πρόβλεψη της 1 σε

οποιοδήποτε χρονικό ορίζοντα. Τότε, η σχέση (1.18) είναι ισοδύναμη με την

12 = 0  = 1 2    (1.19)

επομένως οι υστερήσεις της μεταβλητής 2 δεν υπεισέρχονται στην εξίσωση της

1 μεταβλητής. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η σχέση (1.18) υποδηλώνει

ισότητα των προβλέψεων σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες, τόσο δηλαδή

των προβλέψεων έναν χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης μπροστά, όσο και των

προβλέψεων  χρονικούς ορίζοντες μπροστά. Αυτό ουσιαστικά ισχύει, όπως

έχουμε προαναφέρει, στην περίπτωση των διμεταβλητών υποδειγμάτων, στα

οποία η μη-αιτιότητα έναν χρονικό ορίζοντα ( = 1) μπροστά συνεπάγεται και

μη-αιτιότητα σε όλους τους μεταγενέστερους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης.

Επιπλέον, οι πιθανές σχέσεις γραμμικής αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές

1 2 μπορούν να ανιχνευτούν ελέγχοντας μεμονωμένα τις παρακάτω μηδενικές

υποθέσεις:


(1)
0 : 12 = 0  = 1 2    και (2)

0 : 21  = 1 2   

Τότε, τα πιθανά αποτελέσματα αιτιότητας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές του

υποδείγματος, συνοψίζονται στις παρακάτω 4 περιπτώσεις:

(α) Εάν δεν απορρίπτονται και οι δύο μηδενικές υποθέσεις, (1)
0 και (2)

0 ,

τότε δεν υπάρχει γραμμική αιτιότητα ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, δηλαδή δεν

υπάρχει αιτιότητα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

(β) Εάν δεν απορρίπτεται η 
(1)
0 και απορρίπτεται η 

(2)
0 , τότε υπάρχει

γραμμική αιτιότητα προς μία κατεύθυνση (unidirectional causality), από την

μεταβλητή 1 στην μεταβλητή 2.

(γ) Εάν απορρίπτεται η 
(1)
0 και δεν απορρίπτεται η 

(2)
0  τότε υπάρχει

γραμμική αιτιότητα προς μία κατεύθυνση, από την μεταβλητή 2 στην μεταβλητή

1.
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(δ) Εάν απορρίπτονται και οι δύο μηδενικές υποθέσεις, (1)
0 και 

(2)
0 ,

τότε έχουμε αμφίδρομη αιτιότητα (bidirectional causality ή feedback), δηλαδή

αιτιότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι παραπάνω τέσσερις πιθανές κατευθύνσεις γραμμικής αιτιότητας ανάμεσα

στις μεταβλητές ενδιαφέροντος ισχύουν τόσο για τα διμεταβλητά όσο και για

τα πολυμεταβλητά υποδείγματα. Διαφοροποίηση ωστόσο μπορεί να υπάρξει ως

προς τους περιορισμούς αιτιότητας στις περιπτώσεις υιοθέτησης πολυμεταβλητών

υποδειγμάτων και ελέγχων αιτιότητας σε διαφορετικούς ορίζοντες, όπως θα

δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Παράδειγμα 2. Υπόδειγμα VAR τριών μεταβλητών

Έστω τώρα ένα VAR υπόδειγμα τριών μεταβλητών⎡⎢⎣12

3

⎤⎥⎦ = X
=1

⎡⎢⎣11 12 13

21 22 23

31 32 33

⎤⎥⎦
⎡⎢⎣1−2−
3−

⎤⎥⎦+  (1.20)

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι τώρα ο

έλεγχος της αιτιότητας από την 2 στην 1 βάση της συνθήκης

12 = 0  = 1 2    (1.21)

δεν είναι ισοδύναμος με την συνθήκη (1.18). Σε ένα σύστημα τριών (ή περισσότερων)

μεταβλητών οι περιορισμοί στην σχέση (1.21) ισοδυναμούν με ισότητα των

ενός βήματος (1-step) προβλέψεων, 1+1|Ω = 1+1|Ω\{2|≤} Ουσιαστικά,

η πληροφόρηση που εμπεριέχεται στις παρελθούσες τιμές της 2 μεταβλητής

πιθανώς να είναι χρήσιμη στην πρόβλεψη της 1 σε μεταγενέστερους (μεγαλύτερους

από έναν) χρονικούς ορίζοντες, ακόμα και αν η (1.21) ισχύει. Σε περιπτώσεις

συστημάτων υψηλότερων διαστάσεων (περισσότερες των δύο μεταβλητές) δύνανται

να υπάρχουν αλυσίδες αιτιότητας μέσω των βοηθητικών μεταβλητών, συνεπώς

έμμεση αιτιότητα ανάμεσα στις μεταβλητές άμεσου ενδιαφέροντος. Πάνω ακριβώς

σε αυτή την κατεύθυνση αναφέρεται το πλαίσιο της εκτεταμένης έννοιας της

αιτιότητας κατά Granger που θα αναλύσουμε στην επόμενη ενότητα. Κλείνοντας
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την ενότητα αυτή να αναφέρουμε ότι στις περιπτώσεις συστημάτων υψηλότερων

διαστάσεων η συνθήκη (1.18) απαιτεί πολύπλοκους, μη γραμμικούς περιορισμούς

για τις παραμέτρους των διαδικασιών VAR.

1.3.3 Εκτεταμένη έννοια αιτιότητας κατά Granger: Dufour

and Renault (1998)

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε ότι η τυπική έννοια της αιτιότητας κατά

Granger αναφέρεται στη γραμμική προβλεψιμότητα μιας μεταβλητής, έστω (),

όπου  ακέραιος αριθμός, από τις παρελθούσες τιμές (δηλ. το παρελθόν) της

ίδιας, το παρελθόν μιας άλλης μεταβλητής, έστω  ()  και πιθανώς ενός διανύ-

σματος βοηθητικών μεταβλητών, έστω  (), μια χρονική περίοδο ή ένα βήμα

μπροστά. Ειδικότερα, λέμε ότι η μεταβλητή  () είναι αιτιώδης παράγοντας ή

επιδρά στην μεταβλητή  () υπό την έννοια της αιτιότητας κατά Granger, εάν

οι παρατηρήσεις της μεταβλητής  μέχρι τη χρονική στιγμή , ( () :  ≤ )

βοηθούν στην πρόβλεψη της (+ 1), με διαθέσιμες παράλληλα τις παρατηρήσεις

των μεταβλητών , ( ()   () :  ≤ ).

Ωστόσο, ο Lütkepohl (1993) επισήμανε ότι στις περιπτώσεις υποδειγμάτων

πολλών μεταβλητών (πολυμεταβλητά υποδείγματα), στα οποία προστίθεται και

ένα διάνυσμα βοηθητικών μεταβλητών  πλην των μεταβλητών άμεσου ενδιαφέ-

ροντος  και, τότε είναι πιθανό η μεταβλητή  να μην επιδρά στην μεταβλητή

 υπό την τυπική έννοια της αιτιότητας, αλλά μπορεί να βοηθά στην πρόβλεψη

της  σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, οι παρατηρήσεις

της  () μέχρι τη χρονική στιγμή  ενδέχεται να βοηθούν στην πρόβλεψη

της  (+ 2), παρόλο που μπορεί να μην είναι χρήσιμες στην πρόβλεψη της

 (+ 1). Το προηγούμενο θα μπορούσε να συμβεί εάν η μεταβλητή  βοηθά

στην πρόβλεψη του διανύσματος  μία χρονική περίοδο μπροστά, το οποίο με

τη σειρά του βοηθά στην πρόβλεψη της  σε κάποια μεταγενέστερη χρονική

περίοδο. Οι επιδράσεις αυτές ανάμεσα στις δύο μεταβλητές άμεσου ενδιαφέροντος,

μέσω των βοηθητικών μεταβλητών του υποδείγματος, αναφέρονται στη σχετική

βιβλιογραφία ως έμμεσες επιδράσεις και μπορούν να δώσουν πρόσθετα στοιχεία
για την δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ χρονοσειρών. Ένας από τους πρώτους

συγγραφείς που αναφέρθηκε στην έννοια των έμμεσων σχέσεων αιτιότητας είναι
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ο Hsiao (1982).

Οι πιθανές έμμεσες επιδράσεις ανάμεσα στις κύριες μεταβλητές ενός πολυμε-

ταβλητού υποδείγματος και οι αντίστοιχες ιδιότητες (μη)-αιτιότητας δεν είχαν

αναλυθεί εκτενώς, τουλάχιστον μέχρι τους Dufour and Renault (1998), καθώς η

αιτιότητα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  συνδέεται με

προβλέψεις στον αντίστοιχο χρονικό ορίζοντα , οι οποίες εξαρτώνται μέσω ενός

πολύπλοκου τρόπου από τους αυτοπαλίνδρομους συντελεστές. Για παράδειγμα,

για χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  ≥ 2, η απουσία υστερήσεων μιας μεταβλητής
από τις αντίστοιχες προβλέψεις δεν περιορίζεται απλά σε μηδενικούς περιορισμούς

στους αντίστοιχους συντελεστές (βλ. επίσης Παράδειγμα 2).

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, οι Dufour and Renault (1998) διατυπώνουν

έναν ορισμό αιτιότητας ο οποίος αποτελεί γενίκευση της τυπικής αιτιότητας

κατά Granger, και ο οποίος δίνει έμφαση στο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης 

Πιο συγκεκριμένα, ορίζουν την αιτιότητα σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης , όπου  θετικός ακέραιος, και την αιτιότητα μέχρι κάποιον συγκε-

κριμένο χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης, , όπου ο χρονικός ορίζοντας μπορεί

να είναι μη πεπερασμένος (1 ≤  ≤ ∞) Ουσιαστικά, η γενικευμένη αυτή

έννοια της αιτιότητας αναφέρεται σε όρους γραμμικής προβλεψιμότητας σε

μεγαλύτερους, μεταγενέστερους ορίζοντες πρόβλεψης, συνεπώς βασίζεται στην

έννοια της γραμμικής προβολής (projection), ενώ οι ανάλογοι ορισμοί αιτιότητας

δεν απαιτούν στασιμότητα των υπό εξέταση διαδικασιών.

Παράλληλα, για χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 1 περιλαμβάνουν, ως

ειδική περίπτωση, την τυπική έννοια της αιτιότητας κατάGranger, ενώ επιτρέπουν

την διάκριση ανάμεσα στην βραχυχρόνια αιτιότητα (αιτιότητα στη βραχυχρόνια

περίοδο, short-run causality), στην οποία αντιστοιχεί μικρός χρονικός ορίζοντας

πρόβλεψης , και την μακροχρόνια αιτιότητα (αιτιότητα στη μακροχρόνια περίοδο,

long-run causality), στην οποία ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης  είναι μεγάλος.

Συνεπώς, οι έννοιες της βραχυχρόνιας ή της μακροχρόνιας αιτιότητας διακρίνονται

σε σχέση με τον χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης (forecast horizon). Η παραπάνω

διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πολλές μακροοικονομικές μεταβλητές

παρουσιάζουν αργές κινήσεις ή μεταβολές, και πιθανόν να βοηθούν στις προβλέψεις

άλλων μεταβλητών με καθυστέρηση (delay). Το πλαίσιο της γενικευμένης ή

εκτεταμένης έννοιας της αιτιότητας τωνDufour and Renault (1998) παρουσιάζεται
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αναλυτικότερα στη συνέχεια της παρούσας ενότητας.16

Γραμμική αιτιότητα σε διαφορετικούς ορίζοντες

Έστω  () η διαθέσιμη πληροφόρηση έως τη χρονική στιγμή , όπου  ∈ Z
και Z το σύνολο των ακέραιων αριθμών,

 = { () :  ∈ Z   } και   0 ⇒  () ⊆  (0) για όλα τα    (1.22)

όπου  ∈ Z∪ {−∞}  Το  () ονομάζεται "σύνολο πληροφόρησης αναφοράς",

και υποδηλώνει ότι η μνήμη είναι μη-περιορισμένη και ότι η πληροφόρηση

δεν χάνεται καθώς ο χρόνος  αυξάνει. Επιπλέον, έστω ένα 1 × 1 διάνυσμα
ενδιαφέροντος 

 = {() :  ∈ Z   }
() = (1()    1())

0  () :  = 1   1 (1.23)

για το οποίο υποθέτουμε επίσης ότι  ( ] ⊆  () για κάθε ακέραιο   

Υποθέτουμε συνεπώς ότι οι τρέχουσες και παρελθούσες τιμές της ()  ≤ 

περιλαμβάνονται στο σύνολο πληροφόρησης  ()  Επιπλέον, θεωρείται ότι το

σύνολο  () = ∩ () αντιπροσωπεύει τη διαθέσιμη εκείνη πληροφόρηση

σε κάθε χρονική στιγμή    σχετικά με την παρουσία σταθερών όρων,

προσδιοριστικών μεταβλητών ή αρχικών συνθηκών για τις μεταβλητές ()

ή για άλλες μεταβλητές. Έστω ( + ) η πρόβλεψη της  σε χρονικό

ορίζοντα πρόβλεψης  όπου  ∈ N N = {1 2   }  Ορίζουμε τώρα ως

 [(+ )|()] την βέλτιστη γραμμική πρόβλεψη της (+ ) με δεδομένο

το σύνολο πληροφόρησης  (): δηλαδή κάθε συστατικό  [(+ )|()] 
1 ≤  ≤ 1 της  [(+ )|()] είναι η γραμμική προβολή του ( +

16Προς αποφυγήν πολύπλοκων εννοιών, ορισμών ή συμβολισμών, στην παρούσα
διατριβή το πλαίσιο των Dufour and Renault (1998) παρουσιάζεται σε πιο απλοποιημένη
μορφή σε σχέση με την αυστηρή και επίσημη - από μαθηματικής πλευράς - μορφή, την
οποία ο αναγνώστης μπορεί να αναζητήσει στους Dufour and Renault (1998).
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) Το πλαίσιο (γραμμικής) αιτιότητας του Granger (1969) βασίζεται στο εάν

μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόβλεψη της (+1), χρησιμοποιώντας πλέον

της ενσωματωμένης πληροφορίας στο  (), και επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά

με τις τρέχουσες και παρελθοντικές τιμές  ()  ≤  ≤  του  Υποθέτουμε

δε ότι

 () = (1()    2())
0  () :  = 1   2 (1.24)

και πλέον έχουμε το σύνολο πληροφορίας  ()+ (∞ ]  το οποίο αποτελείται

από το  () και τα συστατικά ()  = 1   2  ≤  ≤  Τότε, οι Dufour

and Renault (1998) δίνουν τον ακόλουθο ορισμό μη-αιτιότητας σε διαφορετικούς

χρονικούς ορίζοντες, σε σχέση με ένα "οικουμενικό" σύνολο πληροφόρησης,

 () 

Ορισμός 2. (Dufour and Renault 1998, Ορισμός 2.2)
Μη-αιτιότητα σε διαφορετικούς ορίζοντες

Κάτω από την ισχύ των υποθέσεων (1.22)-(1.24), τότε για χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης  όπου  ∈ N λέμε ότι: (i) η μεταβλητή  δεν επιδρά στη

μεταβλητή  στον χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  με δεδομένο το  το οποίο

συμβολίζεται ως  9

| εάν

 [(+ )|()] =  [(+ )| () +  ( ]]  ∀  

(ii) η μεταβλητή  δεν επιδρά στη μεταβλητή  μέχρι τον χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης  με δεδομένο το  το οποίο συμβολίζεται ως  9
()

| εάν  9


| για  = 1 2     (iii) η μεταβλητή  δεν επιδρά στη μεταβλητή  σε

κανέναν χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης, το οποίο συμβολίζεται ως  9
(∞)

| εάν
 9


| για όλα τα  ∈ N

Σχετικά με τον παραπάνω ορισμό, οι Dufour and Renault (1998) επισημαίνουν

τα παρακάτω. Καταρχάς, πρόκειται για έναν ορισμό (μη)-αιτιότητας ο οποίος

αποτελεί επέκταση του τυπικού (πρωταρχικού) ορισμού (μη)-αιτιότητας των

Wiener (1956) και Granger (1969). Επομένως, ο ορισμός αυτός αναφέρεται
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επίσης σε όρους προβλεψιμότητας ανάμεσα στις μεταβλητές ενδιαφέροντος,

δίνοντας όμως πλέον μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο του χρονικού ορίζοντα

πρόβλεψης  Ο χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης αποκτά ιδιαίτερη σημασία,

μιας και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμπεριέχονται πρόσθετες, βοηθητικές

μεταβλητές στο σύνολο πληροφόρησης, τότε η μη-αιτιότητα σε χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης  = 1 δεν αποτελεί ούτε αναγκαία αλλά ούτε και ικανή συνθήκη έτσι

ώστε το  ( ] να μην είναι χρήσιμο στην πρόβλεψη του  σε μεγαλύτερους

ορίζοντες,  ≥ 2
Δεύτερον, ο ορισμός τωνDufour and Renault (1998) αναφέρεται στην απουσία

παρελθοντικών τιμών μιας μεταβλητής από τις βέλτιστες προβλέψεις άλλων

μεταβλητών και δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον ορισμό αιτιότητας του Lütke-

pohl (1993), ο οποίος βασίζεται στην απουσία της επίδρασης των καινοτομιών

(innovations) μιας μεταβλητής σε μια άλλη μεταβλητή (απουσία η οποία παίρνει

τη μορφή μηδενικών συντελεστών στην αναπαράστηση κινητού μέσου της διαδι-

κασίας).17 Τρίτον, επιτρέπει την ύπαρξη τόσο στάσιμων όσο και μη-στάσιμων

διαδικασιών. Τέλος, το "οικουμενικό" σύνολο πληροφόρησης () που λαμβάνεται

υπ'όψιν στην μελέτη των παραπάνω ιδιοτήτων αιτιότητας σε κάθε χρονική

στιγμή  περιλαμβάνει, εκτός από τιμές της μεταβλητής ενδιαφέροντος  μέχρι

τη χρονική στιγμή  και πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο πληρο-

φόρησης  () = ∩ () (όπως ορίσθηκε παραπάνω) για κάθε χρονολογία

  , καθώς και την προστιθέμενη πληροφόρηση μεταξύ των χρονικών στιγμών

 και  τόσο ως προς την  όσο και για τις βοηθητικές μεταβλητές  Η

παρουσία άλλωστε των βοηθητικών μεταβλητών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται

στην  ή  είναι αυτή που μπορεί να μας οδηγήσει σε έμμεση αιτιότητα από

την  στην , δηλαδή σε αιτιότητα από την  στην  σε χρονικό ορίζοντα

 + 1, παρόλο που μέχρι τον ορίζοντα  δεν παρατηρείται αιτιότητα ανάμεσα

στις δύο μεταβλητές.

Επιπρόσθετα, οι Dufour and Renault (1998) εξάγουν τις απαραίτητες προτάσεις,

οι οποίες αποδεικνύουν ότι (α) η αιτιότητα ανάμεσα σε διανύσματα μπορεί να

μελετηθεί θεωρώντας την αιτιότητα ανάμεσα σε αντίστοιχα συστατικά των 

17Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την έννοια της αιτιότητας στο πλαίσιο των
συναρτήσεων απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης,
μεταξύ άλλων, στους Sims (1980), Lütkepohl (1993, 2006), Dufour and Tessier (1993).
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και , υπό την προυπόθεση ενός ομοίου συνόλου πληροφόρησης (βλ. Dufour

and Renault 1998, Πρόταση 2.1) και (β) οποτεδήποτε ισχύει ότι  9


| ,
και με δεδομένο το σύνολο πληροφόρησης () +  ( ], τότε η ακρίβεια

της πρόβλεψης της  (+ ) δεν μειώνεται εάν αφαιρεθεί πληροφορία που

εμπεριέχεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο συσταστικό της  (βλ. Dufour and

Renault 1998, Πρόταση 2.2).

Παράλληλα, οι Dufour and Renault (1998) δείχνουν ότι ο ορίζοντας αιτιότητας

έχει ουσιαστικά σημασία στις περιπτώσεις στις οποίες το "οικουμενικό" σύνολο

πληροφόρησης  περιλαμβάνει πρόσθετες διαδικασίες, πλην των  και .

Ειδικότερα, αποδεικνύουν ότι στις περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες

μεταβλητές στο σύνολο πληροφόρησης, τότε οι παρακάτω συνθήκες είναι ισο-

δύναμες:

Πρόταση 2 (Dufour and Renault 1998, Πρόταση 2.3)

(i)  9
1

|, (ii)  9
()

|, ∀ ∈ N (iii)  9
(∞)

|, όπου το σύνολο

πληροφόρησης () θεωρείται ότι περιλαμβάνει πληροφόρηση μόνο ως προς τις

 και 

Η παραπάνω πρόταση υποδηλώνει ότι η μη-αιτιότητα από την  στην  σε

χρονικό ορίζοντα  = 1 συνεπάγεται και μη-αιτιότητα σε οποιονδήποτε χρονικό

ορίζοντα. Αυτό το χαρακτηριστικό έχουμε δει ότι ισχύει στις περιπτώσεις των

διμεταβλητών υποδειγμάτων, ενώ ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση θεωρείται

ότι η πληροφόρηση που προστίθεται στο σύνολο πληροφόρησης () περιλαμβάνεται

ήδη στις  και Έστω τώρα η περίπτωση στην οποία το σύνολο πληροφόρησης

() μεγενθύνεται από την παρουσία τρεχουσών αλλά και παρελθοντικών τιμών

ενός διανύσματος μεταβλητών (),

() = (1()    2())
0  () :  = 1   3 (1.25)

Τώρα, το διευρυμένο σύνολο πληροφορίας, (), δεν επιτρέπει την ισχύ

της Πρότασης 2. Αντίθετα, έστω ότι η διαδικασία () διαχωρίζεται σε δύο

διαδικασίες 1() και 2() διαστάσεων 31 και 32 αντίστοιχα (μπορεί όμως

31 = 0 ή 32 = 0, έτσι ώστε  = 1 ή  = 2), έτσι ώστε
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() = 1() + 2 ( ] (1.26)

όπου το σύνολο πληροφόρησης 1() περιλαμβάνει την πληροφόρηση σχετικά

με τις  και 1

Τότε:

Πρόταση 3 (Dufour and Renault 1998, Πρόταση 2.4)

Η συνθήκη διαχωρισμού (separation condition) ( 0  02)
0 9
1
( 0  01)

0|1

είναι ικανή για να ισχύει ότι  9
(∞)

|

Η παραπάνω πρόταση υποδηλώνει ότι οποτεδήποτε ισχύει η συνθήκη διαχωρι-

σμού, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε από την  9
1

| και ότι  9
(∞)

|  και αυτό διότι ουδεμία αλυσίδα αιτιότητας (causality chain) μπορεί να

υπάρξει μέσω της , δηλαδή έμμεση αιτιότητα, καθώς τα συστατικά της  στα

οποία επιδρά η  , δηλαδή τα συστατικά της 2, δεν επιδρούν στην .

Αιτιότητα στο πλαίσιο αυτοπαλίνδρομων διαδικασιών

Ας δούμε τώρα κάτω από ποιες προυποθέσεις ενδέχεται να παρατηρήσουμε

έμμεση αιτιότητα ανάμεσα στις μεταβλητές άμεσου ενδιαφέροντος μέσα σε

ένα πλαίσιο γραμμικών αυτοπαλίνδρομων διαδικασιών, όπως για παράδειγμα

διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα, στάσιμα ή μη στάσιμα, υποδείγματα (VAR).

Έστω η × 1 διαδικασία { :  ∈ Z} (πιθανώς μη πεπερασμένης τάξης),

η οποία έχει την ακόλουθη αυτοπαλίνδρομη αναπαράσταση

 () = () +
∞P
=1

 (− ) + () ∀   (1.27)

στην οποία τα () μπορεί να είναι μη τυχαία ή ακόμα και μηδενικά διανύσματα

για όλα τα  () είναι μια ακολουθία τυχαίων αμοιβαία ασυσχέτιστων διανυσμάτων,

{() :  ∈ Z} με μηδενικό μέσο, για τα οποία δεν απαιτείται η μήτρα διακυμάνσεων-
συνδιακυμάνσεων να είναι σταθερή ή μη ιδιάζουσα, συνεπώς δεν είναι απαραίτητο
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το () να είναι διαδικασία λευκού θορύβου. Έστω ότι το διάνυσμα  ()

διακρίνεται στα ακόλουθα υπο-διανύσματα,

 () = (()0  ()0 ()0)0   ∈ Z (1.28)

όπου τα()  () () έχουν αντίστοιχα διαστάσεις123,1 ≥ 12 ≥
13 ≥ 01 + 2 + 3 =  Το σύνολο πληροφόρησης περιλαμβάνει τις

τρέχουσες και παρελθούσες τιμές των () και () για κάθε χρονική στιγμή

 () = () Στην περίπτωση κατά την οποία τα διανύσματα () έχουν μη

ιδιάζουσα μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων, δηλαδή

det([()()0]) 6= 0
τότε η διαδικασία  () χαρακτηρίζεται ως μη ιδιάζουσα (regular).

Η αυτοπαλίνδρομη μορφή της σχέσης (1.27) δίνει προβλέψεις για κάθε

χρονικό ορίζοντα , με δεδομένο το σύνολο πληροφόρησης διαθέσιμο έως τη

χρονική στιγμή  με βάση την παρακάτω σχέση:

 [ (+ )| + (−∞ ]] (1.29)

=
−1P
=0


()
1 (+ − ) +

∞P
=1


()
  (+ 1− ) ∀  ∀ ∈ N

στην οποία 
(0)
1 = , και για κάθε  ∈ N η ακολουθία των μητρών των

συντελεστών ()   ∈ N προκύπτει επαναληπτικά ως


(1)
 =  

(+1)
 = 

()
+1 + 

()
1  ( = 1 2   ) (1.30)

Η σχέση (1.30) μας δείχνει πώς συνδέονται οι συντελεστές του ορίζοντα +

1, με τους συντελεστές του προηγούμενου ορίζοντα, ενώ ουσιαστικά πρόκειται

για μια μη-γραμμική σχέση ανάμεσα στους διανυσματικά αυτοπαλίνδρομους

συντελεστές. Η παραπάνω επαναληπτική παραγωγή των συντελεστών είναι αυτή

που θα μας βοηθήσει στον χαρακτηρισμό μη-αιτιότητας από την μεταβλητή 

στην μεταβλητή  σε ορίζοντα πρόβλεψης   9


| , με τη βοήθεια
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επίσης της διαμερισμένης μήτρας των συντελεστών () , η οποία περιλαμβάνει

τους συντελεστές για κάθε υστέρηση και σε κάθε ορίζοντα,


()
 =

⎡⎢⎣
()
 

()
 

()



()
  

()
  

()
 


()
 

()
 

()


⎤⎥⎦ (1.31)

Τότε, με βάση τους Dufour and Renault (1998):

Θεώρημα 1. (Dufour and Renault 1998, Θεώρημα 3.118)
Χαρακτηρισμός μη-αιτιότητας σε ορίζοντα  με χρήση των συντελεστών

προβολής

Κάτω από τις υποθέσεις (1.27) και (1.28), και με δεδομένο το σύνολο

πληροφόρησης () η συνθήκη


()


= 0 ∀ ∈ N (1.32)

είναι ικανή για να ισχύει  9


|  όπου  ∈ N Εάν επιπλέον η

διαδικασία  () είναι μη ιδιάζουσα, τότε  9

| ⇔ 

()


= 0 ∀ ∈ N

Η από-κοινού θεώρηση των (1.30) και (1.32) μας δείχνει πώς μπορούμε υπό

την παρουσία ενός διανύσματος βοηθητικών μεταβλητών () να παρατηρήσουμε

αιτιότητα από την  στην  σε ορίζοντα  + 1, παρόλο που δεν βρίσκουμε

αιτιότητα από την  στην  σε ορίζοντα  Η επαναληπτική παραγωγή του

 -ιοστού τμήματος των συντελεστών  στην σχέση (1.30) καταλήγει στην

σχέση


(+1)
 = 

()
+1 + 

()
1 + 

()
1  + 

()
1 (1.33)

η οποία με την χρήση του Θεωρήματος 1 συνεπάγεται το ακόλουθο Πόρισμα:

18Το Θεώρημα 3.1 των Dufour and Renault (1998) αποτελεί γενίκευση της Πρότασης
1 των Boudjellaba et al. (1992).
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Πόρισμα 1 (Dufour and Renault 1998, Πόρισμα 3.1)

Κάτω από τις προηγούμενες υποθέσεις,

 9
()

| ⇒ 
(+1)
 = 

()
1 ∀ ∈ N

Το παραπάνω πόρισμα υποδεικνύει ότι ακόμα και εάν δεν παρατηρείται

αιτιότητα από την  στην μέχρι τον ορίζοντα , ωστόσο μπορεί να παρατηρή-

σουμε αιτιότητα στον επόμενο ορίζοντα, +1, εάν οι βοηθητικές μεταβλητές (ή

μία από τις βοηθητικές μεταβλητές)  επιδρούν στην  σε ορίζοντα (()1 6=
0), και η  επιδρά στο  σε ορίζοντα 1 ( 6= 0). Αυτό διότι στην σχέση

(1.33), εάν η  δεν επιδρά στην  μέχρι τον ορίζοντα , τότε οι συντελεστές


()
 είναι ίσοι με το μηδέν ∀


(+1)
 = 

()
+1
↓
0

+ 
()
1

↓
0

+ 
()
1
↓
0

  + 
()
1

όμως ο τελευταίος όρος εξακολουθεί και παραμένει στην σχέση.

Παράδειγμα 3. Επαναλητική παραγωγή της σχέσης (1.33) για χρονικό ορίζοντα
 = 2 και  = 3.

Για χρονικό ορίζοντα  = 2 έχουμε ότι:


(2)
 = 

(1)
+1 + 

(1)
1 + 

(1)
1  + 

(1)
1  = 2

Στην περίπτωση που η  δεν επιδρά στην  σε ορίζοντα  = 1, δηλαδή

όταν 
(1)
+1 = 0  = 0 

(1)
1 = 0, τότε ενδέχεται να υπάρξει αιτιότητα

από την  στην  την περίοδο  = 2, εάν η  επιδρά στο  σε ορίζοντα

 = 1δηλαδή όταν  6= 0 και το  επιδρά στην  σε ορίζοντα  = 1

δηλαδή όταν (1)1 6= 0

Για χρονικό ορίζοντα  = 3 έχουμε ότι:
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(3)
 = 

(2)
+1 + 

(2)
1 + 

(2)
1  + 

(2)
1  = 3

Στην περίπτωση που η  δεν επιδρά στην  μέχρι τον ορίζοντα  = 2,

δηλαδή όταν 
(2)
+1 = 0  = 0 

(2)
1 = 0, τότε ενδέχεται να υπάρξει

αιτιότητα από την  στην  την περίοδο  = 3, εάν η  επιδρά στο  σε

ορίζοντα  = 1δηλαδή όταν  6= 0 και το  επιδρά στην  σε ορίζοντα

 = 1 ή  = 2 δηλαδή όταν (2)1 6= 0

Συνεπώς, και στις δύο περιπτώσεις η παρουσία του διανύσματος των βοηθητικών

μεταβλητών  είναι αυτή που μπορεί να φανερώσει έμμεση αιτιότητα ανάμεσα

στις μεταβλητές  και  Επιπρόσθετα, οι Dufour and Renault (1998) παρέχουν

τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες με τις οποίες μπορούμε να δώσουμε έναν

πλήρη χαρακτηρισμό μη-αιτιότητας από την  στην  σε όρους "αλυσίδων

αιτιότητας" (causality chains).

Παράδειγμα 4. Έμμεση αιτιότητα σε έναVAR(1) υπόδειγμα τριών μεταβλητών

Έστω η πιο απλή περίπτωση ενός VAR(1) υποδείγματος τριών μεταβλητών,

δηλαδή  = 1 Ειδικότερα, έστω το υπόδειγμα⎡⎢⎣12

3

⎤⎥⎦ =
⎡⎢⎣111 121 131

211 221 231

311 321 331

⎤⎥⎦
⎡⎢⎣1−12−1
3−1

⎤⎥⎦+ 

ή στη μορφή  = Π1−1 +   ∼ (0Σ) Η -βημάτων πρόβλεψη

του υποδείγματος VAR(1) μπορεί να υπολογιστεί από την

() = Π
1

όπου η Π
1 διαμερίζεται όπως στην (1.31) ως

Π
1 =

⎡⎢⎣
()
111 

()
121 

()
131


()
211 

()
221 

()
231


()
311 

()
321 

()
331

⎤⎥⎦
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Οι περιορισμοί μη-αιτιότητας κατά Granger σε μεγαλύτερους του ενός χρονικούς

ορίζοντες, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι μη-γραμμικές συναρτήσεις των

διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων συντελεστών. Έστω τώρα ότι θέλουμε να

ελέγξουμε την αιτιότητα από την μεταβλητή 1 στην μεταβλητή 2 σε χρονικό

ορίζοντα . Τότε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα (με χρήση της σχέσης 1.33)

λαμβάνουμε την ακόλουθη συνάρτηση για τους συντελεστές ()211:

Σε χρονικό ορίζοντα:

 = 1 : 
(1)
211 = 211

 = 2 : 
(2)
211 = 212 + 221211 + 21111 + 231311 = 221211 +

21111 + 231311

 = 3 : 
(3)
211 = 

(2)
212 + 

(2)
221211 + 

(2)
211111 + 

(2)
231311 =

(222 + 221221 + 211211 + 231321) 211

+(221211 + 211111 + 231311)111

+(232 + 221231 + 231331 + 211131)311

= 221221211 + 211211211 + 231321211

+221211111 + 211111111 + 231311111

+221231311 + 231331311 + 211131311

Εάν 211 = 0  τότε η μεταβλητή 1 δεν επιδρά στην μεταβλητή 2 σε

χρονικό ορίζοντα  = 1. Εισάγοντας αυτόν τον περιορισμό στους ορίζοντες

 = 2  = 3 έχουμε

 = 2 : 
(2)
211 = 231311

 = 3 : 
(3)
211 = 231311111 + 221231311 + 231331311

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ενδέχεται να παρατηρήρουμε έμμεση αιτιότητα

από την 1 στην 2 μέσω της 3 σε χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης  = 2,

εάν το γινόμενο των συντελεστών (231311) είναι διαφορετικό από το μηδέν.

Εναλλακτικά, η έμμεση αλυσίδα αιτιότητας διακόπτεται είτε όταν (α) η 1 δεν

επιδρά στην 3 σε  = 1 (311 6= 0), είτε (β) η 3 δεν επιδρά στην 2 σε  = 1

(231 6= 0), είτε (γ) εάν ισχύουν τα (α) και (β) ταυτόχρονα. Σχηματικά, έχουμε
τις ακόλουθες διακοπτόμενες αλυσίδες αιτιότητας:
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(α) 1
19 3

1→ 2

(β) 1
1→ 3

19 2

(γ) 1
19 3

19 2

Το Παράδειγμα 4 μας δείχνει πώς στην περίπτωση VAR υποδειγμάτων με βοηθητι-

κές μεταβλητές, το πλαίσιο της τυπικής έννοιας της αιτιότητας κατά Granger

δεν "συλλαμβάνει" όλες τις πιθανές έμμεσες αλυσίδες αιτιότητας μεταξύ των

μεταβλητών, παρά μόνο την άμεση αιτιότητα, η οποία και εμφανίζεται σε

χρονικό ορίζοντα  = 1.

Λήμμα 1. (Dufour and Renault 1998, Λήμμα 3.1)
Έστω 

()
   ∈ N  ∈ N μια ακολουθία× μητρών, η οποία διαμερίζεται

όπως στην (1.31) και ικανοποιεί τη συνθήκη (1.30). Εάν ()
= 0 ∀ ∈ N  =

1     τότε για κάθε ακέραιο αριθμό  τέτοιον ώστε 2 ≤  ≤  έχουμε


()
1 =

P
=1


(−+1)


( P
(−)

∙
−Q
=1



¸)
  ∀ ∈ N (1.34)

όπου () =
n
(1 2    ) :

P
=1  =  και  ∈ N0  = 1    

o

Q−

=1 

 =

11
2
2 · · ·−−N0 = {0 1 2   } με την σύμβαση ότι

P
(0) [

Q
] =

3

Ουσιαστικά, το Λήμμα 1 μας δείχνει πώς αναπτύσσεται ο τελευταίος όρος

στην σχέση (1.33), και περιλαμβάνει όλους εκείνους τους πιθανούς συνδυασμούς

ή τις αλυσίδες αιτιότητας που μπορούν να προκύψουν μέσω των συστατικών

των βοηθητικών μεταβλητών, δηλαδή του διανύσματος .

Παράδειγμα 5. Ανάλυση Λήμματος 1 για βαθμό υστέρησης  = 2 (για κάθε
 ≥ 2).

Βάσει του επαναλαμβανόμενου κανόνα (1.30), έχουμε
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(2)


= +1 + 1 + 1  + 1

και


()
1 = 

(−1)
2 + 

(−1)
11 + 

(−1)
1 1 + 

(−1)
1  1

Κάτω από την υπόθεση ότι ()
= 0 ∀ ∈ N  = 1     τότε θα έχουμε

 = +1 = 
(−1)
 = 0 για όλα τα  έτσι ώστε (2)

= 1 = 0,

και


()
1 =

h

(−1)
2 + 

(−1)
11 + 

(−1)
1 1

i


=
h

(−1)
1 1 + 

(−1)
2

i
 ∀ ∈ N

η οποία είναι ταυτόσημη με την (1.34) για  = 2

Λήμμα 2. (Dufour and Renault 1998, Λήμμα 3.2)

Κάτω από τις υποθέσεις του Λήμματος 1, οι ακόλουθες συνθήκες είναι

ισοδύναμες για χρονικούς ορίζοντες  ≥ 2:


()


= 0 ∀ ∈ N  = 1     (1.35)

 = 0 ∀ ∈ N και

()
1 = 0 ∀ ∈ N  = 1    − 1 (1.36)

 = 0 ∀ ∈ N και

()
 = 0 ∀ ∈ N  = 1    − 1 (1.37)

όπου 
()
 =

P
=1 

nP
(−)

hQ−
=1 

io


Θεώρημα 2. (Dufour and Renault 1998, Θεώρημα 3.2)
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Χαρακτηρισμός μη-αιτιότητας σε χρονικό ορίζοντα  μέσω αλυσίδων αιτιότητας

Κάτω από την ισχύ των υποθέσεων (1.27) και (1.28), και με δεδομένο το

σύνολο πληροφόρησης (), κάθε μία από τις τρεις ισοδύναμες συνθήκες

(1.35), (1.36), (1.37) είναι ικανές ούτως ώστε  9
()

|  Εάν επιπλέον η

διαδικασία  () είναι μη ιδιάζουσα, τότε κάθε μία από τις συνθήκες (1.35),

(1.36), (1.37) είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη ούτως ώστε  9
()

| 

Από τα παραπάνω κριτήρια, το κριτήριο (1.35) είναι αυτό που ήδη έχουμε δει

στο Θεώρημα 1. Το ενδιαφέρον ουσιαστικά εστιάζεται στα άλλα δύο κριτήρια

για τους εξής λόγους. Το κριτήριο (1.36) υποδεικνύει ότι μη-αιτιότητα από την

 στην  στον ορίζοντα  μπορεί να υπάρξει όταν ισχύουν ταυτόχρονα δύο

συνθήκες: (α) δεν υπάρχει αιτιότητα από την  στην  σε χρονικό ορίζοντα

 = 1 (δηλαδή δεν υπάρχει άμεση αιτιότητα από την  στην ) και (β) οι

σύνθετες επιδράσεις 
()
1 οι οποίες παρουσιάζονται πρώτα από την 

στο (διάνυσμα)  την περίοδο  = 1 () και στη συνέχεια από την  στην

 σε ορίζοντες μικρότερους από 
³

()
1  = 1    − 1

´
είναι ίσες με το

μηδέν. Παράλληλα, τα κριτήρια (1.36), (1.37) από κοινού δείχνουν όλες τις

πιθανές αλυσίδες αιτιότητας, οι οποίες ακολουθούν τη διαδρομή από την  στο

(διάνυσμα)  από επιμέρους συστατικά του  σε άλλα επιμέρους συστατικά

του  και από το  στην 

Παράλληλα, οι Dufour and Renault (1998) εξάγουν τις απαραίτητες συνθήκες

της μη-αιτιότητας σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, οι οποίες περικλείουν

τους συντελεστές της αναπαράστασης κινητού μέσου (MA) της διαδικασίας (οι

συντελεστές αυτοί ονομάζονται συντελεστές απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές

ή δυναμικοί πολλαπλασιαστές, impulse response coefficients, Sims 1980), δείχνοντας
ουσιαστικά την σύνδεση ανάμεσα στον δικό τους ορισμό μη-αιτιότητας και τον

ορισμό αιτιότητας του Lütkepohl (1993).19 Επιπλέον, οι Dufour and Renault

(1998) δείχνουν πώς από την αυτοπαλίνδρομη αναπαράσταση μιας διαδικασίας,

όπως αυτής στην (1.27), και την αντίστοιχη αναπαράσταση κινητού μέσου, και

μέσω κατάλληλων ιδιοτήτων, καταλήγουμε στο ότι

19Δεν επεκτεινόμαστε σε περαιτέρω ανάλυση αυτού του ζητήματος, μιας και
στην διατριβή αυτή επικεντρωνόμαστε στο χαρακτηρισμό μη-αιτιότητας βάσει της
διανυσματικής αυτοπαλίνδρομης αναπαράστασης ενός διανύσματος μεταβλητών.
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()
1 =  ∀ ≥ 0 (1.38)

όπου  είναι οι συντελεστές της MA αναπαράστασης της  (), συνεπώς οι

δυναμικοί πολλαπλασιαστές. Επιπρόσθετα, δείχνουν ότι οι συντελεστές των

υστερήσεων των μεταβλητών στις προβλέψεις σε διαφορετικούς ορίζοντες  ≥ 1
(()   = 1 2      = 1 2   ) μπορούν να θεωρηθούν ως γενικευμένοι

δυναμικοί πολλαπλασιαστές (generalized impulse response functions), οι οποίοι

δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την γραμμική μη-αιτιότητα σε διαφορετι-

κούς ορίζοντες, σε σχέση με τους συνήθεις (τυπικούς) δυναμικούς πολλαπλασια-

στές (  = 
()
 1  = 1 2   ), οι οποίοι αποτελούν απλά ένα υποσύνολο

των γενικευμένων, και συνεπώς μπορεί να είναι ελλειπείς ως προς την πληροφόρη-

ση που εμπεριέχουν σχετικά με τη σύνθεση της αιτιότητας ενός διανύσματος

χρονοσειρών.

Πριν ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της εκτεταμέ-

νης έννοιας της αιτιότητας των Dufour and Renault (1998), θα πρέπει να αναφέρου-

με δύο ακόμα βασικές ιδιότητες. Η πρώτη αφορά στο κριτήριο διαχωρισμού μη-

αιτιότητας σε όλους τους ορίζοντες στην περίπτωση που έχουμε μία βοηθητική

μεταβλητή, συνεπώς υπόδειγμα τριών μεταβλητών (διαμόρφωση της Πρότασης

3 για υποδείγματα τριών μεταβλητών), ενώ η δεύτερη αφορά στον κανόνα εκείνο

που καθορίζει μέχρι ποιον ορίζοντα χρειάζεται να φτάσουμε ούτως ώστε να

συμπεράνουμε μη-αιτιότητα σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες πρόβλεψης μέσα

στο πλαίσιο ενός VAR υποδείγματος πεπερασμένης τάξης.

Πόρισμα 2 (Dufour and Renault 1998, Πόρισμα 3.6)
Κριτήριο διαχωρισμού (separation criterion) όταν  = 1 (3 = 1)

Όταν  = 1 (3 = 1), τότε θα έχουμε  9
(∞)

| εάν και μόνο αν

ικανοποιείται τουλάχιστον μία από τις παρακάτω συνθήκες:

(A)  9
1
( 0 )0|

(B) ( 0 )0 9
1
|
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Το παραπάνω πόρισμα υποδηλώνει ότι στην περίπτωση που έχουμε μόνο

μία βοηθητική μεταβλητή στο υπόδειγμα, τότε πρέπει τουλάχιστον μία από

τις παραπάνω συνθήκες να ικανοποιείται ούτως ώστε να συμπεράνουμε μη-

αιτιότητα σε όλους τους ορίζοντες. Αν το δόυμε αντίστροφα, τότε προκειμένου

να παρατηρήσουμε έμμεση αιτιότητα από την  στην  μέσω της  τότε θα

πρέπει να παρατηρήσουμε αιτιότητα από την  στην  σε ορίζοντα 1, και από

την  στην  σε ορίζοντα 1. Η εκτεταμένη έννοια της αιτιότητας στο πλαίσιο

διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων VAR τριών μεταβλητών έχει

μελετηθεί εκτενώς από τον Hill (2007), την ανάλυση του οποίου θα δούμε

αναλυτικότερα στη συνέχεια.

Πρόταση 4 (Dufour and Renault 1998, Πρόταση 4.5)

Εάν η αυτοπαλίνδομη διαδικασία { () :  ∈ Z} ικανοποιεί τις υποθέσεις

(1.27) και (1.28), και  = 0 για   , τότε 
()
  = 0∀ ∈ N για  =

1   3+ 1⇒  9
(∞)

|  Εάν επιπλέον η  () είναι μη ιδιάζουσα, τότε

 9
(∞)

| ⇔  9
(3+1)

| 

Η παραπάνω πρόταση υποδεικνύει ότι για αυτοπαλίνδρομες διαδικασίες τάξης

 είναι αρκετό να έχουμε μη-αιτιότητα μέχρι τον ορίζοντα 3 + 1, ώστε να

συμπεράνουμε μη-αιτιότητα σε όλους τους ορίζοντες.

1.4 Μέθοδοι στατιστικής επαγωγής αιτιωδών

σχέσεων κατά Granger σε διαφορετικούς

χρονικούς ορίζοντες

Η διερεύνηση σχέσεων αιτιότητας κατά Granger ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές

ενός συστήματος ενδιαφέροντος συναντάται με μεγάλη συχνότητα στην εμπειρική

βιβλιογραφία. Εναλλακτικοί έλεγχοι αιτιότητας συζητώνται εκτενώς, μεταξύ

άλλων, στους Pierce and Haugh (1977), Geweke et al. (1983) και Geweke

(1984). Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει διαχρονικά και η ανάπτυξη

νέων ή η βελτίωση ήδη υπαρχόντων μεθόδων στατιστικής επαγωγής αιτιωδών

σχέσεων (Lütkepohl and Burda 1997, Dufour, Pelletier and Renault 2006). Όπως
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είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, η μη-αιτιότητα κατά Granger, είτε στην

τυπική της μορφή ( = 1) είτε στην εκτεταμένη μορφή ( ≥ 1), χαρακτηρίζεται
από την επιβολή μηδενικών περιορισμών στους συντελεστές υστερήσεων ενός

υποσυνόλου των μεταβλητών του υπό εξέταση υποδείγματος VAR. Επιπλέον,

είδαμε ότι η μη-αιτιότητα κατά Granger χαρακτηρίζεται από μηδενικούς περιορι-

σμούς γραμμικής μορφής ως προς τους συντελεστές του υποδείγματος σε χρονικό

ορίζοντα πρόβλεψης  = 1, και από μηδενικούς περιορισμούς μη-γραμμικής

μορφής σε μεταγενέστερους χρονικούς ορίζοντες,   1

Σαν αποτέλεσμα, οι έλεγχοι υποθέσεων μη-αιτιότητας κατάGranger βασίζονται

στη χρήση κριτηρίων τύπου Wald (2- ή  - έλεγχοι), λόγου πιθανοφάνειας

(Likelihood Ratio) ή πολλαπλασιαστή Lagrange (Lagrange Multiplier), με τους

ελέγχους Wald να προτιμώνται στην εφαρμοσμένη ανάλυση λόγω της ευκολίας

εφαρμογής τους η οποία δεν απαιτεί εκτίμηση του υποδείγματος κάτω από την

μηδενική υπόθεση, δηλαδή εκτίμηση ενός περιορισμένου υποδείγματος. Το

χαρακτηριστικό αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις ελέγχου μη-

γραμμικών περιορισμών, στις οποίες η εκτίμηση των διανυσματικών αυτοπαλίνδρο-

μων συντελεστών μπορεί να αποβεί επίπονη. Από την άλλη μεριά, μη-γραμμικοί

περιορισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ασυμπτωτικά ιδιάζουσες μήτρες διακυμάνσε-

ων-συνδιακυμάνσεων του διανύσματος των περιορισμών (δηλ. παραβίαση της

συνθήκης ομαλότητας), με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί η

τυποποιημένη (standard) ασυμπτωτική θεωρία σε στατιστικές τύπουWald20 (Lütke-

pohl and Burda 1997).

Επιπρόσθετα, οι έλεγχοιWald ενδέχεται να παρουσιάζουν μη τυποποιημένες

(nonstandard) ασυμπτωτικές ιδιότητες ακόμα και σε περιπτώσεις γραμμικών

περιορισμών. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το υπό εξέταση υπόδειγμα VAR είναι

μη-στάσιμο, όταν δηλαδή μεταβλητές του υποδείγματος είναι ολοκληρωμένες ή

συνολοκληρώνονται. Τότε, η ασυμπτωτική μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων

των συντελεστών είναι ιδιάζουσα, με αποτέλεσμα οι 2- ή  - έλεγχοι Wald ως

προς τους συντελεστές του υποδείγματος (π.χ. έλεγχοι μη-αιτιότητας) να μην

είναι έγκυροι ασυμπτωτικά και συνεπώς ακατάλληλοι για στατιστική επαγωγή

(Toda and Phillips 1993). Παρ'όλα αυτά, οι Toda and Yamamoto (1995) και

20Σε αυτή την περίπτωση, ούτε οι LR και LM έλεγχοι μπορούν να προσφέρουν
εναλλακτική λύση, μιας και αντιμετωπίζουν παρεμφερή προβλήματα.
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Dolado and Lütkepohl (1996) έδειξαν ότι, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες,

είναι δυνατόν να ισχύει η τυποποιημένη ασυμπτωτική θεωρία στις περιπτώσεις

μη-στάσιμων υποδειγμάτων VAR.

Τα παραπάνω πιθανά προβλήματα μπορούν να διαφωτιστούν μέσω μιας

προσεχτικής ματιάς στην στατιστικήWald. Έστω  το διάνυσμα των συντελεστών

του υποδείγματος, και ̂ ο συνεπής εκτιμητής του  Υποθέτουμε ότι η κατάλληλα

τυποποιημένη συνάρτηση του εκτιμητή κατανέμεται ασυμπτωτικά σύμφωνα με

την κανονική κατανομή,

√
 (̂ − )

→ (0Σ̂)

όπου ο συμβολισμός
→ δηλώνει σύγκλιση κατά κατανομή και το  το μέγεθος

του δείγματος. Έστω επίσης () ένα ( × 1) διάνυσμα το οποίο υποδηλώνει

ένα σύνολο, πιθανώς μη γραμμικών, περιορισμών στους συντελεστές  και

έστω (̂) ένας συνεπής εκτιμητής του διανύσματος των περιορισμών () με

μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων

Σ(̂) =
()

0
Σ̂

()0



Έστω τώρα ο συνεπής εκτιμητής Σ̂(̂) της Σ(̂) ενώ υποθέτουμε ότι η

Σ̂−1(̂) υπάρχει (ορίζεται). Τότε, η στατιστική Wald που αντιστοιχεί στον έλεγχο

υπόθεσης 0 : () = 0 έναντι της εναλλακτικής 1 : () 6= 0 δίνεται από

την

 = (̂)0Σ̂−1(̂)(̂)

όπου, κάτω από την μηδενική υπόθεση, η στατιστική κατανέμεται ασυμπτωτικά

με βάση την 2-κατανομή και  βαθμούς ελευθερίας, εάν ισχύει η παρακάτω

συνθήκη ομαλότητας:

Συνθήκη ομαλότητας: η μήτρα ( × ) διαστάσεων Σ(̂) = (()
0)Σ̂ (()

0)

είναι πλήρους βαθμού, .

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες παραβιάζεται η συνθήκη ομαλότητας είναι

(α) εάν ο γραμμοβαθμός της Ιακωβιανής μήτρας ()0 είναι μικρότερος από
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, και (β) εάν η μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων Σ̂ είναι ιδιάζουσα. Η

πρώτη περίπτωση σχετίζεται με τον έλεγχο μη-γραμμικών περιορισμών, όπως

για παράδειγμα συναντάμε στις περιπτώσεις ελέγχου μη-αιτιότητας σε διαφορετικούς

ορίζοντες (  1), ενώ η δεύτερη με τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών στο

πλαίσιο ενός μη στάσιμου υποδείγματος VAR.

Οι Dufour and Renault (1998) αναπτύσσουν το θεωρητικό πλαίσιο της γενικευ-

μένης έννοιας της αιτιότητας ή της αιτιότητας σε διαφορετικούς ορίζοντες,

παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ενδέχεται να παρατηρήσου-

με αιτιότητα από μια μεταβλητή  σε μια μεταβλητή  σε μεγαλύτερους του

ενός χρονικούς ορίζοντες - ακόμα και εάν δεν παρατηρούμε αιτιότητα έναν

χρονικό ορίζοντα μπροστά - υπό την παρουσία ενός διανύσματος βοηθητικών

μεταβλητών . Επιπλέον, τονίζουν ότι υπό τον όρο ενός πεπερασμένου αριθμού

συντελεστών ενός υποδείγματος, όπως για παράδειγμα σε ένα διανυσματικό

αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα πεπερασμένης τάξης, και κάτω από την ισχύ της

συνθήκης ομαλότητας, οι στατιστικές τύπουWald ή λόγου πιθανοτήτων μπορούν

να εφαρμοστούν σε ελέγχους υποθέσεων. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι περιορισμοί

μη-αιτιότητας σε ορίζοντες   1 έχουν μη-γραμμική μορφή ως προς τους

συντελεστές του υποδείγματος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραβιάση

της συνθήκης ομαλότητας (βλ. περίπτωση (α) παραπάνω), με αποτέλεσμα να

προκύπτουν στατιστικές με μη τυποποιημένες ασυμπτωτικές ιδιότητες.

Οι Dufour, Pelletier and Renault (2006) προτείνουν μια σταστική διαδικασία

ελέγχου υποθέσεων μη-αιτιότητας σε διαφορετικούς ορίζοντες σε ένα πλαίσιο

διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR) πεπερασμένης τάξης, η

οποία απλοποιεί σημαντικά το πλαίσιο ελέγχου αιτιότητας καθώς μπορεί να

εφαρμοστεί με τη χρήση μεθόδων γραμμικής παλινδρόμησης. Κάτω από τη

θεώρηση διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων πολλαπλών οριζόντων, τις οποίες

οι Dufour, Pelletier and Renault (2006) ονομάζουν ( )-αυτοπαλινδρομήσεις
( -autoregressions), οι παράμετροι ενδιαφέροντος εκτιμώνται με γραμμικές

μεθόδους. Οι Lütkepohl and Burda (1997) προτείνουν επίσης εναλλακτικούς

ελέγχους Wald σε ένα πλαίσιο υποδειγμάτων VAR για τον έλεγχο αιτιότητας

σε πολλαπλά βήματα (multi-step causality), ωστόσο η μηδενική υπόθεση μη-

αιτιότητας σε χρονικούς ορίζοντες   1 εμφανίζει μη-γραμμική μορφή, με
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αποτέλεσματα οι μη-γραμμικοί έλεγχοιWald που προτείνουν να μην μπορούν να

εφαρμοστούν εύκολα σε πολυμεταβλητά υποδείγματα (άνω των τριών μεταβλητών)

και σε υποδείγματα τάξεως μεγαλύτερης της μονάδας (μία υστέρηση).

Η μέθοδος τωνDufour, Pelletier and Renault (2006) μειώνει, για μεγαλύτερους

του ενός χρονικούς ορίζοντες, την αυξημένη πολυπλοκότητα των μη-γραμμικών

περιορισμών μη-αιτιότητας των συντελεστών στα VAR υποδείγματα σε γραμμικής

μορφής περιορισμούς. Ουσιαστικά, η μέθοδος αυτή επιτρέπει την δυνατότητα

ανακάλυψης έμμεσων σχέσεων αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές ενδιαφέροντος

μέσα σε ένα πολυμεταβλητό πλαίσιο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διάκριση

ανάμεσα στην βραχυχρόνια (μη)-αιτιότητα (αιτιότητα σε μικρό χρονικό ορίζοντα

πρόβλεψης) και την μακροχρόνια (μη)-αιτιότητα (αιτιότητα σε μεγάλο χρονικό

ορίζοντα πρόβλεψης), αν και δεν υπάρχει σαφής στατιστικός διαχωρισμός στις

δύο αυτές έννοιες.

Ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό της μεθόδου των Dufour, Pelletier and Re-

nault (2006) είναι ότι, κάτω από την υιοθέτηση της μεθόδου των επαυξημένων

υστερήσεων σε VAR υποδείγματα εκφρασμένα σε επίπεδα (levels) των μεταβλητών

(Toda and Yamamoto 1995, Dolado and Lütkepohl 1996), μπορεί να εφαρμοστεί

και στην περίπτωση ενός μη-στάσιμου υποδείγματος VAR, χωρίς να απαιτούνται

υποθέσεις ή προ-έλεγχος σχετικά με την παρουσία σχέσεων συνολοκλήρωσης

μεταξύ μεταβλητών (ή του βαθμού συνολοκλήρωσης). Όπως θα δούμε και

σε επόμενη ενότητα εμπειρικών εφαρμογών της μεθόδου, το χαρακτηριστικό

αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα υποδείγματα

VAR απαρτίζονται από ολοκληρωμένες μεταβλητές, πιθανώς και διαφορετικού

βαθμού ολοκλήρωσης.

1.4.1 Αιτιότητα στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια

περίοδο: Dufour, Pelletier, Renault (2006)

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την στατιστική διαδικασία των Dufour,

Pelletier and Renault (2006) για τον έλεγχο (μη)-αιτιότητας σε διαφορετικούς

ορίζοντες ή σε πολλαπλούς ορίζοντες (multi-horizon causality). Η μεθοδολογία

αυτή βασίζεται στην έννοια της αυτοπαλινδρόμησης σε ορίζοντα  (ή  -

αυτοπαλινδρόμησης), ενώ ο έλεγχος υποθέσεων βασίζεται σε στατιστικές τύπου
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Wald κάτω από από-κοινού (joint) μηδενικές υποθέσεις μηδενικών περιορισμών

στις παραμέτρους του υποδείγματος. Η μεθοδολογία αναπτύσσεται σε ένα

πλαίσιο αυτοπαλίνδρομων διανυσματικών υποδειγμάτων VAR πεπερασμένης

τάξης, ενώ βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι παρακάμπτει τις μη-γραμμικότητες

που παρατηρούνται στις υποθέσεις μη-αιτιότητας σε μεγαλύτερους χρονικούς

ορίζοντες, εκτιμώντας ουσιαστικά τους συντελεστές ενδιαφέροντος μέσω γραμμικών

μεθόδων.

Ας θεωρήσουμε ένα VAR() υπόδειγμα της μορφής

 =  +
P

=1

− +   = 1   (1.39)

όπου  =
³
1 2 · · · 

´0
είναι ένα×1 τυχαίο διάνυσμα με (πιθανώς)

ολοκληρωμένες μεταβλητές μέγιστης τάξης ,  είναι μια προσδιοριστική τάση,

με την συνηθέστερη μορφή να περιλαμβάνει μόνο τον σταθερό όρο  = ,

αν και άλλες προσδιοριστικές τάσεις ή εποχικές ψευδομεταβλητές μπορούν να

ληφθούν υπ'όψιν, οι  είναι  ×  μήτρες συντελεστών, και το  είναι

ένα  × 1 διάνυσμα διαδικασίας λευκού θορύβου με μη ιδιάζουσα μήτρα

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων Ω =  (
0
).

Στο πλαίσιο των Dufour, Pelletier and Renault (2006), το VAR() υπόδειγμα

της σχέσης (1.39) είναι μια αυτοπαλινδρόμηση σε ορίζοντα 1. Αυτή η μορφή

αυτοπαλινδρόμησης μπορεί να γενικευτεί έτσι ώστε να επιτρέψει την προβολή

σε οποιονδήποτε ορίζοντα , με δεδομένη την πληροφόρηση μέχρι το χρόνο 

Συνεπώς, η παρατήτηση στο χρόνο +  μπορεί να υπολογιστεί επαναληπτικά

από την (1.39) και δίνεται από την σχέση

+ = () +
P

=1


()
 +1− +

−1P
=0

+−  = 0   −  (1.40)

όπου οι μήτρες συντελεστών  στον όρο του σφάλματος κινητού μέσου (mov-

ing average, MA) αντιστοιχούν στους δυναμικούς πολλαπλασιαστές της διαδικασίας

και 0 = ,  = 
()
1 για 1 6    Όπως είδαμε νωρίτερα, οι Dufour and

Renault (1998) παρέχουν όλες τις απαραίτητες φόρμουλες των συντελεστών


()
  

()
   Ισοδύναμα, έχουμε τη μορφή



Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 61

+ = 
()
 +

P
=1


()
 +1− + 

()
+ (1.41)

Οι Dufour, Pelletier and Renault (2006) ονομάζουν την (1.41) ως "αυτοπαλι-

νδρόμηση τάξης  στον ορίζοντα " ή "( )-αυτοπαλινδρόμηση". Ο όρος του

σφάλματος ()+ ακολουθεί μια διαδικασία κινητού μέσου MA(−1) για  ≥ 2
Η σχέση (1.41) μπορεί να γραφεί ισοδύναμα ως

 0
+ = 

0()
 +

P
=1

 0
+1−

()0
 + 

0()
+ (1.42)

= 
0()
 +  0


() + 

0()
+

όπου  0
 =

£
 0
  

0
−1     

0
−+1

¤
 () =

h

()
1          

()


i0
και 0()+ =h


()
1+         

()
+

i
=

−1P
=0

0+−
0


Ο προσδιοριστικός όρος κάθε αυτοπαλινδρόμησης θεωρείται ως μια γραμμική

συνάρτηση ενός διανύσματος παραμέτρων πεπερασμένης διάστασης,


()
 = 

()


όπου  είναι ένα ×  διάνυσμα συντελεστών και ()
 ένα × 1 διάνυσμα

προσδιοριστικών παλινδρομητών. Εάν το  είναι ένα διάνυσμα σταθερών, δηλ.

 =  τότε το 
()
 είναι απλά ένα διάνυσμα σταθερών (το οποίο μπορεί να

εξαρτάται από τον ορίζοντα ) () = 

Το ( )- αυτοπαλίνδρομο σύστημα μπορεί να γραφεί και με τη μορφή

μητρών ως εξής:

() =  ()Π
() + ()  = 1     (1.43)

όπου οι () () είναι μήτρες διαστάσεων ( −  + 1) × Π() είναι η

μήτρα των συντελεστών διαστάσεων (+ ) ×  και  () η μήτρα των

δεδομένων χρονοσειρών. Η διαδικασία στηρίζεται στη συνέχεια στην εκτίμηση

κανονικών ελαχίστων τετραγώνων (OLS) της σχέσης (1.43), η οποία δίνει τον

εκτιμητή Π̂() Ειδικότερα, ο εκτιμητής Π̂() δίνεται από την σχέση
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Π̂() =
£
 ()

0 ()
¤−1

 ()
0()

συνεπώς

√

h
Π̂() −Π()

i
=

∙
1


 ()

0 ()

¸−1
1√

 ()

0()

Όπως δείχνουν οι Dufour, Pelletier and Renault (2006), κάτω από συνθήκες

ομαλότητας, η κατάλληλα τυποποιημένη συνάρτηση του εκτιμητή
√


³
Π̂() −Π()

´
κατανέμεται ασυμπωτικά με βάση την κανονική κατανομή 

h
0Σ

³
Π̂()

´i
και

μη-ιδιάζουσα μήτρα διακυμάσεων-συνδιακυμάνσεων Σ
³
Π̂()

´
 Τότε, η στατιστική

Wald κατανέμεται ασυμπτωτικά με βάση την 2-κατανομή. Αντιθέτως, όπως

είδαμε και νωρίτερα, στην περίπτωση που τουλάχιστον μία από τις μεταβλητές

του υποδείγματος VAR είναι ολοκληρωμένη, δηλ. όταν το διάνυσμα  είναι

ολοκληρωμένο και κάποιες από τις μεταβλητές πιθανώς να συνολοκληρώνονται,

τότε η μήτρα διακυμάσεων-συνδιακυμάνσεων των εκτιμητών είναι ιδιάζουσα, με

αποτέλεσμα η στατιστικήWald να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στατιστική

επαγωγή, μιας και τότε οι έλεγχοι Wald δεν είναι έγκυροι ασυμπτωτικά.

Ωστόσο, οι Toda and Yamamoto (1995) και Dolado and Lütkepohl (1996)

προτείνουν μεθόδους οι οποίες εγγυώνται ότι στο πλαίσιο μη στάσιμων ή συνολο-

κληρωμένων συστημάτων μεταβλητώνVAR, οι έλεγχοιWald έχουν ασυμπτωτική

2-κατανομή κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Οι μέθοδοι συνίστανται στην

ακόλουθη διαδικασία: αρχικά προσδιορίζεται η τάξη του υποδείγματος VAR,

έστω  Έχοντας προσδιορίσει το μήκος της υστέρησης  του υποδείγματος, στη

συνέχεια εκτιμάμε το υπόδειγμα VAR(+ )  όπου  είναι ο μέγιστος βαθμός

ολοκλήρωσης που υποπτευόμαστε ότι παρατηρείται στο υπόδειγμα, λαμβάνοντας

τους εκτιμημένους συντελεστές 1 2  +1     + Στη συνέχεια, μπορούμε

να ελέγξουμε γραμμικούς ή μη-γραμμικούς περιορισμούς (μέσω ελέγχων Wald)

στις πρώτες 1 2  μήτρες συντελεστών, αγνοώντας τις μήτρες των max

προστιθέμενων συντελεστών, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ασυμπτωτική

θεωρία.

Οι Dufour, Pelletier and Renault (2006) έδειξαν ότι στην περίπτωση στην

οποία περιλαμβάνονται μη-στάσιμες μεταβλητές στο VAR υπόδειγμα, τότε η
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( )-αυτοπαλινδρόμηση μπορεί να επεκταθεί κάτω από το πλαίσιο των Toda

and Yamamoto (1995) και Dolado and Lütkepohl (1996), ως εξής:

+ = () +
P

=1


()
 +1− +

+P
=+1


()
 +1− + 

()
+ (1.44)

όπου  αντιστοιχεί στον μέγιστο βαθμό ολοκλήρωσης, ο οποίος είναι ένας

ακέραιος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος το μηδενός με τις τυπικές τιμές για τις

οικονομικές χρονοσειρές να είναι  = 0  = 1 ή  = 2. Εάν  = 0 τότε ο όρος
+P

=+1


()
 +1− στην (1.44) απαλείφεται.

Έστω τώρα η -οστή εξίσωση21 του συστήματος (1.43)

() = ̄ ()() + () 1 ≤  ≤ 

Θέλουμε να ελέγξουμε την μηδενική υπόθεση

0() : () = 

όπου  είναι μήτρα βαθμού  διαστάσεων  × ( +) Ειδικότερα θέλουμε

να ελέγξουμε εάν η μεταβλητή  δεν επιδρά στην μεταβλητή  σε ορίζοντα



Η μηδενική υπόθεση μη-αιτιότητας από μια μεταβλητή  σε μια μεταβλητή

 στον ορίζοντα  παίρνει τη μορφή ενός συνόλου μηδενικών περιορισμών

σε συγκεκριμένους συντελεστές της μήτρας Π̂(), οι οποίοι αντιστοιχούν σε

στοιχεία των () μητρών των συντελεστών για υστερήσεις  = 1 2    

0

³
 9



´
: 

()
 = 0  = 1 2   (1.45)

Η στατιστική Wald για τον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης (1.45) παίρνει

τη μορφή

 [0()] = 
³
̂()− 

´0 h
̂ (̂)

0
i−1 ³

̂()− 
´

→ 2 (1.46)

21Το σύστημα έχει  εξισώσεις συνολικά.
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όπου  είναι η διαστάσεων  × (+ ) κατάλληλη μήτρα επιλογής των

συντελεστών με μονάδες στις απαραίτητες θέσεις οι οποίες εγγυώνται την (1.45),

 = 0×1, ̂() είναι το (+) × 1 διάνυσμα εκτιμητών του () από

την -οστή εξίσωση () = ̄ ()() + () του ( )-αυτοπαλίνδρομου

συστήματος.22 Στην περίπτωση μη-στασιμότητας, ο έλεγχος Wald εφαρμόζεται

στο κατάλληλο τμήμα συντελεστών μόνο για τις υστερήσεις 1 ≤  ≤ 

Ο έλεγχος αιτιότητας από την μεταβλητή  στην μεταβλητή  στο χρονικό

ορίζοντα  είναι δεσμευμένος ως προς τις εναπομένουσες  − 2 μεταβλητές

στην  Επιπλέον, σύμφωνα με τους Dufour, Pelletier και Renault (2006), η μη-

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης (1.45) για ορίζοντες  = 1 2     (−2)+1
είναι ικανή ούτως ώστε να συμπεράνουμε μη-αιτιότητα σε όλους τους ορίζοντες,

ενώ παράλληλα μη-αιτιότητα μέχρι τον ορίζοντα  μπορεί να συμπεραθεί από

την μη-απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης για ορίζοντες  = 1 2     

Παράλληλα, δεδομένου ότι οι ( )-αυτοπαλινδρομήσεις περιλαμβάνουν σφά-

λματα πρόβλεψης ορθογώνια ως προς τους παλινδρομητές, τα οποία ακολουθούν

μια MA(− 1) διαδικασία κινητού μέσου (δηλ. αυτοσυσχετίζονται), θα πρέπει

να υιοθετείται ένας συνεπής ως προς την αυτοσυσχέτιση εκτιμητής της μήτρας

διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων ̂ (̂), όπως για παράδειγμα ο εκτιμητής Newey-

West (1987) ο οποίος διορθώνει ως προς την ετεροσκεδαστικότητα και αυτοσυσχέ-

τιση.23 Τέλος, οι Dufour, Pelletier and Renault (2006) επισημαίνουν και δείχνουν

μέσω μιας μικρής κλίμακας προσομοίωση ότι η 2 ασυμπτωτική προσέγγιση

της στατιστικής Wald της σχέσης (1.46) ενδέχεται να είναι εξαιρετικά φτωχή

σε μικρά δείγματα, ειδικότερα σε περιπτώσεις υποδειγμάτων VAR με πολλές

μεταβλητές ή μεγάλο αριθμό υστερήσεων. Επίσης, λόγω της αυτοσυσχέτισης,

οι μεγαλύτεροι ορίζοντες ενδέχεται να επηρεάζουν το μέγεθος και τη δύναμη

της μεθόδου. Έτσι, για τις εμπειρικές εφαρμογές της μεθόδου προτείνουν μια

παραμετρική αυτοδύναμη μέθοδο (bootstrap), η οποία υπολογίζει τιμές  (-

values) για τις στατιστικές της σχέσης (1.46). Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί σε

μια ασυμπτωτική μέθοδοMonte Carlo, η οποία βασίζεται σε συνεπείς σημειακούς

εκτιμητές, και η οποία έχει ως εξής:

22Το σύστημα έχει συνολικά  εξισώσεις και () είναι η -οστή στήλη του Π̂().
23Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία υπολογισμού μπορεί ο αναγνώστης

να βρει στους Dufour, Pelletier and Renault (2006, σελ. 344-346).
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Βήμα 1. Εκτιμάται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων ένα VAR(+) μη-

περιορισμένο υπόδειγμα για χρονικό ορίζοντα  = 1, δίνοντας τους εκτιμητές

Π̂(1) και Ω̂ των Π(1) και Ω

Βήμα 2. Εκτιμάται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων η μη-περιορισμένη

(+  ) αυτοπαλινδρόμηση, δίνοντας τον εκτιμητή Π̂() του Π()

Βήμα 3. Υπολογίζεται η στατιστική (1.46) για τον έλεγχο μη-αιτιότητας

από την μεταβλητή  στην μεταβλητή  σε ορίζοντα  Έστω  (0)
h
 9



i
η

στατιστική ελέγχου βασιζόμενη στα πραγματικά δεδομένα, εν συντομία  (0)

Βήμα 4. Δημιουργούνται δείγματα από την σχέση (1.44) (στις περιπτώσεις

μη-στάσιμων υποδειγμάτων) με βάση μεθόδους Monte Carlo, χρησιμοποιώντας

τους εκτιμητές Π̂(),Ω̂ και την υπόθεση κανονικότητας των  Επιβάλλουμε τους

περιορισμούς της μη-αιτιότητας και υπολογίζουμε τη στατιστική  ()
h
 9



i

για το -οστό προσομοιωμένο δείγμα όπου 1 ≤  ≤  , εν συντομία  ().

Βήμα 5. Η προσομοιωμένη τιμή -value ̂
£
 (0)

¤
προκύπτει από την

̂
£
 (0)

¤
=

1

 + 1

µ
1 +

P
=1

1
©
 () − (0)

ª¶

όπου 1 {} =
(
1  ≥ 0
0   0

. Η μηδενική υπόθεση στην (1.45) απορρίπτεται

σε επίπεδο σημαντικότητας  εάν ̂
£
 (0)

¤ ≤ .  είναι ο αριθμός των

προσομοιωμένων δειγμάτων.

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας των Dufour, Pel-

letier and Renault (2006) είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί με σχετική ευκολία σε

περιπτώσεις υποδειγμάτων πολλών μεταβλητών, δηλ. σε υποδείγματα με τρεις

μεταβλητές και άνω. Το πλεονέκτημα αυτό θα γίνει πιο άμεσα αντιληπτό στην

επόμενη ενότητα, στην οποία παρουσιάζεται μια ακόμα μέθοδος ελέγχου μη-

αιτιότητας σε μεταγενέστερους ορίζοντες, η οποία όμως μπορεί να εφαρμοστεί

ευκολότερα σε υποδείγματα VAR τριών μεταβλητών.

Επιπρόσθετα, η μέθοδος τωνDufour, Pelletier and Renault (2006) παρακάμπτει

τις δυσκολίες που εμπεριέχονται στους μη-γραμμικούς περιορισμούς αιτιότητας

στους μεγαλύτερους ορίζοντες, μιας και οι συντελεστές μπορούν να εκτιμηθούν

με τη χρήση γραμμικών μεθόδων. Από την άλλη μεριά, όπως επισημαίνουν
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οι Dufour, Pelletier and Renault (2006), η απλοποίηση της μεθόδου (ως προς

τους περιορισμούς) ενδέχεται να εσωκλείει απώλειες σε αποδοτικότητα, με

αποτέλεσμα νέες μέθοδοι οι οποίες θα λαμβάνουν υπ'όψιν τις μη-γραμμικές

συνθήκες αιτιότητας να είναι επιθυμητές, αν και ενδέχεται να μην είναι τόσο

φιλικές ως προς τη χρήση τους λόγω των μη-γραμμικών χαρακτηριστικών.

1.4.2 Αποτελεσματικοί έλεγχοι μακροχρόνιας αιτιότητας:

Hill (2007)

Ο Hill (2007), βασιζόμενος στο πλαίσιο των Dufour and Renault (1998) και

την γενίκευση της τυπικής έννοιας της αιτιότητας κατά Granger, αναπτύσσει

μια απλή και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου μη-αιτιότητας σε πολλαπλούς

ορίζοντες στο πλαίσιο υποδειγμάτων VAR τριών μεταβλητών.24 Ιδιαίτερη έμφαση

δίνεται στην έννοια των αλυσίδων αιτιότητας (causal chains), οι οποίες ουσιαστικά

θεωρούνται απαραίτητες για την εμφάνιση "καθυστερήσεων στην αιτιότητα"

(causation delays) ανάμεσα σε ένα ζεύγος μεταβλητών. Οι καθυστερήσεις στην

αιτιότητα υποδηλώνουν ότι περίοδοι μη-αιτιότητας δύνανται να ακολουθούνται

από περιόδους αιτιότητας, χαρακτηριστικό που είναι ιδιαίτερα συμβατό με την

αργοκίνητη συμπεριφορά πολλών συναθροιστικών μακροοικονομικών χρονοσειρών.

Νωρίτερα, στην παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου των Dufour and Re-

nault (1998), είδαμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να παρατηρήσουμε

αιτιότητα σε μεταγενέστερους χρονικούς ορίζοντες ανάμεσα σε δύο μεταβλητές

ενδιαφέροντος, ακόμα και εάν δεν παρατηρούμε άμεση αιτιότητα στις δύο

μεταβλητές, δηλαδή αιτιότητα έναν ορίζοντα μπροστά (one-step ahead). Το

πλαίσιο του Hill (2007) στηρίζεται στο πλαίσιο των Dufour and Renault (1998),

ενώ επικεντρώνεται στις περιπτώσεις υποδειγμάτων VAR τριών μεταβλητών,

δηλαδή σε υποδείγματα στα οποία έχουμε μία βοηθητική μεταβλητή ( = 1)

πλην των δύο μεταβλητών κύριου ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά, ο Hill (2007)

δείχνει ότι μια ενδεχόμενη αλυσίδα αιτιότητας από την μεταβλητή  στην

μεταβλητή  μέσω της βοηθητικής μεταβλητής , θα επιφέρει τελικά αιτιότητα

24Η Giles (2002) αναπτύσσει επίσης δύο εναλλακτικές διαδοχικές στρατηγικές
ελέγχου μη-αιτιότητας σε υποδείγματα VAR τριών μεταβλητών. Η μέθοδος του Hill
(2007) έχει κοινά σημεία με τις παραπάνω στρατηγικές, ωστόσο διαφοροποιείται και
επεκτείνεται σημαντικά σε σύγκριση με τις στρατηγικές αυτές.
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από  στην  σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα μπροστά. Στην συνέχεια της

παρούσας ενότητας παρουσιάζουμε αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο του Hill (2007),

ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουμε την διαδικασία ελέγχου μη-αιτιότητας σε

πολλαπλούς ορίζοντες του ίδιου συγγραφέα.

Στο πλαίσιο των Dufour and Renault (1998) είδαμε τις συνθήκες κάτω από

τις οποίες μπορούμε να συμπεράνουμε μη-αιτιότητα σε οποιονδήποτε χρονικό

ορίζοντα ανάμεσα σε δύο μεταβλητές ενδιαφέροντος υπό την παρουσία βοηθητικών

μεταβλητών, δηλαδή την απουσία τόσο άμεσης όσο και έμμεσης αιτιότητας. Εν

συντομία, ο Hill (2007) παραθέτει το ακόλουθο θεώρημα:

Θεώρημα 3 (Hill 2007, Θεώρημα 2.1)

Με βάση τη σχέση (1.28), όπου,  ≥ 1 ≥ 1 ≥ 0+

 + =  ≥ 2, και () το σύνολο πληροφόρησης που περιλαμβάνει τις

τρέχουσες και παρελθούσες τιμές των () και () για κάθε χρονική στιγμή ,

(i) Εάν 
19 ()| ,ή ()

19 | , τότε 
(∞)9 |  (ii) Εάν

 ≥ 2 και  = ( 01  02)0 όπου  υποδιανύσματα του , και εάν ( 0  02)
0 →
1

( 0  01)
0|1 τότε 

(∞)9 |  (iii) Για να προκύψει από την μη-αιτιότητα


19 | , αιτιότητα σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα,  

9 |    1

θα πρέπει απαραίτητα 
1→ 

1→ . (iv) Εάν  = 1 και 
1→ 

1→  τότε


9 | σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα   1

Τα αποτελέσματα (i)-(iii) απορρέουν από τις Προτάσεις 2 & 3 της διατριβής

(Προτάσεις 2.3 & 2.4 των Dufour and Renault 1998). Οι συνθήκες (i) και (ii)

υποδηλώνουν ότι εάν η μεταβλητή  δεν επιδρά άμεσα, σε ορίζοντα 1, στην

μεταβλητή και δεν παρατηρείται αλυσίδα αιτιότητας από την  στην μέσω

του διανύσματος των βοηθητικών μεταβλητών  τότε η  δεν επιδρά στην 

σε κανέναν χρονικό ορίζοντα. Η συνθήκη (iii) υποδηλώνει το αντίθετο, δηλαδή

προκειμένου να παρατηρήσουμε αιτιότητα από την  στην  σε ορισμένο

χρονικό ορίζοντα, τότε θα πρέπει να υπάρχει αλυσίδα αιτιότητας μέσω του 

Η συνθήκη (iv) υποδηλώνει ότι θα προκύψει αιτιότητα από την  στην  σε

ορισμένο ορίζοντα εάν υπάρχει αλυσίδα αιτιότητας και το διάνυσμα  περιέχει

μία (1) μεταβλητή.
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Με βάση τον Hill (2007), η συνθήκη (iv) ισχύει μόνο όταν το  = 1

Σε περιπτώσεις στις οποίες ναι μεν υπάρχει αλυσίδα αιτιότητας της μορφής


1→ 

1→  αλλά για το διάνυσμα  ισχύει  ≥ 2 τότε αυτή η συνθήκη

δεν είναι ικανή για να συμπεράνουμε ότι τελικά θα προκύψει αιτιότητα της

μορφής 
9   ≥ 2 διότι ενδέχεται οι πολλαπλές δίοδοι αιτιότητας μέσω

του  να ακυρώσουν η μία την άλλη, γεγονός που ο Hill (2007) αποκαλεί ως

"εξουδετέρωση" αιτιότητας (causal neutralization, βλ. Hill 2005).

Ο Hill (2007) υιοθετεί επίσης ένα υπόδειγμα VAR σαν αυτό της σχέσης

(1.27). Εν συντομία, έστω το υπόδειγμα

 =
∞P
=1

− +   [−] = 0, ∀  = 1   ∀ ≥ 1 (1.47)

στο οποίο η κατανεμημένη υστέρηση
∞P
=1

− αντιπροσωπεύει την βέλτιστη

γραμμική πρόβλεψη ενός βήματος της  Κάτω από συγκεκριμένες υποθέσεις

προκύπτει ότι η γραμμική πρόβλεψη  βήματα μπροστά της + ικανοποιεί

την επανάληψη

̂+| () =
∞P
=1

̂+−| () =
∞P
=1


()
 ̂+1− (1.48)

όπου ̂+−| () ≡+− για κάθε  ≥  και
n

()


o∞
=1

ικανοποιεί την μη

γραμμική επανάληψη της συνθήκης (1.30), ενώ παράλληλα η ακολουθία των


()
 διαμερίζεται κατάλληλα όπως στην σχέση (1.31), δηλαδή


()
 =

⎡⎢⎣
()
 

()
 

()



()
  

()
  

()
 


()
 

()
 

()


⎤⎥⎦
όπου, για παράδειγμα, το 

()
 υποδηλώνει μία μήτρα σταθερών πραγματικών

αριθμών, διαστάσεων ×, η οποία σχετίζεται με την υπο συνθήκη αιτιώδη

επιρροή από την  στην  Τότε, με βάση το Θεώρημα 1 (Dufour and Renault

1998, Θεώρημα 3.1), ο Hill (2007) αναφέρει ότι: εάν  = ( 0
 

0
  

0
)
0 το

οποίο ικανοποιεί την σχέση (1.47), τότε 
9 | αν και μόνο αν () = 0
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∀ = 1 2   (Hill 2007, Θεώρημα 2.2).

Αλυσίδες αιτιότητας

Ας περάσουμε τώρα στον χαρακτηρισμό των αλυσίδων αιτιότητας. Δεδομένου

ότι, με βάση το Θεώρημα 3, εάν 
19  και 

19  τότε αυτό σημαίνει

ότι 
(∞)9 , υποθέτουμε ότι η μεταβλητή  επιδρά στην μεταβλητή  σε

ορίζοντα 1, δηλαδή 
1→  Επίσης, υποθέτουμε ότι τόσο το  όσο και το

 είναι μονομεταβλητά διανύσματα, δηλαδή  =  = 1, ενώ παράλληλα η

 = (
0
 

0
  

0
)
0 ικανοποιεί την σχέση (1.47).

Παράλληλα, θυμίζουμε ότι η επαναληπτική συνθήκη (1.30) οδηγεί στη σχέση

για το  -οστό τμήμα των  ,


(+1)
 = 

()
+1 + 

()
1 + 

()
1  + 

()
1

Εάν η μη-αιτιότητα μέχρι τον ορίζοντα  είναι αληθής, 
()9 |  τότε με

βάση το Θεώρημα 1, () = 0 για κάθε  = 1      Επιπλέον, η μη-αιτιότητα

εξακολουθεί να προκύπτει και στον επόμενο ορίζοντα, + 1 
+19  άν και

μόνο αν


(+1)
 = 

()
1 = 0 ∀ ≥ 1

Συνεπώς, η μη-αιτιότητα μέχρι έναν ορισμένο ορίζοντα  ≥ 1, και η αιτιότητα

στον ορίζοντα  + 1 μπορούν να προκύψουν μέσω μιας αλυσίδας αιτιότητας

της μορφής 
1→ 

→  έτσι ώστε ()1 6= 0 για κάποιο  ≥ 1
Επιπλέον, εάν το  εμπεριέχει μία (1) μόνο μεταβλητή και εάν, όπως

υποθέσαμε νωρίτερα, 
1→ , τότε η τελευταία σχέση υποδεικνύει μη-αιτιότητα


+19  αν και μόνο αν ()1 = 0 Τότε, με βάση την επαναληπτική αντικατάσταση

του 
()
1 έχουμε το ακόλουθο λήμμα για τις περιπτώσεις υποδειγμάτων τριών

μεταβλητών ( = 1):

Λήμμα 3 (Hill 2007, Λήμμα 3.1)

Έστω ότι η (1.47) ισχύει και ότι  = 1 Υποθέτουμε μη-αιτιότητα 
()9

| για κάθε  ≥ 2, και αιτιότητα 
1→ |  Τότε ισχύει 

(2)
1 = 2
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για ορίζοντα  = 2 ενώ για οποιονδήποτε άλλο ορίζοντα   2 :


()
1 =  +

−1P
=1

(
(−)
1) (1.49)

Το παραπάνω λήμμα μας δείχνει πώς αναπτύσσεται ο όρος 
()
1 στην

περίπτωση όπου το  εμπεριέχει μία μεταβλητή.

Ειδικότερα, με δεδομένες τις συνθήκες 
()9 |  

1→ | ,  = 1,

γνωρίζουμε ότι 
(+1)9 | αν και μόνο αν 

()
1 = 0 Συνεπώς, εάν 

19

|  τότε 
(2)9 | αν 1 = 0

Τώρα, με βάση τη σχέση


()
1 = 

(−1)
2 + 

(−1)
11 + 

(−1)
1 1 + 

(−1)
1  1

η οποία προκύπτει από τον επαναλαμβανόμενο κανόνα (1.30), (1.33), έχουμε

ότι για ορίζοντα  = 2 η σχέση 
(2)9 | υπονοεί ότι 1 = 0 συνεπώς


(2)
1 = 2 + 11 + 1 1 + 11

= 2 + 1 × 0 + 0×  1 + 0× 1

= 2

Τώρα, για ορίζοντα  = 3 η σχέση 
(3)9 | υπονοεί ότι (2)1 =

1 = 0 οπότε


(3)
1 = 

(2)
2 + 

(2)
11 + 

(2)
1 1 + 

(2)
11

= 
(2)
2 + 

(2)
1 × 0 + 0×  1 + 0× 1

= 
(2)
2

άρα 
(3)
1 = 

(2)
2 όπου


(2)
2 = 3 + 12 + 1 2 + 12

= 3 + 12 + 0×  2 + 0× 2

= 3 + 12
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Συνεπώς, (3)1 = 
(2)
2 = 3+12 και επαναλαμβανόμενα, για

 ≥ 2 η 
()9 | υπονοεί ότι την (1.49).

Το Λήμμα 3 οδηγεί στο Θέωρημα 4 (Hill 2007, Θεώρημα 3.2):

Θέωρημα 4 (Hill 2007, Θεώρημα 3.2)

Έστω ότι η (1.47) ισχύει και ότι  = 1 Υποθέτουμε αιτιότητα 
1→ | 

(i) Για όλους τους ορίζοντες  ≥ 2  ()9 | αν και μόνο αν 
19 |

και  = 0  = 1    − 1
(ii) Για όλους τους ορίζοντες  ≥ 2 εάν  (−1)9 | , τότε 

()9 |

αν και μόνο αν −1 = 0

Με βάση το Θεώρημα 4, για κάθε ορίζοντα  ≥ 1 προκειμένου η μη-

αιτιότητα -ορίζοντες μπροστά 
()9  να ακολουθηθεί από αιτιότητα  +

1-ορίζοντες μπροστά 
+1→ , τότε είναι απαραίτητη η ύπαρξη αλυσίδας

αιτιότητας της μορφής 
1→ 

1→ , ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα να ισχύουν

και οι  = 0  = 1    − 1 και  6= 0
Αντίθετα, εάν προκύπτει αλυσίδα αιτιότητας της μορφής 

1→ 
1→ , και

η  είναι μονομεταβλητή, τότε θα πρέπει  6= 0 σε κάποιον ορίζοντα  ≥ 1
και τελικά θα προκύψει αιτιότητα από την  στην 

Έλεγχος μακροχρόνιας μη-αιτιότητας σε υποδείγματα VAR τριών μεταβλητών

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, και ειδικότερα βάσει του Θεωρήματος

4, ο Hill (2007) αναπτύσσει μια διαδικασία διαδοχικού ελέγχου μη-αιτιότητας

σε έναν αριθμό (αυθαίρετων) οριζόντων, στην οποία κάθε μηδενική υπόθεση

απαιτεί γραμμικούς περιορισμούς των παραμέτρων, όπως και στους Dufour,

Pelletier and Renault (2006), οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν επίσης μέσω

στατιστικών Wald. Ειδικότερα, η διαδικασία στηρίζεται στην εκτίμηση ενός

υποδείγματος VAR όπως αυτό της σχέσης (1.39) και τη χρήση των επαναληπτικών

μη-γραμμικών αναπαραστάσεων των συντελεστών 
()
 της σχέσης (1.44), οι

οποίες οδηγούν "πίσω" στους συντελεστές του VAR υποδείγματος Παράλληλα,

η μεθοδολογία λαμβάνει υπ'όψιν την πιθανότητα μη-στασιμότητας ή συνολοκλήρωσης,
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μιας και επίσης και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος

επαυξημένων υστερήσεων των Toda & Yamamoto (1995) και Dolado & Lütke-

pohl (1996).

Η διαδικασία διαδοχικού ελέγχου αποτελείται από τρία (3) βήματα, ενώ

έλεγχοι Wald πραγματοποιούνται σε κάθε ένα από τα βήματα αυτά. Στο πρώτο

βήμα ελέγχουμε εάν η μεταβλητή  δεν επιδρά σε καμία περίπτωση στην ,

ούτε άμεσα ούτε έμμεσα (έναν ορίζοντα μπροστά ή σε πολλαπλούς ορίζοντες

μπροστά). Η απόρριψη και των δύο μηδενικών υποθέσεων (tests 0.1, 0.2)

υποδεικνύει τον έλεγχο μη-αιτιότητας σε συγκεκριμένους (horizon-specific) ορίζο-

ντες. Χρησιμοποιώντας την σημειογραφία του Hill (2007), έχουμε


(∞)
0 : 

19 () ⇔  =  = 0 (test 01)


(∞)
0 : ()

19  ⇔  =  = 0 (test 02)

Το δεύτερο βήμα διακρίνεται σε δύο επιμέρους ελέγχους. Αρχικά ελέγχουμε

εάν η μεταβλητή  δεν επιδρά άμεσα στην (test 1.0), και εάν τα αποτελέσματα

υποδεικνύουν απουσία άμεσης αιτιότητας ανάμεσα στην  και την, προχωράμε

ώστε να ελέγξουμε για την παρουσία αλυσίδας αιτιότητας μέσω της βοηθητικής

μεταβλητής  (tests 1.1, 1.2). Εάν τα αποτελέσματα υποστηρίζουν οποιαδήποτε

από τις δύο υποθέσεις, τότε συμπεραίνουμε την ύπαρξη διακοπτόμενης (broken)

αλυσίδας αιτιότητας και κατ'επέκταση ότι η  δεν επιδρά σε καμία περίπτωση

στην  Χρησιμοποιώντας την σημειογραφία του Hill (2007), έχουμε


(1)
0 : 

19  ⇔  = 0 (test 10)


(11)
0 : 

19  ⇔  = 0 (test 11)


(12)
0 : 

19  ⇔  = 0 (test 12)

Τέλος, στο τρίτο στάδιο, εφόσον έχουν προκύψει στοιχεία αλυσίδας αιτιότητας

μέσω της  ελέγχουμε διαδοχικά την μη-αιτιότητα μέχρι τους ορίζοντες  ≥ 2
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Χρησιμοποιώντας την σημειογραφία του Hill (2007), η ακολουθία του ελέγχου

παίρνει τη μορφή


()
0 : 

()9  ⇔  =  = 0,  = 1    − 1 (test 0)

Δεδομένης της διαδοχικής φύσης του ελέγχου της μη-αιτιότητας από την

μεταβλητή  στην μεταβλητή, 
()9 , οHill (2007) προτείνει τον καθορισμό

ενός άνω ορίου για το μέγεθος (size) του ελέγχου. Η γενική ιδέα είναι ότι

θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί ως προς το επίπεδο σημαντικότητας

των ελέγχων μικρότερων οριζόντων (όπως π.χ. οι έλεγχοι 1.1 και 1.2), καθώς

όσο αυξάνεται ο ορίζοντας ελέγχου ( ≥ 2), αυξάνεται και το μέγεθος του

ελέγχου (δηλ. η πιθανότητα να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ενώ αυτή

είναι σωστή). Ο Hill (2007) προτείνει έναν κανόνα υπολογισμού του άνω ορίου

του μεγέθους του ελέγχου, ο οποίος βασίζεται σε όρια τύπου Bonferonni, τα

οποία ωστόσο δεν αναλύονται περισσότερο καθώς δεν αποτελούν αντικείμενο

ανάλυσης της διατριβής.25 Παράλληλα, ο Hill (2007) προτείνει επίσης την

υιοθέτηση μιας παραμετρικής αυτοδύναμης μεθόδου (bootstrap), σαν αυτή των

Dufour, Pelletier & Renault (2006), για τον υπολογισμό τιμών  (-values) για

τις στατιστικές Wald.

Ενώ όπως είδαμε παραπάνω, η μεθοδολογία των Dufour, Pelletier & Renault

(2006) μπορεί να εφαρμοστεί με σχετική ευκολία σε υποδείγματα VAR πολλών

μεταβλητών, ωστόσο η μέθοδος του Hill (2007) εφαρμόζεται με ευκολία μόνο

σε υποδείγματα VAR τριών μεταβλητών. Αυτό συμβαίνει διότι οι συνθήκες των

διαδοχικών ελέγχων γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκες σε μεγαλύτερους χρονικούς

ορίζοντες όταν εμπεριέχονται πολλαπλές βοηθητικές μεταβλητές στο υπό εξέταση

υπόδειγμα, καθιστώντας τη μέθοδο του Hill (2007) ιδιαίτερα επίπονη.

Από την άλλη μεριά, οHill (2007) επισημαίνει τις αδυναμίες που προκύπτουν

στις περιπτώσεις που ένα σύστημα υψηλότερων διαστάσεων μειώνεται σε ένα

σύστημα τριών μεταβλητών, παραλείποντας ουσιαστικά σχετική πληροφόρηση.

Τότε, ενδέχεται να υπάρχει απώλεια πληροφόρησης και συμπίεση της πληροφόρησης

25Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα των άνω ορίων του μεγέθους
και των ορίων τύπου Bonferroni μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει στον Hill (2007).
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των αλυσίδων αιτιότητας, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος των "παραλειπόμενων"

μεταβλητών να είναι ακόμα υπαρκτός. Ωστόσο, πολλά υποδείγματα περιγράφονται

σε ικανοποιητικό βαθμό από την παρουσία τριών μεταβλητών, επομένως ο

έλεγχος του Hill (2007) μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρήσιμος για τον έλεγχο

αιτιότητας σε πολλαπλούς ορίζοντες.

1.5 Εμπειρικές Εφαρμογές

Στην παρούσα ενότητα ερευνάται η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων των

Dufour, Pelletier & Renault (2006) και του Hill (2007). Πιο συγκεκριμένα,

επιχειρούμε να δούμε κατά πόσο οι παραπάνω μέθοδοι πράγματι προσφέρουν

πρόσθετη, χρήσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική αλληλεξάρτηση οικονο-

μικών χρονοσειρών, τον άμεσο ή έμμεσο χαρακτήρα των αιτιωδών σχέσεων,

το διαχωρισμό μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας (μη)-αιτιότητας (σε ένα

πλαίσιο προβλεψιμότητας), καθώς και τις πιθανές χρονικές υστερήσεις στις

σχέσεις αιτιότητας.

Οι εμπειρικές εφαρμογές εστιάζουν σε δύο διαχρονικά ζητήματα σχέσεων

αιτιότητας ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές. Η πρώτη εφαρμογή αφορά

στην αναζήτηση της αιτιότητας ανάμεσα στη συμμετοχή των γυναικών στην

αγορά εργασίας και τη γονιμότητα στις Η.Π.Α, υπό την παρουσία ενός συνόλου

βοηθητικών μεταβλητών όπως π.χ. η εκπαίδευση, οι μισθοί των γυναικών κ.α.,

ενώ η δεύτερη αφορά στη δυναμική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο πραγματικό

ΑΕΠ, την κατανάλωση ενέργειας και το απόθεμα κεφαλαίου, στις χώρες G-7. Τα

αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά ως προς τα πλεονεκτήματα των δύο

μεθόδων. Ειδικότερα, η υιοθέτηση των μεθόδων των Dufour, Pelletier& Renault

(2006) και του Hill (2007) για τον έλεγχο της μη-αιτιότητας σε πολλαπλούς,

διαφορετικούς ορίζοντες φαίνεται να παρέχει κρίσιμη και ουσιαστική πληροφόρη-

ση για τη δυναμική αλληλεξάρτηση των μεταβλητών ενδιαφέροντος.
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1.5.1 Η σχέση αιτιότητας ανάμεσα στην Προσφορά

Εργασίας των Γυναικών και τη Γονιμότητα στις

Η.Π.Α: επικαιροποιημένα αποτελέσματα μέσω μιας

μεθόδου χρονοσειρών πολλαπλών οριζόντων.26

Εισαγωγή

Η σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη

γονιμότητα έχει αποτελέσει διαχρονικά ένα σημαντικό ζήτημα στα πεδία της

οικονομικής της εργασίας και της δημογραφίας, τουλάχιστον τα τελευταία 40

χρόνια. Παράλληλα, οι εφαρμοσμένοι ερευνητές έχουν διερωτηθεί ως προς την

ύπαρξη αιτιότητας ανάμεσα στις προαναφερθείσες μεταβλητές, επιχειρώντας

να απαντήσουν στο ερώτημα του κατά πόσο είναι χρήσιμες οι μεταβλητές

αυτές στο να προβλέπουν η μία την άλλη. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών

έχει επισημάνει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, η οποία

θεωρείται ότι αντανακλά την "υπόθεση ασυμβατότητας ρόλων" (role incompat-

ibility hypothesis). Η υπόθεση αυτή θεωρεί ότι η απασχόληση των γυναικών

και η γονιμότητα επηρεάζουν αμοιβαία η μία την άλλη λόγω του περιορισμού

των ρόλων της μητέρας και της εργαζόμενης. Μειούμενη γονιμότητα συνδέεται

με αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ αυξανόμενη

συμμετοχή συνδέεται με μειωμένη γονιμότητα.

Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν δύο βασικές οικονομικές θεωρίες της

γονιμότητας, η προσέγγιση των Becker (1960, 1981) και Willis (1973) η οποία

συναντάται ως New Home Economics, και η προσέγγιση του Easterlin (1973,

1980) η οποία συναντάται ως Easterlin relative income hypothesis. Και οι

δύο προσεγγίσεις επιχειρούν να εξηγήσουν την αρνητική σχέση ανάμεσα στην

γυναικεία απασχόληση και τη γονιμότητα, ωστόσο διαφέρουν, τουλάχιστον σε

εμπειρικό επίπεδο, ως προς την ταυτοποίηση της κινητηρίου δύναμης η οποία

βρίσκεται πίσω από τις αποφάσεις της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της

γονιμότητας.

Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε να φέρουμε στην επιφάνεια νέα στοιχεία

26Η παρούσα μελέτη έχει δημοσιευτεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of
Population Economics από τους Salamaliki PK, Venetis IA, Giannakopoulos N (2013).
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για την σχέση ανάμεσα στην προσφορά εργασίας των γυναικών και τη γονιμότητα,

υπό την παρουσία βοηθητικών μεταβλητών οι οποίες απορρέουν από τις προανα-

φερθείσες οικονομικές θεωρίες. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε την μεθοδολο-

γία των Dufour, Pelletier and Renault (2006), η οποία ουσιαστικά θα μας

επιτρέψει να ερευνήσουμε την δυναμική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις μεταβλητές

ενδιαφέροντος, δίνοντας μας πληροφόρηση τόσο για το χρονικό προφίλ όσο και

για την άμεση ή έμμεση φύση των επιδράσεων (αποτελεσμάτων) αιτιότητας.

Η προσέγγιση New Home Economics των Becker (1960, 1981) και Willis
(1973) θεωρεί τον μισθό των γυναικών - του κόστους ευκαιρίας της τεκνοποιίας

- ως τον καθοριστικό παράγοντα της γονιμότητας και υποδεικνύει ότι αυξήσεις

στους μισθούς των γυναικών έχουν ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στις πιθανότητες

των γεννήσεων. Παράλληλα, η γονιμότητα και η συμμετοχή των γυναικών στην

αγορά εργασίας θεωρούνται ως επιλογές τις οποίες τα νοικοκυριά αποφασίζουν

ταυτόχρονα, με δεδομένους εξωγενείς περιορισμούς όπως οι μισθοί των γυναικών

ή το επίπεδο της ανεργίας. Οι αρχικές μελέτες των Butz and Ward (1979), Er-

misch (1979) και Ermisch (1980) βρίσκουν αποτελέσματα που υποστηρίζουν τις

βασικές προβλέψεις της θεωρίας, ενώ οι Macunovich (1996b) και Hotz et al.

(1997) παρέχουν εκτενείς επισκοπήσεις των εμπειρικών μελετών της θεωρίας

των New Home Economics.
Στην προσέγγιση Easterlin relative income hypothesis του Easterlin (1973,

1980), το εισόδημα των ανδρών σε σχέση με τις οικονομικές τους φιλοδοξίες

θεωρείται ως ο καθοριστικός παράγοντας της γονιμότητας και της συμμετοχής

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι φιλοδοξίες

των νέων ανθρώπων για αγαθά (υπό την ευρεία έννοια) καθορίζονται από τις

οικονομικές συνθήκες που οι ίδιοι αντιμετώπιζαν στα νοικοκυριά των γονιών

τους, οι νέοι άνθρωποι με χαμηλό σχετικό εισόδημα, το οποίο πηγάζει είτε

από τις υψηλές προσδοκίες τους είτε από χαμηλά τρέχοντα εισοδήματα, θα

προσπαθήσουν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση (οικονομικό sta-

tus), γεγονός που θα έχει επίδραση στις αποφάσεις γονιμότητας.

Η υπόθεση του σχετικού εισοδήματος (relative income hypothesis) ελέγχεται
μέσω της χρήσης του σχετικού μεγέθους κλάσης27 (relative cohort size), το οποίο
27Το σχετικό μέγεθος κλάσης ορίζεται ως ο λόγος των πληθυσμών συγκεκριμένων

ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα, στην ανάλυσή μας ορίζεται ως ο λόγος του πληθυσμού
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θεωρείται ως ένα προσεγγιστικό μέγεθος της σχετικής οικονομικής κατάστασης.

Μεταβολές στο σχετικό μέγεθος κλάσης θεωρούνται ότι επηρεάζουν τη γονιμότητα

μέσω της επίδρασής τους στο σχετικό εισόδημα. Ειδικότερα, οι κλάσεις μεγάλου

μεγέθους είναι μη προνομιούχες ως προς τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλη-

σης, καθώς και ως προς τις αμοιβές, και προκειμένου να βελτιώσουν την

οικονομική τους κατάσταση οι κλάσεις των νέων ατόμων, οι οποίες βρίσκονται

σε ηλικία τεκνοποιίας, αναμένεται να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών

στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, αλλά και να καθυστερήσουν το

γάμο και να μειώσουν την τεκνοποιία. Πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει

να ελέγξουν την ισχύ της θεωρίας του Easterlin, με τα αποτελέσματα να είναι

αρκετά υποστηρικτικά. Η Macunovich (1998) παρέχει μια εκτενή επισκόπηση

της εμπειρικής βιβλιογραφίας αναφορικά με την υπόθεση του σχετικού εισοδήματος

του Easterlin, ενώ οιWaldorf and Byun (2005) παρέχουν μια μετα-ανάλυση των

εμπειρικών αποτελεσμάτων. Πιο πρόσφατες εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν τους

McNown and Rajbhandary (2003) και Jeon and Shields (2008).

Οι αρχικές εμπειρικές μελέτες εφαρμόζουν μεθόδους οι οποίες παρέχουν

αποτελέσματα σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (correlation-

based methods), και δεν διευθετούν το ζήτημα της αιτιότητας (βλ. Lehrer

and Nerlove για μια κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας). Το ερώτημα

της αιτιότητας ανάμεσα στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

και τη γονιμότητα με τη χρήση συναθροιστικών δεδομένων χρονοσειρών έχει

αποκτήσει εκ νέου ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια τόσο στην δημογραφική

όσο και την οικονομική βιβλιογραφία, με δεδομένη την ανάπτυξη νέων μεθόδων

ελέγχου αιτιότητας μεταξύ χρονοσειρών και την αυξανόμενη διαθεσιμότητα των

δεδομένων.

Οι πρώτες εμπειρικές εφαρμογές ελέγχουν την αιτιότητα ανάμεσα στη συμμε-

τοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα μέσω της εφαρμογής

βραχυχρόνιων ελέγχων αιτιότητας κατά Granger σε ένα διμεταβλητό πλαίσιο, με

τα απορρέοντα αποτελέσματα να είναι ανάμεικτα. Για παράδειγμα, αποτελέσματα

αιτιότητας μίας κατεύθυνσης (unidirectional) από τη γονιμότητα προς την απασχό-

ληση των γυναικών (δεδομένα σε πρώτες διαφορές) παρατηρούνται στους Zim-

mermann (1985), Cheng (1996a) και Cheng et al. (1997), ενώ αποτελέσματα

των ατόμων ηλικίας 20-29 δια τον πληθυσμό των ατόμων ηλικίας 35-64.
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για την αντίθετη κατεύθυνση αιτιότητας από την απασχόληση των γυναικών

προς τη γονιμότητα παρατηρούνται στον Cheng (1996b). Ο Michael (1985)

βρίσκει αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από τη συμμετοχή των γυναικών στην

αγορά εργασίας προς τη γονιμότητα, ωστόσο βρίσκει αιτιότητα κατά Granger

και προς τις δύο κατευθύνσεις όταν χρησιμοποιεί δεδομένα ηλικιακών κλάσεων

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (π.χ. ηλικίες 25-34).

Πιο πρόσφατες μελέτες λαμβάνουν υπ'όψιν την πιθανότητα μακροχρόνιων

σχέσεων ανάμεσα στις (μη στάσιμες) μεταβλητές, χρησιμοποιώντας υποδείγματα

διόρθωσης σφάλματος (βλ. Ενότητα 1.2.4), ενώ παράλληλα συχνά χρησιμοποιούν

πολυμεταβλητές μεθόδους με την εισαγωγή "ερμηνευτικών" μεταβλητών οι οποίες

απορρέουν από την υποκείμενη οικονομική θεωρία (π.χ. μισθοί των γυναικών,

εκπαίδευση, σχετικό μέγεθος κλάσης). Ωστόσο, και αυτές οι μελέτες παρουσιάζουν

ανάμεικτα αποτελέσματα σχετικά με την κατεύθυνση της αιτιότητας (Engelhardt

et al. 2004, McNown and Rajbhandary 2003, McNown and Ridao-Cano 2005).

Τέλος, επίκαιρες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων panel, οι οποίες χρησιμοποιούν

πολυεθνικά σύνολα δεδομένων, επίσης δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία όσον

αφορά στην κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές ενδιαφέρο-

ντος. Οι Mishra and Smyth (2010) και Mishra et al. (2010) χρησιμοποιούν

μια προσέγγιση ανάλυσης δεδομένων panel (panel ελέγχους μοναδιαίας ρίζας,

συνολοκλήρωση σε panel και ελέγχους αιτιότητας κατά Granger σε panel) σε

ένα panel 28 χωρών του ΟΟΣΑ και στις χώρες G-7, αντίστοιχα. Στην πρώτη

περίπτωση βρίσκουν είτε μακροχρόνια προς μία κατεύθυνση Granger αιτιότητα

από τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας προς τη γονιμότητα ή

αμφίδρομη αιτιότητα, ανάλογα με το τρόπο μέτρησης της γυναικείας συμμετοχής

και την χρονική περίοδο που λαμβάνεται υπ'όψιν, ενώ για τις G-7 βρίσκουν

μακροχρόνια Granger αιτιότητα από τη γονιμότητα προς τη συμμετοχή στην

αγορά εργασίας.

Το πλαίσιο των Dufour, Pelletier and Renault (2006) που υιοθετούμε στην

παρούσα εμπειρική εφαρμογή μας δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τη βραχυ-

χρόνια αιτιότητα και τη μακροχρόνια αιτιότητα ανάμεσα στη συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα, καθώς και τη δυνατότητα

να ανακαλύψουμε έμμεσες σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών κύριου

ενδιαφέροντος μέσα σε ένα πολυμεταβλητό πλαίσιο. Ας υποθέσουμε για παράδειγμα
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ότι μία από τις μεταβλητές πρωταρχικού ενδιαφέροντος, π.χ. η συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας, δεν επιδρά (δεν είναι αιτιώδης παράγοντας)

στη γονιμότητα μέχρι κάποιον συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, π.χ   1

Τότε, ενδέχεται να προκύψει αιτιότητα σε ορίζοντα  + 1 μέσω μιας αλυσίδας

αιτιότητας στην οποία η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας επιδρά

τουλάχιστον σε μία από τις βοηθητικές μεταβλητές σε ορίζοντα  = 1, στη

συνέχεια συστατικά των βοηθητικών μεταβλητών επιδρούν σε άλλα συστατικά

και τέλος τουλάχιστον μία από τις βοηθητικές μεταβλητές επιδρά στη γονιμότητα

σε ορίζοντες μεγαλύτερους ή ίσους με έναν. Έτσι, ενώ η συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας θα εμφανιζόταν να μην περιέχει προβλεπτική

πληροφόρηση για τη γονιμότητα μία χρονική περίοδο μπροστά, ωστόσο θα

μπορούσε να βοηθά στην πρόβλεψη της γονιμότητας δύο ή περισσότερες περιόδους

μπροστά.

Στην παρούσα ενότητα, βασιζόμενοι στο πλαίσιο των Dufour, Pelletier and

Renault (2006), θεωρούμε ένα VAR υπόδειγμα το οποίο, όπως στους Ma-

cunovich (1996a) και McNown and Rajbhandary (2003) αντιστοιχεί σε μία

σύνθεση των δύο προαναφερθέντων οικονομικών θεωριών, θεωρώντας όλες τις

μεταβλητές ως δυνητικά ενδογενείς. Συνοψίζοντας τα βασικά μας αποτελέσματα,

παρέχουμε σημαντική πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με το προβλεπτικό περιε-

χόμενο πολλαπλών οριζόντων ανάμεσα στις μεταβλητές του υποδείγματος VAR.

Όσον αφορά στη σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας και τη γονιμότητα, βρίσκουμε αμφίδρομη έμμεση αιτιότητα, η οποία

υποδηλώνει ότι και οι δύο μεταβλητές "πληροφορούν" γραμμικά η μία την

άλλη. Επιπλέον, το προβλεπτικό περιεχόμενο μεταφέρεται μέσω των υπόλοιπων

μεταβλητών του υποδείγματος. Όσον αφορά στο χρονικό προφίλ των επιδράσεων

αιτιότητας, η γονιμότητα επηρεάζει πρώτη τη συμμετοχή των γυναικών στην

αγορά εργασίας, σε μικρούς χρονικούς ορίζοντες, ενώ η αντίθετη σχέση εμφανίζε-

ται μεταγενέστερα. Τέλος, τα εμπειρικά αποτελέσματα υποστηρίζουν την ισχύ

των οικονομικών θεωριών της γονιμότητας (αν και η προσέγγιση των New
Home Economics εμφανίζεται να ισχύει μόνο σε μία από τις δύο θεωρούμενες

ηλικιακές ομάδες της ανάλυσης).
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Εμπειρική Ανάλυση

Δεδομένα και ορισμοί των μεταβλητών

Σε αυτή την ενότητα εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία των Dufour, Pelletier and

Renault (2006), ούτως ώστε να ερευνήσουμε την αιτιότητα σε διαφορετικούς

ορίζοντες ανάμεσα στην προσφορά εργασίας των γυναικών και τη γονιμότητα

στις Η.Π.Α. Ακολουθώντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις των οικονομικών θεωριών

της γονιμότητας, λαμβάνουμε υπ'όψιν ένα σύνολο βοηθητικών μεταβλητών οι

οποίες πιθανώς μεσολαβούν ανάμεσα στον άξονα γονιμότητας-προσφοράς εργασίας

των γυναικών.

Λαμβάνουμε υπ'οψιν δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των γυναικών, έτσι

ώστε να επαληθεύσουμε την ισχύ των αποτελεσμάτων κάτω από την παρουσία

διαχωρισμένων σε επιμέρους ομάδες (disaggregated) δεδομένων (τα οποία στην

δική μας εφαρμογή έχουν τη μορφή ειδικών ηλικιακών ομάδων). Τα διαχωρισμένα

σε επιμέρους ομάδες δεδομένα πιθανώς να παρέχουν περισσότερη πληροφόρηση

σχετικά με την θεωρητική βάση των οικονομικών θεωριών, καθώς οι σχέσεις ή η

μορφή αιτιότητας ανάμεσα σε μεταβλητές ειδικών ηλικιακών ομάδων μπορεί να

διαφέρουν από τις σχέσεις αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές συναθροιστικού

επιπέδου.

Η πρώτη ομάδα (group A) αποτελείται από τις ακόλουθες έξι μεταβλητές:

(α) προσφορά εργασίας των γυναικών, 16, η οποία μετράται ως η συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας ηλικίας 16 και άνω,28 (β) γονιμότητα, ,

η οποία μετράται ως ο ρυθμός συνολικής γονιμότητας29 (total fertility rate), (γ) η

διάμεση ηλικία πρώτου γάμου των γυναικών, , (δ) εκπαίδευση, , η οποία

μετράται ως το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 25-34 που έχουν ολοκληρώσει

τουλάχιστον 1 χρόνο στο κολλέγιο (ανώτατη εκπαίδευση), (ε) τον ρυθμό μισθών

των γυναικών, , ο οποίος μετράται διαιρώντας το διάμεσο εισόδημα των

28Ο δείκτης συμμετοχής στην αγορά εργασίας ορίζεται ως ο λόγος του εργατικού
δυναμικού (απασχολούμενοι σύν άνεργοι που ψάχνουν για εργασία) και του
συνολικού μεγέθους της ανάλογης κλάσης (πληθυσμός ατόμων ηλικίας ίδιου εύρους).
Εναλλακτικά, μας δείχνει τι μέρος του πληθυσμού της κλάσης ανήκει στο εργατικό
δυναμικό.
29Ο ρυθμός συνολικής γονιμότητας αντιπροσωπεύει τον αριθμό των παιδιών που θα

γεννιούνταν από μία γυναίκα, εάν αυτή ζούσε μέχρι το τέλος των ετών τεκνοποιίας
και γεννούσε παιδιά βάσει των τρεχόντων, ανά ηλικιακή ομάδα (age-specific), ρυθμών
γονιμότητας.
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γυναικών με το σύνολο των 1.750 ωρών εργασίας πλήρους απασχόλησης ανά

έτος (όπως ορίζεται στους McNown and Rajbhandary 2003) και (στ) το σχετικό

μέγεθος κλάσης, , το οποίο μετράται ως ο λόγος του πληθυσμού των ανδρών

ηλικίας 20-29 ως προς τον πληθυσμό των ανδρών ηλικίας 35-64.

Η διάμεση ηλικία πρώτου γάμου συμπεριλαμβάνεται στο υπόδειγμα30 έτσι

ώστε να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα αιτιότητας, αν υπάρχουν, ανάμεσα στη

γονιμότητα, την προσφορά εργασίας των γυναικών και αυτή τη δημογραφική

μεταβλητή. Οι Engelhardt and Prskawetz (2004) αναφέρουν ότι οι δημογραφικές

μεταβλητές μπορούν να αποτελέσουν άμεσους παράγοντες της συμπεριφοράς

της γονιμότητας. Στο δικό μας πλαίσιο θα μπορέσουμε να δούμε εάν οι σημαντικές

μετατοπίσεις στην ηλικία κατά την οποία οι γυναίκες πραγματοποιούν τον πρώτο

γάμο, οι οποίες έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μπορούν να

βοηθήσουν στην πρόβλεψη χαμηλότερων ρυθμών γονιμότητας και/ή υψηλότερων

ρυθμών συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Η δεύτερη ομάδα (group B) διαφέρει ως προς την μεταβλητή της συμμετοχής

των γυναικών στην αγορά εργασίας, η οποία τώρα αναφέρεται στις ηλικίες

25-34, 2534, και στον ρυθμό μισθών των γυναικών, 2534, ο οποίος

τώρα μετράται βάσει των ηλικιών 25-34. Η δεύτερη αυτή ομάδα ηλικιών

διαμορφώθηκε πάνω στη βάση της εξέτασης των συναθροιστικών επιδράσεων

στα αποτελέσματα μεταξύ των χρονοσειρών, τα οποία προκύπτουν από την

ομάδα Α. Ειδικότερα, μερολοψία λόγω συναθροιστικών δεδομένων θα μπορούσε

να προκύψει με δύο τρόπους: (α) με την τροποποίηση ή την απόκρυψη αποτελε-

σμάτων αιτιότητας ή (β) με την τροποποίηση του χρονικού προφίλ των αποτελε-

σμάτων αιτιότητας, μέσω της καθυστέρησης ή της επιτάχυνσης των επιδράσεων

αιτιότητας.

Αντί να λάβουμε υπ'όψιν ρυθμούς γονιμότητας ειδικών ηλικιακών ομάδων

(age-specific fertility rates), χρησιμοποιούμε επίσης τον συνολικό ρυθμό γονιμό-

τητας και για την δεύτερη ομάδα ηλικιών. Οι ρυθμοί γονιμότητας ηλικιακών

ομάδων αναφέρονται στον αριθμό των γεννήσεων των γυναικών μιας συγκεκριμέ-

νης ηλικιακής κατηγορίας σε ένα συγκεκριμένο χρόνο (συνήθως για κατηγορίες

ηλικιών ανά 5 έτη για ένα εύρος ηλικιών από 15 έως 49 ετών). Ο συνολικός

ρυθμός γονιμότητας υπολογίζεται από το άθροισμα των ρυθμών γονιμότητας των

30Βλ. επίσης Michael (1985).
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ειδικών ηλικιακών ομάδων όπως αυτές ορίζονται στα διαστήματα 5 ετών, σε μια

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι ηλικιακές ομάδες 25-34 (ή 25-29, 30-34 στο

πλαίσιο των ειδικών ηλικιακών ομάδων) αντιπροσωπεύουν μεγάλη αναλογία

των γεννήσεων των γυναικών μέσα στο ηλικιακό εύρος 15-49 ή εναλλακτικά

αντιπροσωπεύουν ηλικίες υψηλής τεκνοποιίας, συνεπώς συμπεραίνουμε ότι ο

ρυθμός συνολικής γονιμότητας εξακολουθεί και εγγυάται συνέπεια μεταξύ των

μεταβλητών του υποδείγματος.

Η επιλογή μας ως προς την ομάδα ηλικιών 25-34 οφείλεται σε δύο παράγοντες.

Καταρχάς, όπως παρατηρούμε στο Γράφημα 1, η ηλικιακή ομάδα 25-34 έχει

αποτελέσει μια από τις πιο ανταποκρινόμενες ηλικιακές ομάδες - ως προς τη

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας - κατά την χρονική περίοδο μετά

το 1948, παρουσιάζοντας μάλιστα ιδιαίτερα απότομη αύξηση κατά τη διάρκεια

της δεκαετίας του 1970. Συνεπώς, αντιπροσωπεύει μια από τις πιο ενεργές

ηλικιακές ομάδες της αγοράς εργασίας των γυναικών. Ένας επιπλέον λόγος,

δευτερευούσης σημασίας, ήταν η δυσκολία στο να βρούμε δεδομένα για το

διάμεσο πραγματικό εισόδημα των γυναικών για ηλικίες διαφορετικές από αυτή

των 25-34.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή των μεταβλητών και

τις πηγές των δεδομένων μπορεί ο αναγνώστης να βρει στο Παράρτημα Α1.
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Γράφημα 1. Ρυθμός συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στις Η.Π.Α, τριμηνιαία δεδομένα.

Το σύνολο των δεδομένων μας αποτελείται από 60 ετήσιες παρατηρήσεις,

οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διαστημα 1948-2007. Σαν ένα πρώτο βήμα,

παρουσιάζουμε τη διαχρονική εξέλιξη των χρονοσειρών του δείγματος, και για

τις δύο ομάδες ηλικιών, έτσι ώστε να παρατηρήσουμε τους τύπους των τάσεων

που οι χρονοσειρές εμπεριέχουν. Το Γράφημα 2 δείχνει ότι όλες οι μεταβλητές

μας χαρακτηρίζονται από μη-στασιμότητα, περιλαμβάνοντας εξελισσόμενες χρο-

νικές τάσεις.

Εν συντομία, παρατηρούμε διάφορες σημαντικές μεταβολές στα δημογραφικά

και οικονομικά χαρακτηριστικά των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6

δεκαετιών: (1) την αύξηση στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

και την ακόλουθη σταθεροποίηση, με τη συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 25-34

να αυξάνεται πιο απότομα σε σχέση με τη συναθροιστική ομάδα των γυναικών

(ηλικίας 16 και άνω), (2) την μεγάλη αύξηση του ρυθμού γονιμότητας έως

τις αρχές της δεκαετίας του 1960, γνωστή στη βιβλιογραφία ως baby boom, η

οποία στη συνέχεια υποκαταστάθηκε από μια συνεχή μείωση στη γονιμότητα,

η οποία διήρκησε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, (3) την εκτεταμένη

αύξηση της εκπαίδευσης των γυναικών, αύξηση κατά 365% από το 1947 έως το
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2007 του ποσοστού των γυναικών ηλικίας 25-34 οι οποίες έχουν ολοκληρώσει

τουλάχιστον 1 χρόνο παρακολούθησης σε κολλέγιο, (4) την αυξανόμενη τάση

στην ηλικία πρώτου γάμου των γυναικών, (5) την αύξηση στο ρυθμό μισθών

των γυναικών, αύξηση κατά 155% από το 1947 έως το 2007 και (6) τις μεγάλες

ταλαντώσεις (μεταστροφές) στο σχετικό μέγεθος κλάσης, οι οποίες πιθανώς να

υποδηλώνουν και ολοκλήρωση δεύτερης τάξης για τη μεταβλητή.

30

40

50

60

70

80

50 60 70 80 90 00

lf16
lf2534

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

50 60 70 80 90 00

tfr

20

21

22

23

24

25

26

27

50 60 70 80 90 00

afm

10

20

30

40

50

60

70

50 60 70 80 90 00

ed

4

6

8

10

12

14

16

50 60 70 80 90 00

wrf
wrf2534

.35

.40

.45

.50

.55

.60

.65

50 60 70 80 90 00

cs

Γράφημα 2. Μεταβλητές του υποδείγματος VAR. Οι ορισμοί των μεταβλητών είναι:

16 η συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 16 και πάνω στην αγορά εργασίας, 2534 η

συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 25-34 στην αγορά εργασίας,  ο ρυθμός συνολικής

γονικότητας,  η διάμεση ηλικία πρώτου γάμου των γυναικών,  η εκπαίδευση

των γυναικών ηλικίας 25-34 που έχουν φοιτήσει τουλάχιστον 1 χρόνο σε κολλέγιο, 

ο ρυθμός μισθών των γυναικών ηλικίας 15 και άνω, 2534 ο ρυθμός μισθών των

γυναικών ηλικίας 25-34,  το σχετικό μέγεθος κλάσης.
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Εξειδίκευση Υποδείγματος

Όλες οι μεταβλητές εισέρχονται στο υπόδειγμα εκφρασμένες σε λογαρίθμους,

έτσι ώστε όλες οι παράμετροι να μπορούν να ερμηνευτούν ως ελαστικότητες.

Παράλληλα, ο λογαριθμικός μετασχηματισμός περιορίζει προβλήματα μέτρησης

και μειώνει τις επιδράσεις ετεροσκεδαστικότητας. Αρχικά εφαρμόζουμε ένα

σύνολο ελέγχων μοναδιαίας ρίζας31 σε κάθε μεταβλητή, προκειμένου να ελέγξουμε

εάν οι μεταβλητές μας χαρακτηρίζονται από μη στασιμότητα. Πιο συγκεκριμένα,

εφαρμόζουμε τον επαυξημένο έλεγχο των Dickey & Fuller (1979, ADF), τον

έλεγχο των Phillips & Perron (1988, PP), τον μετασχηματισμένο GLS Dickey-

Fuller έλεγχο (Elliot et al. 1996), τον έλεγχο KPSS (Kwiatkowski et al., 1992)

και τους ελέγχους των Ng & Perron (2001). Ο έλεγχος KPSS διαφέρει απο τους

υπόλοιπους ως προς το γεγονός ότι υποθέτει στασιμότητα κάτω από τη μηδενική

υπόθεση. Τα αποτελέσματα32 των ελέγχων συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και

2 στο τέλος του Κεφαλαίου 1 (Ενότητα 1.A).

[Πίνακας 1]

[Πίνακας 2]

Οι Πίνακες 1 και 2 υποδεικνύουν ότι όλες οι μεταβλητές - με εξαίρεση

το σχετικό μέγεθος κλάσης - είναι ολοκληρωμένες α' τάξης, I(1). Το σχετικό

μέγεθος κλάσης εμφανίζεται να είναι ολοκληρωμένη μεταβλητή β' τάξης, I(2),

καθώς η μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας απορρίπτεται στα επίπεδα της

μεταβλητής, δεν απορρίπτεται στις πρώτες διαφορές, ενώ η μηδενική υπόθεση

απορρίπτεται στις δεύτερες διαφορές. Οι Jeon and Shields (2008) αποδίδουν το

εύρημα της στασιμότητας στα επίπεδα της μεταβλητής στην αναποτελεσματική

υποδειγματοποίηση της χρονικής τάσης στους παραπάνω ελέγχους μοναδιαίας

ρίζας, οι οποίοι υποθέτουν την ύπαρξη γραμμικής τάσης. Όμως, το σχετικό

μέγεθος κλάσης παρουσιάζει ιδιαίτερες μεταστροφές στο χρόνο (βλ. Γράφημα

2), συνεπώς συμπεραίνουμε ότι είναι I(2).33 Η μη-απόρριψη σε ορισμένες

31Περαιτέρω πληροφορίες για τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας μπορεί ο αναγνώστης
να βρει στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας διατριβής.
32Όλα τα αποτελέσματα των Πινάκων 1, 2, 3, 4, 5 παράχθησαν μέσω του

προγράμματος EViews 7.1.
33Οι McNown (2003), McNown & Ridao-Cano (2005) και Jeon & Shields (2008)

έχουν βρει αντίστοιχο αποτέλεσμα σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης του σχετικού
μεγέθους κλάσης ηλικιών.
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από τις πρώτες διαφορές μεταβλητών πιθανώς οφείλεται σε μεταβολές στη

διακύμανση, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή των γυναικών ηλικίας 25-34

στην αγορά εργασίας, η οποία παρουσιάζει μείωση στη διακύμανση μετά τα

μέσα της δεκαετίας του 1970, ή σε μεταβολές στο μέσο, όπως για παράδειγμα

ο ρυθμός αύξησης της διάμεσης ηλικίας πρώτου γάμου, ο οποίος φαίνεται να

παρουσιάζει μεταβολή στο μέσο περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Η αποτυχία των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας στο να απορρίψουν τη μηδενική

υπόθεση πιθανώς να μην αντανακλά απαραίτητα μη-στασιμότητα, καθώς η

ισχύς των ελέγχων είναι χαμηλή απέναντι σε πιο πολύπλοκες εναλλακτικές

όπως στασιμότητα ως προς την τάση γύρω από μια διακοπτόμενη (σπασμένη)
τάση. Ουσιαστικά, στοιχεία υπέρ τέτοιων εναλλακτικών θα υποδείκνυαν ότι

ένα μεμονωμένο σοκ - το οποίο και ευθύνεται για το "σπάσιμο" στην τάση -

είναι η πηγή των μόνιμων επιδράσεων, ενώ όλα τα άλλα σοκ έχουν παροδικές

επιδράσεις.

Οι Zivot and Andrews (1992) αναπτύσσουν ελέγχους για την μηδενική

υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας με μετατόπιση έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης

της στασιμότητας ως προς την τάση γύρω από μια διακοπτόμενη τάση, με το
σημείο διακοπής να εκτιμάται μέσω της διαδικασίας εφόσον υπάρχουν ικανοποιη-

τικά στοιχεία ενάντια στη μηδενική υπόθεση.34 Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος

των Zivot and Andrews (1992) επιτρέπει εναλλακτικές υπό την παρουσία ενός

σημείου διακοπής στο σταθερό όρο, στην κλίση της χρονικής τάσης ή τόσο

στον σταθερό όρο όσο και την κλίση της χρονικής τάσης, ονομαζόμενα ως

υποδείγματα A, B, C, αντίστοιχα. Παρακάτω παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα

ως προς το υπόδειγμα C,35 το οποίο έχει τη μορφή

∆ = +  + +  + −1 +
P
=1

∆− + 

Έστω  = 1 για    και 0 σε διαφορετική περίπτωση, και  = −
για    και 0 σε διαφορετική περίπτωση, με το  να υποδηλώνει ένα

υποψήφιο σημείο διακοπής το οποίο παίρνει τιμές από το σύνολο [ ]  [ ] +

34Η διαδικασία ελέγχου μοναδιαίας ρίζας των Zivot and Andrews (1992) περιγράφεται
αναλυτικά στην Ενότητα 2.2 του 2ου Κεφαλαίου της παρούσας διατριβής.
35Τα αποτελέσματα του τεστ δεν επηρεάστηκαν ποιοτικά από την επιλογή

υποδείγματος. Τα υποδείγματα Α και Β θέτουν  = 0  = 0 και  = 0 αντίστοιχα.
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1  [(1− ) ] με  = 015 Το τεστ απορρίπτει την μηδενική υπόθεση  = 0

υπέρ μονοκατάληκτων εναλλακτικών, εάν η ελάχιστη τιμή από τις στατιστικές

ADF ̂ πάνω σε όλα τα πιθανά σημεία διακοπών  είναι μικρότερη από τις

ασυμπτωτικές κριτικές τιμές που δίνονται από τους Zivot and Andrews (1992,

Πίνακας 4). Εάν το τεστ απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση, η ημερομηνία της

διακοπής τάσης επιλέγεται ως η τιμή  η οποία αντιστοιχεί στην ελάχιστη ̂

στατιστική.

Ο αριθμός των υστερήσεων  (με ένα μέγιστο 8 υστερήσεων) καθορίστηκε

με βάση τα κριτήρια πληροφοριών AIC (Akaike information criterion), BIC

(Bayesian/Schwarz information criterion) και μέσω της διαδοχικής διαδικασίας

των Zivot and Andrews (1992), εν συντομία SEQ, η οποία απαιτεί προσδιορισμό

των υστερήσεων για κάθε επιλογή σημείου διακοπής  Ο Πίνακας 3 αναφέρει

τις ελάχιστες ̂ στατιστικές, τις ασυμπτωτικές κριτικές τιμές και τις κριτικές

τιμές οι οποίες βασίζονται στην προσέγγιση της κατανομής της στατιστικής μέσω

μεθόδων προσομοίωσης Monte Carlo και Βootstrap, οι οποίες περιγράφονται

αναλυτικά στους Zivot and Andrews (1992).

[Πίνακας 3]

Τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά ως προς την ύπαρξη εναλλακτικών

στασιμότητας ως προς την τάση. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται μόνο σε

τρεις περιπτώσεις, δύο για τους μισθούς των γυναικών ηλικίας 25-34 κάτω από

την επιλογή υστερήσεων μέσω των κριτηρίων AIC, BIC, και μία για το ρυθμό

συνολικής γονιμότητας κάτω από την επιλογή υστερήσεων μέσω του κριτηρίου

SEQ. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες διακοπής είναι 1964 για τους μισθούς και

1971 για τη συνολική γονιμότητα. Με δεδομένη την τάση του τεστ να υπερ-

απορρίπτει την μηδενική υπόθεση της μη στασιμότητας όταν είναι παρούσες

ισχυρές πρόσκαιρες επιδράσεις (βλ. Kilian and Ohanian 1998, 2002), καταλήγουμε

ως προς την παρουσία μοναδιαίας ρίζας με μετατόπιση στις μεταβλητές του

υποδείγματος.

Δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε έλεγχο συνολοκλήρωσης στην εφαρμογή

μας, καθώς η μεθοδολογία των Dufour, Pelletier and Renault (2006) μπορεί να

εφαρμοστεί σε ένα VAR υπόδειγμα εκφρασμένο στα επίπεδα των μεταβλητών,

με τη χρήση της μεθόδου επαυξημένων υστερήσεων των Toda & Yamamoto



Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 88

(1995) και Dolado & Lütkepohl (1996). Ειδικότερα, οι Dufour, Pelletier and Re-

nault (2006) δείχνουν ότι η επέκταση των Toda & Yamamoto (1995) και Dolado

& Lütkepohl (1996) μπορεί να εφαρμοστεί για τον έλεγχο μη-αιτιότητας σε

διαφορετικούς ορίζοντες κάνοντας χρήση της ασυμπτωτικής θεωρίας, ακόμα και

εάν είναι παρούσες μη-στάσιμες και πιθανώς συνολοκληρωμένες μεταβλητες.

Παράλληλα, για τον καθορισμό του αριθμού των υστερήσεων του υποδείγματος

(δηλ. της τάξης του VAR) χρησιμοποιούμε τη συνήθη διαδικασία επιλογής

υστερήσεων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα πιθανώς ολοκληρωμένο ή

συνολοκληρωμένο υπόδειγμα VAR, αρκεί η μέγιστη τάξη ολοκλήρωσης να μην

υπερβαίνει το αληθινό μήκος υστέρησης του υποδείγματος. Πιο συγκεκριμένα,

υπολογίζουμε τα κριτήρια LR (sequential modified likelihood ratio statistic), FPE

(final prediction error), AIC (Akaike information criterion), SIC (Schwarz infor-

mation criterion) και HQ (Hannan-Quinn informaton criterion) για τα υποδείγματα

VAR() με  = 2    max Τα αποτελέσματα και για τις δύο ομάδες παρουσιάζονται

στον Πίνακα 4, ενώ προτείνουν την επιλογή δύο υστερήσεων ( = 2) για το

υπόδειγμα VAR.

[Πίνακας 4]

Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος υποστηρίζει την επιλογή τάξης  = 2

Ειδικότερα, στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται έλεγχοι LM για -τάξης αυτοσυσχέτιση

των καταλοίπων και για τις δύο ομάδες. Συμπερασματικά, έναVAR(2) υπόδειγμα

είναι ικανοποιητικό έτσι ώστε να αποκλείσει την σειριακή συσχέτιση των καταλοίπων

και στις δύο ομάδες μεταβλητών.

[Πίνακας 5]

Οι έλεγχοι αιτιότητας των Dufour, Pelletier and Renault (2006) βασίζονται

στην εκτίμηση του (+ ) αυτοπαλίνδρομου επαυξημένου συστήματος (1.44)

με  = 2  = 2, ενώ το σύνολο των οριζόντων για τον έλεγχο μη-αιτιότητας

καθορίζεται ως  = 10 στρογγυλοποιώντας το 3 + 1 (Πρόταση 4) σε μια

δεκαετία, όπου  είναι το μήκος της υστέρησης και3 ο αριθμός των βοηθητικών

μεταβλητών του συστήματος.

Παρόλο που οι στατιστικές Wald των Dufour, Pelletier and Renault (2006)

μπορούν να αποδείξουν την παρουσία ή μη της αιτιότητας, ωστόσο δεν μπορούν
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να μας πληροφορήσουν σχετικά με το πρόσημο και τον οικονομικό αντίκτυπο

των διαταραχών (σοκ) ανάμεσα στις μεταβλητές.36 Για να λύσουμε αυτό το

πρόβλημα, βασιζόμαστε στις συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές.

Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι οι δυναμικοί πολλαπλασιαστές αντιστοιχούν

μόνο σε ένα υποσύνολο των συντελεστών των ελέγχων αιτιότητας των Du-

four, Pelletier and Renault (2006), επομένως δεν δίνουν πλήρη εικόνα των

ιδιοτήτων της γραμμικής αιτιότητας. Γι'αυτό το λόγο δεν υπολογίζουμε τα

τυπικά σφάλματα των δυναμικών πολλαπλασιαστών, αλλά συζητάμε το πρόσημο

και την οικονομική σημασία των αποκρίσεων κατευθυνόμενοι από τους στατιστικά

σημαντικούς ορίζοντες αιτιότητας.

Δεδομένου ότι οι διαταραχές (σοκ) είναι λιγότερο πιθανό να συμβούν μεμονω-

μένα όταν τα σφάλματα του συστήματος είναι συγχρόνως συσχετιζόμενα, βασιζό-

μαστε σε ορθογωνιοποιημένες διαταραχές. Η επίδραση ενός 1 τυπικής απόκλισης

σοκ στο (ορθογωνιοποιημένο) σφάλμα της -εξίσωσης του συστήματος (1.39)

στον ορίζοντα  βασίζεται στον υπολογισμό της

IRF() = ̂
()
1 

όπου ̂
()
1 είναι ο εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων από την εξίσωση (1.44), 

είναι μια τριγωνική κάτω μήτρα προερχόμενη από τον διαχωρισμό Choleski της

Ω =  0, και Ω είναι η εκτιμημένη μήτρα διακυμάνσεων-συνδιακυμάνσεων

του σφάλματος στην (1.44) με  = 1 Η τριγωνική κάτω δομή της μήτρας 

επιβάλλει συνθήκες ταυτοποίησης σχετικά με την κατεύθυνση των σύγχρονων

δεσμών μεταξύ των μεταβλητών. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη μεταβλητή στο

διάνυσμα  επιφέρει ακαριαίο αποτέλεσμα σε όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές,

η δεύτερη μεταβλητή στις υπόλοιπες τέσσερις κ.ο.κ. Επομένως, η ταξινόμηση

των μεταβλητών στο  έχει επίδραση στις αποκρίσεις σε αιφνίδιες διαταραχές,

εκτός και αν η Ω είναι διαγώνια.

Στην ανάλυσή μας, ακολουθούμε τουςMcNown& Rajbhandary (2003) και οι

συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές αντανακλούν την ταξινόμηση

(1) σχετικό μέγεθος κλάσης, (2) ηλικία πρώτου γάμου, (3) εκπαίδευση, (4)

36Οι Dufour & Taamouti (2010) παρέχουν μέτρα βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας
αιτιότητας σε πολυμεταβλητά υποδείγματα, ωστόσο η προσέγγισή τους αφορά
αποκλειστικά σε στάσιμα υποδείγματα VAR.
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μισθοί, (5) προσφορά εργασίας γυναικών και (6) γονιμότητα. Το σχετικό μέγεθος

κλάσης τοποθετείται πρώτο έτσι ώστε να επιτρέπει τη μικρότερη απόκριση

αυτής της μεταβλητής στις υπόλοιπες 5. Αντιθέτως, η γονιμότητα τοποθετείται

τελαυταία επιτρέποντας έτσι τη μεγαλύτερη απόκριση αυτής της μεταβλητής

στις υπόλοιπες 5.

Εμπειρικά Αποτελέσματα

Οι Πίνακες 6 και 8 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων αιτιότητας37

για ορίζοντες  = 1 έως  = 10 για τις ομάδες Α και Β, αντίστοιχα. Για κάθε

ορίζοντα υπολογίζουμε 30 ελέγχους αιτιότητας και παραθέτουμε διαδοχικά τις

επιδράσεις από κάθε μεταβλητή προς τις εναπομένουσες πέντε μεταβλητές του

συστήματος. Οι Πίνακες 7 και 9 συντομεύουν την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

μέσω της απεικόνισης των στατιστικά σημαντικών αποτελεσμάτων αιτιότητας

σε επίπεδα σημαντικότητας 5% και 10% Τα Γραφήματα 3 και 4 απεικονίζουν

επιλεγμένες συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές. Να σημειωθεί ότι

ο αριθμός των επαναλήψεων της αυτοδύναμης παραμετρικής μεθόδου (boot-

strap) των Dufour, Pelletier & Renault (2006) στην ανάλυσή μας είναι ίσος με

 = 9 999

37Οι έλεγχοι των Dufour, Pelletier & Renault (2006) υπολογίστηκαν μέσω του
οικονομετρικού προγράμματος Ox, version 5.10, βλ. Doornik (2007).
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Γράφημα 3. Επιλεγμένες συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές, ομάδα

Α.

Με βάση τα αποτελέσματά μας, βρίσκουμε σημαντικές επιδράσεις αιτιότητας

τόσο σε βραχυχρόνιους όσο και σε μακροχρόνιους ορίζοντες για διαφορετικά

ζεύγη μεταβλητών, παρέχοντας έτσι σημαντική πληροφόρηση για το χρονικό

προφίλ των σχέσεων αιτιότητας. Ειδικότερα, παρέχεται πληροφόρηση ως προς

την παρουσία καθυστερήσεων (delays) στην εμφάνιση των επιδράσεων αιτιότητας,

για τους ορίζοντες στους οποίους εμφανίζονται οι επιδράσεις αιτιότητας, καθώς

και για τη διάρκεια των επιδράσεων αιτιότητας. Επιπρόσθετα, παρατηρούμε

αμφίδρομη έμμεση αιτιότητα ανάμεσα στην προσφορά εργασίας των γυναικών

και τη γονιμότητα, γεγονός που ενθαρρύνει την είσοδο πρόσθετων μεταβλητών

στο υπόδειγμα VAR. Επομένως, ο έλεγχος αιτιότητας σε πολλαπλούς ορίζοντες
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φέρνει στην επιφάνεια κρίσιμη πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική αλληλεξά-

ρτηση των μεταβλητών ενδιαφέροντος.

Αρχικά επικεντρωνόμαστε στην ομάδα Α, συζητώντας τον Πίνακα 6 και

το Γράφημα 3. Βρίσκουμε αμφίδρομη αιτιότητα ανάμεσα στη συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα, γεγονός που υποδεικνύει

ότι και οι δύο μεταβλητές βοηθούν η μία στην πρόβλεψη της άλλης. Το πιο

σημαντικό αποτέλεσμα ωστόσο είναι η παρουσία έμμεσων επιδράσεων αιτιότητας

στη σχέση, οι οποίες υποδηλώνουν ότι η προβλεπτική πληροφόρηση ανάμεσα

στις δύο μεταβλητές μεταφέρεται μέσω των υπόλοιπων μεταβλητών του συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, βρίσκουμε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας επιδρά στη γονιμότητα σε ορίζοντες 4-10. Με δεδομένο ότι η συμμετοχή

δεν επιδρά στη γονιμότητα σε ορίζοντα  = 1 γεγονός που θα υποδήλωνε την

παρουσία άμεσης (direct) αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές, ψάχνουμε για

την παρουσία έμμεσων επιδράσεων αιτιότητας μέσω των βοηθητικών μεταβλητών

του υποδείγματοςVAR. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι η περίπτωση της αιτιότητας

από τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στη γονιμότητα περιλαμβάνει,

τουλάχιστον σε ορίζοντα 1, την επίδραση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

στους μισθούς, την επίδραση των μισθών στην εκπαίδευση, και την επίδραση

της εκπαίδευσης στη γονιμότητα (Πίνακας 7).

[Πίνακας 6]

[Πίνακας 7]

Παρόμοια περίπτωση έμμεσης αιτιότητας εμφανίζεται όταν λαμβάνονται

υπ'όψιν τα αποτελέσματα της αιτιότητας από τη γονιμότητα προς τη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ο Πίνακας 6 υποδεικνύει ότι η γονιμότητα

επιδρά στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας σε ορίζοντες 3-6, ενώ δεν εμφανίζεται

κανένα αποτέλεσμα αιτιότητας στον ορίζοντα  = 1 Μια πιο προσεχτική ματιά

αποκαλύπτει ότι η έμμεση αιτιότητα που παρατηρείται από τη γονιμότητα στη

συμμετοχή στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει, τουλάχιστον σε ορίζοντα 1, την

επίδραση της γονιμότητας στην εκπαίδευση, την επίδραση της εκπαίδευσης στο

σχετικό μέγεθος κλάσης, και την επίδραση του σχετικού μεγέθους κλάσης στη

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.
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Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το να παρατηρήσουμε ότι η γονιμότητα επιδρά

στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας "πρώτη", με μια καθυστέρηση 2 ετών. Οι

σημαντικές επιδράσεις αιτιότητας εμφανίζονται στους ορίζοντες  = 3 4 5 και

6, ενώ η επίδραση από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας προς τη γονιμότητα

είναι περισσότερο "επίμονη" και προκύπτει από τον ορίζοντα  = 4 έως τον

ορίζοντα  = 10 Οι συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές (Γράφημα

3a) δείχνουν ότι οι καινοτομίες της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά

εργασίας έχουν σημαντικά ισχυρότερες επιδράσεις στη γονιμότητα. Αυτές οι

επιδράσεις είναι αρνητικές σε όλους τους ορίζοντες, συνεπώς αυξήσεις στην

προσφορά εργασίας των γυναικών σχετίζονται με χαμηλότερους ρυθμούς γεννήσεων.

Ένα σοκ 1 τυπικής απόκλισης στην προσφορά εργασίας των γυναικών (≈ 070%
αύξηση) οδηγεί σε ποσοστιαία μείωση 0.39, 1.23, 2.01, 2.54, 2.34, 2.12 και

1.70% στη γονιμότητα στους στατιστικά σημαντικούς ορίζοντες  = 4    10

αντίστοιχα. Η μέγιστη επίδραση εμφανίζεται 7 χρόνια μετά την πραγματοποίηση

του σοκ.

Το Γράφημα 3b αποκαλύπτει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας επίσης αντιδρά αντίστροφα (με αρνητικό πρόσημο) στις καινοτομίες

της γονιμότητας, αλλά η αντίδραση αυτή είναι πιο αδύναμη σε οικονομικούς

όρους. Ένα σοκ 1 τυπικής απόκλισης στη γονιμότητα (199% αύξηση) οδηγεί

σε ποσοστιαία μείωση 0.51, 0.52, 0.40 και 0.28% στη συμμετοχή στην αγορά

εργασίας στους ορίζοντες  = 3 4 5 6, αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση βοηθά στην πρόβλεψη της γονιμότητας, κυρίως

όμως βραχυχρόνια, σε ορίζοντα  = 1 Η εκτιμημένη απόκριση υποδηλώνει ότι

οι γυναίκες με μεγαλύτερο βαθμό ανθρώπινου κεφαλαίου (εκπαίδευση, εμπειρία)

θα καθυστερήσουν την απόφαση γονιμότητας. Ειδικότερα, οι συναρτήσεις

απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές αποκαλύπτουν ότι μία αύξηση 1 τυπικού

σφάλματος (143%) στην εκπαίδευση οδηγεί σε μείωση κατά 112% στη γονιμότητα.

Παράλληλα, ένα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι ο ρυθμός μισθών των γυναικών

δεν επιδρά στη γονιμότητα, καθώς δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση

της μη-αιτιότητας σε κανένα ορίζοντα. Παρ'όλα αυτά, θα μπορούσαμε να

ισχυριστούμε ότι υπάρχει έμμεση αιτιότητα από τους μισθούς των γυναικών

στη γονιμότητα μέσως της εκπαίδευσης, καθώς ο ρυθμός μισθών επιδρά στην

εκπαίδευση σε ορίζοντα  = 1, η οποία με τη σειρά της επιδρά στη γονιμότητα
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σε ορίζοντα  = 1 Πιθανώς αυτή να είναι μια περίπτωση "εξουδετέρωσης"

αιτιότητας (βλ. Ενότητα 1.4.2). Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι ο μισθός των

γυναικών δεν εμπεριέχει προβλεπτικό περιεχόμενο για τη γονιμότητα, τουλάχιστον

για την ομάδα Α, συμπέρασμα που έρχεται σε αντίθεση με τον θεωρητικό ρόλο

των μισθών της προσέγγισης των New Home Economics, η οποία θέλει τους

μισθούς ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες της γονιμότητας.

Αντιθέτως, η γονιμότητα επιδρά στην εκπαίδευση συνεχόμενα σε βραχυχρόνιους

και "μεσαίους" ορίζοντες,  = 1 2 3 4 5, και στους μισθούς σε ορίζοντες  =

1 2 3 4 Το Γράφημα 3c δείχνει ότι το μορφωτικό επίπεδο αντιδρά με αντίθετο

πρόσημο στις καινοτομίες γονιμότητας, υποδηλώνοντας ότι η τεκνοποιία καθυστερεί

την επίτευξη ενός ανωτάτου πτυχίου των γυναικών. Η μέγιστη επίδραση στην

εκπαίδευση είναι −159% και παρατηρείται σε ορίζοντα  = 4 Οι μισθοί των

γυναικών αντιδρούν αρνητικά στις καινοτομίες γονιμότητας, αντανακλώντας

τους περιορισμούς στην εργασιακή εμπειρία ή χρονικούς περιορισμούς που

απορρέουν από την τεκνοποιία.

Η προσφορά εργασίας των γυναικών αποτελεί επίσης έναν σημαντικό αιτιώδη

παράγοντα των μισθών των γυναικών. Το γεγονός ότι τόσο η γονιμότητα όσο

και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας βοηθούν στην πρόβλεψη του επιπέδου

των μισθών ισχυροποιεί την μεταχείρηση των μισθών ως ενδογενείς μεταβλητές

στην ανάλυση παλινδρόμησης χρονοσειρών. Οι McNown & Ridao-Cano (2005)

συμπεραίνουν επίσης ενδογενείς μισθούς καθώς παρατηρούν αιτιώδη σχέση

τόσο από τη γονιμότητα όσο και από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας προς τις

μεταβλητές μισθών. Οι μισθοί των γυναικών αντιδρούν θετικά σε καινοτομίες

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, στους ορίζοντες 1 έως 8.

Παραλληρίζοντας με το προηγούμενο εύρημα που συνδέει την αρνητική

αντίδραση των μισθών στις καινοτομίες γονιμότητας με πιθανούς περιορισμούς

στην εργασιακή εμπειρία λόγω τεκνοποιίας, το θετικό αιτιώδες αποτέλεσμα από

τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας στους μισθούς θα μπορούσε να συνδέεται

με την αύξηση στην εργασιακή εμπειρία, η οποία απορρέει από την αύξηση της

εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι Montgomery & Trussell (1986)

δίνουν έμφαση στην "ενδογένεια" των μισθών των γυναικών και επισημαίνουν

ότι σε περιόδους ραγδαίας αύξησης στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας ο παρατηρούμενος μέσος μισθός των γυναικών θα αντανακλά αυξημένα
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επίπεδα εμπειρίας, χρόνου μίσθωσης και εκπαίδευσης, συνεπώς θα οδηγεί σε

μεγαλύτερους μισθούς, κατά μέσο όρο (βλ. επίσης Macunovich 1996a).

Η αναγκαιότητα μεταχείρησης όλων των μεταβλητών του υποδείγματος VAR

ως ενδογενείς δυνητικά είναι εμφανής και στην περίπτωση του σχετικού μεγέθους

κλάσης. Πιο συγκεκριμένα, η αντίδραση του σχετικού μεγέθους κλάσης σε

μεταβολές στην εκπαίδευση, η οποία παρεμβάλλεται στην έμμεση αιτιότητα από

τη γονιμότητα στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, υποδηλώνει την δυνητική

ενδογένεια του σχετικού μεγέθους κλάσης, η οποία πιθανώς σχετίζεται με το

φαινόμενο της μετανάστευσης (Korenman & Neumark 2000, Macunovich 1999).

ΟιMcNown& Rajbhandary (2003) συνδέουν επίσης τις μεταβολές στις οικονομικές

συνθήκες ή στις συνθήκες στην αγορά εργασίας και τις επιδράσεις τους στην

διεθνή μετανάστευση των νέων ατόμων (ενηλίκων) με την πιθανή ενδογένεια

στο σχετικό μέγεθος κλάσης, με την τελευταία μεταβλητή να καθορίζεται μαζί

με τις υπόλοιπες μεταβλητές του συστήματος.

Σαν αποτέλεσμα, παρ'όλο που το σχετικό μέγεθος κλάσης καθορίζεται σημαντικά

από τις γεννήσεις ενός μεγάλου αριθμού προγενέστερων ετών, μπορεί επίσης

να επηρεάζεται και από τη διεθνή μετανάστευση των νέων ατόμων, η οποία

με τη σειρά της επηρεάζεται από τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες. Στα

δικά μας αποτελέσματα, η πιθανή επίδραση της μετανάστευσης στο σχετικό

μέγεθος κλάσης πραγματοποιείται μέσω της εκπαίδευσης των γυναικών, η οποία

εσωκλείει τις επιδράσεις των μισθών των γυναικών, της συμμετοχής στην αγορά

εργασίας και της γονιμότητας.

Το χαρακτηριστικό της έμμεσα μεταφερούμενης προβλεπτικής πληροφόρησης

παρατηρείται επίσης ανάμεσα και στις υπόλοιπες μεταβλητές του συστήματος,

καθώς η συμμετοχή στην αγορά εργασίας επιδρά έμμεσα στην εκπαίδευση μέσω

των μισθών των γυναικών. Η εκπαίδευση παρουσιάζει μια κυκλική αντίδραση,

με βάση τις εκτιμημένες συναρτήσεις απόκρισης. Το Γράφημα 3d δείχνει ότι η

εκπαίδευση αντιδρά αρνητικά (και ανελαστικά) στις καινοτομίες της συμμετοχής

στην αγορά εργασίας μέχρι τον ορίζοντα 3, ενώ η αντίδραση μετατρέπεται

σε θετική και ελαστική στους υπόλοιπους στατιστικά σημαντικούς ορίζοντες.

Έτσι, ενώ βραχυχρόνια η είσοδος στην αγορά εργασίας μπορεί να περιορίσει

το μορφωτικό επίπεδο, παρ'ολα αυτά παρατηρούνται μακροχρόνια κέρδη στην

εκπαίδευση από αυτή την είσοδο.
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Όσον αφορά στην υπόθεση του σχετικού εισοδήματος, οι έλεγχοι αιτιότητας
σε πολλαπλούς ορίζοντες προσφέρουν σημαντική υποστήριξη. Το σχετικό μέγεθος

κλάσης βοηθά στην πρόβλεψη της γονιμότητας σε ορίζοντες  = 5     10

Αυτό το προβλεπτικό περιεχόμενο προκύπτει έμμεσα μέσω της επίδρασης του

σχετικού μεγέθους κλάσης στην εκπαίδευση. Το Γράφημα 3f δείχνει ότι οι

καινοτομίες στο σχετικό μέγεθος κλάσης (070% αύξηση) παράγουν μια αντίθετη

απόκριση στη γονιμότητα στους ορίζοντες  = 5     10 Η επίδραση αυτή

είναι ιδιαίτερα ελαστική στους ορίζοντες  = 1     7 και μειώνεται στους πιο

μακρυνούς ορίζοντες. Το σχετικό μέγεθος κλάσης επιδρά επίσης έμμεσα στη

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας σε ορίζοντες  = 5     10 Η

εκτιμημένη απόκριση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας στις καινοτομίες

του σχετικού μεγέθους κλάσης (Γράφημα 3e) είναι σε συμφωνία με την θεωρία

του Easterlin, υποδηλώνοντας ότι αυξήσεις στο σχετικό μέγεθος κλάσης θα

συνεπάγονταν δυσμενείς οικονομικές δυνατότητες σε σχέση με τις φιλοδοξίες

της κλάσης των νεαρών ανδρών, ωθώντας τις γυναίκες στο να αυξήσουν τη

συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Οι αποκρίσεις της συμμετοχής στην

αγορά εργασίας είναι θετικές και ανελαστικές στους ορίζοντες 5 έως 10, με

την μέγιστη απόκριση της τάξεως του 032% να εμφανίζεται 7 χρόνια μετά το

παρατηρούμενο σοκ της τάξεως του 070% στο σχετικό μεγεθος κλάσης.

Η διάμεση ηλικία πρώτου γάμου επιφέρει σποραδικά μακροχρόνια αποτελέ-

σματα στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας στους ορίζοντες  =

7 8, στην εκπαίδευση στους ορίζοντες  = 5 6 και στο σχετικό μέγεθος κλάσης

στους ορίζοντες  = 9 10 Αυτές οι μακροχρόνιες απορρίψεις της μηδενικής

υπόθεσης της μη-αιτιότητας υποδηλώνουν δυνητικές έμμεσες επιδράσεις μέσω

αυτής της μεταβλητής, οι οποίες ωστόσο είναι δύσκολο να έρθουν στην επιφάνεια.

Περνάμε τώρα στον Πίνακα 8 και το Γράφημα 4, τα οποία παρουσιάζουν τα

αποτελέσματα αιτιότητας και επιλεγμένες συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες

διαταραχές για την ομάδα Β, δηλαδή για τις γυναίκες ηλικίας 25-34. Σε γενικές

γραμμές, οι δομές αιτιότητας δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτές της ομάδας

Α (γυναίκες ηλικίας 16 και άνω), υπό την έννοια ότι τα βασικότερα στατιστικά

σημαντικά αποτελέσματα αιτιότητας παραμένουν αμετάβλητα για τα ίδια ζεύγη

μεταβλητών. Ωστόσο, οι αξιοπρόσεχτες διαφορές είναι (α) ότι ορισμένες επιδράσεις

αιτιότητας λαβάνουν χώρα είτε νωρίτερα είτε με καθυστέρηση σε σχέση με αυτές
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της ομάδας Α και (β) ο ρυθμός μισθών των γυναικών ηλικίας 25-34 επηρεάζει

σημαντικά τόσο τη γονιμότητα όσο και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, σε

αντίθεση με τα αποτελέσματα της ομάδας Α (βλ. Πίνακα 9).
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Γράφημα 4. Επιλεγμένες συναρτήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές, ομάδα

Β.

[Πίνακας 8]

[Πίνακας 9]

Πιο συγκεκριμένα, και γι'αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκουμε αμφίδρομη

αιτιότητα ανάμεσα στη γονιμότητα και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας. Η επίδραση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας

επέρχεται εξίσου μέσω της επίδρασή της στην εκπαίδευση σε ορίζοντα 1. Ωστόσο,



Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 98

η επίδραση της γονιμότητας στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας δεν μπορεί

να χαρακτηριστεί με βεβαιότητα ως άμεση ή έμμεση. Σε κάθε περίπτωση, οι

επιδράσεις της γονιμότητας και εδώ προηγούνται των επιδράσεων της συμμετοχής

στην αγορά εργασίας, ενώ λαμβάνουν χώρα σε μικρότερους ορίζοντες. Το

Γράφημα 4b δείχνει ότι μια αύξηση κατά 193% στη γονιμότητα οδηγεί σε

ποσοστιαία μείωση κατά 075, 101, 083 και 067% στη συμμετοχή των γυναικών

στην αγορά εργασίας στους στατιστικά σημαντικούς ορίζοντες  = 2    5

Οι επιδράσεις αυτές είναι σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με τις επιδράσεις στην

ομάδα Α, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρότερη μείωση στην είσοδο στην αγορά

εργασίας των γυναικών ηλικίας 25-34.

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να βοηθά στην πρόβλεψη

της γονιμότητας σε μεταγενέστερους ορίζοντες, αν και με κάποια καθυστέρηση

(στους ορίζοντες  = 6 7 και  = 8 9 σε σχέση με τους ορίζοντες  = 4    10

της ομάδας Α). Οι εκτιμημένες αποκρίσεις της γονιμότητας στις καινοτομίες

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας είναι και σε αυτή την περίπτωση αρκετά

ελαστικές, ωστόσο είναι μειωμένες κατά 36% κατά μέσο όρο συγκριτικά με τις

αποκρίσεις της ομάδας Α σε παρόμοιους ορίζοντες. Το Γράφημα 4a δείχνει

ότι μια αύξηση κατά 094% στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας μειώνει τη

γονιμότητα, με μια μέγιστη απόκριση γύρω στο −199% 6 χρόνια μετά την

πραγματοποίηση του σοκ.

Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή στην αγορά

εργασίας είναι εμπροσθοβαρής (forward looking) και εμπεριέχει προβλεπτική

δύναμη για τη γονιμότητα στη μακροχρόνια περίοδο, ενώ οι αποφάσεις γονιμότητας

έχουν πιο άμεση επίδραση στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, τόσο η γονιμότητα όσο και η συμμετοχή στην αγορά εργασίας

εξακολουθούν και αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού του μορφω-

τικού επιπέδου. Οι συναρτήσεις απόκρισης δείχνουν ότι οι καινοτομίες στη

γονιμότητα και τη συμμετοχή παράγουν ισχυρές αρνητικές και θετικές επιδράσεις

στην εκπαίδευση, αντίστοιχα.

Η υπόθεση του σχετικού εισοδήματος του Easterlin εξακολουθεί και έχει ισχύ
και στην ομάδα Β, παράγοντας νωρίτερες και ισχυρότερες επιδράσεις αιτιότητας

του σχετικού μεγέθους κλάσης στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τη

γονιμότητα. Τα Γραφήματα 4 e,f υποδεικνύουν θετικές και αρνητικές επιδράσεις
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των καινοτομιών του σχετικού μεγέθους κλάσης πάνω στην προσφορά εργασίας

των γυναικών και τη γονιμότητα, αντίστοιχα.

Επικεντρώνοντας στην κυριότερη διαφορά σε σχέση με τα αποτελέσματα

της ομάδας Α, ο ρυθμός μισθών των γυναικών 25-34 εμφανίζεται να επιφέρει

σημαντικά αποτελέσματα αιτιότητας στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας και τη γονιμότητα, υποδηλώνοντας ότι οι αυξήσεις στους μισθούς των

γυναικών μιας από τις πιο ενεργές ομάδες της αγοράς εργασίας ενθαρρύνουν τις

τελευταίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και να αναβάλλουν την τεκνοποιία.

Πιο συγκεκριμένα, η γονιμότητα δεν φαίνεται να αντιδρά στους ρυθμούς μισθών

των γυναικών (δηλ. τις δυνατότητες κέρδους/μισθών) στο συναθροιστικό γκρουπ

ηλικίας 16 και άνω. Αντιθέτως, οι μεταβολές στις οικονομικές συνθήκες, οι

οποίες αντανακλώνται στους μεγαλύτερους (μικρότερους) μισθούς των γυναικών

ηλικίας 25-34 παρέχουν ισχυρότερα κίνητρα στις γυναίκες αυτής της ομάδας

ώστε να αναβάλλουν (επιταχύνουν) την τεκνοποιία.

Αυτή η διαφορά στην σημαντικότητα των επιδράσεων των μισθών ανάμεσα

στις ομάδες Α και Β δείχνει ότι οι μεταβολές στους μισθούς δύνανται να

επηρεάσουν τόσο το επίπεδο (level) όσο και τη χρονική στιγμή πραγματοποίησης

των γεννήσεων. Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρείται και στονMcNown (2003),

ο οποίος εξετάζει τη σχέση ανάμεσα σε ειδικές ηλικιακές ομάδες γονιμότητας, τη

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και άλλες μεταβλητές σχετιζόμενες

με τις οικονομικές θεωρίες της γονιμότητας στις Η.Π.Α., στα πλαίσια ενός

υποδείγματος διόρθωσης σφάλματος. Λαμβάνει υπ'όψιν τις κατηγορίες ηλικιών

20-24 και 25-34 και βρίσκει μεγαλύτερη απόκριση της γονιμότητας σε μεταβολές

των μισθών για το νεαρότερο ηλικιακό γκρουπ, συμπεραίνοντας ότι μεταβολές

στις οικονομικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τόσο το επίπεδο όσο και το

χρόνο (χρονική στιγμή) των αποκρίσεων της γονιμότητας.

Η επίδραση του ρυθμού των μισθών στη γονιμότητα είναι άμεση, ενώ η

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας επηρεάζεται έμμεσα μέσω της

γονιμότητας. Οι συναρήσεις απόκρισης σε αιφνίδιες διαταραχές στα Γραφήματα

4 c,d αποκαλύπτουν θετικές και αρνητικές επιδράσεις στη συμμετοχή των γυναικών

στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα αντίστοιχα, στους σημαντικούς χρονικούς

ορίζοντες αιτιότητας. Σε ένα σοκ στον ρυθμό μισθών της τάξεως του 318%

παρατηρούμε μία αύξηση 092% κατά μέσο όρο στην προσφορά εργασίας και
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μια μείωση 196% κατά μέσο όρο στη γονιμότητα.

Σύγκριση με τη διμεταβλητή προσέγγιση

Για λόγους συγκρισιμότητας, στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα

αιτιότητας που θα παρατηρούσαμε ανάμεσα στη γονιμότητα και τη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας ένα είχαμε βασιστεί είτε στην αιτιότητα κατά

Granger στα πλαίσια μιας προσέγγισης συνολοκλήρωσης είτε στην προσέγγιση

των Toda& Yamamoto (1995), η οποία χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο μέρος της

εμπειρικής βιβλιογραφίας για τον έλεγχο αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές

ενδιαφέροντος ενός υποδείγματοςVAR εκφρασμένο στα επίπεδα των μεταβλητών.

Όσον αφορά στην προσέγγιση των Toda & Yamamoto (1995), εκτιμάμε ένα

υπόδειγμα VAR εκφρασμένο στα επίπεδα των μεταβλητών, αφού προηγουμένως

έχουμε προσθέσει μία επιπλέον υστέρηση στο υπόδειγμα, μιας και οι δύο μεταβλη-

τές είναι ολοκληρωμένες α' τάξης, I(1). Στην συνέχεια εφαρμόζουμε τον έλεγχο

αιτιότητας κατά Granger, περιορίζοντας τον κατάλληλο αριθμό υστερήσεων σε

κάθε εξίσωση του συστήματος. Τα αποτελέσματα προτείνουν αιτιότητα προς

μία κατεύθυνση από τη γονιμότητα προς τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας

και για τις δύο ηλικιακές ομάδες.

Επομένως, η μεθοδολογία των Dufour, Pelletier and Renault (2006) φανερώνει

αιτιότητα και προς την αντίθετη κατεύθυνση (feedback), δηλαδή από τη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας προς τη γονιμότητα, και για τις δύο ηλικιακές

ομάδες. Μάλιστα, αυτό το αποτέλεσμα αιτιότητας χαρακτηρίζεται ως έμμεσο,

καθώς μεταφέρεται μέσω των βοηθητικών μεταβλητών του υποδείγματος. Παρά-

λληλα, οι έλεγχοι αιτιότητας σε συγκεκριμένους ορίζοντες παρέχουν περισσότερα

στοιχεία σχετικά με το χρονικό προφίλ της αιτιότητας. Πιο συγκεκριμένα, τα

ευρήματά μας από τη μεθοδολογία των Dufour, Pelletier and Renault (2006)

υπέδειξαν ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας βοηθά στην

πρόβλεψη της γονιμότητας, αλλά σε μεταγενέστερους ορίζοντες. Συνεπώς, το

αποτέλεσμα της μη-αιτιότητας από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας προς

τη γονιμότητα στο διμεταβλητό υπόδειγμα ίσως αντανακλά την αδυναμία των

διμεταβλητών υποδειγμάτων στο να ανασύρουν σχέσεις αιτιότητας περισσότερους

από έναν ορίζοντα μπροστά.

Όσον αφορά στην προσέγγιση συνολοκλήρωσης, η μέθοδος Johansen (1991,
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1995) προτείνει την παρουσία σχέσης συνολοκλήρωσης ανάμεσα στη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα και για τις δύο ηλικιακές

ομάδες. Σαν αποτέλεσμα, εκτιμάμε ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος για

κάθε ομάδα,

∆ = + 0−1 +
P

=1

Γ∆− + 

όπου  είναι ένα διάνυσμα διαστάσεων 2×1 το οποίο περιλαμβάνει τις μεταβλητές
της γονιμότητας και της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, 

είναι το διάνυσμα προσαρμογής των παραμέτρων διαστάσεων 2× 1  είναι το

διάνυσμα συνολοκλήρωσης διαστάσεων 2×1 Γ είναι 2×2 μήτρες συντελεστών,
ενώ υστερήσεις τάξεως  = 2 και  = 1 ήταν αρκετές έτσι ώστε να εξαλείψουμε

την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων στις ομάδες Α και Β, αντίστοιχα. Υπό την

παρουσία συνολοκλήρωσης, η μη-αιτιότητα κατά Granger επιβάλλεται μέσω

μηδενικών περιορισμών σε κατάλληλα στοιχεία των  και Γ  = 1  .

Το πρώτο πάνελ του Πίνακα 10 παρουσιάζει τα εκτιμημένα διανύσματα

των παραμέτρων και τα αντίστοιχα ασυμπτωτικά τυπικά τους σφάλματα. Το

δεύτερο πάνελ παρουσιάζει βραχυχρόνιους ελέγχους αιτιότητας κατά Granger

βάσει ελέγχων από-κοινού σημαντικότητας των κατάλληλων στοιχείων των μητρών

Γ  = 1  .

[Πίνακας 10]

Τα αποτελέσματα του πρώτου πάνελ είναι κοινά και για τις δύο ομάδες

στο ότι (α) η εξίσωση συνολοκλήρωσης υποδηλώνει ότι η συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας σχετίζεται αρνητικά με τη γονιμότητα, συνεπώς

μεγαλύτερος ρυθμός γονιμότητας σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα συμμετοχής

στην αγορά εργασίας, και (β) ο συντελεστής προσαρμογής της γονιμότητας

είναι στατιστικά μη σημαντικός, γεγονός που υποδεικνύει ότι η γονιμότητα

δεν αντιδρά στην ανισορροπία στη σχέση συνολοκλήρωσης ή ισοδύναμα η

γονιμότητα παραμένει ανεπηρέαστη στη μακροχρόνια περίοδο από τη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας. Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας αντιδρά στην ανισορροπία και στις δύο ηλικιακές

ομάδες. Παράλληλα, το δεύτερο πάνελ μας δείχνει ότι η συμμετοχή στην αγορά
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εργασίας επιδρά (βραχυχρόνια) στη γονιμότητα στην ομάδα Α, ενώ η αντίθετη

σχέση προκύπτει για την ομάδα Β.

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά που προκύπουν από τη μεθοδολογία

των Dufour, Pelletier and Renault (2006) αποκαλύπτει ότι (α) ένας μεγάλος

αριθμός έμμεσων επιδράσεων αιτιότητας παραμένει κρυμμένος, (β) η προβλεπτική

πληροφόρηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στη γονιμότητα

δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής και (γ) η αιτιότητα σε συγκεκριμένους ορίζοντες δεν

μπορεί να προσδιοριστεί. Συμπερασματικά, οι έλεγχοι αιτιότητας των Dufour,

Pelletier and Renault (2006) βοηθούν στο να παρέχεται πρόσθετη πληροφόρηση

τόσο για την άμεση ή έμμεση φύση των επιδράσεων αιτιότητας ανάμεσα στις

μεταβλητές του συστήματος όσο και για το χρονικό προφίλ των επιδράσεων

αιτιότητας, δηλαδή για το πότε λαμβάνει χώρα η αιτιότητα. Η πληροφόρηση

αυτή θα παρέμενε κρυμμένη εάν εξετάζαμε την αιτιότητα σε ένα διμεταβλητό

πλαίσιο.

1.5.2 Κατανάλωση Ενέργειας και Πραγματικό ΑΕΠ στις

χώρες G-7: έλεγχος αιτιότητας σε πολλαπλούς

ορίζοντες υπό την παρουσία του αποθέματος

κεφαλαίου.38

Εισαγωγή

Η δυνητική σχέση αιτιότητας ανάμεσα στην καταναλώση ενέργειας και την

οικονομική ανάπτυξη, καθώς και οι επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται

εφόσον προκύπτει μια τέτοια σχέση, βρίσκονται κάτω από θεωρητική και εμπειρική

μελέτη τουλάχιστον από τα πρώτα πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970.

Οι Kraft & Kraft (1978) είναι οι πρώτοι συγγραφείς που εξέτασαν τη σχέση

ανάμεσα στο (συνολικό) εισόδημα και την κατανάλωση ενέργειας στις Η.Π.Α.

Από τότε η βιβλιογραφία έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ η συμφωνία του Πρωτοκό-

λλου του Κυότο το 2005 αναθέρμανε το ενδιαφέρον των εφαρμοσμένων ερευνητών,

οδηγώντας σε μεγάλο όγκο εμπειρικών μελετών κατά τη δεκαετία του 2000.

38Η παρούσα μελέτη έχει γίνει αποδεκτή προς δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό
περιοδικό Energy Economics από τους Salamaliki PK & Venetis IA (2013).
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Ειδικότερα, το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο κατά πόσο οι πολιτικές

διατήρησης ενέργειας (energy conservation policies), δηλαδή οι επιβαλλόμενοι

περιορισμοί στην χρήση της ενέργειας, μπορούν να υλοποιηθούν στις ανεπτυγμένες

ή τις αναπτυσσόμενες χώρες δίχως να επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα στην

οικονομική ανάπτυξη.

Οι Payne (2010) και Ozturk (2010) παρέχουν εκτενείς επισκοπήσεις της

εμπειρικής βιβλιογραφίας η οποία αφορά στην αιτιότητα ανάμεσα στη κατανάλωση

ενέργειας και την οικονομική ανάπτυξη. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες

χρησιμοποιούν την τυπική έννοια της αιτιότητας κατάGranger ώστε να εξετάσουν

την σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές, επιχειρώντας να απαντήσουν στο

ερώτημα του κατά πόσο οι μεταβλητές αυτές είναι χρήσιμες στο να προβλέπουν

η μία την άλλη ή εάν η καταναλώση ενέργειας προηγείται της οικονομικής

ανάπτυξης ή το αντίθετο. Το πλαίσιο των αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων VAR

του Sims (1972, 1980) και οι αντίστοιχοι έλεγχοι αιτιότητας (VAR-based) έχουν

αποτελέσει την κυρίαρχη μέθοδο ελέγχου αιτιότητας ανάμεσα στις δύο μεταβλητές

στις περισσότερες εμπειρικές εφαρμογές.

Ο ρόλος της ενέργειας στην απόδοση (performance) της οικονομίας χαρακτη-

ρίζεται ως αντιφατικός στη σχετική βιβλιογραφία. Από τη μια μεριά, η τυπική

νεοκλασική θεωρία οικονομικής μεγέθυνσης υποδειγματοποιεί τη διαδικασία

παραγωγής προϊόντων σε σχέση με τους βασικούς συντελεστές παραγωγής (εισρο-

ές), οι οποίοι είναι το κεφάλαιο και η εργασία. Έτσι, το επίπεδο οικονομικής

ανάπτυξης αποδίδεται στο απόθεμα κεφαλαίου (capital stock), την εργασία

και ένα "κατάλοιπο", το οποίο αναφέρεται ως "κατάλοιπο του Solow" και

αντιπροσωπεύει την μη-εξηγημένη οικονομική ανάπτυξη.39 Σαν αποτέλεσμα,

δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της ενέργειας και στο ρόλο αυτής

στην παραγωγική διαδικασία και τον προσδιορισμό του πραγματικού ΑΕΠ (real

GDP), υποδεικνύοντας ουσιαστικά ουδετερότητα (neutrality) της ενέργειας στην

ανάπτυξη.

39Πιο συγκεκριμένα, το κατάλοιπο Solow είναι ένα μέτρο της αύξησης της
παραγωγικότητας (productivity growth). Η αύξηση της παραγωγικότητας αναφέρεται
στην αύξηση του προϊόντος η οποία παρατηρείται όταν οι εισροές της εργασίας και
του κεφαλαίου παραμένουν σταθερές. Ονομάζεται κατάλοιπο γιατί αντιπροσωπεύει
εκείνο το μέρος της οικονομικής ανάπτυξης που δεν ερμηνεύεται από τη συσσώρευση
κεφαλαίου ή την εργασία.
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Από την άλλη μεριά, υπάρχει η οικολογική και βιοφυσική άποψη, η οποία

υποδειγματοποιεί την οικονομική ανάπτυξη από μια θερμοδυναμική σκοπιά (Cleve-

land et al., 1984). Κάτω από αυτή την σκοπιά, η παραγωγή αγαθών συνδέεται

ευθέως με τη χρήση και την διαθεσιμότητα ενέργειας, η οποία πλέον αποτελεί

τον πρωταρχικό συντελεστή παραγωγής. Συνεπώς, η απόδοση της οικονομίας

μιας χώρας εξαρτάται από το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας, ενώ θα επηρεαστεί

από τους περιορισμούς στην ενέργεια. Ο Stern (1993, 2000) υπογραμμίζει

επίσης τον ουσιώδη ρόλο της ενέργειας στην μακροοικονομία των Η.Π.Α, ενώ οι

μελέτες των Hudson & Jorgenson (1974), Griffin & Gregory (1976) και Berndt

& Wood (1979) είναι από τις πρώτες που επιχείρησαν να συμπεριλάβουν την

ενέργεια μαζί με το κεφάλαιο και την εργασία στα υποδείγματα της διαδικασίας

παραγωγής.

Ο Beaundreau (1995, 2005) επισημαίνει την μηχανική προσέγγιση (engi-

neering approach) της διαδικασίας παραγωγής, η οποία θεωρεί αδύνατη την

παραγωγή αγαθών ή την μεγέθυνση κάτω από την απουσία της ενέργειας, ενώ

ο Pokrovski (2003), βασιζόμενος στην παρατηρούμενη υποκατάσταση ανάμεσα

στην ενέργεια και την εργασία στις τεχνολογικές διαδικασίες, υποστηρίζει ότι

έφοσον ο ωθούμενος από ενέργεια (energy-driven) εξοπλισμός χρησιμοποιείται

αντί της χειρωνακτικής εργασίας και αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας παραγω-

γικής εισροής, τότε η παραγωγή προϊόντων μπορεί να προσδιοριστεί από τρεις

εισροές, δηλαδή την ενέργεια, το απόθεμα κεφαλαίου και την εργασία, με την

ενέργεια να θεωρείται ως ένας παραγωγικός συντελεστής ο οποίος δημιουργεί

αξία (value creating).

Παρά τον μεγάλο αριθμό μελετών στο πεδίο της κατανάλωσης ενέργειας-

πραγματικό ΑΕΠ, η εμπειρική ανάλυση δεν έχει φτάσει σε συμφωνία σε ότι

αφορά στο ρόλο της ενέργειας στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης.40 Συνεπώς,

δεν υπάρχει σύμφωνη διαμορφωμένη άποψη για τη σχέση αιτιότητας ανάμεσα

στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ, τόσο για τις Η.Π.Α όσο

και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα αντιφατικά αποτελέσματα ανάμεσα σε

40Πολλές εμπειρικές μελέτες διατυπώνουν 4 υποθέσεις ώστε να ερμηνεύσουν την
κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό
ΑΕΠ. Οι υποθέσεις αυτές ονομάζονται ως growth, conservation, feedback και neutrality
hypothesis. Για περαιτέρω συζήτηση πάνω στις υποθέσεις αυτές, βλ. Squalli (2007),
Payne (2010) και Ozturk (2010).
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διαφορετικές χώρες δεν είναι μη αναμενόμενα, δεδομένου ότι διαφορετικές

χώρες έχουν διαφορετικά πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης και πηγές ενέργειας,

αντιμετωπίζουν δομικές ή θεσμικές διαφορές ή διαφορές σε επίπεδο πολιτικών,

ενώ παρουσιάζουν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, επομένως ο ρόλος της ενέργειας

δεν μπορεί να είναι ταυτόσημος στις χώρες (Masih & Masih 1997, Yuan et al.

2008). Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρατηρούνται διαφορές

σε αποτελέσματα που αφορούν στις ίδιες χώρες και δειγματικές περιόδους ή

παρεμφερή σύνολα δεδομένων. Κυριότεροι λόγοι γι'αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται

να είναι η υιοθέτηση διαφορετικών οικονομετρικών μεθόδων/μεθόδων ελέγχου

αιτιότητας ή διαφοροποιήσεις στους ορισμούς των υπό εξέταση μεταβλητών.

Ένα βασικό ζήτημα σχετίζεται με τον αριθμό των μεταβλητών που περιλαμβά-

νονται στο πλαίσιο ανάλυσης της αιτιότητας. Οι περισσότερες μελέτες έχουν

βασιστεί στη χρήση υποδειγμάτων δύο μεταβλητών προκειμένου να εξετάσουν

την αιτιότητα ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ.

Όμως, όπως είδαμε εκτενώς στις προηγούμενες ενότητες, τα διμεταβλητά υποδεί-

γματα είναι στενά συνδεδεμένα με το πρόβλημα των "παραλειπόμενων" μεταβλητών,

το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα για την παρουσία

(απουσία) και την κατεύθυνση αιτιότητας, ενώ παράλληλα δύνανται να παρέχουν

πληροφόρηση μόνο για την αιτιότητα ενός βήματος (one-step ahead) και όχι για

την αιτιότητα σε μεταγενέστερους ορίζοντες ή την έμμεση αιτιότητα μέσω της

παρουσίας πρόσθετων μεταβλητών.

Ο Stern (1993, 2000) υπογραμμίζει την πιθανή παρουσία σχέσεων υποκατά-

στασης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ της ενέργειας και των υπόλοιπων συντε-

λεστών παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία), οι οποίες πιθανότατα παραμένουν κρυ-

μμένες σε ένα διμεταβλητό πλαίσιο, οδηγώντας ουσιαστικά στο συμπέρασμα

απουσίας αιτιότητας από την κατανάλωση ενέργειας στο πραγματικό ΑΕΠ.

Η υιοθέτηση ωστόσο μιας πολυμεταβλητής προσέγγισης θα βοηθούσε στην

ανάδειξη αυτών των σχέσεων και πιθανώς στην παρατήρηση αιτιότητας από

την κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ. Βασιζόμενοι σε αυτό

το γεγονός, καθώς και στο πλαίσιο της συνάρτησης παραγωγής που είδαμε

παραπάνω, πολλοί ερευνητές υιοθετούν υποδείγματα τριών μεταβλητών ή πολυμε-

ταβλητά υποδείγματα, εισάγοντας το κεφάλαιο και/ή την εργασία όταν ελέγχουν

την αιτιότητα ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ.
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Παρ'όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλες οι υπάρχουσες

μελέτες στη σχετική βιβλιογραφία χρησιμοποιούν μεθόδους οι οποίες ελέγχουν

αποκλειστικά για την παρουσία άμεσης αιτιότητας ανάμεσα στη κατανάλωση

ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ. Συνεπώς, ενώ πιθανότατα λύνουν το πρόβλημα

των παραλειπόμενων μεταβλητών με την είσοδο πρόσθετων, σχετικών μεταβλητών

στο υπόδειγμα, ωστόσο αδυνατούν να "συλλάβουν" όλες εκείνες τις διόδους

αιτιότητας (causal links), οι οποίες μπορούν να προκύψουν σε μεταγενέστερους

ορίζοντες. Σε αυτή την περίπτωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η γενικευμένη έννοια

της αιτιότητας, η οποία ενσωματώνει τόσο την άμεση όσο και την έμμεση

αιτιότητα κατά Granger, και η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τη θεώρηση όλων

των πιθανών συνδυασμών, μέσω του χαρακτηρισμού της (μη)αιτιότητας σε

όλους τους χρονικούς ορίζοντες.

Στην παρούσα ενότητα εφαρμόζουμε τις μεθοδολογίες των Dufour, Pelletier

& Renault (2006) και του Hill (2007), ώστε να επανεξετάσουμε την αιτιότητα

ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ υπό την παρουσία

πρόσθετων, βοηθητικών μεταβλητών στις χώρες G-7. Ειδικότερα, υιοθετούμε

ένα πλαίσιο συναθροιστικής συνάρτησης παραγωγής, με την παρουσία του κεφα-

λαίου και της εργασίας, σαν αυτό των Ghali & El-Sakka (2004), Sari & Soytas

(2007), Lee et al. (2008), Yuan et al. (2008) Lee & Chien (2010). Επιπλέον,

ακολουθώντας τις μελέτες των Lee et al. (2008) και Lee & Chien (2010)

θεωρούμε τις μεταβλητές σε κατά κεφαλήν μορφή (per capita), διαιρώντας με
την εργασία. Επομένως, στην ανάλυσή μας, υιοθετούμε ένα υπόδειγμα τριών

μεταβλητών αποτελούμενο από την κατανάλωση ενέργειας, το πραγματικό ΑΕΠ

και το απόθεμα κεφαλαίου (capital stock), με όλες τις μεταβλητές εκφρασμένες

σε μονάδες κατα κεφαλήν.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε μας επιτρέπουν και σε αυτή την περίπτωση να

μελετήσουμε τη δυναμική αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας,

το πραγματικό ΑΕΠ και το απόθεμα κεφαλαίου, καθώς και να παρέχουμε πρόσθετη

πληροφόρηση τόσο για το χρονικό προφίλ των αποτελεσμάτων αιτιότητας όσο

και την άμεση ή έμμεση φύση των αποτελεσμάτων αιτιότητας. Η μέθοδος

του Hill (2007) ειδικότερα θα μπορέσει να μας πληροφορήσει με σαφήνεια

για την παρουσία αλυσίδων αιτιότητας ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας

και το πραγματικό ΑΕΠ, μέσω του αποθέματος κεφαλαίου. Εναλλακτικά, θα
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μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο οι παρελθοντικές μεταβολές στη κατανάλωση

ενέργειας και το απόθεμα κεφαλαίου βοηθούν στην πρόβλεψη του πραγματικού

ΑΕΠ και το αντίθετο, καθώς και εάν η προβλεπτική πληροφόρηση ανάμεσα

στις δύο κύριες μεταβλητές μεταφέρεται μέσω της βοηθητικής μεταβλητής.

Πρόσθετη πληροφόρηση για τη διάρκεια της αιτιότητας, και της βραχυχρόνιας

ή μακροχρόνιας φύσης της αιτιότητας, θα μπορέσει επίσης να αναδειχθεί.

Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας

Οι πρόσφατες μελέτες υιοθετούν είτε ένα πλαίσιο τριών μεταβλητών είτε ένα

πολυμεταβλητό πλαίσιο για να εξετάσουν την αιτιότητα ανάμεσα στη κατανάλωση

ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την αδυναμία

των διμεταβλητών υποδειγμάτων που έχουν υιοθετηθεί κατά κόρον στις προγενέ-

στερες μελέτες. Θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι και η διμεταβλητή προσέγγιση

είναι ουσιαστική και έχει τη δική της αξία, ωστόσο είναι περισσότερο πιθανό να

"πάσχει" από το πρόβλημα των παραλειπόμενων μεταβλητών, το οποίο μπορεί

να "κρύψει" πληροφόρηση σχετική με τις αλυσίδες αιτιότητας ανάμεσα στις

μεταβλητές του υπό εξέταση συστήματος. Οι περισσότερες από αυτές τις

μελέτες λαμβάνουν υπόψη ένα πλαίσιο συναθροιστικής συνάρτησης παραγωγής,

υποθέτοντας ότι ο ρόλος της ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις παραγωγικές

δραστηριότητες, ενώ παράλληλα λαμβάνουν υπ'όψιν τα αποτελέσματα υποκατά-

στασης ανάμεσα στην ενέργεια και τις υπόλοιπες εισροές, όπως το κεφάλαιο

και η εργασία. Φυσικά, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, όλες οι εφαρμοσμένες

μέθοδοι ελέγχουν αποκλειστικά για την παρουσία άμεσης αιτιότητας ανάμεσα

στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ.

Πιο συγκεκριμένα, όταν εντοπίζεται αιτιότητα, τότε πρόκειται για αιτιότητα

έναν χρονικό ορίζοντα μπροστά (one-step ahead), η παρουσία της οποίας συνεπά-

γεται και αιτιότητα  χρονικούς ορίζοντες μπροστά (-steps ahead) ανάμεσα

στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ. Από την άλλη μεριά, η

μη-αιτιότητα έναν χρονικό ορίζοντα μπροστά συνεπάγεται την απουσία άμεσης

(direct) αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές ενδιαφέροντος. Ωστόσο, σε ένα

πολυμεταβλητό πλαίσιο ανάλυσης, η απουσία αιτιότητας ανάμεσα στις δύο

μεταβλητές έναν χρονικό ορίζοντα μπροστά δεν συνεπάγεται αναγκαστικά και
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την απουσία αιτιότητας σε μεταγενέστερους ορίζοντες. Συνεπώς, η απουσία

αιτιότητας σε ορίζοντα  = 1 δεν μπορεί να είναι συμπερασματική. Σαν

αποτέλεσμα, ενώ οι πρόσφατες μελέτες συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες, σχετικές

μεταβλητές όπως το κεφάλαιο και η εργασία στο υπόδειγμα, ωστόσο δεν λαμβάνουν

υπ'όψιν όλες τις συνδέσεις αιτιότητας (έμμεση αιτιότητα), οι οποίες προκύπτουν

σε μεταγενέστερους ορίζοντες. Οι μελέτες αυτές και τα αντίστοιχα εμπειρικά

αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα Α1 της Ενότητας 1.B.

Ο Stern (1993) χρησιμοποιεί ένα υπόδειγμα VAR τεσσάρων μεταβλητών με

την προσθήκη του κεφαλαίου και της εργασίας, ώστε να εξετάσει την αιτιότητα

ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ στις Η.Π.Α κατά

την περίοδο 1947-1990. Εκτός από το μέτρο της συνολικής χρήσης ενέργειας

(total energy use), χρησιμοποιεί και έναν δείκτη ενέργειας "προσαρμοσμένο

κατά την ποιότητα" (quality-adjusted index),41 και βρίσκει αιτιότητα προς μία

κατεύθυνση από την κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ μόνο στην

περίπτωση που χρησιμοποιείται ο προσαρμοσμένος δείκτης. Ο ίδιος συγγραφέας

επεκτείνει την ανάλυσή του για την οικονομία των Η.Π.Α υιοθετώντας ένα

υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (VECM) για την χρονική περίοδο 1948-1994.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν συνολοκλήρωση μεταξύ της ενέργειας και του

προϊόντος, ενώ η αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από την κατανάλωση ενέργειας

(προσαρμοσμένος δείκτης) προς το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί και επιβεβαιώ-

νεται (Stern, 2000).

Βασιζόμενοι στον Stern (1993, 2000), οι Oh & Lee (2004) λαμβάνουν

υπ'όψιν τις ίδιες τέσσερις μεταβλητές για την Κορέα, για την χρονική περίοδο

1970-1999, ενώ επίσης υπολογίζουν έναν προσαρμοσμένο δείκτη μέτρησης ενέ-

ργειας. Υιοθετούν ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος (VECM) και βρίσκουν

αποτελέσματα αιτιότητας προς μία κατεύθυνση από την κατανάλωση ενέργειας

προς το πραγματικό ΑΕΠ. Οι Ghali& El-Sakka (2004) βασίζονται στην ανάλυση

συνολοκλήρωσης και υιοθετούν επίσης ένα υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος

(VECM), ώστε να εξετάσουν την αιτιότητα για την περίοδο 1961-1997 για τον

Καναδά. Τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν αμφίδρομη αιτιότητα (feedback)

41Σταθμίζει τους ατομικούς τύπους ενέργειας βάσει της "ποιότητάς" τους (δηλ. της
ευκολίας μετατροπής τους σε άλλες μορφές ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εξαγωγή του δείκτη μπορεί ο αναγνώστης να αναζητήσει στον Stern
(1993).
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ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Οι Soytas & Sari (2006) εφαρμόζουν την ίδια

μέθοδο για να μελετήσουν την παρουσία και την κατεύθυνση της αιτιότητας

στις χώρες G-7 για τη χρονική περίοδο 1960-2004. Τα αποτελέσματά τους

υποδηλώνουν αμφίδρομη αιτιότητα για τις χώρες του Καναδά, της Ιταλίας,

της Ιαπωνίας και του Η.Β, αιτιότητα από την κατανάλωση ενέργειας προς το

πραγματικό ΑΕΠ για την Γαλλία και τις Η.Π.Α, και αντίστροφη αιτιότητα για

την Γερμανία.

Οι Yuan et al. (2008) βασίζονται επίσης στην ανάλυση συνολοκλήρωσης

και τα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος για την Κίνα για τη χρονική περίοδο

1963-2005. Χρησιμοποιούν τόσο τη συναθροιστική κατανάλωση ενέργειας όσο

και επιμέρους (disaggregated) χρονοσειρές της κατανάλωσης, όπως κατανάλωση

πετρελαίου, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κτλ., και βρίσκουν στοιχεία αιτιό-

τητας από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την κατανάλωση πετρελαίου

προς το πραγματικό ΑΕΠ, ενώ δεν βρίσκουν αιτιότητα από τη συναθροιστική

κατανάλωση προς το πραγματικό ΑΕΠ.

Οι Lee et al. (2008), Narayan & Smyth (2008) και Apergis & Payne (2009)

υιοθετούν την προσέγγιση συνολοκλήρωσης σε ένα πλαίσιο panel (panel coin-

tegration) και ελέγχους αιτιότητας κατά Granger σε ένα πλαίσιο panel, για 22

χώρες του ΟΟΣΑ, τις G-7 και 6 χώρες της Κεντρικής Αμερικής, αντίστοιχα. Η

πρώτη μελέτη καλύπτει την χρονική περίοδο 1960-2001 και παρέχει αποτελέσματα

αμφίδρομης αιτιότητας, ενώ η δεύτερη παρέχει αποτελέσματα αιτιότητας από

την κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ για την περίοδο 1972-

2002, όταν λαμβάνει υπ'όψιν την παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών (struc-

tural breaks) στον έλεγχο συνολοκλήρωσης panel. Οι Apergis & Payne (2009)

βρίσκουν αποτελέσματα αιτιότητας από την κατανάλωση ενέργειας προς το

πραγματικό ΑΕΠ για την περίοδο 1980-2004.

Οι Bowden & Payne (2009) χρησιμοποιούν ετήσια δεδομένα για την περίοδο

1949-2006 για τις Η.Π.Α, ώστε να εξετάσουν την σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση

ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ τόσο στο σύνολο των τομέων όσο και κατά

τομέα (οικιστικός, εμπορικός, βιομηχανικός, τομέας μεταφορών) μέσα σε ένα

πολυμεταβλητό πλαίσιο, εισάγοντας την εργασία και τον σχηματισμό ακαθάριστου

πάγιου κεφαλαίου (gross fixed capital formation), ως ένα μέτρο του κεφαλαίου.

Υιοθετούν τους ελέγχους αιτιότητας στα πλαίσια της μεθοδολογίας των Toda &
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Yamamoto (1995), με τα αποτελέσματα να υποδεικνύουν ότι η σχέση αιτιότητας

δεν είναι ομοιόμορφη στους διάφορους τομείς. Οι έλεγχοι αιτιότητας στα

πλαίσια της μεθοδολογίας των Toda & Yamamoto (1995) συναντώνται επίσης

στους Lee & Chien (2010), οι οποίοι εξετάζουν την αιτιότητα ανάμεσα στη

κατανάλωση ενέργειας, το πραγματικό ΑΕΠ και το απόθεμα κεφαλαίου στις

χώρεςG-7 για τη χρονική περίοδο 1960-2001. Βρίσκουν ανάμεικτα αποτελέσματα,

ενώ αιτιότητα από την κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ βρίσκουν

για τον Καναδά, την Ιταλία και το Η.Β.

Όλες οι προαναφερθείσες μελέτες εξετάζουν την αιτιότητα ανάμεσα στη

κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ με την προσθήκη του κεφαλαίου

και/ή της εργασίας, σε ένα πλαίσιο συναθροιστικής συνάρτησης παραγωγής.

Παρ'όλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουμε την ύπαρξη μελετών οι οποίες επίσης

χρησιμοποιούν πρόσθετες μεταβλητές στην ανάλυσή τους, αλλά μέσω μιας

προσέγγισης ζήτησης (demand-side specification), με την είσοδο των τιμών

της ενέργειας ή της κατανάλωσης (CPI). Αντιπροσωπευτικές μελέτες αυτής της

κατηγορίας θεωρούνται αυτές τωνMasih &Masih (1997), Asafu-Adjaye (2000),

Hondroyiannis et al. (2002), και Belke et al. (2011).

Δεδομένου ότι η δική μας εφαρμοφή εστιάζει στην σχέση αιτιότητας ανάμεσα

στη κατανάλωση ενέργειας, το πραγματικό ΑΕΠ και το απόθεμα κεφαλαίου για

τις χώρες G-7, παρουσιάζουμε στον Πίνακα Α2 εκείνες τις έρευνες που έχουν

επίσης μελετήσει την αιτιότητα στις χώρες G-7, αν και ορισμένες από αυτές

σε ένα διμεταβλητό πλαίσιο ανάλυσης. Οι μελέτες αυτές είναι οι Soytas &

Sari (2003), Soytas & Sari (2006), Lee (2006), Zachariadis (2007) και Lee &

Chien (2010). Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής μας, με αυτά των

παραπάνω μελετών θα μας δώσει ουσιαστικά στοιχεία για τα πλεονεκτήματα που

αποκομίζουμε από τις τεχνικές που εφαρμόζουμε στην εμπειρική μας ανάλυση.

Εμπειρική Ανάλυση

Η θεωρητική δομή του υποδείγματος

Προκειμένου να ερευνήσουμε την αιτιότητα ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας

και το πραγματικό ΑΕΠ, βασίζουμε την ανάλυσή μας στο πλαίσιο της συναθροιστικής

νεοκλασικής συνάρτησης παραγωγής, όπως αυτό διατυπώνεται στους Ghali &
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El-Sakka (2004). Με βάση το πλαίσιο αυτό, η εργασία, το κεφάλαιο και η

ενέργεια θεωρούνται ως ξεχωριστές εισροές:

 = ( )

όπου  είναι το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP),  είναι το

πραγματικό απόθεμα κεφαλαίου,  είναι η εργασία και  είναι η κατανάλωση

ενέργειας.

Ακολουθώντας τους Lee et al. (2008) and Lee& Chien (2010), μετατρέπουμε

όλες τις μεταβλητές σε μορφή κατα κεφαλήν (per capita), διαιρώντας με την

εργασία, συνεπώς το προϊόν, η κατανάλωση ενέργειας και το απόθεμα κεφαλαίου

εκφράζονται σε μονάδες ανά εργαζόμενο. Η χρήση των μεταβλητών σε κατά

κεφαλήν μορφή βοηθά στην αποφυγή συγγραμμικότητας ανάμεσα στο κεφάλαιο

και την εργασία, ρυθμίζει πιθανές επιδράσεις κλίμακας (scale effects) και είναι

λιγότερο ευαίσθητη σε χωρικές διαφορές. Η συνάρτηση παραγωγής σε κατά

κεφαλήν όρους παίρνει την μορφή

 = ( )

όπου  =   =  και  = .

Όλες οι μεταβλητές μετατρέπονται σε φυσικούς λογαρίθμους, οι οποίοι

συμβολίζονται με "μικρά" γράμματα, π.χ.  = ln(). Η μετατροπή αυτή έχει

τόσο το πλεονέκτημα της ερμηνείας των εκτιμητών ως ελαστικότητες, όσο και

τον περιορισμό των σύγχρονα συσχετιζόμενων σφαλμάτων, τα οποία επιφέρουν

μεγαλύτερα σφάλματα πρόβλεψης και μπορούν να επηρεάσουν εν τέλει την

αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων αιτιότητας.

Ορισμός των μεταβλητών και πηγές δεδομένων

Έχουμε στη διάθεσή μας 51 ετήσιες παρατηρήσεις, οι οποίες καλύπτουν την

χρονική περίοδο 1960-2010 για τις χώρες G-7, τις οποίες αποτελούν ο Καναδάς,

η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο (U.K.) και οι Η.Π.Α.

(U.S.). Ωστόσο, για τη Γερμανία το δείγμα περιορίζεται στη χρονική περίοδο

1970-2010 λόγω περιορισμών στη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Τα ετήσια

δεδομένα για το πραγματικό ΑΕΠ, εκφρασμένα σε δισεκατομμύρια (δις) εθνικού
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νομίσματος (σε σταθερές τιμές του 2000), αντλώνται από τη βάση δεδομένων

AMECO. Τα δεδομένα για το πραγματικό ΑΕΠ μετατρέπονται σε δολάρια Η.Π.Α

(σε σταθερές τιμές του 2000), με τη χρήση δεδομένων συναλλαγματικής ισοτιμίας

από τον ΟΟΣΑ (OECD).
Η κατανάλωση ενέργειας μετράται σε κιλοτόνους ισοδύναμου πετρελαίου42

(kilotons of oil equivalent, ktoe) και αντλείται από την βάση δεδομένων World
Development Indicators (WDI). Τα δεδομένα για το καθαρό συνολικό απόθεμα

κεφαλαίου αντλώνται επίσης από την βάση δεδομένων AMECO, και μετατρέπονται
σε δολάρια Η.Π.Α (σε σταθερές τιμές του 2000) με τη χρήση των δεδομένων

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τέλος, τα δεδομένα για την εργασία (απασχόληση)

αντλώνται από την βάση δεδομένων AMECO (Γαλλία), τον ΟΟΣΑ (Καναδάς,
Ιαπωνία, Η.Β. και Η.Π.Α.) και την βάση δεδομένων Total Economy Database
(Καναδάς, Γερμανία, Ιταλία), και μετρούν τον αριθμό των απασχολούμενων

ατόμων (άτομα σε χιλιάδες). Περισσότερες πληροφορίες για τις πηγές των

δεδομένων και την κατασκευή των μεταβλητών μπορεί ο αναγνώστης να βρει

στο Παράρτημα Α2.

Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και αφαίρεση τάσεων (detrending)

Ο βαθμός ολοκλήρωσης (order of integration) και η εξειδίκευση των τάσεων

(trend specification) δύνανται να επηρεάσουν τους ελέγχους καθώς και τα αποτελέ-

σματα αιτιότητας, όταν για παράδειγμα υιοθετείται η προσέγγιση των Toda &

Yamamoto (1995) για την στατιστική επαγωγή αιτιωδών σχέσεων (βλ. π.χ. τις

μελέτες των Lee 2006, Zachariadis 2007, Boyden & Payne 2009 και Lee &

Chien 2010). Οι μεθοδολογίες των Dufour, Pelletier & Renault (2006) και του

Hill (2007) που εφαρμόζουμε στην παρούσα ανάλυση σχετίζονται επίσης με τα

ζητήματα αυτά.

Ένα περαιτέρω ζήτημα σχετίζεται με την πιθανότητα παρουσίας διαρθρωτικών

μεταβολών (structural breaks) στις χρονοσειρές του υπό εξέταση υποδείγματος

VAR. Η παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών και η δυνητική τους επίδραση στον

έλεγχο μοναδιαίας ρίζας, στην εκτίμηση του υποδείγματος VAR, στην πρόβλεψη

ή την αιτιότητα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια (Kil-

42Kilotons of oil equivalent (ktoe): κιλοτόνος ισοδύναμου πετρελαίου. Πρόκειται για
μονάδα μέτρησης της ενέργειας.
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ian & Ohanian 2002, Ng & Vogelsang 2002, Perron 2006). Για παράδειγμα,

οι διαρθρωτικές μεταβολές μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένα συμπεράσματα

σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης στους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας εάν δεν

λαμβάνονται υπ'όψιν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια σε παραπλα-

νητικά αποτελέσματα αιτιότητας ανάμεσα στις χρονοσειρές.

Η εξέταση διαρθρωτικών μεταβολών φαίνεται να είναι απαραίτητη και ουσιώ-

δης στην ανάλυσή μας. Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί ότι

εμφανίζει τουλάχιστον μία διαρθρωτική μεταβολή κατά τη δεκαετία του 1970

λόγω της πετρελαϊκής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, το πετρελαϊκό σοκ του 1973

ακολουθήθηκε από επιβράδυνση στην μεγέθυνση (δηλ. από μεταβολή στην

κλίση της τάσης) των περισσοτέρων μακροοικονομικών μεταβλητών, συμπεριλα-

μβανομένου του πραγματικού ΑΕΠ (Perron 1989). Τα Γραφήματα 1 και 2

στην Ενότητα 1.C απεικονίζουν την κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό

ΑΕΠ (εκφρασμένα σε όρους κατά κεφαλήν) αντίστοιχα, ενώ η κάθετη γραμμή

αντιστοιχεί στο πετρελαϊκό σοκ του 1973, στην περίπτωση που θεωρήσουμε το

σοκ ως εξωγενές (γνωστό εκ των προτέρων). Η αλλαγή στην τάση, δηλ. η

επιβράδυνση στην μεγέθυνση, είναι εμφανής στις περισσότερες μεταβλητές.

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, η μελέτη μας χτίζεται σε δύο κατευθύνσεις.

Αρχικά, η ανάλυσή μας βασίζεται στη χρήση των τυπικών ελέγχων μοναδιαίας

ρίζας, οι οποίοι είναι και οι πιο δημοφιλείς στις περισσότερες σχετικές μελέτες,

ενώ εξετάζουμε περαιτέρω την φύση των τάσεων (trend specification) της κατανά-

λωσης ενέργειας, του πραγματικού ΑΕΠ και του αποθέματος κεφαλαίου. Για

παράδειγμα, ο Lee (2006) και οι Lee & Chien (2010) υιοθετούν διμεταβλητά

υποδείγματα και υποδείγματα τριών μεταβλητών αντίστοιχα, τα οποία περιλαμβά-

νουν και μια προσδιοριστική τάση δευτέρου βαθμού (quadratic trend), ωστόσο

καμία από τις δύο αυτές μελέτες δεν δικαιολογεί τη συγκεκριμένη εξειδίκευση

τάσης.

Στη συνέχεια, λαμβάνουμε υπ'όψιν την παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών

(επικεντρώνοντας στις αλλαγές κλίσης, trend changes) στους ελέγχους μοναδιαίας
ρίζας, εφαρμόζοντας τις πρόσφατες μεθόδους των Perron&Yabu (2009), Carrion-

i-Silvestre et al. (2009) και Kejriwal & Perron (2010). Ο συνδυασμός των

παραπάνω μεθόδων επιτρέπει τον έλεγχο για την παρουσία μοναδιαίας ρίζας

και διαρθρωτικών μεταβολών όταν το στοιχείο θορύβου (noise component)
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χαρακτηρίζεται είτε ως στάσιμο είτε ως ολοκληρωμένο. Εφόσον παρατηρούνται

και εκτιμώνται οι διαρθρωτικές μεταβολές, τότε απομακρύνονται από τις χρονο-

σειρές και το υπόδειγμα VAR σχηματίζεται βάσει των "απαλλαγμένων από τις

διαρθρωτικές μεταβολές" δεδομένων.

Η σπουδαιότητα της μελέτης των διαρθρωτικών μεταβολών και της εξειδίκευ-

σης της τάσης όταν ελέγχουμε την αιτιότητα ανάμεσα σε διάφορες χρονοσειρές

είναι παραπάνω από εμφανής στα αποτελέσματά μας, μιας και η κατεύθυνση της

αιτιότητας ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ στις G-7

φαίνεται να είναι ευαίσθητη ως προς τις διαφορετικές ιδιότητες των δεδομένων.

Στη συνέχεια της μελέτης μας θα αναφερόμαστε στην πρώτη περίπτωση της

ανάλυσής μας ως την "τυπική αφαίρεση τάσης" (standard detrending case) και
στη δεύτερη περίπτωση ως την "αφαίρεση τάσης με διαρθρωτικές μεταβολές"
(structural breaks detrending).

Αρχικά εφαρμόζουμε ένα σύνολο ελέγχων μοναδιαίας ρίζας,43 οι οποίοι

χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία, έτσι ώστε να ελέγξουμε τις χρονοσει-

ρές για μη-στασιμότητα μοναδιαίας ρίζας ενάντια σε εναλλακτικές στασιμότητας

ως προς την τάση. Πιο συγκεριμένα, εφαρμόζουμε τον επαυξημένο έλεγχο των

Dickey-Fuller (1979,  ), τον έλεγχο των Phillips-Perron (1988,  ), τον

έλεγχο  (Kwiatkowski et al, 1992), τον μετασχηματισμένο GLS Dickey-

Fuller έλεγχο (Elliot et al. 1996,  − ), τους ελέγχους των Ng & Per-

ron (2001) και τον έλεγχο Point Optimal (Elliot et al. 1996,  ). Ο

έλεγχος  υποθέτει στασιμότητα κάτω από τη μηδενική υπόθεση. Οι

Πίνακες 1 και 2 της Ενότητας 1.B περιλαμβάνουν τις υπολογισμένες στατιστικές

των παραπάνω ελέγχων για τα επίπεδα των μεταβλητών και για τις πρώτες

διαφορές, αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι όλες οι μεταβλητές εμφανίζουν τάσεις,

συμπεριλαμβάνουμε γραμμική τάση στους παραπάνω ελέγχους.

[Πίνακας 1]

[Πίνακας 2]

Η απόφαση υπέρ της μη στασιμότητας είναι δικαιολογημένη. Επιπρόσθετα,

τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 υποδεικνύουν συμπεριφορά ολοκλήρωσης (2)

43Όλοι οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας υπολογίστηκαν μέσω του προγράμματος EViews
7.2.
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για τις χρονοσειρές της κατανάλωσης ενέργειας της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, και

για το απόθεμα κεφαλαίου στην περίπτωση της Γαλλίας. Οι έλεγχοι μοναδιαίας

ρίζας στις δεύτερες διαφορές των χρονοσειρών αυτών βρέθηκαν να είναι υψηλά

στατιστικά σημαντικοί, απορρίπτοντας την μη στασιμότητα. Με δεδομένο ότι οι

λογάριθμοι των περισσότερων μεταβλητών, και ειδικότερα των χρονοσειρών της

κατανάλωσης ενέργειας, παρουσιάζουν μια υποκείμενη τάση η οποία υποδηλώνει

μη-σταθερό ρυθμό μακροχρόνιας μεγέθυνσης, ελέγχουμε για την παρουσία τετρα-

γωνικών τάσεων (quadratic trends) στα επίπεδα των μεταβλητών.

Στην περίπτωση της κατανάλωσης ενέργειας, η παλινδρόμηση ∆ () =

++ παρήγαγε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, με τη χρήση HAC

τυπικών σφαλμάτων, με αρνητικούς εκτιμητές των ̂, οι οποίοι "συλλαμβάνουν"

την επιβράδυνση στην αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας στο

δεύτερο μισό του δείγματος. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και για το

πραγματικό ΑΕΠ με εξαίρεση τη χρονοσειρά των Η.Π.Α, για την οποία η

αφαίρεση τάσης βασίστηκε στη γραμμική τάση, μιας και ο σταθερός όρος είναι

στατιστικά σημαντικός. Για τις σειρές του αποθέματος κεφαλαίου, ο Καναδάς

και οι Η.Π.Α. εμφανίζουν αύξηση στους ρυθμούς μεγέθυνσης στο δεύτερο μισό

του δείγματος με θετικούς εκτιμητές για τα ̂, ενώ η Γερμανία, η Ιταλία και η

Ιαπωνία εμφανίζουν αρνητικούς εκτιμητές των ̂ Για τον λογάριθμο του κατά

κεφαλήν αποθέματος κεφαλαίου του Η.Β. εφαρμόσαμε αφαίρεση γραμμικής

τάσης, εφόσον το ̂ δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικό.

Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας μαζί με την ακριβή εκτίμηση της συνάρτησης

της τάσης (trend function) όταν κινούμαστε εκτός του πλαισίου γραμμικής

τάσης (χωρίς διακοπές), είναι επιρρεπής σε ένα πρόβλημα κυκλικών ελέγχων

ανάμεσα στην εξειδίκευση της προσδιοριστικής τάσης και την διερεύνηση της

στοχαστικής τάσης (μοναδιαία ρίζα). Ο έλεγχος για διακοπές στην τάση (trend

breaks) με τη χρήση δεδομένων σε πρώτες διαφορές οδηγεί σε χαμηλή δύναμη

του ελέγχου όταν η στασιμότητα στα επίπεδα των μεταβλητών είναι αληθής

(Vogelsang, 1998), ενώ ο έλεγχος για διακοπές στην τάση στα επίπεδα των

μεταβλητών απαιτεί διαφορετικές ασυμπτωτικές κατανομές, οι οποίες εξαρτώνται

από το βαθμό ολοκλήρωσης. Επιπρόσθετα, η στατιστική επαγωγή για την

παρουσία ή μη μοναδιαίας ρίζας επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία ή

απουσία μεταβολών στην τάση (βλ. Perron & Yabu 2009, Carrion-i-Silvestre et
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al. 2009, Kim & Perron 2009, Kejriwal & Perron 2010).

Ακολουθώντας τους Perron & Yabu (2009) και Kejriwal & Perron (2010),

χρησιμοποιούμε διαδοχικούς ελέγχους για την διακοπή στη συνάρτηση της τάσης

των χρονοσειρών, η οποία δύναται να συμβαίνει σε άγνωστο σημείο (άγνωστη

ημερομηνία), όταν το στοιχείο θορύβου είναι είτε στάσιμο είτε ολοκληρωμένο.

Εφόσον επαληθευτεί η παρουσία τουλάχιστον ενός σημείου διακοπής της (γραμμι-

κής) τάσης, τότε η μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας καθορίζεται κάτω από

αυτή την εξειδίκευση διακοπτόμενης τάσης, χρησιμοποιώντας τους ελέγχους

GLS (GLS-based) των Carrion-i-Silvestre et al. (2009).

Η δομή των τάσεων ορισμένων χρονοσειρών, η μεγάλη έκταση του δείγματος

και το μέγεθος των 51 παρατηρήσεων του δείγματος μας προδιαθέτουν για την

πιθανότητα μέχρι δύο διακοπών στην τάση. Ο διαδοχικός έλεγχος της μηδενικής

υπόθεσης της παρουσίας  διακοπών έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης της

παρουσίας (+1) διακοπών για  = 0 1 υλοποιείται ως εξής. Αρχικά, υπολογίζεται

η στατιστική  (1|0) των Perron&Yabu (2009) και συγκρίνεται με τις κατάλληλες
κριτικές τιμές. Εάν η μηδενική υπόθεση της απουσίας διακοπής κάτω από (1)

ή (0) συστατικά σφάλματος δεν απορρίπτεται, τότε λαμβάνουμε υπ'όψιν τους

τυπικούς ελέγχους μοναδιαίας ρίζας (Πίνακας 1). Εάν το τεστ δεν απορρίπτει,

στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον έλεγχο των Kejriwal & Perron (2010) για την

παρουσία μίας επιπλέον διακοπής στην τάση. Υπολογίζεται η στατιστική  (2|1),
και έαν δεν είναι επαρκώς υψηλή, τότε συμπεραίνουμε την παρουσία μιας

διακοπής στην τάση, και εφαρμόζονται οι GLS έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας των

Carrion-i-Silvestre et al. (2009), στους οποίους επιτρέπεται η παρουσία μίας

διακοπής στην τάση κάτω από τη μηδενική και την εναλλακτική υπόθεση.

Από την άλλη μεριά, εάν η  (2|1) είναι επαρκώς υψηλή, τότε οι GLS έλεγχοι
μοναδιαίας ρίζας των Carrion-i-Silvestre et al. (2009) εφαρμόζονται κάτω από

την παρουσία δύο διακοπών στην τάση.

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον Πίνακα 3. Οι περισσότερες χρονοσειρές

την κατανάλωσης ενέργειας, του πραγματικού ΑΕΠ και του αποθέματος κεφαλαίου

εμφανίζουν δύο διακοπές στην τάση. Η κατανάλωση ενέργειας εμφανίζει μία

διακοπή στις περιπτώσεις της Ιαπωνίας, του Η.Β. και των Η.Π.Α., ενώ το

πραγματικό ΑΕΠ των Η.Π.Α. εμφανίζει επίσης μία διακοπή. Το πραγματικό

ΑΕΠ του Καναδά είναι η μόνη χρονοσειρά η οποία δεν φαίνεται να εμφανίζει
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καμία διακοπή στην τάση. Καθορίζοντας την υπόθεση μοναδιαίας ρίζας κάτω

από την εξειδίκευση των διακοπτόμενων τάσεων, δηλαδή αφού λάβουμε υπ'όψιν

τις εκτιμημένες διακοπές τάσης, συμπεραίνουμε ότι όλες οι μεταβλητές μας είναι

ολοκληρωμένες α' τάξης, (1) Τα σχετικά γραφήματα των χρονοσειρών, μαζί με

τις εκτιμημένες διακοπές τάσης (σε κάθετες γραμμές), βρίσκονται στο Γράφημα

3.

[Πίνακας 3]

Όπως είδαμε και στην προηγούμενη εμπειρική εφαρμογή μας, δεν χρειάζεται

να προχωρήσουμε σε αναλυτικό προσδιορισμό της συνολοκλήρωσης, καθώς

τόσο η μεθοδολογία των Dufour, Pelletier & Renault (2006) όσο και αυτή του

Hill (2007) μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα VAR υπόδειγμα εκφρασμένο στα

επίπεδα των μεταβλητών, με τη χρήση της μεθόδου επαυξημένων υστερήσεων

των Toda & Yamamoto (1995) και Dolado & Lütkepohl (1996). Επιπλέον,

χρησιμοποιούμε τη διαδικασία επιλογής υστερήσεων (lag length selection) που

περιγράφηκε παραπάνω, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στον

Πίνακα 4.

[Πίνακας 4]

Τέλος, ο μέγιστος ορίζοντας μέχρι τον οποίο ελέγχουμε για μη-αιτιότητα

στους ελέγχους των Dufour, Pelletier & Renault (2006) είναι ίσος με  = 5,

βάσει του κανόνα 3 ×  + 1 (Πρόταση 4), όπου 3 είναι ο αριθμός των

βοηθητικών μεταβλητών του υποδείγματος (το απόθεμα κεφαλαίου στην δική

μας περίπτωση), και  ο αριθμός των υστερήσεων (του υποδείγματος VAR κάθε

χώρας), με τη μέγιστη υστέρηση να είναι η  = 4 στην Ιταλία στην περίπτωση

"αφαίρεσης τάσης με διαρθρωτικές μεταβολές". Σε ότι αφορά τους ελέγχους του

Hill (2007), ελέγχουμε την μη-αιτιότητα μέχρι τον ορίζοντα  = + 1 Επίσης,

και σε αυτή την εμπειρική εφαρμογή ο αριθμός επαναλήψεων της αυτοδύναμης

παραμετρικής μεθόδου (bootstrap) είναι ίσος με  = 10 000

Εμπειρικά Αποτελέσματα

Τυπική αφαίρεση τάσης
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Αρχικά επικεντρωνόμαστε στα αποτελέσματα αιτιότητας που προκύπτουν

όταν εφαρμόζεται το φίλτρο της τυπικής αφαίρεσης τάσης. Οι Πίνακες 5 και

6 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αιτιότητας των ελέγχων Dufour, Pelletier &

Renault (2006) και Hill (2007), αντίστοιχα. Για τα αποτελέσματα των Dufour,

Pelletier & Renault (2006) του Πίνακα 5, για κάθε ορίζοντα υπολογίζουμε 6

ελέγχους αιτιότητας και παρουσιάζουμε, διαδοχικά, τις επιδράσεις κάθε μιας

από τις μεταβλητές στις εναπομένουσες 2 μεταβλητές του συστήματος, για κάθε

χώρα. Τα αποτελέσματα του Hill (2007) παρουσιάζονται βάσει της διαδοχικής

διαδικασίας που περιγράψαμε στην Ενότητα 1.4.2. Επιπλέον, τα αποτελέσματα

με βάση τις δύο περιπτώσεις αφαίρεσης τάσης και τις δύο μεθόδους αιτιότητας

συνοψίζονται στον Πίνακα Α2, ο οποίος προσφέρει μια άμεση σύγκριση των

αποτελεσμάτων μας με αυτά των βασικών μελετών για τις χώρες G-7.

[Πίνακας 5]

[Πίνακας 6]

Βρίσκουμε σημαντικές επιδράσεις αιτιότητας τόσο σε βραχυχρόνιους όσο

και μακροχρόνιους ορίζοντες για διαφορετικά ζέυγη μεταβλητών, παρέχοντας

χρήσιμη πληροφόρηση για το χρονικό προφίλ των σχέσεων αιτιότητας, δηλαδή

για την παρουσία καθυστερήσεων στην αιτιότητα, τους ορίζοντες στους οποίους

η αιτιότητα λαμβάνει χώρα και για τη διάρκεια των επιδράσεων αιτιότητας.

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε έμμεση αιτιότητα ανάμεσα στην κατανάλωση ενέργειας

και το πραγματικό ΑΕΠ σε ορισμένες χώρες, γεγονός που υποστηρίζει τη χρήση

πρόσθετων μεταβλητών (δηλ. το απόθεμα κεφαλαίου) στο υπόδειγμα VAR.

Συνεπώς, ο έλεγχος αιτιότητας σε πολλαπλούς ορίζοντες αποκαλύπτει κρίσιμη

πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική αλληλεξάρτηση των μεταβλητών ενδιαφέ-

ροντος.

Με βάση τη μεθοδολογία των Dufour, Pelletier & Renault (2006), βρίσκουμε

αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από το πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση

ενέργειας για τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α,

γεγονός που υποδεικνύει ότι το πραγματικό ΑΕΠ βοηθά στην πρόβλεψη της

κατανάλωσης ενέργειας σε αυτές τις χώρες. Το προκύπτον αποτέλεσμα αιτιότητας

είναι άμεσο, δηλαδή συμβαίνει σε ορίζοντα 1, στη Γερμανία, την Ιταλία και
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την Ιαπωνία, ωστόσο ο έλεγχος αιτιότητας σε ορισμένους ορίζοντες (horizon-

specific) αποκαλύπτει επιπλέον ότι για την Γερμανία και την Ιταλία το αποτέλεσμα

αυτό εμφανίζεται μόνο στη βραχυχρόνια περίοδο, για ένα χρόνο, ενώ για την

Ιαπωνία εμφανίζεται τόσο σε βραχυχρόνιους όσο και μεγαλύτερους ορίζοντες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πίνακας 5 δείχνει ότι το πραγματικό ΑΕΠ "προβλέπει"

την κατανάλωση ενέργειας για 5 χρόνια, από τον ορίζοντα 1 έως τον 5, για την

χώρα της Ιαπωνίας.

Πιο σημαντικό αποτέλεσμα ωστόσο, είναι το ότι οι επιδράσεις αιτιότητας

από το πραγματικό ΑΕΠ στη κατανάλωση ενέργειας εμφανίζονται να είναι

έμμεσες στις χώρες του Καναδά και των Η.Π.Α., γεγονός που υποδεικνύει ότι η

προβλεπτική πληροφόρηση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές μεταφέρεται μέσω του

αποθέματος κεφαλαίου. Ειδικότερα, βρίσκουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ επιδρά

στην κατανάλωση ενέργειας μακροχρόνια, στους ορίζοντες 4-5, στην περίπτωση

του Καναδά. Με δεδομένο ότι το πραγματικό ΑΕΠ δεν επιδρά στη κατανάλωση

ενέργειας σε ορίζοντα 1, γεγονός που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα άμεσης

αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές, αναζητούμε την παρουσία έμμεσων επιδρά-

σεων αιτιότητας μέσω του αποθέματος κεφαλαίου. Πράγματι, βρίσκουμε ότι

η επίδραση του πραγματικού ΑΕΠ στην κατανάλωση ενέργειας περιλαμβάνει,

τουλάχιστον σε ορίζοντα 1, την επίδραση του πραγματικού ΑΕΠ στο απόθεμα

κεφαλαίου, και την επίδραση του αποθέματος κεφαλαίου στην κατανάλωση

ενέργειας. Παρόμοιο αποτέλεσμα παρατηρούμε και για τις Η.Π.Α. Και σε

αυτή την περίπτωση το πραγματικό ΑΕΠ επιδρά στην κατανάλωση ενέργειας σε

μεταγενέστερους ορίζοντες, ενώ επίσης αυτό το έμμεσο αποτέλεσμα αιτιότητας

προκύπτει μέσω του αποθέματος κεφαλαίου.

Από την άλλη μεριά, βρίσκουμε αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από την

κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ για την Γαλλία και το Η.Β.,

δηλαδή η κατανάλωση ενέργειας βοηθά στην πρόβλεψη του πραγματικού ΑΕΠ

σε αυτές τις χώρες. Το προκύπτον αποτέλεσμα αιτιότητας είναι άμεσο, ωστόσο

λαμβάνει χώρα μόνο βραχυχρόνια, σε ορίζοντα 1, υποδηλώνοντας ότι η προβλεπτι-

κή ικανότητα της κατανάλωσης ενέργειας στο πραγματικό ΑΕΠ ολοκληρώνεται

σε ένα διάστημα του ενός έτους.

Τα αποτελέσματα του Hill (2007) στον Πίνακα 6 είναι σύμφωνα με τα

παραπάνω για την πλειοψηφία των χωρών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε
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αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από το πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση

ενέργειας για τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και τις Η.Π.Α., και την

αντίθετη κατεύθυνση για το Η.Β. Μεταξύ των χωρών αυτών, το αποτέλεσμα

αιτιότητας εξακολουθεί να εμφανίζεται ως άμεσο στη Γερμανία, την Ιαπωνία

και το Η.Β. (απόρριψη του test 1.0), ενώ για τον Καναδά και τις Η.Π.Α.

παρατηρούμε επίσης αλυσίδα αιτιότητας (έμμεση αιτιότητα) μέσω του αποθέματος

κεφαλαίου (απόρριψη των test 1.1, 1.2), αν και για τον Καναδά το τεστ 1.2

παρουσιάζει οριακή τιμή -value ίση με 0.1067. Οι προκύπτουσες αλυσίδες

αιτιότητας επιβάλλουν την ύπαρξη καθυστερήσεων στην αιτιότητα (causation

delays), δηλαδή καθυστέρηση στην απόκριση της κατανάλωσης ενέργειας στις

μεταβολές του πραγματικού ΑΕΠ. Ειδικότερα, η κατανάλωση ενέργειας αντιδρά

με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών ετών στις μεταβολές του πραγματικού ΑΕΠ.

Για την Γαλλία και την Ιταλία, οι επιδράσεις αιτιότητας που είχαμε βρει με τη

μέθοδο των Dufour, Pelletier& Renault (2006), μόνο βραχυχρόνια σε ορίζοντα 1,

δεν εμφανίζονται σε καμία κατεύθυνση, συνεπώς συμπεραίνουμε ουδετερότητα

της κατανάλωσης ενέργειας στο πραγματικό ΑΕΠ γι'αυτές τις χώρες.

Επιπλέον, βρίσκουμε στοιχεία "διακοπτόμενων" αλυσίδων αιτιότητας ανάμεσα

στο πραγματικό ΑΕΠ και την κατανάλωση ενέργειας. Για παράδειγμα, στη

Γαλλία βρίσκουμε ότι η κατανάλωση ενέργειας επιδρά στο απόθεμα κεφαλαίου

(απόρριψη του test 1.1), ωστόσο το απόθεμα κεφαλαίου δεν επιδρά στο πραγματικό

ΑΕΠ (μη-απόρριψη του test 1.2), συνεπώς δεν μπορούμε να συμπεράνουμε

αιτιότητα από την κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ. Ομοίως,

ενώ το πραγματικό ΑΕΠ επιδρά στο απόθεμα κεφαλαίου στο Η.Β., ωστόσο το

απόθεμα κεφαλαίου δεν επιδρά με τη σειρά του στην κατανάλωση ενέργειας,

συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να συμπεράνουμε αιτιότητα

από το πραγματικό ΑΕΠ στην κατανάλωση ενέργειας μέσω του αποθέματος

κεφαλαίου.

Για λόγους σύγκρισης, παραθέτουμε τα αποτελέσματα που θα συμπεραίναμε

εάν βασιζόμασταν στην προσέγγιση των Toda & Yamamoto (1995) για την

επαγωγή αιτιότητας. Εκτιμάμε ένα υπόδειγμαVAR τριών μεταβλητών εκφρασμέ-

νων σε επίπεδα για κάθε χώρα, χρησιμοποιώντας το φίλτρο της τυπικής αφαίρεσης

τάσης, αφού προηγουμένως έχουμε προσθέσει τόσες υστερήσεις όσος και ο

μέγιστος βαθμός ολοκλήρωσης κάθε χώρας. Τα αποτελέσματα του Πίνακα
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9 (αριστερό πλαίσιο) αποκαλύπτουν αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από το

πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας στην Γερμανία και την Ιαπωνία,

την αντίθετη κατεύθυνση για το Η.Β. και τις Η.Π.Α (με οριακή τιμή -value),

και την απουσία αιτιότητας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για τον Καναδά, τη

Γαλλία και την Ιταλία.

[Πίνακας 9]

Συνεπώς, οι έλεγχοι αιτιότητας σε ορισμένους ορίζοντες είναι σε θέση να

αποκαλύψουν αιτιότητα από το πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας

στον Καναδά και τις Η.Π.Α., η οποία στην πραγματικότητα είναι έμμεση, εφόσον

μεταφέρεται μέσω του αποθέματος κεφαλαίου. Επιπρόσθετα, άμεσο αποτέλεσμα

αιτιότητας από την κατανάλωση ενέργειας προς το πραγματικό ΑΕΠ εμφανίζεται

στη Γαλλία, και η αντίθετη κατεύθυνση στην Ιταλία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα

των Dufour, Pelletier & Renault (2006).

Αφαίρεση τάσης με διαρθρωτικές μεταβολές
Στρεφόμαστε τώρα στα αποτελέσματα αιτιότητας που προκύπτουν όταν εφα-

ρμόζεται το φίλτρο της αφαίρεσης τάσης με διαρθρωτικές μεταβολές. Ο στόχος

μας είναι να εξετάσουμε εάν και με ποιον τρόπο διαφέρουν τα αποτελέσματα

αιτιότητας όταν λαμβάνουμε υπ'όψιν τις διακοπές στην τάση που υφίστανται

οι μεταβλητές του υποδείγματος VAR. Οι Πίνακες 7 και 8 παρουσιάζουν τα

αντίστοιχα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μεθόδων των Dufour, Pelletier

& Renault (2006) και του Hill (2007), ενώ πάλι ο Πίνακας 9 (δεξί πλαίσιο)

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αιτιότητας της προσέγγισης των Toda & Ya-

mamoto (1995).

[Πίνακας 7]

[Πίνακας 8]

Παρατηρούμε σημαντικές διαφορές όταν λαμβάνονται υπ'οψιν διαρθρωτικές

μεταβολές της μορφής διακοπών στην τάση στις μεταβλητές του υποδείγματος.
Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αιτιότητας είναι τώρα

λιγότερο αναμφίβολα ως προς τις δύο μεθόδους, καθώς τόσο οι έλεγχοι των

Dufour, Pelletier & Renault (2006) όσο και του Hill (2007) υποδεικνύουν τα
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ίδια συμπεράσματα για την κατεύθυνση της αιτιότητας. Πιο συγκεκριμένα,

παρατηρούμε αιτιότητα προς μία κατεύθυνση από το πραγματικό ΑΕΠ προς

την κατανάλωση ενέργειας για την Ιταλία, την Ιαπωνία και το Η.Β. Η αιτιότητα

αυτή είναι άμεση και διαρκεί τρία χρόνια. Τα σύμφωνα αποτελέσματα της

προσέγγισης των Toda & Yamamoto (1995) επιβεβαιώνουν την άμεση φύση

των επιδράσεων αυτών. Όσον αφορά στις Η.Π.Α., υπάρχουν αδύναμα στοιχεία

έμμεσης αιτιότητας από το πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας,

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Hill (2007). Για τις εναπομένουσες τρεις

χώρες, δηλαδή τον Καναδά, τη Γαλλία και την Γερμανία δεν υπάρχουν ενδείξεις

αιτιότητας ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ προς

οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Συνεπώς, η θεώρηση των διακοπών στην τάση εξαλείφει τις επιδράσεις

αιτιότητας από το πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας στον Καναδά

και τη Γερμανία, και τις επιδράσεις από την κατανάλωση ενέργειας προς το

πραγματικό ΑΕΠ στη Γαλλία. Επιπρόσθετα, στον Καναδά, η έμμεση αιτιότητα

μέσω του αποθέματος κεφαλαίου που πριν είχε επαληθευτεί, δεν είναι πλέον

βάσιμη. Αντίθετα, αποτελέσματα αιτιότητας εμφανίζονται από το πραγματικό

ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας στο Η.Β.

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης μας είναι ότι η θεώρηση των διαρθρωτικών

μεταβολών επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις τόσο στη φύση των αποτελε-

σμάτων αιτιότητας όσο και την κατεύθυνση της αιτιότητας ανάμεσα στην κατανά-

λωση ενέργειας, το πραγματικό ΑΕΠ και το απόθεμα κεφαλαίου. Η μείωση

στον αριθμό των σχέσεων αιτιότητας που βρίσκουμε κάτω από το φίλτρο της

αφαίρεσης τάσης με διαρθρωτικές μεταβολές δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Οι

Ng & Vogelsang (2002, p.358) δείχνουν ότι όταν παραλείπονται αλλαγές στον

μέσο (mean shifts) σε στάσιμα υποδείγματα VAR δύο μεταβλητών, τότε θα

πρέπει να περιμένουμε οι έλεγχοι αιτιότητας κατά Granger να απορρίπουν την

μη-αιτιότητα, ενώ αυτή δεν είναι παρούσα.

Συζήτηση των αποτελεσμάτων

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας μας πληροφορούν ως

προς τη χρήση των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας και την εξειδίκευση των τάσεων,

τη χρήση των ελέγχων αιτιότητας πολλαπλών οριζόντων σε πολυμεταβλητά
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υποδείγματα, και το ρόλο του αποθέματος κεφαλαίου σαν βοηθητική μεταβλητή

στην καθιέρωση της κατεύθυνσης αιτιότητας ανάμεσα στη κατανάλωση ενέργειας

και το πραγματικό ΑΕΠ.

Η εξειδίκευση της τάσης στα συστήματα VAR που εμπεριέχουν μεταβλητές

οι οποίες παρουσιάζουν εμμονή (persistence), εμφανίζεται να είναι ιδιαίτερα

κρίσιμη για την στατιστική επαγωγή αιτιωδών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα

αποτελέσματα αιτιότητας όταν χρησιμοποιούνται οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαίας

ρίζας για τον προσδιορισμό του μέγιστου βαθμού ολοκλήρωσης, μαζί με τη

χρήση της τυπικής γραμμικής ή τετραγωνικής αφαίρεσης τάσης, διαφέρουν

σημαντικά από τα προκύπτοντα αποτελέσματα όταν εκτιμώνται διαρθρωτικές

μεταβολές της μορφής διακοπών στην τάση και αφαιρούνται από τα δεδομένα του
δείγματος. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, ενώ η τυπική προσέγγιση υποδεικνύει

ότι η κατανάλωση ενέργειας επιδρά στο πραγματικό ΑΕΠ, αν και βραχυχρόνια,

ωστόσο αυτό το αποτέλεσμα δεν επαληθεύεται όταν εκτιμώνται οι διακοπές

στην τάση και αφαιρούνται από τις χρονοσειρές.

Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αιτιότητας μπορεί να διαφέρουν

ως προς την κατεύθυνση της αιτιότητας ή την άμεση ή έμμεση φύση των

αποτελεσμάτων αιτιότητας, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό στις δύο περιπτώσεις

αφαίρεσης τάσης. Συνοπτικά, ο Πίνακας Α2 της Ενότητας 1.B δείχνει ότι οι

παρατηρούμενες επιδράσεις αιτιότητας (με βάση τα δικά μας αποτελέσματα)

ανάμεσα στην κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ υπερισχύουν προς

την κατεύθυνση πραγματικού ΑΕΠ-κατανάλωσης ενέργειας. Για παράδειγμα,

στην τυπική αφαίρεση τάσης 5 από τις 7 χώρες εμφανίζουν αιτιότητα από το

πραγματικό ΑΕΠ προς την κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα

των Dufour, Pelletier & Renault (2006) (και 4 από τις 7 σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα του Hill 2007), ενώ η κατανάλωση ενέργειας επιδρά στο πραγματικό

ΑΕΠ σε δύο χώρες (Γαλλία, Η.Β.) και μόνο βραχυχρόνια (σε μικρό ορίζοντα

πρόβλεψης). Επιπρόσθετα, στην αφαίρεση τάσης με διαρθρωτικές μεταβολές,

4 από τις 7 χώρες εμφανίζουν αιτιότητα από το πραγματικό ΑΕΠ προς την

κατανάλωση ενέργειας, ενώ η κατανάλωση ενέργειας δεν επιδρά στο πραγματικό

ΑΕΠ σε καμία περίπτωση.

Σαν αποτέλεσμα, το πραγματικό ΑΕΠ υπερισχύει στην πρόβλεψη της κατανά-

λωσης ενέργειας ή ισοδύναμα το πραγματικό ΑΕΠ προηγείται της κατανάλωσης
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ενέργειας, ενώ η αντίστροφη σχέση είναι είτε αδύναμη, σε στατιστικό πλαίσιο,

είτε απούσα. Επιπρόσθετα, ο ρόλος της κατανάλωσης ενέργειας σαν ένας

προβλεπτικός παράγοντας του πραγματικού ΑΕΠ εξαρτάται σε ουσιαστικό βαθμό

από την μεταχείρηση των μακροχρόνιων τάσεων των δεδομένων. Η θεώρηση

των διαρθρωτικών μεταβολών στην εξειδίκευση της τάσης, με όχι τόσο συχνές

μόνιμες (permanent) διακοπές, οι οποίες εμφανίζονται το πολύ δύο φορές σε ένα

διάστημα 50 ετών, αναιρεί το ρόλο της κατανάλωσης ενέργειας σαν ερέθισμα

του πραγματικού ΑΕΠ. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερα στατιστικά

σημαντικά στοιχεία, τα οποία να υποδεικνύουν ότι οι πολιτικές διατήρησης

ενέργειας (energy conservation policies) πιθανότατα αποδειχτούν επιζήμιες για

την ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ.

Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το απόθεμα κεφαλαίου κυρίως επηρεάζεται από

το πραγματικό ΑΕΠ, ενώ η κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται από το απόθεμα

κεφαλαίου στις περισσότερες χώρεςG-7. Για παράδειγμα, το απόθεμα κεφαλαίου

αποκρίνεται στις μεταβολές του πραγματικού ΑΕΠ σε ένα σύνολο 5 χρόνων

στον Καναδά, ενώ η κατανάλωση ενέργειας αποκρίνεται στις μεταβολές του

αποθέματος κεφαλαίου στα πρώτα δύο χρόνια, στην ίδια χώρα. Έτσι, ενώ

το απόθεμα κεφαλαίου καθορίζεται από το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ

μιας χώρας, χρησιμεύει επίσης ως προβλεπτικός παράγοντας για το μελλοντικό

επίπεδο κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα αιτιότητας

από το απόθεμα κεφαλαίου στη κατανάλωση ενέργειας, με τα αποτελέσματα

αιτιότητας από το πραγματικό ΑΕΠ στη κατανάλωση ενέργειας, συμπεραίνουμε

ότι η κατανάλωση ενέργειας είναι πρωτίστως ενδογενής στο υπόδειγμα VAR,

και προσδιορίζεται από τις υπόλοιπες μεταβλητές του συστήματος.

Ένα ερώτημα που μπορεί να προκύψει είναι ποιά από τις δύο μεθόδους

παρέχει πιθανώς περισσότερη πληροφόρηση ή είναι πιο εύκολη στη χρήση της

και τους ελέγχους αιτιότητας. Σε γενικές γραμμές, ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό

της μεθοδολογίας των Dufour, Pelletier & Renault (2006) είναι ότι αυτή μπορεί

να εφαρμοστεί με σχετική ευκολία σε πολυμεταβλητά υποδείγματα (όταν περιλα-

μβάνονται περισσότερες από μία βοηθητικές μεταβλητές). Ωστόσο, όπως αναφέρει

ο Hill (2007), η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα.44

Από την άλλη μεριά, η μέθοδος του Hill (2007) είναι επίπονη και λιγότερο

44Βλ. Hill (2005, 2007) για παραδείγματα και περαιτέρω συζήτηση.



Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 125

χρήσιμη σε συστήματα υψηλότερων διαστάσεων, ωστόσο ο διαδοχικός χαρακτη-

ρισμός των αλυσίδων αιτιότητας εγγυάται ότι δεν θα συμβούν αντικρουόμενα

αποτελέσματα.

Φυσικά, το γεγονός ότι η μέθοδος του Hill (2007) μπορεί να εφαρμοστεί -

στην πράξη - αποκλειστικά σε υποδείγματα τριών μεταβλητών είναι ιδιαίτερα

σημαντικό, αφού η χρήση των υποδειγμάτων τριών μεταβλητών πιθανώς να μην

λύνει το πρόβλημα των παραλειπόμενων μεταβλητών, ειδικά στις περιπτώσεις

που θα χρειαζόταν ένα πολυμεταβλητό υπόδειγμα ώστε να περιγράψει καλύτερα

τις δυναμικές σχέσεις ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές. Σε τέτοιες περιπτώσεις

η έλλειψη πληροφόρησης και η συμπίεση των αλυσίδων αιτιότητας μπορεί να

εξακολουθούν να είναι υπαρκτές (βλ. Hill 2007, Ενότητα 3).

Όσον αφορά στη μελέτη μας, το πλαίσιο της συναθροιστικής συνάρτησης

παραγωγής που υιοθετούμε περιγράφεται ικανοποιητικά από το υπόδειγμα των

τριών μεταβλητών της κατανάλωσης ενέργειας, του πραγματικού ΑΕΠ και του

αποθέματος κεφαλαίου. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, και οι δύο μέθοδοι παρείχαν

παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την κατεύθυνση αιτιότητας ανάμεσα στη

κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ στις G-7. Η μέθοδος των Du-

four, Pelletier & Renault (2006) αποκάλυψε συγκεκριμένη πληροφόρηση για

τη διάρκεια των επιδράσεων αιτιότητας και τον βραχυχρόνιο (μικρός χρονικός

ορίζοντας πρόβλεψης) ή μακροχρόνιο (μεγάλος χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης)

χαρακτήρα τους. Η μέθοδος του Hill (2007) παρείχε ακριβή λεπτομέρεια για

τις έμμεσες επιδράσεις αιτιότητας (ή τις διακοπτόμενες αλυσίδες αιτιότητας)

μέσω του αποθέματος κεφαλαίου. Συνολικά, στην μελέτη αυτή, και οι δύο

μέθοδοι προσέφεραν πρόσθετη πληροφόρηση για την αιτιότητα ανάμεσα στη

κατανάλωση ενέργειας και το πραγματικό ΑΕΠ.

1.6 Συμπεράσματα

Το Πρώτο Κεφάλαιο της διατριβής εστιάζει στη μελέτη της γενικευμένης ή

εκτεταμένης έννοιας της αιτιότητας κατάGranger ή της αιτιότητας σε πολλαπλούς

ή διαφορετικούς ορίζοντες. Η έννοια αυτή εισήχθη από τους Dufour and Re-

nault (1998), ενώ αναπτύσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο στάσιμων ή μη στάσιμων

διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων (VAR). Η τυπική έννοια της
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αιτιότητας κατά Granger (Granger, 1969) περιορίζει την πρόβλεψη σε ορίζοντα

πρόβλεψης () ενός βήματος ( = 1), λαμβάνοντας έτσι υπ'όψιν μόνο τις άμεσες

ροές πληροφόρησης ανάμεσα στις μεταβλητές κύριου ενδιαφέροντος. Η τυπική

έννοια της αιτιότητας κατά Granger αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως άμεση

αιτιότητα (direct causality).

Ωστόσο, σε πολυμεταβλητά υποδείγματα VAR στα οποία εμπεριέχονται πρό-

σθετες, βοηθητικές μεταβλητές πλην των δύο μεταβλητών κύριου ενδιαφέροντος,

δύναται να προκύψει αιτιότητα σε μεταγενέστερους ορίζοντες πρόβλεψης ( 

1), ακόμα και εάν δεν προκύπτει άμεση αιτιότητα ανάμεσα στις δύο μεταβλητές

(Lütkepohl 1993, Dufour and Renault 1998). Σε μια τέτοια περίπτωση η προβλε-

πτική πληροφόρηση μεταφέρεται μέσω των βοηθητικών μεταβλητών του συστή-

ματος, δημιουργώντας ουσιαστικά έμμεσες ροές πληροφόρησης ή πολλαπλές

διόδους αιτιότητας ανάμεσα στις μεταβλητές. Η αιτιότητα αυτής της μορφής

χαρακτηρίζεται ως έμμεση αιτιότητα.

Ο έλεγχος της (μη)-αιτιότητας σε διαφορετικούς ορίζοντες πρόβλεψης χαρα-

κτηρίζεται από μηδενικούς περιορισμούς μη-γραμμικής μορφής ως προς τους

συντελεστές του (πολυμεταβλητού) υποδείγματος VAR. Η μη-γραμμική φύση

των περιορισμών καθιστά επίπονη την εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγμα-

τος, ενώ παράλληλα ενδέχεται να οδηγήσει σε παραβίαση των προκαθορισμένων

συνθηκών ομαλότητας (regularity conditions), με αποτέλεσμα οι τυπικοί έλεγχοι

Wald που χρησιμοποιούνται συνήθως στους ελέγχους (μη)-αιτιότητας να μην

είναι κατάλληλοι για στατιστική επαγωγή.

Οι Dufour, Pelletier & Renault (2006) και ο Hill (2007) στηρίζονται στη

γενικευμένη έννοια της αιτιότητας και αναπτύσσουν μεθόδους στατιστικής επαγω-

γής αιτιωδών σχέσεων κατά Granger σε διαφορετικούς ορίζοντες. Κυριότερο

πλεονέκτημα των μεθόδων αυτών είναι ότι μειώνουν - για μεγαλύτερους χρονικούς

ορίζοντες πρόβλεψης - την αυξημένη πολυπλοκότητα των μη-γραμμικών περιορι-

σμών μη-αιτιότητας των συντελεστών, σε γραμμικής μορφής περιορισμούς.

Επιπλέον, και οι δύο μέθοδοι μπορούν εφαρμοστούν σε μη-στάσιμα υποδείγματα

VAR, δίχως να απαιτούνται υποθέσεις ή προ-έλεγχος για την παρουσία συνολοκλή-

ρωσης μεταξύ των μεταβλητών.

Η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων των Dufour, Pelletier & Renault

(2006) και του Hill (2007) ερευνάται μέσω εμπειρικών εφαρμογών πάνω σε δύο
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διαχρονικά ζητήματα αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα σε οικονομικές μεταβλητές. Η

πρώτη εφαρμογή αφορά στην αναζήτηση της αιτιότητας ανάμεσα στη συμμετοχή

των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη γονιμότητα στις Η.Π.Α, υπό την

παρουσία ενός συνόλου βοηθητικών μεταβλητών όπως π.χ. η εκπαίδευση,

οι μισθοί των γυναικών κ.α., ενώ η δεύτερη εφαρμογή αφορά στη δυναμική

αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ, την κατανάλωση ενέργειας και

το απόθεμα κεφαλαίου, στις χώρες G-7.

Τα αποτελέσματα των εφαρμογών επιβεβαιώνουν ότι η γενικευμένη έννοια

της αιτιότητας, και κατ'επέκταση οι μέθοδοι των Dufour, Pelletier & Renault

(2006) και του Hill (2007), προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με

τη δυναμική αλληλεξάρτηση οικονομικών χρονοσειρών, και πιο συγκεκριμένα

πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με τον άμεσο ή έμμεσο χαρακτήρα των αιτιωδών

σχέσεων, το διαχωρισμό μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας (μη)-αιτιότητας

(σε ένα πλαίσιο προβλεψιμότητας), καθώς και τις πιθανές χρονικές υστερήσεις

στις σχέσεις αιτιότητας και τις αλυσίδες αιτιότητας. Τέλος, τα εμπειρικά αποτελέ-

σματα παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για τις σημαντικές επιπτώσεις των διαρθρω-

τικών μεταβολών (structural breaks) στα αποτελέσματα αιτιότητας.
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ΠαράρτημαA1: Πηγές δεδομένων και κατασκευή των μεταβλητών
της Εμπειρικής εφαρμογής 1.5.1
Labor force participation rate of women aged 16 years and over.

Annual data, 1948-2007, Bureau of Labor Statistics, Current Population Sur-

vey (CPS), http://www.bls.gov/cps/cpsatabs.htm

Labor force participation rate of women aged 25-34 years old.

Annual data, 1948-2007, Bureau of Labor Statistics, Current Population Sur-

vey (CPS), http://www.bls.gov/data/

Fertility: total fertility rate.

Annual data, 1948-2007. Vital Statistics of the United States, http://www.

cdc.gov/nchs/products/vsus.htm, file natfinal2003.annvol107.pdf for the years

1948 to 2003 and U.S Census Bureau, 2010 statistical abstract for years 2004 to

2007, http://www.census.gov/compendia/statab/cats/births˙deaths˙marriages˙

divorces/births.html, table 10s0083.xls

Median age of women at first marriage.

Annual data, 1948-2007, US Census Bureau, Current Population Survey

(CPS), http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam.html

Resident Population, women: 25-34 years old, men: 25-34 years old, men:

35-55 years old.

Annual data, 1948-2007, US Census Bureau, Current Population Survey

(CPS), http://www.census.gov/population/www/socdemo/educ-attn.html

Resident Population, males 20-29, males 35-64, US Census Bureau, Interna-

tional Data Base, http://www.census.gov/ipc/www/idb/

Median income, males and females, age 15 and over (2008 dollars).

Annual data, 1948-2007, 2010 Statistical Abstract, US Census Bureau, table

p08AR.xls, http://www.census.gov/hhes/www/income/histinc/incpertoc.html

Median income, females 25-34 years old (2008 dollars), http://www.census.

gov/hhes/www/income/histinc/incpertoc.html

Years of school completed.
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Annual data, 1948-2007, US Census Bureau, Current Population Survey

(CPS), http://www.census.gov/population/www/socdemo/educ-attn.html

Women ages 25-34 who have completed at least one year of college.

Education, , is the percentage of women ages 25-34 who have completed

at least one year in college

 = 25342534

where: 2534 = females, 25-34 years, who have completed one or more years

of college, 2534 = females, 25-34 years (resident population). Data for

the years 1948-49, 1951, 1953-56, 1958, 1961, 1963 were calculated by linear

interpolation.

Wage rate of women, 15 years and over.

 = 1750

where  = median income of women, 15 years and over, (2008 dollars),

which is divided by 1750 hours of full time work per year. This yields estimates

of an hourly wage figure.

Wage rate of women, 25-34 years old.

2534 = 25341750

where 2534 = median income of women, 25-34 years old, (2008 dollars)

Relative Cohort size.

Relative cohort size is computed by dividing resident population of men aged

20-29 with resident population of men aged 35-64.

 = 20293564

where: 2029 = resident population of men aged 20-29 years old,3564 =

resident population of men aged 35-64 years old.
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ΠαράρτημαA2: Πηγές δεδομένων και κατασκευή των μεταβλητών
της Εμπειρικής εφαρμογής 1.5.2
Real Gross Domestic Product (GDP). Annual data, 1960-2010, billions of

national currency (at 2000 prices). Source: AMECO (series code OVGD)

http://ec.europa.eu/economyfinance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm.

Real GDP is converted to U.S. dollars (at 2000 prices). Exchange rate data

are obtained from OECD

http://stats.oecd.org/Index.aspx.

Energy use. Annual data, 1960-2010, kilotons of oil equivalent (ktoe).

Source: World Development Indicators (WDI). WDI energy use data are ob-

tained from the International Energy Agency

http://www.iea.org/stats/index.asp.

Total net capital stock. Annual data, 1960-2010, billions of national currency

(at 2000 prices). Source: AMECO (series code OKND)

http://ec.europa.eu/economyfinance/ameco/user/serie/SelectSerie.cfm.

Total net capital stock is converted to U.S. dollars (at 2000 prices).

Labor. Annual data, 1960-2010, terms in persons employed (thousands per-

sons). Sources: AMECO (France), OECD (Canada, Japan, U.K., U.S.), Total

Economy Database (Canada, Germany, Italy)

http://www.conference-board.org/data/economydatabase



Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 131

1. A Πίνακες Εμπειρικής Εφαρμογής 1.5.1

Η σχέση αιτιότητας ανάμεσα στην Προσφορά Εργασίας των Γυναικών και

τη Γονιμότητα στις Η.Π.Α: επικαιροποιημένα αποτελέσματα μέσω μιας μεθόδου

χρονοσειρών πολλαπλών οριζόντων.



Table 1. Unit root tests
Dickey & Fuller Phillips & Perron DF-GLS Kwiatkowski et al.
(1979) (1988) (1992)

Series c c,t c c,t c c,t c c,t
Levels
lf16 0:2754 0:9984 0:1515 0:9999 0:5345 �0:5341 0:9371c 0:1913b

lf2534 0:6405 0:9633 0:6761 0:9851 �0:1099 �1:1986 0:8983c 0:1665b

tfr 0:5868 0:8704 0:6855 0:9333 �0:9588 �1:5046 0:6525b 0:1827b

afm 0:9996 0:2189 0:9997 0:1750 �0:5120 �1:0992 0:9213c 0:2011b

ed 0:7058 0:9211 0:6330 0:9629 0:6422 �1:3921 0:9404c 0:1741b

wrf 0:9398 0:2071 0:9825 0:1405 0:9640 �2:2215 0:9444c 0:0599
wrf2534 0:8941 0:5992 0:8965 0:4740 1:1657 �1:9936 0:9214c 0:0872
cs 0:0002 0:0015 0:7448 0:9410 �4:8046c �4:7201c 0:1925 0:1940b

First Di¤erences
lf16 0:0014 0:0012 0:0014 0:0014 �4:2594c �4:8598c 0:5961b 0:2300c

lf2534 0:0783 0:1661 0:0078 0:0192 �2:6998c �2:8514a 0:3107 0:2017b

tfr 0:0187 0:0664 0:0180 0:0643 �3:3190c �3:3820b 0:1988 0:1363a

afm 0:0000 0:0000 0:0000 0:0000 �0:1805 �8:6930c 0:6086b 0:2256c

ed 0:0015 0:0062 0:0015 0:0061 �4:0756c �4:3694c 0:2477 0:1163
wrf 0:0000 0:0001 0:0000 0:0001 �3:2212c �4:5966c 0:1419 0:0822
wrf2534 0:0000 0:0000 0:0000 0:0000 �7:3468c �7:6619c 0:0731 0:0732
cs 0:5950 0:8313 0:5950 0:8317 �1:2591 �1:3401 0:2144 0:1375a

The unit root tests are applied with or without a time trend. We report p-values for the ADF and the
PP tests while t- and LM- statistics are reported for the DF-GLS and the KPSS test respectively. The lag
length for the ADF and the DF-GLS tests is selected via the Schwarz information criterion (SIC). The PP
and KPSS tests are based on the Bartlett kernel with bandwidth selected from the Newey-West method.
a, b and c indicate signi�cance at the 10%, 5% and 1% level respectively.
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Table 2. Ng & Perron unit root tests
c c,t

Series MZa MZt MSB MPT MZa MZt MSB MPT
Levels
lf16 0:6725 0:6945 1:0327 69:0080 �2:8768 �0:8613 0:2994 23:2421
lf2534 �0:1892 �0:1228 0:6491 26:4312 �6:5491 �1:6633 0:2540 13:9675
tfr �1:9509 �0:9154 0:4692 11:7579 �6:2273 �1:6862 0:2708 14:6006
afm �120:10c �7:6808c 0:0640c 0:3216c �1:3758 �0:7450 0:5415 56:1955
ed 0:8234 0:7627 0:9263 58:6535 �6:2912 �1:6061 0:2553 14:4438
wrf 1:4448 1:3910 0:9627 70:7349 �9:8231 �2:2089 0:2249 9:3090
wrf2534 1:3912 1:5407 1:1075 90:4770 �7:0733 �1:8767 0:2653 12:8886
cs �42:0523c �4:5448c 0:1081c 0:6937c �155:024c �8:79213c 0:0567c 0:6249c

First
di¤erences
lf16 �21:5997c �3:2300c 0:1495c 1:3295c �24:0253c �3:4551c 0:1438c 3:8581c

lf2534 �12:6861b �2:5062b 0:1976b 1:9796b �13:7584 �2:61731a 0:1902 6:6553a

tfr �15:7810c �2:8037c 0:1777b 1:5728c �16:1197a �2:83591a 0:1759a 5:6717a

afm �0:4304 �0:4031 0:9364 44:6563 �28:2967c �3:74627c 0:1324c 3:3091c

ed �20:3579c �3:1684c 0:1556c 1:2818c �21:8026b �3:30122b 0:1514b 4:1826b

wrf �14:7932c �2:6976c 0:1824b 1:7405c �22:3616b �3:33216b 0:1490b 4:1456b

wrf2534 �28:9194c �3:7743c 0:1305c 0:9366c �28:9488c �3:79886c 0:1312c 3:1808c

cs �3:0532 �1:2193 0:3993 7:9944 �3:2663 �1:27126 0:3892 27:7558
a, b and c indicate signi�cance at the 10%, 5% and 1% level respectively.
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Table 3. Zivot and Andrews (1992) minimum t�̂ statistics
AIC BIC SEQ

Series Model C a.c.v 5% M.C c.v 5% B c.v 5% Model C a.c.v 5% M.C c.v 5% B c.v 5% Model C a.c.v 5% M.C c.v 5% B c.v 5%
lf16 �2:6985 �5:08 �5:4958 �5:4658 �2:6985 �5:08 �5:5570 �5:5311 �2:9166 �5:08 �5:8918 �5:8279
lf2534 �3:2552 �5:08 �5:1676 �5:4005 �3:2552 �5:08 �4:9472 �5:2063 �4:2797 �5:08 �5:6284 �5:9187
tfr �5:5454 �5:08 �5:3872 �5:6849 �5:5454 �5:08 �5:3227 �5:6377 �7:6229c �5:08 �5:8258 �6:0458
afm �2:6608 �5:08 �5:2808 �5:2456 �3:1517 �5:08 �5:1176 �5:1017 �3:7245 �5:08 �5:7943 �5:6970
ed �4:0420 �5:08 �5:3716 �5:6580 �4:0420 �5:08 �5:2790 �5:5647 �4:6564 �5:08 �5:7722 �6:0286
wrf �3:8155 �5:08 �5:3585 �5:3810 �3:8155 �5:08 �5:2023 �5:2166 �4:8301 �5:08 �5:7534 �5:7760
wrf2534 �5:3285b �5:08 �5:2848 �5:2808 �5:3285b �5:08 �5:1582 �5:1048 �5:5907 �5:08 �5:7312 �5:6997
�(cs) �4:3979 �5:08 �5:8231 �5:8274 �2:5628 �5:08 �5:6523 �5:7556 �4:3979 �5:08 �6:2266 �6:2663
Zivot and Andrews (1992) minimum ADF statistics based on model (C). Lag selection based on AIC, BIC and SEQ (sequential procedure).
a.c.v 5%: asymptotic critical value, M.C c.v 5%: Monte Carlo critical value , B c.v 5%: Bootstrap critical value, all at the 5% nominal
signi�cance level. b,c indicate statistical signi�cance at the 5% and 1% level based on the bootstrap critical values.
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Table 4. VAR lag order selection
Group A, age group 16-over Group B, age group 25-34
p LR FPE AIC SC HQ p LR FPE AIC SC HQ
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2
4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 1 2
5 4 2 5 2 2 5 5 2 5 1 2

Table 5. VAR residual serial correlation LM-type tests.
Group A, age group 16-over Group B, age group 25-34
VAR(1) VAR(2) VAR(1) VAR(2)

Lag order h LM-Stat Prob LM-Stat Prob LM-Stat Prob LM-Stat Prob
1 126:1 0:00 38:68 0:35 109:7 0:00 43:52 0:18
2 57:93 0:01 41:01 0:26 49:31 0:07 30:60 0:72
3 46:18 0:12 31:02 0:70 30:01 0:75 18:51 0:99
4 53:33 0:03 41:25 0:25 44:22 0:16 41:20 0:25
5 51:64 0:04 35:16 0:51 36:82 0:43 49:17 0:07
6 57:19 0:01 34:19 0:55 41:08 0:26 36:63 0:44
7 50:43 0:06 38:96 0:34 41:71 0:24 38:04 0:38
8 57:09 0:01 35:28 0:50 34:01 0:56 30:32 0:74
9 60:93 0:01 32:80 0:62 41:75 0:24 33:05 0:61
10 60:66 0:01 29:19 0:78 38:67 0:35 35:64 0:49
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Table 6. Simulated p-values for causality tests at horizons 1,2,...,10 for group A
horizon:

Pairs of variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
female labor supply-total fertility rate lf169tfr 0:1525 0:2235 0:2654 0:0965 0:0002 0:0015 0:0016 0:0270 0:0983 0:0270
female labor supply-median age �rst marriage lf169afm 0:8413 0:9057 0:7810 0:2640 0:3421 0:4639 0:9275 0:9020 0:8600 0:9518
female labor supply-education lf169ed 0:3170 0:3347 0:0026 0:0005 0:0002 0:0003 0:0093 0:1541 0:0228 0:0003
female labor supply-wages lf169wrf 0:0052 0:0685 0:0177 0:0654 0:0336 0:0533 0:0169 0:0926 0:2652 0:1926
female labor supply-cohort size lf169cs 0:8775 0:2173 0:2683 0:3336 0:2504 0:0299 0:0090 0:0150 0:0070 0:0959
total fertility rate-female labor supply tfr9lf16 0:3877 0:1639 0:0051 0:0024 0:0219 0:0398 0:4667 0:1191 0:1238 0:9206
total fertility rate-median age �rst marriage tfr9afm 0:3965 0:6145 0:5800 0:1854 0:2001 0:9357 0:2377 0:3182 0:6774 0:1054
total fertility rate-education tfr9ed 0:0229 0:0001 0:0001 0:0004 0:0390 0:2115 0:1810 0:4341 0:1262 0:2754
total fertility rate-wages tfr9wrf 0:0111 0:0090 0:0206 0:0964 0:1255 0:2880 0:2043 0:5735 0:9298 0:5564
total fertility rate-cohort size tfr9cs 0:3272 0:2815 0:3596 0:0829 0:0843 0:1363 0:2762 0:0713 0:0348 0:0556
median age �rst marriage-female labor supply afm9lf16 0:1755 0:2751 0:6437 0:7535 0:9631 0:8425 0:0339 0:0461 0:4068 0:6723
median age �rst marriage-total fertility rate afm9tfr 0:8781 0:8659 0:9775 0:7941 0:6153 0:1991 0:3746 0:5062 0:3694 0:3262
median age �rst marriage-education afm9ed 0:8830 0:8245 0:8224 0:8778 0:0779 0:0621 0:1717 0:5140 0:7144 0:8513
median age �rst marriage-wages afm9wrf 0:5167 0:8637 0:6274 0:2488 0:1320 0:2282 0:9627 0:6031 0:3542 0:3139
median age �rst marriage-cohort size afm9cs 0:2715 0:4519 0:3363 0:3492 0:1900 0:1485 0:1275 0:1175 0:0488 0:0356
education-female labor supply ed9lf16 0:3838 0:9257 0:8115 0:5026 0:2312 0:1134 0:0173 0:0501 0:0623 0:4988
education-total fertility rate ed9tfr 0:0458 0:1888 0:9893 0:8485 0:4452 0:2196 0:2114 0:7803 0:9512 0:6575
education-median age �rst marriage ed9afm 0:6131 0:8343 0:9208 0:2830 0:2723 0:1047 0:0407 0:4977 0:4043 0:8526
education-wages ed9wrf 0:4664 0:7721 0:8197 0:9545 0:4194 0:0597 0:0155 0:3143 0:3716 0:1826
education-cohort size ed9cs 0:0843 0:0470 0:0844 0:0558 0:0963 0:0380 0:0250 0:0476 0:0718 0:1238
wages-female labor supply wrf9lf16 0:7564 0:7916 0:7305 0:6853 0:6626 0:8284 0:8628 0:3721 0:8525 0:7166
wages-total fertility rate wrf9tfr 0:7751 0:5992 0:8656 0:9728 0:7988 0:5562 0:8463 0:9802 0:8158 0:4813
wages-median age �rst marriage wrf9afm 0:3855 0:7523 0:3166 0:4320 0:8278 0:4250 0:3187 0:1793 0:7027 0:6660
wages-education wrf9ed 0:0596 0:0003 0:0311 0:3782 0:6176 0:2175 0:1282 0:2244 0:2875 0:1098
wages-cohort size wrf9cs 0:9832 0:8893 0:8937 0:6171 0:4033 0:7108 0:5082 0:9947 0:8279 0:7247
cohort size-female labor supply cs9lf16 0:2087 0:7266 0:5638 0:1891 0:0602 0:0554 0:0123 0:0432 0:0250 0:0158
cohort size-total fertility rate cs9tfr 0:6449 0:7367 0:2854 0:1140 0:0375 0:0708 0:0527 0:0951 0:0964 0:0366
cohort size-median age �rst marriage cs9afm 0:8841 0:8957 0:3288 0:7467 0:7093 0:8216 0:8902 0:4957 0:5118 0:1465
cohort size-education cs9ed 0:0174 0:0081 0:0420 0:6893 0:6519 0:2968 0:0809 0:1538 0:0052 0:0022
cohort size-wages cs9wrf 0:0062 0:4751 0:3224 0:0360 0:0132 0:0069 0:0099 0:0903 0:1171 0:9850

The null hypothesis is that variable j (on the left side) does not cause variable i (on the right side) at horizons h = 1; :::; 10.
Bolded types signify cases in which the null hypothesis of non-causality is rejected at least at the 10% level.
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Table 7. Summary of causality relations at horizons 1 to 10 for group A.
horizon:

Pairs of variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
female labor supply-total fertility rate lf169tfr ? ?? ?? ?? ?? ? ??
female labor supply-median age �rst marriage lf169afm
female labor supply-education lf169ed ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
female labor supply-wages lf169wrf ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?
female labor supply-cohort size lf169cs ?? ?? ?? ?? ?
total fertility rate-female labor supply tfr9lf16 ?? ?? ?? ??
total fertility rate-median age �rst marriage tfr9afm
total fertility rate-education tfr9ed ?? ?? ?? ?? ??
total fertility rate-wages tfr9wrf ?? ?? ?? ?
total fertility rate-cohort size tfr9cs ? ? ? ?? ?
median age �rst marriage-female labor supply afm9lf16 ?? ??
median age �rst marriage-total fertility rate afm9tfr
median age �rst marriage-education afm9ed ? ?
median age �rst marriage-wages afm9wrf
median age �rst marriage-cohort size afm9cs ?? ??
education-female labor supply ed9lf16 ?? ? ?
education-total fertility rate ed9tfr ??
education-median age �rst marriage ed9afm ??
education-wages ed9wrf ? ??
education-cohort size ed9cs ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?
wages-female labor supply wrf9lf16
wages-total fertility rate wrf9tfr
wages-median age �rst marriage wrf9afm
wages-education wrf9ed ? ?? ??
wages-cohort size wrf9cs
cohort size-female labor supply cs9lf16 ? ? ?? ?? ?? ??
cohort size-total fertility rate cs9tfr ?? ? ? ? ? ??
cohort size-median age �rst marriage cs9afm
cohort size-education cs9ed ?? ?? ?? ?? ??
cohort size-wages cs9wrf ?? ?? ?? ?? ?? ?
Symbols ? and ?? indicate rejection of the non-causality hypothesis at the 10% and 5% levels respectively.
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Table 8. Simulated p-values for causality tests at horizons 1,2,...,10 for group B.
horizon:

Pairs of variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
female labor supply-total fertility rate lf25349tfr 0:9373 0:6844 0:1660 0:2307 0:2519 0:0551 0:0819 0:1457 0:0488 0:0833
female labor supply-median age �rst marriage lf25349afm 0:5610 0:2645 0:5681 0:6905 0:7421 0:0364 0:1140 0:6771 0:9410 0:4586
female labor supply-education lf25349ed 0:0586 0:0185 0:0001 0:0001 0:0002 0:0553 0:5456 0:6953 0:6395 0:0427
female labor supply-wages lf25349wrf2534 0:9704 0:8920 0:8160 0:6253 0:6707 0:5869 0:5035 0:1595 0:0169 0:0211
female labor supply-cohort size lf25349cs 0:9908 0:7411 0:8176 0:4465 0:4003 0:0598 0:0227 0:0140 0:1459 0:3750
total fertility rate-female labor supply tfr9lf2534 0:1306 0:0015 0:0080 0:0278 0:0431 0:2524 0:4880 0:3617 0:3361 0:1311
total fertility rate-median age �rst marriage tfr9afm 0:9133 0:6598 0:8218 0:5092 0:8305 0:3531 0:0307 0:1324 0:5205 0:1996
total fertility rate-education tfr9ed 0:0564 0:0024 0:0071 0:0249 0:2535 0:2877 0:2356 0:5539 0:1463 0:0480
total fertility rate-wages tfr9wrf2534 0:3621 0:1181 0:1152 0:5172 0:6683 0:3071 0:5427 0:4848 0:2439 0:0369
total fertility rate-cohort size tfr9cs 0:2618 0:1642 0:2677 0:6841 0:9562 0:7812 0:5645 0:7335 0:9520 0:8941
median age �rst marriage-female labor supply afm9lf2534 0:8761 0:9433 0:8148 0:7286 0:7919 0:8252 0:8416 0:6630 0:5475 0:6929
median age �rst marriage-total fertility rate afm9tfr 0:5570 0:6312 0:5818 0:5570 0:8326 0:9513 0:7991 0:9514 0:9194 0:7019
median age �rst marriage-education afm9ed 0:6997 0:5591 0:6990 0:5827 0:9363 0:9930 0:9641 0:6200 0:7250 0:4928
median age �rst marriage-wages afm9wrf2534 0:8336 0:5700 0:2814 0:6060 0:5164 0:4487 0:8303 0:7893 0:4812 0:3859
median age �rst marriage-cohort size afm9cs 0:5996 0:8651 0:5961 0:4775 0:3813 0:4768 0:6096 0:5064 0:3994 0:2683
education-female labor supply ed9lf2534 0:5946 0:2527 0:2555 0:4476 0:1196 0:0356 0:0048 0:0460 0:2628 0:5696
education-total fertility rate ed9tfr 0:0338 0:1721 0:5764 0:3478 0:3867 0:1132 0:1373 0:7715 0:9235 0:9347
education-median age �rst marriage ed9afm 0:6379 0:6240 0:8616 0:1548 0:4651 0:3347 0:0521 0:2509 0:7117 0:9808
education-wages ed9wrf2534 0:5939 0:6415 0:4951 0:7532 0:2155 0:1098 0:0753 0:5868 0:6556 0:3149
education-cohort size ed9cs 0:1273 0:0411 0:0395 0:0063 0:0378 0:0619 0:0067 0:0043 0:0264 0:1747
wages-female labor supply wrf25349lf2534 0:4510 0:0777 0:0502 0:2299 0:2174 0:1998 0:1104 0:0250 0:0339 0:0225
wages-total fertility rate wrf25349tfr 0:0612 0:0425 0:1580 0:4298 0:5803 0:2175 0:0260 0:0386 0:3297 0:0542
wages-median age �rst marriage wrf25349afm 0:2600 0:0891 0:2630 0:4931 0:5696 0:8967 0:1665 0:1322 0:2512 0:5293
wages-education wrf25349ed 0:1522 0:1250 0:0585 0:0214 0:1211 0:0504 0:0094 0:0365 0:0175 0:0006
wages-cohort size wrf25349cs 0:2014 0:1243 0:0994 0:1426 0:2271 0:2415 0:1151 0:0816 0:1442 0:0778
cohort size-female labor supply cs9lf2534 0:0782 0:3063 0:1123 0:1369 0:0499 0:0077 0:0020 0:0052 0:0020 0:0011
cohort size-total fertility rate cs9tfr 0:5900 0:7585 0:1854 0:0599 0:0422 0:0205 0:0344 0:1393 0:0815 0:0311
cohort size-median age �rst marriage cs9afm 0:8637 0:6049 0:5337 0:8622 0:7634 0:3872 0:9291 0:4930 0:7645 0:6467
cohort size-education cs9ed 0:0283 0:1095 0:2065 0:3753 0:4813 0:1443 0:0900 0:0217 0:0052 0:0021
cohort size-wages cs9wrf2534 0:3042 0:4148 0:1396 0:0987 0:0291 0:0783 0:1332 0:0518 0:0283 0:0790

The null hypothesis is that variable j (on the left side) does not cause variable i (on the right side) at horizons h = 1; :::; 10.
Bolded types signify cases in which the null hypothesis of non-causality is rejected at least at the 10% level.
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Table 9. Summary of causality relations at horizons 1 to 10 for group B
horizon:

Pairs of variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
female labor supply-total fertility rate lf25349tfr ? ? ?? ?
female labor supply-median age �rst marriage lf25349afm ??
female labor supply-education lf25349ed ? ?? ?? ?? ?? ? ??
female labor supply-wages lf25349wrf2534 ?? ??
female labor supply-cohort size lf25349cs ? ?? ??
total fertility rate-female labor supply tfr9lf2534 ?? ?? ?? ?? ??
total fertility rate-median age �rst marriage tfr9afm ??
total fertility rate-education tfr9ed ? ?? ?? ?? ??
total fertility rate-wages tfr9wrf2534 ??
total fertility rate-cohort size tfr9cs
median age �rst marriage-female labor supply afm9lf2534
median age �rst marriage-total fertility rate afm9tfr
median age �rst marriage-education afm9ed
median age �rst marriage-wages afm9wrf2534
median age �rst marriage-cohort size afm9cs
education-female labor supply ed9lf2534 ?? ?? ??
education-total fertility rate ed9tfr ??
education-median age �rst marriage ed9afm ?
education-wages ed9wrf2534 ?
education-cohort size ed9cs ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??
wages-female labor supply wrf25349lf2534 ? ? ?? ?? ??
wages-total fertility rate wrf25349tfr ? ?? ?? ?? ?
wages-median age �rst marriage wrf25349afm ?
wages-education wrf25349ed ? ?? ? ?? ?? ?? ??
wages-cohort size wrf25349cs ? ? ?
cohort size-female labor supply cs9lf2534 ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
cohort size-total fertility rate cs9tfr ? ?? ?? ?? ? ??
cohort size-median age �rst marriage cs9afm
cohort size-education cs9ed ?? ? ?? ?? ??
cohort size-wages cs9wrf2534 ? ?? ? ? ?? ?

Symbols ? and ?? indicate rejection of the non-causality hypothesis at the 10% and 5% levels respectively.
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Table 10. Estimates of cointegrating equation and adjustment parameters
Group A
Cointegrating equation
labor force participation rate fertility
1:00 �0:656

(0:068)

Adjustment to disequilibria in the participation rate equation
�0:053b
(0:012)

�0:046
(0:044)

Group B
Cointegrating equation
labor force participation rate fertility
1:00 �1:22

(0:069)

Adjustment to disequilibria in the participation rate equation
�0:076b
(0:014)

�0:027
(0:034)

VEC Granger causality test
Group A

Hypothesis p�value
D(logfertility) not caused by D(logparticipation rate) 0:0297
D(logparticipation rate) not caused by D(logfertility) 0:8346

Group B
Hypothesis p�value
D(logfertility) not caused by D(logparticipation rate) 0:6318
D(logparticipation rate) not caused by D(logfertility) 0:0025
Parentheses report standard errors. b indicates signi�cance at
the 5% level.
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Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 141

1. B Πίνακες Εμπειρικής Εφαρμογής 1.5.2

Κατανάλωση Ενέργειας και Πραγματικό ΑΕΠ στις χώρες G-7: έλεγχος

αιτιότητας σε πολλαπλούς ορίζοντες υπό την παρουσία του αποθέματος κεφαλαίου.



Table 1. Unit root tests, series in levels

Levels
Country ADF PP KPSS DF-GLS MZa MZt MSB MPT ERS P.O
Panel A. Energy consumption
Canada �2:0702 �2:0679 0:1705b �0:7772 �0:6192 �0:3064 0:4948 54:5317 95:4297
France 0:6053 �1:7942 0:2030b �0:4555 �0:9814 �0:4314 0:4396 43:9996 130:0186
Germany �2:7372 �2:7213 0:1810b �1:8200 �4:0699 �1:3317 0:3272 21:3310 32:4949
Italy �4:8197a �4:9941a 0:1886b �1:0259 �2:3391 �0:9085 0:3884 31:6745 404:7075
Japan �3:4072c �2:9817 0:1911b �0:7527 �0:0850 �0:0610 0:7175 106:8007 273:7253
UK �1:4751 �1:4952 0:1839b �0:9750 �1:8508 �0:7092 0:3832 33:2522 45:1030
US �2:8484 �2:6958 0:1161 �1:3135 �1:6453 �0:8812 0:5356 53:0711 83:9270
Panel B. Real GDP
Canada �2:5670 �2:6768 0:0959 �1:4974 �5:1781 �1:4729 0:2844 17:0497 30:5736
France �2:1854 �2:1854 0:2401a �0:7242 0:1936 0:0968 0:4998 61:0432 153:6151
Germany �0:2980 �0:7496 0:2143b �0:6139 �2:5466 �0:7974 0:3131 24:9512 126:9870
Italy �2:1306 �2:2004 0:2363a �0:0530 0:8809 0:6733 0:7643 135:3095 455:3355
Japan �2:4699 �2:8268 0:2339a �1:2519 �11:0218 �2:2244 0:2018 8:8755 277:5680
UK �0:5201 �0:4012 0:1854b �0:8898 �2:8756 �0:7680 0:2671 21:3828 24:4862
US �2:2560 �2:4253 0:1245c �1:5772 �3:5724 �1:3339 0:3734 25:4649 32:0342
Panel C. Capital stock
Canada �1:9308 �1:9308 0:1301c �1:331 �3:212 �1:051 0:3272 23:9509 32:5688
France �2:5081 �3:7252b 0:2002b �1:1858 �4:0984 �1:3302 0:3246 21:1298 180:7827
Germany �2:216 �2:1729 0:1845b �0:8863 �0:3192 �0:1549 0:4851 54:9093 119:491
Italy �3:0122 �3:6037 0:2388a �1:0642 �4:9349 �1:4043 0:2846 17:6123 441:817
Japan �0:5798 0:8563 0:2386a �1:1536 �312:0693a �12:4515a 0:0399a 0:3808a 3722:836
UK �1:5869 �1:7129 0:2003b �1:1142 �1:9198 �0:9296 0:4842 44:1505 52:506
US 1:2984 1:4732 0:2166a 0:3406 0:7966 0:3995 0:5015 65:7505 82:7345
Notes. Null hypothesis for the KPSS test is stationarity. For all other tests, the null hypothesis is unit root nonstationarity. For the series in
levels and �rst di¤erences (table 2) a trend has been included. The lag length for the ADF, DF-GLS, MZGLSa , MZGLSt , MSB, MPT and ERS
P.O tests is selected via the MAIC criterion suggested by Ng and Perron (2001). The modi�cation proposed by Perron and Qu (2007) has also
been applied. The Phillips and Perron (1988) and Kwiatkowski et al. (1992) tests are based on the Bartlett kernel with bandwidth selected
from the Newey�West method. a; b; c denote signi�cance at the 1%, 5%, 10% signi�cance levels respectively.
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Table 2. Unit root tests, series in �rst di¤erences

First Di¤erences
Country ADF PP KPSS DF-GLS MZa MZt MSB MPT ERS P.O
Panel A. Energy consumption
Canada �6:0597a �6:0562a 0:114 �6:1551a �24:1553a �3:4730a 0:1438b 3:7862a 3:6678a

France �5:0422a �8:6464a 0:1437c �5:0605a �23:4400b �3:3882b 0:1445b 4:0976b 3:8990a

Germany �4:1924b �5:9539a 0:073 �4:1803a �19:3335b �3:0180b 0:1561b 5:2580b 4:8503b

Italy �2:152 �5:4579a 0:1769b �1:650 �2:012 �0:772 0:384 32:640 36:094
Japan �1:389 �5:0884a 0:1595b �1:359 �2:178 �0:805 0:370 30:648 30:390
UK �6:8968a �6:8943a 0:052 �6:2645a �24:1838a �3:4261a 0:1417a 4:0734b 4:6183b

US �3:9067a �3:7764a 0:299 �3:7318a �17:5645a �2:8855a 0:1643a 1:6787a 1:6985a

Panel B. Real GDP
Canada �3:9148b �3:5581b 0:098 �3:9771a �16:1702a �2:8186a 0:1743a 5:7833a 5:7011b

France �5:8984a �5:9415a 0:0788 �5:5465a �18:8145b �3:0126b 0:1601b 5:1707b 6:0825c

Germany �3:9909b �6:9584a 0:1549b �3:8817a �16:2890c �2:7559c 0:1692c 6:1705c 5:8949c

Italy �6:5381a �6:5381a 0:116 �6:2830a �24:1371a �3:3791b 0:1400a 4:3374b 4:7634b

Japan �5:5037a �5:3911a 0:053 �5:5050a �19:3935b �2:9941b 0:1544b 5:4112b 5:3266b

UK �4:5735a �4:3658a 0:1077 �4:6851a �18:0863b �3:0072b 0:1663b 5:0384b 4:8188b

US �4:4739a �5:5414a 0:085 �3:9820a �19:4709b �3:0536b 0:1568b 5:0791b 5:2833b

Panel C. Capital stock
Canada �4:2763a �4:2944a 0:1001 �4:3736a �17:3457b �2:9450b 0:1698a 5:2535b 5:0403b

France �2:586 �2:3485 0:1404c �2:4142 �8:5447 �2:0145 0:2358 10:8387 12:1502
Germany �3:2811c �4:4967a 0:0896 �3:2435b �14:9533c �2:7235a 0:1821a 6:1574a 6:0982a

Italy �3:8575b �3:8961b 0:1451c �3:9434a �18:4089b �2:9854b 0:1622b 5:2435b 5:0557b

Japan �3:3630c �3:3630c 0:1179 �3:1361c �12:1032 �2:4583 0:2031 7:5382 8:4351
UK �4:0016b �3:7890b 0:0888 �3:7743a �14:9484c �2:7339c 0:1829c 6:0960c 6:7692c

US �5:4418a �5:9805a 0:1529b �4:8084a �17:6859b �2:9707b 0:1680a 5:1705b 6:4990c

Notes. a; b; c denote signi�cance at the 1%, 5%, 10% signi�cance levels respectively
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Table 3. Sequential tests for a (or two) break(s) in the trend function

Country F (1j0) T̂1 F (2j1) T̂1 T̂2 PTGLS MPTGLS MZGLS
a MZGLS

t MSBGLS

Panel A. Energy consumption
Canada 10:8332 1971 4:7543 1971 2004 16:5225 15:9239 �12:0649 �2:4552 0:2035
France 12:9727 1972 8:4523 1968 1995 14:5677 12:0382 �17:3036 �2:9394 0:1699
Germany 124:6482 1975 50:2109 1969 1978 11:6321 11:3875 �19:2074 �3:0965 0:1612
Italy 31:4909 1969 19:9823 1969 2004 14:3162 13:6558 �13:5521 �2:5922 0:1913
Japan 38:4249 1972 1:4312 16:4273 15:8542 �10:2515 �2:2021 0:2148
UK 5:1352 1972 1:2119 18:4174 18:2001 �8:8780 �1:9809 0:2231
US 11:9361 1969 1:3896 31:0006 30:9870 �4:7526 �1:4632 0:3079
Panel B. Real GDP
Canada 1:9617 -
France 62:6829 1973 4:5423 1972 1991 51:9748 51:1405 �1:2871 �0:4384 0:3406
Germany 3:7472 1996 46:7597 1977 1997 14:0051 13:6231 �16:7306 �2:8605 0:1710
Italy 28:0662 1973 33:3578 1972 1996 11:5435 10:9318 �19:9039 �3:1455 0:1580
Japan 39:7544 1972 5:1038 1971 1989 11:7618 11:3494 �21:1237 �3:2357 0:1532
UK 5:3300 2003 4:4926 1972 2005 12:5488 11:5468 �16:6393 �2:8839 0:1733
US 5:8930 1965 2:6248 31:6494 30:5296 �4:1230 �1:3553 0:3287
Panel C. Capital stock
Canada 7:3878 1966 6:3825 1973 2005 22:9346 22:1073 �8:6885 �2:0842 0:2399
France 52:6934 1980 15:0730 1976 1992 37:2201 35:0304 �5:9669 �1:5358 0:2574
Germany 18:7721 1975 12:1193 1975 2002 17:9284 17:4625 �11:0007 �2:3446 0:2131
Italy 43:6384 1976 13:1353 1971 1994 24:6843 23:3626 �9:8713 �2:1584 0:2187
Japan 47:4478 1985 48:0746 1980 1998 10:9365 8:8666 �23:2729 �3:4094 0:1465
UK 3:1953 1975 4:2051 1982 1988 21:2641 20:2138 �9:9973 �2:2260 0:2227
US 6:6903 1996 6:3968 1988 1996 15:1038 12:7799 �14:8008 �2:7087 0:1830
Notes. Bolded types denote rejection of the null hypothesis of no trend break under I(1) or I(0) error components against the alternative of
one break in trend, F(1j0), or rejection of the null hypothesis of one trend break under I(1) or I(0) error components against the alternative
of two breaks in trend, F(2j1). F (1j0) = expWFS corresponds to the statistic of Perron and Yabu (2009), and F (2j1) =max

i=1;2

n
expW

(i)
FS

o
(where i = 1; 2 denotes sample partition) corresponds to the statistic of Kejriwal and Perron (2010). Break date estimates T̂1; T̂ 2 are based
on minimizing the global residual sum of squares of the GLS-detrended model (see Carrion-i-Silvestre et al. 2009). The trimming parameter
necessary for the Perron and Yabu (2009) and Kejriwal and Perron (2010) procedures was set to �= 0:1: Asymptotic critical values depending
on the number of identi�ed breaks for the unit root tests PTGLS ;MPTGLS ;MZGLS

a ;MZGLS
t ;MSBGLS are given by Carrion-i-Silvestre et

al. (2009).
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Table 4. VAR lag order selection

Panel A: Standard detrending Criteria Selection
Country LR FPE AIC SIC HQ LM
Canada 2 2 2 1 2 2 2
France 2 2 2 1 2 2 2
Germany 2 2 2 1 2 2 2
Italy 2 2 2 1 2 2 2
Japan 3 3 3 2 3 3 3
UK 2 2 2 1 2 2 2
USA 2 3 3 2 2 2 2
Panel B: Structural breaks detrending Criteria Selection
Country LR FPE AIC SIC HQ LM
Canada 2 2 2 1 2 2 2
France 2 3 3 1 2 2 2
Germany 3 3 4 1 3 2 2
Italy 3 4 4 1 1 4 4
Japan 2 2 2 2 2 2 2
UK 1 2 2 1 1 2 2
USA 2 2 2 1 2 2 2
Notes: Panel A displays VAR lag order selection for the standard detrending case and
panel B for the structural breaks detrending case. LR: sequential modi�ed likelihood
ratio statistic. Final Prediction Error (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SC) and Han-
nan & Quinn (HQ) criteria. LM: Lagrange multiplier tests are also computed and the
optimal number of lags for each country�s VAR(p) model eliminates serial correlation
from the residuals.
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Table 5. Dufour et al. (2006) results based on standard detrending

Canada France
horizon horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:2408 0:7847 0:9035 0:8325 0:6574 0:0833 0:3878 0:2216 0:2438 0:4389
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:1235 0:1054 0:1375 0:0368 0:7811 0:1650 0:0795 0:0526 0:0266 0:0039
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:6642 0:3118 0:2100 0:0281 0:0470 0:2199 0:0968 0:0998 0:1859 0:4586
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:0933 0:0041 0:0011 0:0044 0:0096 0:0683 0:0067 0:0015 0:0007 0:0001
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:0666 0:0855 0:2097 0:1613 0:1295 0:6130 0:2981 0:1912 0:2175 0:2139
capital stock-real GDP lks9 ly 0:8763 0:8332 0:6344 0:6720 0:7018 0:1211 0:2093 0:3573 0:4838 0:5150

Germany Italy
horizon horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:5742 0:4877 0:8091 0:1966 0:2430 0:1111 0:1365 0:0966 0:0710 0:2532
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:9043 0:3695 0:4853 0:3724 0:3236 0:6161 0:7393 0:5588 0:3500 0:0628
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:0954 0:4632 0:5575 0:8459 0:3811 0:0943 0:3032 0:4524 0:3488 0:4043
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:1931 0:4153 0:3967 0:2625 0:0906 0:6808 0:3182 0:2786 0:4444 0:5748
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:0228 0:0613 0:0658 0:1731 0:3594 0:6136 0:8380 0:9377 0:7103 0:8278
capital stock- real GDP lks9 ly 0:1078 0:2160 0:7461 0:9823 0:2455 0:2113 0:5957 0:9177 0:7846 0:8436
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Table 5. continued

Japan UK
horizon horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:8193 0:7009 0:3640 0:4043 0:5982 0:0538 0:1596 0:3847 0:9380 0:4446
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:7030 0:6584 0:8255 0:9003 0:9357 0:8328 0:9981 0:7929 0:8485 0:8671
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:0096 0:0048 0:0006 0:0013 0:0019 0:5473 0:2517 0:1921 0:5521 0:1687
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:6338 0:5622 0:3847 0:3381 0:4688 0:1599 0:0463 0:1310 0:2805 0:8185
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:1069 0:0315 0:0263 0:0557 0:0978 0:3490 0:2405 0:5608 0:8187 0:0200
capital stock- real GDP lks9 ly 0:3940 0:2811 0:0774 0:2213 0:7295 0:8259 0:5585 0:6183 0:5110 0:2721

US
horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:1746 0:3233 0:5260 0:5740 0:7095
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:2881 0:3078 0:5645 0:6769 0:7111
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:9771 0:5188 0:0281 0:0144 0:0236
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:0150 0:0307 0:0234 0:0893 0:2939
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:0803 0:0958 0:2021 0:5559 0:2887
capital stock- real GDP lks9 ly 0:0002 0:0029 0:0428 0:1918 0:3796
The null hypothesis is that the left side variable in column one does not cause (9) the right side variable at horizons h = 1, . . . , 5. Bolded
types signify cases in which the null hypothesis of non-causality is rejected at least at the 10% level.
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Table 6. Hill (2007) results based on standard detrending

Panel A. Testing from energy consumption to real GDP
Country Test

0.1 0.2 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 4.0
Canada 0:1169 0:2452 0:1616 0:1059 0:8651 0:1522 0:2430
France 0:0074 0:1511 0:1522 0:0708 0:1901 0:2810 0:1502
Germany 0:7070 0:0964 0:3761 0:9288 0:0222 0:5200 0:1010
Italy 0:4042 0:2393 0:2186 0:8118 0:1834 0:2361 0:2410
Japan 0:9320 0:5346 0:8664 0:7718 0:4405 0:8245 0:5671 0:5512
UK 0:2077 0:1476 0:0653 0:8144 0:8412 0:1260 0:1500
US 0:1858 0:0033 0:1235 0:1667 0:0012 0:0046 0:0029
Panel B. Testing from real GDP to energy consumption
Country Test

0.1 0.2 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 4.0
Canada 0:0541 0:2645 0:6407 0:0310 0:1067 0:7866 0:2664
France 0:0615 0:3645 0:1664 0:1297 0:6898 0:2848 0:3628
Germany 0:0749 0:0105 0:0433 0:1530 0:0076 0:0177 0:0126
Italy 0:2604 0:4805 0:1881 0:6588 0:5453 0:3274 0:4798
Japan 0:0948 0:0120 0:0228 0:6640 0:0867 0:0220 0:0394 0:0125
UK 0:1065 0:1263 0:4850 0:0418 0:2142 0:2700 0:1286
US 0:0944 0:1837 0:9873 0:0299 0:0484 0:2749 0:1798
Notes. Panel A shows the results when we test causality from energy consumption to real
GDP and panel B the results when we test causality from real GDP to energy consumption.
Bolded types signify cases in which the null hypothesis of non-causality is rejected.

148



Table 7. Dufour et al. (2006) based on structural breaks detrending

Canada France
horizon horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:4416 0:6784 0:7537 0:9298 0:6385 0:5441 0:4686 0:6142 0:5577 0:2478
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:1434 0:0671 0:2949 0:3617 0:8291 0:2381 0:5469 0:5100 0:8365 0:6315
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:7932 0:5591 0:7620 0:3807 0:4740 0:3476 0:4243 0:1226 0:0143 0:4949
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:1825 0:0162 0:0049 0:0073 0:0604 0:8089 0:7106 0:5448 0:5913 0:6185
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:0270 0:0217 0:1403 0:2588 0:4129 0:1892 0:0742 0:2234 0:1842 0:5856
capital stock- real GDP lks9 ly 0:7554 0:7529 0:8028 0:9203 0:7728 0:2646 0:3048 0:2761 0:3706 0:5201

Germany Italy
horizon horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:2437 0:4558 0:5101 0:1278 0:1454 0:8621 0:9764 0:9461 0:8599 0:9673
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:3410 0:0877 0:0017 0:0163 0:3784 0:9784 0:8445 0:4180 0:0467 0:3784
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:1850 0:0084 0:0858 0:3605 0:0947 0:0016 0:0087 0:2816 0:2068 0:7330
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:6309 0:7190 0:0676 0:0010 0:0963 0:6913 0:9633 0:5029 0:0810 0:1230
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:6673 0:9539 0:9854 0:5053 0:2644 0:6787 0:0900 0:0128 0:0008 0:0100
capital stock-real GDP lks9 ly 0:2655 0:6198 0:2456 0:0501 0:0768 0:5624 0:4703 0:4139 0:5467 0:7707
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Table 7. continued

Japan UK
horizon horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
energy consumption- real GDP lec9 ly 0:9649 0:8236 0:5671 0:4226 0:7294 0:2078 0:8959 0:9444 0:7949 0:4244
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:9992 0:8103 0:6158 0:8659 0:8753 0:9770 0:4950 0:3448 0:6396 0:8303
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:0024 0:0083 0:0754 0:3324 0:6014 0:0169 0:0403 0:0718 0:5059 0:7389
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:3541 0:6669 0:9170 0:8704 0:9164 0:1119 0:1881 0:3383 0:6320 0:3454
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:5133 0:5471 0:1388 0:4751 0:5545 0:2380 0:2056 0:5946 0:7451 0:5328
capital stock- real GDP lks9 ly 0:3340 0:5149 0:3190 0:6132 0:5615 0:0211 0:0286 0:2217 0:7441 0:5126

US
horizon

Pairs of variables 1 2 3 4 5
energy consumption-real GDP lec9 ly 0:2887 0:9820 0:5494 0:8651 0:7038
energy consumption-capital stock lec9 lks 0:4593 0:9473 0:3389 0:4442 0:4748
real GDP-energy consumption ly 9 lec 0:9235 0:4254 0:1431 0:0854 0:0364
real GDP-capital stock ly 9 lks 0:2031 0:6676 0:4829 0:5254 0:8184
capital stock-energy consumption lks9 lec 0:0106 0:0226 0:0882 0:3285 0:0439
capital stock-real GDP lks9 ly 0:0002 0:0194 0:0841 0:4837 0:3174
The null hypothesis is that the left side variable in column one does not cause (9) the right side variable at horizons h = 1, . . . , 5. Bolded
types signify cases in which the null hypothesis of non-causality is rejected at least at the 10% level.
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Table 8. Hill (2007) results based on structural breaks detrending

Panel A. Testing from energy consumption to real GDP
Country Test

0.1 0.2 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 4.0 5.0
Canada 0:1866 0:3945 0:3091 0:1341 0:6945 0:2641 0:3953
France 0:1121 0:3123 0:7232 0:2077 0:1616 0:2435 0:3240
Germany 0:4189 0:2764 0:2660 0:5070 0:2555 0:3778 0:2829
Italy 0:9847 0:5479 0:8199 0:9807 0:3504 0:7910 0:8040 0:4762 0:5531
Japan 0:9991 0:7595 0:9634 0:9992 0:4374 0:6310 0:7572
UK 0:4900 0:0139 0:1831 0:9764 0:0063 0:0793 0:0125
US 0:6634 0:0229 0:5170 0:4324 0:0105 0:0236 0:0224
Panel B. Testing from real GDP to energy consumption
Country Test

0.1 0.2 1.0 1.1 1.2 2.0 3.0 4.0 5.0
Canada 0:4270 0:0270 0:7930 0:2200 0:0075 0:9198 0:0290
France 0:6256 0:5139 0:3568 0:8498 0:2600 0:4662 0:5124
Germany 0:2670 0:2630 0:1465 0:4250 0:5828 0:1934 0:2705
Italy 0:0181 0:0096 0:0024 0:8093 0:4319 0:0063 0:0082 0:0105 0:0058
Japan 0:0017 0:0066 0:0009 0:3410 0:4899 0:0018 0:0052
UK 0:0508 0:0330 0:0542 0:1015 0:1116 0:0258 0:0309
US 0:3024 0:0782 0:9564 0:1007 0:0170 0:1902 0:0746
Notes. Panel A shows the results when we test causality from energy consumption to real GDP and
panel B the results when we test causality from real GDP to energy consumption. Bolded types
signify cases in which the null hypothesis of non-causality is rejected.

Table 9. Toda-Yamamoto (1995) causality tests

Detrending �lter
Standard Standard Structural breaks Structural breaks

Country Energy to real GDP real GDP to Energy Energy to real GDP real GDP to Energy
Canada 0:1384 0:6287 0:2888 0:7848
France 0:1364 0:1343 0:7206 0:3399
Germany 0:3544 0:0228 0:2417 0:1305
Italy 0:1918 0:1706 0:8224 0:0003
Japan 0:8731 0:0076 0:9635 0:0001
UK 0:0511 0:4564 0:1624 0:0378
US 0:1077 0:9858 0:5053 0:9520
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Table A1. Summary of empirical studies on the energy consumption-real GDP nexus within a trivariate or multivariate framework.

Authors Period Methodology Country Causal relationship
Stern (1993) 1947-1990 Multivariate VAR model U.S. Energy!Real GDP
Stern (2000) 1948-1994 Cointegration/Vector error-correction model U.S. Energy!Real GDP
Ghali and El-Sakka (2004) 1961-1997 Cointegration/Vector error-correction model Canada Energy$Real GDP
Oh and Lee (2004) 1970-1999 Cointegration/Vector error-correction model Korea Energy!Real GDP
Soytas and Sari (2006) 1960-2004 Cointegration/Vector error-correction model G-7: U.S., France Energy!Real GDP

Canada, Italy, Japan, U.K. Energy$Real GDP
Germany Real GDP!Energy

Lee et al. (2008) 1960-2001 Panel cointegration/Panel error-correction model 22 OECD countries Energy$Real GDP
Narayan and Smyth (2008) 1972-2002 Panel cointegration/Panel error-correction model G-7 Energy!Real GDP
Yuan et al. (2008) 1963-2005 Vector error-correction model China
Apergis and Payne (2009) 1980-2004 Panel cointegration/Panel error-correction model 6 Central American Energy!Real GDP
Boyden and Payne (2009) 1949-2006 Toda-Yamamoto Granger causality test U.S. Energy=Real GDP
Lee and Chien (2010) 1960-2001 Toda-Yamamoto Granger causality test G-7: Canada, Italy, U.K. Energy!Real GDP

France, Japan Real GDP!Energy
Germany, U.S. Energy=Real GDP

Notes. All studies employ an aggregate production function framework. Energy!Income means causality runs from energy consumption to
income, Energy$Income means bidirectional causality, Energy=Income means there is no causality.
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Table A2. Empirical results from causality tests in the G-7 countries

Authors Canada France Germany Italy Japan U.K. U.S.
Soytas & Sari (2003) Energy=RGDP Energy!RGDP Energy!RGDP RGDP!Energy Energy!RGDP Energy=RGDP Energy=RGDP
Soytas & Sari (2006) Energy$RGDP Energy!RGDP RGDP!Energy Energy$RGDP Energy$RGDP Energy$RGDP Energy!RGDP

Lee (2006) Energy!RGDP RGDP!Energy Energy=RGDP RGDP!Energy RGDP!Energy Energy=RGDP Energy$RGDP
Zachariadis (2007) RGDP!Energy Inconsistent Inconsistent Inconsistent Inconsistent RGDP!Energy Energy=RGDP
Lee & Chien (2010) Energy!RGDP RGDP!Energy Energy=RGDP Energy!RGDP RGDP!Energy Energy!RGDP Energy=RGDP

Our results
A. Standard detrending
Dufour et al. (2006) RGDP!Energy Energy!RGDP RGDP!Energy RGDP!Energy RGDP!Energy Energy!RGDP RGDP!Energy

Hill (2007) RGDP!Energy Energy=RGDP RGDP!Energy Energy=RGDP RGDP!Energy Energy!RGDP RGDP!Energy
Toda-Yamamoto (1995) Energy=RGDP Energy=RGDP RGDP!Energy Energy=RGDP RGDP!Energy Energy!RGDP Energy!RGDP
B. SB detrending
Dufour et al. (2006) Energy=RGDP Energy=RGDP Energy=RGDP RGDP!Energy RGDP!Energy RGDP!Energy Energy=RGDP

Hill (2007) Energy=RGDP Energy=RGDP Energy=RGDP RGDP!Energy RGDP!Energy RGDP!Energy RGDP!Energy
Toda-Yamamoto (1995) Energy=RGDP Energy=RGDP Energy=RGDP RGDP!Energy RGDP!Energy RGDP!Energy Energy=RGDP
Notes. Inconsistency in Zachariadis (2007) is related to di¤erences in results from three di¤erent causality methods. SB detrending refers to
the structural breaks detrending �lter. RGDP stands for real GDP.
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Κεφάλαιο 1. Αιτιότητα κατά Granger σε πολλαπλούς ορίζοντες 154

1. C Γραφήματα Εμπειρικής Εφαρμογής 1.5.2

Κατανάλωση Ενέργειας και Πραγματικό ΑΕΠ στις χώρες G-7: έλεγχος

αιτιότητας σε πολλαπλούς ορίζοντες υπό την παρουσία του αποθέματος κεφαλαίου.
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Figure 1. Energy consumption in G-7 countries. Vertical lines located at the 1973 oil price shock.
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Figure 2. Real GDP in G-7 countries. Vertical lines located at the 1973 oil price shock.
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Figure 3. Estimated trend breaks in energy consumption, real GDP and capital stock in G-7 countries.
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Κεφάλαιο 2

Μη-γραμμικές τάσεις και έλεγχοι

μοναδιαίας ρίζας σε

μακροοικονομικές χρονολογικές

σειρές

2.1 Εισαγωγή

Στην ανάλυση χρονοσειρών, ακόμα και όταν το ενδιαφέρον των ερευνητών

εστιάζεται στην από κοινού μελέτη ενός συνόλου χρονοσειρών, είναι χρήσιμο να

ξεκινάμε με την εξέταση των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών των μεμονωμέ-

νων ή ατομικών χρονοσειρών. Ένα από τα κυριότερα εργαλεία της μονομεταβλη-

τής ανάλυσης χρονοσειρών είναι ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (unit root test).
Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας μας βοηθά να ερευνήσουμε

την συμπεριφορά των τάσεων (trending behavior) των χρονοσειρών, και να

χαρακτηρίσουμε τις χρονοσειρές ως στάσιμες ή μη-στάσιμες διαδικασίες. Εν

συντομία, μία στάσιμη διαδικασία εμφανίζει χρονικά μη μεταβαλλόμενες στατιστι-

κές ιδιότητες (με το ενδιαφέρον να εστιάζεται κυρίως στις πρώτες και δεύτερες

ροπές), ενώ το αντίθετο συμβαίνει στις μη-στάσιμες διαδικασίες.

Οι χρονοσειρές, και ειδικότερα οι οικονομικές χρονοσειρές, συχνά εμπεριέχουν

ή εμφανίζουν "τάσεις". Μία χρονοσειρά δύναται να εμπεριέχει στοχαστική τάση
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(stochastic trend), προσδιοριστική τάση (deterministic trend), ή συνδυασμό και

των δύο. Εάν η τάση μίας χρονοσειράς είναι προσδιοριστική συνάρτηση του

χρόνου, τότε ονομάζεται προσδιοριστική τάση, ενώ η χρονοσειρά εμφανίζει

προβλέψιμη συμπεριφορά. Στην εμπειρική ανάλυση, η συχνότερη εξειδίκευση

προσδιοριστικής τάσης, λόγω του ότι περιγράφει ικανοποιητικά την διαχρονική

εξέλιξη πολλών οικονομικών χρονοσειρών, είναι η γραμμική τάση χωρίς ωστόσο

να αποκλείονται και πιο σύνθετες μορφές τάσεων. Από την άλλη μεριά, μία

στοχαστική τάση δεν επιδεικνύει προβλέψιμη συμπεριφορά. Μία χρονοσειρά

η οποία εμπεριέχει στοχαστική τάση εμφανίζεται να περιπλανιέται στο χρόνο,

δίχως ξεκάθαρη κατεύθυνση στην τάση.

Σε έναν έλεγχο μοναδιαίας ρίζας, ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση ότι μία

χρονοσειρά χαρακτηρίζεται καλύτερα ως μία μη-στάσιμη διαδικασία1 η οποία

εμπεριέχει μία αυτοπαλίνδρομη μοναδιαία ρίζα έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης

της στασιμότητας ως προς μία προσδιοριστική τάση.2 Η μη-απόρριψη της

μηδενικής υπόθεσης υποδηλώνει ότι η χρονοσειρά είναι ολοκληρωμένη πρώτης

τάξης (1) και καθίσταται στάσιμη παίρνοντας τις πρώτες διαφορές (difference

stationary), ενώ η απόρριψη της μηδενικής υπέρ της εναλλακτικής υπόθεσης

υποδηλώνει ότι η χρονοσειρά είναι στάσιμη ως προς την τάση (trend-stationary).

Ο καθορισμός του βαθμού ολοκλήρωσης μίας χρονοσειράς, καθώς και ο

διαχωρισμός ή η εξειδίκευση των τάσεων σε προσδιοριστικές ή στοχαστικές

τάσεις είναι ζητήματα καθοριστικής σημασίας στην ανάλυση χρονοσειρών, καθώς

ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης και το είδος της τάσης η χρονοσειρά

εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά

υπ'όψιν στην υποδειγματοποίησή της, είτε σε ένα μονομεταβλητό είτε σε ένα

πολυμεταβλητό πλαίσιο ανάλυσης.

Η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας υποδηλώνει την παρουσία στοχαστικής τάσης

1Ορισμένοι έλεγχοι, οι οποίοι αποκαλούνται και έλεγχοι στασιμότητας, ελέγχουν
τη μηδενική υπόθεση της στασιμότητας έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης μοναδιαίας
ρίζας.

2Η γενικότερη μορφή του ελέγχου μοναδιαίας ρίζας είναι η μηδενική υπόθεση
μοναδιαίας ρίζας έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας, είτε ως
προς μία σταθερά είτε ως προς μία - συνήθως γραμμική - τάση. Δεδομένου ότι
πολλές οικονομικές χρονοσειρές τείνουν να αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου,
εμφανίζοντας προσδιοριστική τάση, γι'αυτό και επικεντρωνόμαστε στην εναλλακτική
υπόθεση της στασιμότητας "ως προς την τάση".
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στη διαχρονική εξέλιξη της χρονοσειράς. Κάτω από την παρουσία μιας στοχαστικής

τάσης, οι καινοτομίες ή τα σοκ (shock) του συστήματος επιφέρουν μία μόνιμη,

μη-μειούμενη επίδραση στην χρονοσειρά. Μια χρονοσειρά η οποία εμπεριέχει

στοχαστική τάση εμφανίζει έντονες δομές ή σχηματισμούς (structures or pat-

terns), ενώ παράλληλα εμφανίζεται να μην επιστρέφει σε μία μακροχρόνια

χρονική τάση. Σε αντίθεση με τη στοχαστική τάση, η προσδιοριστική τάση

υποδηλώνει ότι οι καινοτομίες έχουν προσωρινή και φθίνουσα επίδραση στη

διαχρονική εξέλιξη της χρονοσειράς, ενώ παράλληλα η χρονοσειρά τείνει να

επιστρέφει σε μία μακροχρόνια χρονική τάση, παρ'όλο που δύναται να αποκλίνει

βραχυχρόνια γύρω από την τάση αυτή.

Παράλληλα, συχνά καλούμαστε να αποφασίσουμε για το εάν θα πρέπει να

χρησιμοποιήσουμε ένα στάσιμο υπόδειγμα με βάση τα αρχικά, ανεπεξέργαστα

δεδομένα (raw data) ή εάν θα πρέπει να εκφράσουμε τα δεδομένα σε πρώτες

διαφορές. Εάν μία χρονοσειρά είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης, θα πρέπει να

εκφράσουμε τα δεδομένα σε πρώτες διαφορές διότι μόνο τότε θα μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε όλες εκείνες τις μεθόδους ανάλυσης χρονοσειρών, οι οποίες

αναπτύχθηκαν κάτω από την προϋπόθεση στάσιμων χρονοσειρών. Η χρήση

δεδομένων στα επίπεδα αντί των πρώτων διαφορών, όταν η χρονοσειρά είναι

στην πραγματικότητα μη-στάσιμη, θα επιφέρει προβλήματα στις εκτιμήσεις ή

την στατιστική επαγωγή. Προβληματική είναι και η κατάσταση κατά την οποία

εφαρμόζουμε πρώτες διαφορές, ενώ η χρονοσειρά στην πραγματικότητα είναι

στάσιμη.

Ο βαθμός ολοκλήρωσης και η εξειδίκευση των τάσεων παίζουν σημαντικό

ρόλο και στην πρόβλεψη χρονοσειρών, καθώς η διακύμανση του σφάλματος

πρόβλεψης, τα διαστήματα εμπιστοσύνης των προβλέψεων και γενικότερα η

αβεβαιότητα σχετικά με την μελλοντική πορεία μίας χρονοσειράς εξαρτώνται

σε μεγάλο βαθμό από την υποδειγματοποίηση της χρονοσειράς ως στάσιμη ή

μη-στάσιμη, με ή χωρίς προσδιοριστική ή στοχαστική τάση.

Τέλος, ο βαθμός ολοκλήρωσης είναι κρίσιμος και στην πολυμεταβλητή ανάλυση

χρονοσειρών, στην οποία αντίστοιχα καλούμαστε να αποφασίσουμε για την

μορφή στην οποία θα εισάγουμε τις μεταβλητές μας στο υιοθετούμενο υπόδειγμα.

Για παράδειγμα, στην υποδειγματοποίηση πολυμεταβλητών χρονοσειρών συχνά

χρησιμοποιούνται τα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα (VAR) (βλ.
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Κεφάλαιο 1). Εάν οι μεταβλητές που εισέρχονται στο υπόδειγμα είναι στάσιμες,

τότε προχωρούμε χωρίς προβλήματα στην εκτίμηση του υποδείγματος VAR, τη

διενέργεια προβλέψεων και τους ελέγχους αιτιότητας κατά Granger. Αντιθέτως,

εάν έστω και μία από τις μεταβλητές είναι μη-στάσιμη, τότε θα πρέπει να

επιλέξουμε ανάμεσα σε διάφορες εναλλακτικές, όπως π.χ. την υιοθέτηση υποδει-

γμάτων διόρθωσης σφάλματος ή την εφαρμογή της μεθόδου επαυξημένων υστερή-

σεων (Toda and Yamamoto 1995, Dolado and Lütkepohl 1996).

Η σπουδαιότητα του βαθμού ολοκλήρωσης και της εξειδίκευσης των τάσεων

οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού ελέγχων μοναδιαίας ρίζας. Ακόμα

και σήμερα, η ανάπτυξη νέων, περισσότερο ευέλικτων - ως προς διάφορα

χαρακτηριστικά - ελέγχων μοναδιαίας ρίζας αποτελεί ένα από τα βασικότερα

πεδία έρευνας της ανάλυσης χρονοσειρών.

Όπως προαναφέρθηκε, οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας ελέγχουν τη

μηδενική υπόθεση της μη-στασιμότητας μοναδιαίας ρίζας έναντι της εναλλακτικής

υπόθεσης της στασιμότητας ως προς μία γραμμική προσδιοριστική τάση. Η

γραμμική εξειδίκευση τάσης έχει βρεθεί να περιγράφει ικανοποιητικά την διαχρο-

νική εξέλιξη αρκετών οικονομικών, συναθροιστικών χρονοσειρών.

Ωστόσο, από τον Perron (1989) και μετά δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην

παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών (structural changes) στην προσδιοριστική

γραμμική τάση. Σε γενικές γραμμές, οι διαρθρωτικές μεταβολές υποδηλώνουν

μεταβολές στο επίπεδο ή/και την κλίση της προσδιοριστικής τάσης ή, εναλλακτικά,

υποδηλώνουν χρονικά μεταβαλλόμενες παραμέτρους στο προσδιοριστικό στοιχείο.

Παράλληλα, η παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών εισάγει μη-γραμμικά χαρακτη-

ριστικά στην συμπεριφορά της χρονοσειράς.

Ο Perron (1989) υποστηρίζει ότι οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας έχουν

χαμηλή δύναμη (power) όταν είναι παρούσες διαρθρωτικές μεταβολές στο προ-

σδιοριστικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να μην απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση

μοναδιαίας ρίζας ενώ στην πραγματικότητα η χρονοσειρά είναι στάσιμη, εφόσον

ληφθούν υπ'όψιν οι διαρθρωτικές μεταβολές στην ανάλυση.

Η ανάλυση του Perron (1989) οδήγησε στη διαμόρφωση ελέγχων μοναδιαίας

ρίζας, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών

στο προσδιοριστικό στοιχείο. Οι πρώτοι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας αυτής της

κατηγορίας επικεντρώθηκαν κυρίως σε αιφνίδιες ή στιγμιαίες διαρθρωτικές μετα-
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βολές, ελέγχοντας ουσιαστικά τη μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας έναντι

της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας γύρω από μια προσδιοριστική

γραμμική τάση, η οποία υπόκειται σε στιγμιαίες (ακαριαίες) μεταβολές. Σε

ορισμένους από τους ελέγχους αυτούς οι διαρθρωτικές μεταβολές θεωρούνται

ως εξωγενείς, με την έννοια ότι συμβαίνουν σε γνωστή ημερομηνία, ενώ σε

άλλους προσδιορίζονται ενδογενώς μέσα από το ίδιο το σύστημα.
Παρ'όλα αυτά, στο πλαίσιο των οικονομικών χρονοσειρών, η υπόθεση των

στιγμιαίων διαρθρωτικών μεταβολών πιθανώς να μην είναι πάντα η καταλληλότερη

ώστε να περιγράψει τις μεταβολές στις συναθροιστικές μεταβλητές. Όπως

επισημαίνουν οι Granger and Teräsvirta (1993) και Lin and Teräsvirta (1994),

συχνά οι μεταβολές στις συναθροιστικές οικονομικές μεταβλητές εξαρτώνται

από τις μεταβολές στη συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού ατόμων. Παράλληλα,

η αντίδραση των μεμονωμένων ατόμων σε γενικής φύσεως οικονομικά γεγονότα

ή ερεθίσματα είναι απίθανο να συμβεί ταυτόχρονα. Αντιθέτως, ένα μεγάλο

μέρος των ατόμων μπορεί (και επιθυμεί) να αντιδράσει άμεσα (ακαριαία), ενώ

ένα άλλο, εξίσου μεγάλο μέρος των ατόμων θα αντιδράσει με χρονική υστέρηση,

δηλαδή σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, με αποτέλεσμα να επιφέρει βαθμιαίες

ή ομαλές μεταβολές στις οικονομικές χρονοσειρές.

Σαν αποτέλεσμα, όταν λαμβάνουμε υπ'όψιν τη συνολική ή συναθροιστική
συμπεριφορά είναι προτιμότερο να "συλλάβουμε" τη χρονική πορεία ή διαδρομή

(time path) των διαρθρωτικών μεταβολών στις οικονομικές χρονοσειρές μέσω

υποδειγμάτων των οποίων το προσδιοριστικό στοιχείο επιτρέπει την βαθμιαία
αντί της στιγμιαίας ή ακαριαίας προσαρμογής. Η βαθμιαία προσαρμογή υποδει-

γματοποιείται με τη χρήση μη-γραμμικών συναρτήσεων, και υποδηλώνει μη-

γραμμική συμπεριφορά στην εξέλιξη της χρονοσειράς.

Βασιζόμενοι σε αυτό το χαρακτηριστικό, οι Leybourne et al. (1998) και Har-

vey and Mills (2002), μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούν μη-γραμμικά υποδείγματα
ομαλής μετάβασης (smooth transition trend models) και αναπτύσσουν ελέγχους
μοναδιαίας ρίζας, οι οποίοι επιτρέπουν την στασιμότητα γύρω από μία ομαλή

ή βαθμιαία μετάβαση στη γραμμική τάση κάτω από την εναλλακτική υπόθεση.

Στους ελέγχους αυτούς, κάτω από την εναλλακτική υπόθεση, προσδιορίζονται

ενδογενώς το κεντρικό σημείο της μετάβασης, η ταχύτητα, καθώς και η διάρκεια
της μετάβασης.
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Τα μη-γραμμικά υποδείγματα ομαλής μετάβασης, καθώς και οι έλεγχοι μονα-

διαίας ρίζας οι οποίοι επιτρέπουν την στασιμότητα γύρω από ομαλές ή βαθμιαίες

μετάβασεις στη γραμμική τάση κάτω από την εναλλακτική υπόθεση, αποτελούν

το επίκεντρο μελέτης του Κεφαλαίου 2 της παρούσας διατριβής. Η δομή του

Κεφαλαίου 2 έχει ως εξής: Στην Ενότητα 2.2 παρουσιάζουμε τους τυπικούς

ελέγχους μοναδιαίας ρίζας, οι οποίοι ελέγχουν τη μηδενική υπόθεση μοναδιαίας

ρίζας έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας ως προς την γραμμική

τάση. Αναφερόμαστε δε ιδιαίτερα στον κυριότερο εκπρόσωπο των ελέγχων

αυτής της κατηγορίας, ο οποίος είναι ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey and

Fuller (1979) ή γνωστός στη βιβλιογραφία ως έλεγχος ADF (augmented Dickey-

Fuller test). Στην Ενότητα 2.3 παρουσιάζουμε τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας οι

οποίοι επιτρέπουν στασιμότητα ως προς την τάση γύρω από στιγμιαίες διαρθρωτικές

μεταβολές. Αντιπροσωπευτικοί έλεγχοι αυτής της κατηγορίας είναι οι έλεγχοι

των Perron (1989) και Zivot and Andrews (1992).

Η Ενότητα 2.4 παρουσιάζει τα υποδείγματα ομαλής μετάβασης (smooth

transition trend models), καθώς και τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Ley-

bourne et al. (1998) και Harvey and Mills (2002), οι οποίοι επιτρέπουν την

στασιμότητα γύρω από ομαλές ή βαθμιαίες μετάβασεις στη γραμμική τάση

κάτω από την εναλλακτική υπόθεση. Στην Ενότητα 2.5 υιοθετούμε υποδείγματα

ομαλής μετάβασης και τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Leybourne et al.

(1998) και Harvey and Mills (2002) για να μελετήσουμε τη διαχρονική εξέλιξη

των δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας των Η.Π.Α. Τέλος, η Ενότητα

2.6 ανακεφαλαιώνει και προσφέρει ορισμένα τελικά συμπεράσματα.

2.2 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και στασιμότητα ως

προς την τάση

Στην ανάλυση χρονοσειρών, είναι κοινή πρακτική να ελέγχουμε την μηδενική

υπόθεση ότι μία χρονοσειρά χαρακτηρίζεται καλύτερα ως μία μη-στάσιμη διαδικασία

η οποία εμπεριέχει μία αυτοπαλίνδρομη μοναδιαία ρίζα έναντι της εναλλακτικής
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υπόθεσης της στασιμότητας (0) ως προς μία προσδιοριστική γραμμική τάση.3

Η μη-απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης υποδηλώνει ότι η χρονοσειρά είναι

ολοκληρωμένη πρώτης τάξης (1) και καθίσταται στάσιμη παίρνοντας τις πρώτες

διαφορές (difference stationary), ενώ η απόρριψη της μηδενικής υπέρ της εναλλα-

κτικής υπόθεσης υποδηλώνει ότι η χρονοσειρά είναι στάσιμη ως προς την τάση

(trend-stationary). Ο παραπάνω έλεγχος αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία

ως έλεγχος μοναδιαίας ρίζας.

Ο προσδιορισμός του βαθμού ή της τάξης ολοκλήρωσης () όπου  είναι

ο βαθμός ολοκλήρωσης, μιας χρονοσειράς καθώς και η εξειδίκευση της τάσης

(στοχαστική ή προσδιοριστική) είναι παράγοντες καθοριστικής σημασίας στην

ανάλυση χρονοσειρών. Η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας συνεπάγεται την παρουσία

στοχαστικής τάσης (stochastic trend) στη διαχρονική εξέλιξη της χρονοσειράς.

Κάτω από την παρουσία μιας στοχαστικής τάσης, οι καινοτομίες ή τα σοκ

(shock) του συστήματος επιφέρουν μία μόνιμη, μη-μειούμενη επίδραση στην

χρονοσειρά. Μια χρονοσειρά η οποία εμπεριέχει στοχαστική τάση εμφανίζει

έντονες δομές ή σχηματισμούς (structures or patterns), ενώ παράλληλα έχει την

τάση να μην επιστρέφει σε μία μακροχρόνια χρονική τάση. Σε αντίθεση με τη

στοχαστική τάση, η προσδιοριστική τάση υποδηλώνει ότι οι καινοτομίες έχουν

προσωρινή και φθίνουσα επίδραση στη διαχρονική εξέλιξη της χρονοσειράς,

ενώ παράλληλα η χρονοσειρά τείνει να επιστρέφει σε μία μακροχρόνια χρονική

τάση, παρ'όλο που δύναται να αποκλίνει βραχυχρόνια γύρω από την τάση αυτή.

Σύμφωνα με τον Perron (2006), το παραπάνω πρόβλημα της μη-στασιμότητας

μοναδιαίας ρίζας ενάντια στην στασιμότητα ως προς την τάση ισοδυναμεί με το

ερώτημα εάν η τάση της χρονοσειράς "μεταβάλλεται κάθε χρονική περίοδο" (al-

ways changing) ή εάν "δεν μεταβάλλεται ποτέ" (never changing). Μία τάση που

"μεταβάλλεται συνεχώς" ενσωματώνει τις μόνιμες επιδράσεις των καινοτομιών,

οι οποίες δεν επιτρέπουν στη χρονοσειρά να επιστρέψει στη μακροχρόνια τάση,

ενώ μία τάση που "δεν μεταβάλλεται ποτέ" ενσωματώνει τη μειούμενη επίδραση

των καινοτομιών και υποδηλώνει επιστροφή στη μακροχρόνια τάση.

Ένα από τα συνηθέστερα υποδείγματα στάσιμης χρονοσειράς που χρησιμοποι-

3Βλ. Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1.2.1 για τις έννοιες της στασιμότητας και της μη-
στασιμότητας χρονοσειρών.
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ούνται ευρέως στην ανάλυση χρονοσειρών είναι το αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα

πρώτης τάξης AR(1), το οποίο λαμβάνει τη μορφή

 = + −1 +  ||  1  λευκός θόρυβος (2.1)

() = 0 (2 ) = 2 () = 0 ∀ 6= 

Η διαδικασία λευκού θορύβου ονομάζεται και διαδικασία καινοτομίας, ενώ ο

όρος  αντιστοιχεί σε έναν σταθερό όρο ο οποίος ουσιαστικά εγγυάται την

ύπαρξη μη-μηδενικού μέσου στη χρονοσειρά. Η διαδοχική προς τα πίσω (back-

wards solution) αντικατάσταση της σχέσης (2.1) οδηγεί στην

 = 
−1P
=0

 + 0 +
−1P
=0

− (2.2)

όπου η 0 αντιστοιχεί σε μία αρχική τιμή της  στο χρόνο  = 0 Εάν ||  1

και → +∞, τότε
+∞P
=0

 =
1

1− 
και lim

→+∞
 = 0, συνεπώς η εξίσωση (2.2)

γίνεται

 =


1− 
+
+∞P
=0

− (2.3)

Με βάση τη σχέση (2.3), βλέπουμε ότι μία καινοτομία στο χρόνο − επηρεάζει
την τιμή της χρονοσειράς  βάσει του πολλαπλασιαστή  Εφόσον ||  1,

η επίδραση αυτή φθίνει με το πέρασμα του χρόνου ή εξαφανίζεται σταδιακά.

Στην περίπτωση όπου ||  1, τότε η επίδραση των καινοτομιών αυξάνεται με

το πέρασμα του χρόνου, ενώ η χρονοσειρά εμφανίζει εκρηκτική συμπεριφορά.

Στην Ενότητα 1.2.1 του Κεφαλαίου 1 περιγράψαμε τα χαρακτηριστικά των

στάσιμων χρονοσειρών. Εν συντομία, μία ασθενώς στάσιμη ή κατά συνδιακύμανση

στάσιμη χρονοσειρά παρουσιάζει χρονικά μη μεταβαλλόμενες πρώτες και δεύτερες

ροπές, δηλαδή ο μέσος και η διακύμανση δεν εξαρτώνται από το χρόνο , ενώ

οι συνδιακυμάνσεις δεν εξαρτώνται από το χρόνο  αλλά μόνο από τη χρονική

περίοδο  κατά την οποία απέχουν οι τιμές  και −. Από την σχέση (2.3)

μπορούμε να υπολογίσουμε τις ροπές της AR(1) διαδικασίας, οι οποίες είναι οι
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εξής:

() =


1− 
(ή () = 0 εάν  = 0) (2.4)

2 = (0) = 2
1

1− 2
(όταν  = 0)

() = 2
1

1− 2
×  = (0)× 

Παρατηρούμε ότι καμία από τις ροπές της AR(1) διαδικασίας δεν εξαρτάται

από το χρόνο . Επιπρόσθετα, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης προκύπτει ως

() =
()

(0)
= , βάσει της οποίας βλέπουμε ότι οι συσχετίσεις τείνουν

εκθετικά στο μηδέν καθώς  → ∞, με ταχύτητα η οποία εξαρτάται από τον

συντελεστή . Συνεπώς, βασικό χαρακτηριστικό μιας στάσιμης διαδικασίας

είναι ότι οι συσχετίσεις φθίνουν γρήγορα προς το μηδέν καθώς αυξάνεται το

μήκος της υστέρησης. Επιπλέον, κάθε στάσιμη διαδικασία στην οποία όλες οι

αυτοσυσχετίσεις είναι μηδενικές αποτελεί μια διαδικασία λευκού θορύβου, όπως

αυτή περιγράφεται στη σχέση (2.1). Όσο πιο κοντά στο 1 τείνει ο συντελεστής

 στη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, τόσο πιο αργά φθίνουν οι συσχετίσεις, ενώ

όταν  = 1, όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, τότε η χρονοσειρά είναι μη-

στάσιμη.

Η γενικότερη μορφή μιας αυτοπαλίνδρομης διαδικασίας AR()  τάξης είναι

η

 = + 1−1 + 2−2 + · · ·+ − +   λευκός θόρυβος (2.5)

Με τη χρήση του τελεστή υστέρησης  η εξίσωση (2.5) μπορεί να γραφεί ως

() = + 

όπου () = 1 − 1 − 2
2 −    − 

 ένα πολυώνυμο  τάξης του

τελεστή υστέρησης . Η συνθήκη στασιμότητας για τη χρονοσειρά αυτής

της μορφής εκφράζεται σε όρους των ριζών   = 1     του πολυωνύμου

(). Πιο συγκεκριμένα, η χρονοσειρά  είναι στάσιμη εάν όλες οι ρίζες του

πολυωνύμου () βρίσκονται εκτός του μοναδιαίου κύκλου μιγαδικού επιπέδου.
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Εναλλακτικά, θα πρέπει () 6= 0 για όλους εκείνους τους μιγαδικούς αριθμούς
οι οποίοι ικανοποιούν ότι || ≤ 1. Εάν έστω μία από τις ρίζες είναι ίση με 1 ή

−1, τότε αυτή ονομάζεται μοναδιαία ρίζα.

Κυριότερα υποδείγματα μη-στάσιμων χρονοσειρών μοναδιαίας ρίζας είναι

ο τυχαίος περίπατος και ο τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση. Στον τυχαίο

περίπατο (random walk) η χρονοσειρά υποδειγματοποιείται βάσει της σχέσης

 = −1 +  (2.6)

όπου ο όρος  είναι λευκός θόρυβος, δηλαδή () = 0 (2 ) = 2 () =

0 ∀ 6= . Ο όρος τυχαίος περίπατος υποδηλώνει ότι η κατεύθυνση της τάσης

δεν μπορεί να προβλεφθεί, με την έννοια ότι για μία δεδομένη τιμή της −1,

είναι εξίσου πιθανό ότι η  θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τιμή

αυτή (δηλ.   −1 ή   −1). Μία χρονοσειρά τυχαίου περιπάτου δεν

επιδεικνύει μία σταθερή κατεύθυνση. Ειδικότερα, η διαδοχική προς τα πίσω

αντικατάσταση της σχέσης (2.6) οδηγεί στην

 = 0 +
P

=1

 (2.7)

Ο όρος
P

=1

 στη σχέση (2.7) καλείται στοχαστική τάση. Επιπλέον, η σχέση

(2.7) δείχνει ότι μία μεγάλου μεγέθους καινοτομία  επηρεάζει τις τιμές της

χρονοσειράς  σε κάθε χρονική στιγμή  ≥ 1. Η επίδραση της καινοτομίας 
στην  δεν "εξαφανίζεται" ή δεν φθίνει με την πάροδο του χρόνου. Αντιθέτως,

οι καινοτομίες "εμμένουν" και επιφέρουν μόνιμες επιδράσεις στη διαχρονική

εξέλιξη της χρονοσειράς.

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι ο μέσος της χρονοσειράς είναι ίσος με() =

(0 +
P

=1

) = 0 εάν υποθέσουμε ότι 0 = 0, ενώ η διακύμανση είναι ίση με

() = (0 +
P

=1

) = 2. Συνεπώς ο μέσος της χρονοσειράς είναι

σταθερός και ανεξάρτητος του χρόνου, ωστόσο η διακύμανση αυξάνει με την

πάροδο του χρόνου, καθιστώντας τη χρονοσειρά μη-στάσιμη.

Εάν πάρουμε τις πρώτες διαφορές στην σχέση (2.6), τότε θα έχουμε ∆ =
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, και (∆) = 0 (∆) = 2, οπότε η χρονοσειρά καθίσταται στάσιμη

ως προς τις πρώτες διαφορές.

Εάν τώρα προσθέσουμε στην σχέση (2.6) έναν σταθερό όρο, τότε έχουμε

τυχαίο περίπατο με περιπλάνηση (random walk with drift),

 = + −1 +  (2.8)

Η διαδοχική προς τα πίσω αντικατάσταση της σχέσης (2.8) οδηγεί στην

 = + 0 +
P

=1

 (2.9)

Συνεπώς, η παρουσία του σταθερού όρου στον τυχαίο περίπατο εισάγει μία

προσδιοριστική γραμμική τάση στη χρονοσειρά. Ειδικότερα, ο όρος
P

=1



αντιστοιχεί σε μία στοχαστική τάση, ενώ ο όρος  σε μία προσδιοριστική τάση.

Αντίστοιχα, ο μέσος της χρονοσειράς είναι ίσος με () = (+0+
P

=1

) =

 + 0 (ή () =  εάν 0 = 0), συνεπώς ο σταθερός όρος που αντιστοιχεί

στην μετατόπιση επιβάλλει μια διαχρονική εξέλιξη στον μέσο της χρονοσειράς.

Η διακύμανση είναι ίση με () = (+ 0 +
P

=1

) = 2, συνεπώς και

η διακύμανση της χρονοσειράς αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

Εάν τώρα πάρουμε τις πρώτες διαφορές στη σχέση (2.8), τότε θα έχουμε

∆ =  + , οπότε (∆) =  (∆) = 2, επομένως και σε αυτή

την περίπτωση η χρονοσειρά καθίσταται στάσιμη ως προς τις πρώτες διαφορές.

Επίσης, στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε ότι η κίνηση (η μεταβολή) της

χρονοσειράς εξαρτάται από το πρόσημο του όρου της μετατόπισης , δηλαδή

αναμένουμε η χρονοσειρά να κινηθεί εμπρός και προς τα επάνω εάν   0 και

εμπρός και προς τα κάτω εάν   0

Η πιο απλή μορφή μιας χρονοσειράς η οποία εμπεριέχει προσδιοριστική

τάση είναι η

 = + +  (2.10)

όπου  είναι λευκός θόρυβος. Ένα υπόδειγμα αυτής της μορφής επιβάλλει

επίσης μια προσδιοριστική μορφή στη διαχρονική εξέλιξη του μέσου της χρονοσειράς,
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καθώς () = +. Η διακύμανση είναι ίση με () = 2, συνεπώς είναι

ανεξάρτητη του χρόνου. Εφόσον ο μέσος εξαρτάται άμεσα από το χρόνο, η

χρονοσειρά (2.10) δεν είναι στάσιμη διαδικασία. Αντιθέτως, αποτελεί μία μη

μη-στάσιμη χρονοσειρά.

Παρ'όλα αυτά, παρατηρούμε ότι οι αποκλίσεις από την τάση αυτή,  =

 −  + , είναι στάσιμες αφού ταυτίζονται με τους διαταρακτικούς όρους

 Μία χρονοσειρά η οποία καθίσταται στάσιμη μετά από την αφαίρεση μιας

προσδιοριστικής - συνήθως γραμμικής - τάσης χαρακτηρίζεται ως στάσιμη ως

προς την τάση. Γενικά, μία χρονοσειρά της μορφής  = () + , όπου

() μία συνάρτηση του χρόνου (πιθανώς μη-γραμμική), και {} μία στάσιμη

χρονοσειρά μηδενικού μέσου (0), είναι μία στάσιμη ως προς την τάση χρονοσειρά.

Στασιμότητα ως προς την τάση παρατηρούμε επίσης και στις περιπτώσεις

όπου ένα υπόδειγμα προσδιοριστικής τάσης επεκτείνεται με την είσοδο αυτοπαλί-

νδρομων όρων ή (αντιστρέψιμων) όρων κινητού μέσου,

() = + + () (2.11)

όπου τα πολυώνυμα () () θεωρούνται ότι ικανοποιούν την συνθήκη στασιμό-

τητας. Για παράδειγμα, μία χρονοσειρά που υποδειγματοποιείται ως

 = + + −1 +  ||  1 (2.12)

αποτελεί μία στάσιμη ως προς την τάση χρονοσειρά. Η χρονοσειρά επιστρέφει

στην τάση αυτή μακροχρόνια, ενώ οι όποιες αποκλίσεις από την τάση αυτή είναι

παροδικές.

Τέλος, στην όχι και τόσο συχνή περίπτωση κατά την οποία μία χρονοσειρά

έχει τη μορφή (2.12) με  6= 0 και  = 1, τότε η συμπεριφορά της χρονοσειράς
υποδηλώνει την ύπαρξη τετραγωνικής τάσης (quadratic trend), ενώ το υπόδειγμα

ουσιαστικά περιλαμβάνει τόσο στοχαστική όσο και προσδιοριστική τάση. Σε

αυτή την περίπτωση έχουμε ότι ∆ =  +  + , έτσι ώστε (∆) =

+ , συνεπώς η χρονοσειρά εμφανίζει μεταβολές οι οποίες γίνονται όλο και

μεγαλύτερες όσο προχωράει ο χρόνος.

Το Γράφημα 1 που ακολουθεί απεικονίζει ορισμένες χρονοσειρές, οι οποίες
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εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες χρονοσειρών με στοχαστικές ή/και προσδιο-

ριστικές τάσεις. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε προσομοιωμένες χρονοσειρές

βάσει του υποδείγματος (2.12), για διαφορετικές τιμές των παραμέτρων (  ).

Το μήκος των προσομοιωμένων χρονοσειρών θεωρείται ίσο με 500 (500 παρατη-

ρήσεις), ενώ σε κάθε περίπτωση ο όρος  κατανέμεται κανονικά με μηδενικό

μέσο και μοναδιαία διακύμανση,  ∼ (0 1).
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Γράφημα 1. Προσομοιωμένες χρονοσειρές μήκους 500 παρατηρήσεων βάσει του

υποδείγματος  =  +  + −1 + ,  ∼ (0 1), για διαφορετικές τιμές

των παραμέτρων   .

Πιο συγκεριμένα:

• Η πρώτη χρονοσειρά (a) έχει παραμέτρους (  )=(0 0 085) και αποτελεί

μία στάσιμη χρονοσειρά με μηδενικό μέσο δίχως τάση,
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• Η δεύτερη χρονοσειρά (b) έχει παραμέτρους (  )=(1 0 085) και αποτελεί

μία στάσιμη χρονοσειρά με μη-μηδενικό μέσο ίσο με  = (1− ),

επίσης δίχως τάση.

• Η τρίτη χρονοσειρά (c) είναι στάσιμη ως προς την τάση χρονοσειρά,

καθώς έχει παραμέτρους (  )=(1 001 085). Επομένως η χρονοσειρά

εμφανίζει βραχυχρόνιες αποκλίσεις από την τάση, ωστόσο επιστρέφει

πάντα στη μακροχρόνια τάση, η οποία έχει τη μορφή 1 + 001.

• Η τέταρτη χρονοσειρά (d) έχει παραμέτρους (  )=(0 0 1) και αποτελεί

τυχαίο περίπατο. Ναι μεν εμφανίζει παρατεταμένες περιόδους αυξήσεων

ή μειώσεων, ωστόσο δεν επιδεικνύει μία ξεκάθαρη κατεύθυνση τάσης.

• Η πέμπτη χρονοσειρά (e) έχει παραμέτρους (  )=(01 0 1) και αποτελεί

τυχαίο περίπατο με περιπλάνηση. Εμφανίζει μια ανοδική τάση, ωστόσο η

θέση της τάσης δεν είναι σταθερή.

• Η έκτη χρονοσειρά (f) έχει παραμέτρους (  )=(0 0001 1), δηλαδή

εμπεριέχει τόσο στοχαστική ( = 1) όσο και προσδιοριστική τάση ( =

0001). Η χρονοσειρά αυτή εμφανίζει τάση τετραγωνικής συμπεριφοράς,

καθώς η μεγέθυνση του όρου ∆ = 0001 αυξάνει με την πάροδο του

χρόνου.

Στην μονομεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών, και κατ'επέκταση στην πολυμε-

ταβλητή ανάλυση, συχνά καλούμαστε να αποφασίσουμε για το εάν θα πρέπει να

χρησιμοποιήσουμε ένα στάσιμο υπόδειγμα με βάση τα αρχικά "ανεπεξέργαστα"

δεδομένα (raw data) ή εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα εκφρασμένα

σε διαφορές (differenced data). Εναλλακτικά, με δεδομένο ότι οι περισσότερες

οικονομικές μεταβλητές εμφανίζουν ή εμπεριέχουν "τάσεις", ο ερευνητής θα

πρέπει μελετήσει τη φύση των τάσεων αυτών, και ειδικότερα το εάν μια χρονοσειρά

εμπεριέχει στοχαστική ή προσδιοριστική τάση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει

να "αφαιρεθούν" οι τάσεις, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος τα ευρήματα του

υποδείγματος να είναι πλασματικά. Ουσιαστικά, θα πρέπει να αποφασίσουμε για

τον εάν μια χρονοσειρά εμπεριέχει μοναδιαία ρίζα, οπότε θα πρέπει να καταστεί
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στάσιμη ως προς τις διαφορές, ή εάν εμπεριέχει προσδιοριστική τάση, οπότε θα

πρέπει να καταστεί στάσιμη ως προς την τάση.

Πιο συγκεκριμένα, εάν μία χρονοσειρά είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης

(1), τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα σε πρώτες διαφορές, διότι

μόνο τότε θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες εκείνες τις μεθοδολογίες οι

οποίες αναπτύχθηκαν κάτω από την προϋπόθεση στάσιμων χρονοσειρών, ώστε

να χτίσουμε το υπόδειγμά μας. Για παράδειγμα, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε

πρώτες διαφορές όταν η χρονοσειρά μας είναι στην πραγματικότητα μη-στάσιμη,

τότε οι παλινδρομήσεις στο χρόνο θα είναι προβληματικές καθώς ενδέχεται να

προτείνουν την ύπαρξη πλασματικής γραμμικής τάσης.

Σε γενικές γραμμές, ο προσδιορισμός του βαθμού ολοκλήρωσης και η εξειδί-

κευση της τάσης (στοχαστική ή προσδιοριστική τάση) είναι αναγκαία για την

αποφυγή του φαινομένου της πλασματικής παλινδρόμησης, όπως αυτό διατυπώθηκε

από τουςGranger and Newbold (1974). Οι πλασματικές συσχετίσεις εμφανίζονται

όταν οι υπό εξέταση μεταβλητές εμφανίζουν στοχαστικές τάσεις, δηλαδή εμπίπτουν

στις μη-στάσιμες ολοκληρωμένες χρονοσειρές, ή όταν εμπεριέχουν γραμμικές

τάσεις. Εάν δεν ληφθούν υπ'όψιν οι τάσεις οποιασδήποτε μορφής, τότε ενδεχομένως

να παρατηρήσουμε στατιστικά σημαντικούς εκτιμητές οι οποίοι υποδεικνύουν

μια σημαντική σχέση ανάμεσα σε μεταβλητές οι οποίες στην πραγματικότητα

είναι ανεξάρτητες. Για παράδειγμα, η παλινδρόμηση δύο χρονοσειρών οι οποίες

παρουσιάζουν ανοδική τάση στο χρόνο (προσδιοριστική τάση) ενδέχεται να

προτείνει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές, η οποία

όμως είναι πλασματική και οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο μεταβλητές παρουσιά-

ζουν μια παρόμοια αυξητική τάση στο χρόνο.

Παράλληλα, ο βαθμός ολοκλήρωσης και η εξειδίκευση της τάσης κατέχουν

σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη χρονοσειρών. Εάν μια χρονοσειρά εμπεριέχει

αποκλειστικά προσδιοριστική γραμμική τάση, τότε η διακύμανση του σφάλματος

πρόβλεψης είναι σταθερή σε όλους τους ορίζοντες πρόβλεψης, δηλαδή η αβεβαιό-

τητα σχετικά με την μελλοντική πορεία της μεταβλητής δεν εξαρτάται από τον

ορίζοντα πρόβλεψης. Στην περίπτωση που η χρονοσειρά υποδειγματοποιείται ως

μία AR(1) στάσιμη διαδικασία τότε η διακύμανση του σφάλματος πρόβλεψης

αυξάνεται καθώς μεγαλώνει ο ορίζοντας πρόβλεψης, ενώ καθώς ο ορίζοντας

πρόβλεψης τείνει στο άπειρο η διακύμανση της πρόβλεψης συγκλίνει προς τη



Κεφάλαιο 2. Μη-γραμμικές τάσεις και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας 174

διακύμανση της χρονοσειράς. Σαν αποτέλεσμα, τα διαστήματα εμπιστοσύνης

της πρόβλεψης είναι δεσμευμένα (bounded).

Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση που μια χρονοσειρά υποδειγματοποιείται

ως τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση, τότε η αβεβαιότητα της πρόβλεψης

μεγαλώνει όσο μεγαλώνουν οι ορίζοντες πρόβλεψης, ενώ καθώς ο ορίζοντας

πρόβλεψης τείνει στο άπειρο, η διακύμανση της πρόβλεψης τείνει επίσης στο

άπειρο. Συνεπώς, τα διαστήματα εμπιστοσύνης της πρόβλεψης σε αυτή την

περίπτωση είναι μη-δεσμευμένα (unbounded). Επομένως, εάν η υπό εξέταση

χρονοσειρά είναι στην πραγματικότητα τυχαίος περίπατος και δεν παίρνουμε τις

πρώτες διαφορές αλλά αντίθετα υποδειγματοποιείται σαν μία στάσιμη AR(1)

διαδικασία, τότε θα λάβουμε διαστήματα εμπιστοσύνης πρόβλεψης τα οποία

υποδεικνύουν μεγαλύτερη ικανότητα πρόβλεψης σε μακρινές περιόδους σε σχέση

με την πραγματική ικανότητα.

Τέλος, ο βαθμός ολοκλήρωσης είναι κρίσιμος για την υποδειγματοποίηση

πολυμεταβλητών χρονοσειρών. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 1, για την υποδειγμα-

τοποίηση πολυμεταβλητών χρονοσειρών συχνά χρησιμοποιούμε τα διανυσματικά

αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα VAR. Εάν οι μεταβλητές που εισέρχονται στο

υπόδειγμα VAR είναι στάσιμες, τότε προχωρούμε χωρίς προβλήματα στην εκτίμηση

του υποδείγματος, στη διενέργεια προβλέψεων και τη διερεύνηση της αιτιότητας

κατά Granger, καθώς και στη μελέτη των συναρτήσεων απόκρισης σε αιφνίδιες

διαταραχές. Αντιθέτως, εάν έστω και μία από τις χρονοσειρές του υποδείγματος

είναι μη-στάσιμη χρονοσειρά, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε διάφορες

εναλλακτικές.

Έτσι, μπορούμε να εκφράσουμε τις μεταβλητές σε πρώτες διαφορές και

στη συνέχεια να προβούμε στην εκτίμηση του υποδείγματος ή μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους των Toda & Yamamoto (1995) και Dolado &

Lütkepohl (1996) και να επαυξήσουμε το υπόδειγμα VAR() τάξης κατά τόσες

υστερήσεις όσες είναι και ο μέγιστος βαθμός ολοκλήρωσης  των μεταβλητών

του υποδείγματος, έχοντας τελικά το υπόδειγμα εκφρασμένο στα επίπεδα των

μεταβλητών (βλ. επίσης Ενότητα 1.4.1, Κεφάλαιο 1). Η τελευταία περίπτωση

ενδείκνυται όταν θέλουμε να μελετήσουμε την αιτιότητα κατά Granger μεταξύ

ενός συνόλου μεταβλητών. Τέλος, εάν ορισμένες μεταβλητές συνολοκληρώνονται,

τότε μπορούμε να υιοθετήσουμε τα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος VECM
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(βλ. Ενότητα 1.2.4, Κεφάλαιο 1).

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο βαθμός ολοκλήρωσης μιας χρονοσειράς καθώς

και ο χαρακτηρισμός των τάσεων ως στοχαστικές ή προσδιοριστικές είναι καθορι-

στικοί παράγοντες στην ανάλυση χρονοσειρών. Γι'αυτό το λόγο, τα τελευταία

τριάντα χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετοί στατιστικοί έλεγχοι για τη μελέτη του

βαθμού ολοκλήρωσης χρονοσειρών. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων, βελτιωμένων

ελέγχων μοναδιαίας ρίζας - ώστε να λαμβάνουν υπ'οψιν πιο πολύπλοκες περιπτώσεις

κάτω από την εναλλακτική υπόθεση - αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα

κυριότερα πεδία του ερευνητικού ενδιαφέροντος στην ανάλυση χρονοσειρών.

Ένα μεγάλο μέρος των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας ελέγχει τη μηδενική υπόθεση

της μη-στασιμότητας μοναδιαίας ρίζας έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης της

στασιμότητας ως προς την τάση. Κυριότερος εκπρόσωπος των ελέγχων αυτού

του τύπου είναι ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey and Fuller (1979) ή γνωστός

στη βιβλιογραφία ως έλεγχος ADF (augmented Dickey-Fuller test). Έστω ότι ο

μηχανισμός γένεσης των δεδομένων (data generation process) μίας μονομεταβλητής

χρονοσειράς υποδειγματοποιείται βάσει ενός αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος

AR() της μορφής

 = + + 1−1 + 2−2 + · · ·+ − +  (2.13)

όπου  είνα λευκός θόρυβος. Η χρονοσειρά είναι ολοκληρωμένη πρώτης τάξης

(1) όταν (1) = 1 − 1 − · · · −  = 0 (βλ. εξίσωση 2.5 και την ακόλουθη

συνθήκη στασιμότητας). Συνεπώς, η υπόθεση ενδιαφέροντος είναι η (1) = 0

Προκειμένου να ελέγξουμε τη μηδενική αυτή υπόθεση έναντι της εναλλακτικής

υπόθεσης της στασιμότητας ως προς την τάση, οι Dickey and Fuller (1979)

προτείνουν την επαναπαραμετροποίηση του υποδείγματος (2.13). Ειδικότερα,

με την αφαίρεση του όρου −1 και από τα δύο μέλη και με την κατάλληλη

αναδιάταξη των όρων φτάνουμε στην εξίσωση

∆ = −(1)−1 + + + 1∆−1 + · · ·+ −1∆−+1 + (2.14)

= −(1)−1 + + +
−1P
=1

∆− + 
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Ο έλεγχος υποθέσεων παίρνει τη μορφή0 : (1) = 0 ενάντια στην εναλλακτική

υπόθεση 1 : −(1)  0, ή εάν θέσουμε −(1) = , τότε θα έχουμε τη μορφή

∆ = −1 + + +
−1P
=1

∆− +  (2.15)

και τον έλεγχο υπόθεσης 0 :  = 0 ενάντι της 1 :   0. Οι συντελεστές 

είναι συναρτήσεις των αρχικών συντελεστών,  = −(+1 + · · ·+ ).

Η στατιστική ελέγχουADF βασίζεται στην τυπική -στατιστική του εκτιμημένου

βάσει ελαχίστων τετραγώνων (OLS) συντελεστή ̂ της εξίσωσης (2.15), όπου

 = ̂((̂)). Οι Dickey and Fuller (1979) έδειξαν ωστόσο ότι κάτω από

τη μηδενική υπόθεση η στατιστική  δεν ακολουθεί την τυποποιημένη -Student

κατανομή, συνεπώς οι κριτικές τιμές της κατανομής -Student δεν είναι κατάλληλες

για τον έγκυρο έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης. Σαν αποτέλεσμα, παρήγαγαν

μέσω προσομοιώσεων κατάλληλες (τροποποιημένες) κριτικές τιμές για διάφορα

μεγέθη δείγματος (βλ. π.χ. Fuller 1976), ενώ πιο πρόσφατα οMacKinnon (1996)

παρήγαγε νέες κριτικές τιμές με βάση ένα μεγαλύτερο σύνολο προσομοιώσεων

για τους ανάλογους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας. Οι κριτικές τιμές διαφέρουν

ανάλογα με το αν στο υπόδειγμα περιλαμβάνονται σταθερός όρος ή/και προσδιο-

ριστική τάση, όπως για παράδειγμα στο υπόδειγμα που αναφέραμε παραπάνω

(εξίσωση 2.14).

Παράλληλα, στον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει να αποφασίσουμε για την

τάξη  του AR(), ή ισοδύναμα για τον αριθμό των υστερήσεων των διαφορών

της χρονοσειράς  Η επιλογή των υστερήσεων μπορεί να βασιστεί στα κριτήρια

επιλογής υποδείγματος, όπως π.χ. τα κριτήρια Akaike information criterion

(AIC), Schwarz information criterion (SIC), Hannan-Quinn informaton crite-

rion (HQ), ή σε διαδοχικές διαδικασίες ελέγχου οι οποίες αποκλείουν διαδοχικά

τους στατιστικά μη-σημαντικούς στατιστικά συνετελεστές, ξεκινώντας από ένα

υπόδειγμα μεγάλης τάξεως (βλ. π.χ., Ng and Perron 1995). Σε γενικές γραμμές,

η επιλογή των υστερήσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξαλείφει την σειριακή

συσχέτιση των καταλοίπων.

Επιπλέον έλεγχοι της μηδενικής υπόθεσης μοναδιαίας ρίζας έναντι της εναλλα-

κτικής υπόθεσης της στασιμότητας ως προς την τάση, πλην του επαυξημένου

ελέγχου των Dickey and Fuller (1979), είναι οι έλεγχοι των Phillips and Per-
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ron (1988), o μετασχηματισμένος GLS Dickey-Fuller έλεγχος των Elliot et al.

(1996), o έλεγχος Point Optimal των Elliot et al. (1996) και οι έλεγχοι των

Ng and Perron (2001). Παράλληλα, ο έλεγχος των Kwiatkowski et al. (1992,

) ελέγχει τη μηδενική υπόθεση της στασιμότητας έναντι της εναλλακτικής

υπόθεσης μοναδιαίας ρίζας.4

Οι Nelson and Plosser (1982) είναι οι πρώτοι ερευνητές οι οποίοι εφάρμοσαν

τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας ADF σε ένα σύνολο 14 μακροοικονομικών και

χρηματοοικονομικών μεταβλητών της οικονομίας των Η.Π.Α., με τα αποτελέσματά

τους να μην απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας για το μεγαλύτερο

μέρος των μεταβλητών. Τα αποτελέσματα υπέρ της μοναδιαίας ρίζας απέκτησαν

ιδιαίτερη βαρύτητα εκείνη την εποχή, καθώς ήρθαν σε αντίθεση με την παραδοσιακή

άποψη η οποία θεωρούσε ότι οι σύγχρονες διαταραχές (σοκ) επιφέρουν προσωρινές

επιδράσεις στις μακροοικονομικές και χρηματοοικονομικές χρονοσειρές, αφήνοντας

παράλληλα ανέπαφη την μακροχρόνια κίνηση των χρονοσειρών.

Η μεταγενέστερη έρευνα του Perron (1989) εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες

σχετικά με τα αποτελέσματα μοναδιαίας ρίζας των Nelson and Plosser (1982).

Κεντρικό σημείο της μελέτης του Perron (1989) είναι η επιτρεπόμενη "ευελιξία"

(flexibility) στην αναπαράσταση της στασιμότητας ως προς την τάση. Πιο

συγκεκριμένα, τόσο ο έλεγχος των Dickey and Fuller (1979) που χρησιμοποίησαν

οι Nelson and Plosser (1982), όσο και όλοι οι προαναφερθέντες έλεγχοι μοναδιαίας

ρίζας, δύνανται να συμπεριλάβουν μία προσδιοριστική τάση κάτω από την

εναλλακτική υπόθεση, η εξειδίκευση της οποίας περιορίζεται στην περίπτωση

της γραμμικής, μη-μεταβαλλόμενης τάσης.

Ωστόσο, ο Perron (1989) έδειξε ότι αν ληφθούν υπ'όψιν στην ανάλυση τα

δύο μεγάλα γεγονότα (σοκ) του Μεγάλου Κραχ (Great Crash) του 1929 και

του πετρελαϊκού σοκ (oil proce shock) του 1973, θεωρώντας τα ως σημεία

διαρθρωτικών μεταβολών (structural changes) στην οικονομία των οποίων οι

παρατηρήσεις θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις συναρτήσεις θορύβου των χρονο-

σειρών των Nelson and Plosser (1982), τότε ευνοείται η εναλλακτική υπόθεση

της "ευέλικτης" στασιμότητας ως προς την τάση.

4Δεν προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση αυτών των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας. Η
παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην παρουσίαση ελέγχων μοναδιαίας ρίζας οι οποίοι
επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στην προσδιοριστική τάση, κάτω από την εναλλακτική
υπόθεση της "στασιμότητας ως προς την τάση".
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Ειδικότερα, ο Perron (1989) ανέπτυξε μία στατιστική διαδικασία ελέγχου

μοναδιαίας ρίζας, η οποία αποτελεί επέκταση της μεθοδολογίας των Dickey

and Fuller (1979), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πιθανότητα στασιμότητας

γύρω από μία γραμμική τάση η οποία υπόκειται σε μία στιγμιαία (αιφνίδια)

διαρθρωτική μεταβολή. Ουσιαστικά, λαμβάνεται υπ'όψιν η παρουσία μίας στιγμιαίας

μεταβολής είτε στον σταθερό όρο (intercept) ή/και στην κλίση (slope) της

συνάρτησης της τάσης.

Η μελέτη για την παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών είναι πλέον αναγκαία

στην ανάλυση χρονοσειρών, καθώς, σε γενικές γραμμές, οι διαρθρωτικές μεταβολές

δύνανται να επηρεάσουν τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας (την απόφαση για τον

βαθμό ολοκλήρωσης των χρονοσειρών), οι οποίοι με τη σειρά τους δύνανται

να επηρεάσουν την εκτίμηση των υποδειγμάτων VAR, τις προβλέψεις και τους

ελέγχους αιτιότητας κατά Granger (βλ. Κεφάλαιο 1, καθώς και τις μελέτες των

Kilian & Ohanian 2002, Ng & Vogelsang 2002, Perron 2006).

2.3 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και στιγμιαίες

διαρθρωτικές μεταβολές

2.3.1 Μοναδιαία ρίζα και στιγμιαίες διαρθρωτικές

μεταβολές: Perron (1989)

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας υποδηλώνει την

παρουσία στοχαστικής τάσης σε μία χρονοσειρά. Η στοχαστική τάση συνδέεται

με την παρουσία καινοτομιών οι οποίες επιφέρουν μόνιμες, μη-μειούμενες επιδρά-

σεις στη διαχρονική εξέλιξη της χρονοσειράς. Εναλλακτικά, οι διακυμάνσεις

(fluctuations) στο σύστημα δεν είναι προσωρινές, με αποτέλεσμα η χρονοσειρά

να μην επιστρέφει σε μία μακροχρόνια τάση. Ενώ οι Nelson and Plosser

(1982), βάσει των ελέγχων ADF που χρησιμοποίησαν, υποστήριξαν την υπόθεση

μοναδιαίας ρίζας για το μεγαλύτερο μέρος των μακροοικονομικών και χρηματοοι-

κονομικών μεταβλητών που έλαβαν υπόψη στην ανάλυσή τους, ο Perron (1989)

συμπεραίνει ότι οι περισσότερες μακροοικονομικές μεταβλητές δεν χαρακτηρίζονται

από την παρουσία μοναδιαίας ρίζας και ότι οι διακυμάνσεις είναι πράγματι
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προσωρινές, ενώ οι διαταραχές έχουν μειούμενη επίδραση στη διαχρονική εξέλιξη

των χρονοσειρών.

Σύμφωνα με τον Perron (1989), δύο είναι εκείνα τα γεγονότα ή σοκ (shock)

τα οποία επέφεραν μόνιμα αποτελέσματα στις διάφορες μακροοικονομικές μετα-

βλητές: το Μεγάλο Κραχ (Great Crash) του 1929 και το πετρελαϊκό σοκ (oil

price shock) του 1973. Τα δύο αυτά σοκ είναι διαφορετικά στη φύση τους. Από

τη μια μεριά, το Μεγάλο Κραχ του 1929 επέφερε μία μεγάλη μείωση στον μέσο

των περισσότερων συναθροιστικών μεταβλητών, ενώ από την άλλη μεριά το

πετρελαϊκό σοκ του 1973 δημιούργησε μία μεταβολή στην κλίση της τάσης για

τις περισσότερες μεταβλητές, δηλαδή μία επιβράδυνση στην ανάπτυξη. Ο Per-

ron (1989) υποστήριξε ότι τα δύο αυτά γεγονότα δεν αποτελούν πραγματοποίηση

(realization) του υποκείμενου μηχανισμού γένεσης των δεδομένων των χρονοσειρών,

συνεπώς θα πρέπει να θεωρηθούν ως εξωγενή (exogenous) στην ανάλυση. Η

υπόθεση εξωγένειας των διαταραχών χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την αφαί-

ρεση της επίδρασης αυτών των σοκ από την συνάρτηση θορύβου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Perron (1989) δείχνει ότι οι περισσότερες μακροοι-

κονομικές μεταβλητές είναι στάσιμες ως προς την τάση εάν επιτρέψουμε μία

μεταβολή στον σταθερό όρο της συνάρτησης της τάσης μετά το 1929 και μία

μεταβολή στην κλίση της συνάρτησης της τάσης μετά το 1973. Η μεθοδολογία

του ακολουθεί το πνεύμα της ανάλυσης των Box and Tiao (1975), οι οποίοι

θεωρούν ότι τα "παρεκκλίνοντα" ή τα "απομακρυσμένα" γεγονότα μπορούν

να διαχωρισθούν από τη συνάρτηση του θορύβου και να υποδειγματοποιηθούν

ως "μεταβολές" στο προσδιοριστικό μέρος του υποδείγματος χρονοσειρών. Τα

γεγονότα αυτά θεωρούνται ότι συμβαίνουν σε γνωστή ημερομηνία.

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα τον Perron (2006) το πρόβλημα της μη-

στασιμότητας μοναδιαίας ρίζας ενάντια στην στασιμότητα ως προς την τάση

ισοδυναμεί με το ερώτημα εάν η τάση της χρονοσειράς "μεταβάλλεται κάθε

χρονική περίοδο" (always changing) ή εάν "δεν μεταβάλλεται ποτέ" (never

changing). Ο Perron (1989) ουσιαστικά διερωτάται γιατί να περιορίζουμε τη

σύγκριση ανάμεσα στο "ποτέ" ή το "πάντα" και να μην συγκρίνουμε τις περιπτώσεις

"πάντα" ή "μερικές φορές"; Εναλλακτικά, το ερώτημα θα μπορούσε να είναι

"ποια είναι η συχνότητα των μόνιμων επιδράσεων;"

Η προσέγγιση του Perron (1989) συνίσταται στην υποδειγματοποίηση των
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"σπάνιων" (infrequent) μεγάλων μεταβολών στην τάση ως διαρθρωτικές μεταβολές

(structural changes). Το ερώτημα στο πλαίσιο των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας

παίρνει τη μορφή: "Τα δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι η τάση αλλάζει

διαρκώς ή την άποψη ότι η τάση αλλάζει περιστασιακά;" ή "εάν επιτραπεί η

πιθανότητα ορισμένων (λίγων) μεγάλων μόνιμων μεταβολών στην συνάρτηση

της τάσης, είναι παρούσα η μοναδιαία ρίζα στη δομή του στοχαστικού μέρους

της χρονοσειράς;". Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ερμηνεία του όρου "μόνιμες

μεταβολές" δεν είναι ότι αυτές οι μεταβολές θα διαρκέσουν για πάντα, αλλά ότι,

με βάση ένα δείγμα δεδομένων, η μεταβολή είναι ακόμη σε επίδραση.

Ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας (2.15) των Dickey and Fuller (1979) έχει χρησιμο-

ποιηθεί κατά κόρον στην εφαρμοσμένη έρευνα. Κεντρικό σημείο στη μελέτη του

Perron (1989) είναι ότι, όταν η πραγματική διαδικασία περιλαμβάνει διαρθρωτικές

μεταβολές στη συνάρτηση της τάσης, τότε η δύναμη (power) των ελέγχων

αυτού του τύπου μειώνεται δραματικά. Ειδικότερα, ο Perron (1989) έδειξε ότι

όταν είναι παρούσα μία μετατόπιση (μεταβολή) στο επίπεδο (level shift), τότε

η εκτίμηση του αυτοπαλίνδρομου συντελεστή είναι μεροληπτική ασυμπτωτικά

προς τη μονάδα, ενώ όταν είναι παρούσα μία μεταβολή στην κλίση, τότε η

οριακή τιμή του συντελεστή είναι 1. Το γεγονός αυτό συνδέεται με ουσιαστικές

απώλειες στη δύναμη των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, με την έννοια ότι όταν

η ένταση της μετατόπισης είναι σημαντική τότε σπάνια θα απορρίπτουμε τη

μηδενική υπόθεση ακόμα και όταν η χρονοσειρά πράγματι υποδειγματοποιείται

βάσει μίας τάσης - η οποία υπόκειται σε μία μεταβολή - με ανεξάρτητες και

ομοιόμορφα κατανεμημένες διαταράξεις (0 1).

Βασιζόμενος στα παραπάνω, ο Perron (1989) προτείνει τη χρήση τριών

υποδειγμάτων ως εναλλακτικές στη μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας με

μετατόπιση. Το πρώτο υπόδειγμα (A) επιτρέπει την παρουσία μίας εξωγενούς

μεταβολής στο επίπεδο της σειράς, το δεύτερο υπόδειγμα (B) επιτρέπει μία

εξωγενή μεταβολή στο ρυθμό μεγέθυνσης (δηλ. την κλίση) της σειράς, ενώ το

τρίτο υπόδειγμα (C) επιτρέπει και τις δύο μεταβολές από κοινού. Ενδεικτικά,

περιγράφουμε με συντομία τη σκέψη του Perron (1989) που τον οδήγησε στη

διαμόρφωση του δεύτερου υποδείγματος.

Έχουμε στη διάθεσή μας τριμηνιαία δεδομένα για το πραγματικό ακαθάριστο
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εθνικό προϊόν (GNP) των Η.Π.Α., για τη χρονική περίοδο 1947:I-1986:III. Τα

στοιχεία αυτά ταυτίζονται με τα στοιχεία για το πραγματικό ακαθάριστο εθνικό

προϊόν (GNP) των Nelson and Plosser (1982), τα οποία χρησιμοποίησε και ο

Perron (1989) στην εμπειρική εφαρμογή του. Το Γράφημα 2 απεικονίζει τον

λογάριθμο του πραγματικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (μπλε γραμμή),

η οποία, βάσει του υποδείγματος B, εμφανίζει μία μεταβολή (ή ένα σημείο

διακοπής, break point) στην κλίση της τάσης το πρώτο τρίμηνο του 1973. Η

κόκκινη διακοπτόμενη ευθεία γραμμή αντιστοιχεί σε μία προσαρμοσμένη τάση

(μέσω ελαχίστων τετραγώνων, OLS) της μορφής

̃ = ̃+ ̃+ ̃ ∗ (2.16)

όπου  ∗ είναι μία ψευδομεταβλητή που εισέρχεται στην παλινδρόμηση και

η οποία παίρνει την τιμή  ∗ = 0 πριν και κατά το πρώτο τρίμηνο του 1973

(δηλαδή εάν  ≤ , όπου  το σημείο διακοπής) και την τιμή  ∗ = (−)
εάν    = 1973 : 1.
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Γράφημα 2. Λογάριθμος του Τριμηνιαίου Πραγματικού ΑΕθΠ, ΗΠΑ

Στη συνέχεια εκτιμάμε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την παλινδρό-

μηση της μορφής Dickey-Fuller,
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̃ = ̃+ ̃+ ̃−1 +
P
=1

∆− + ̃ (2.17)

τόσο για το σύνολο του δείγματος (1947:I-1986:III), όσο και για δύο υπο-

δείγματα, 1947:I-1973:I και 1973:II-1986:III, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα από

την εκτίμηση αυτή δίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Ανάλυση παλινδρόμησης του τριμηνιαίου πραγματικού GNP

Παλινδρόμηση: ̃ = ̃+ ̃+ ̃−1 +
P
=1

∆− + ̃

Σειρά-Περίοδος  ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ (̃)

Quarterly Real GNP

1947:I-1986:III 2 0385 2896 00004 271 096 −285 0010

1947:I-1973:I 2 0635 3043 00008 298 0910 −3003 00099

1973:II-1986:III 1 0904 235 00008 249 0875 −237 00099

Με βάση τον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι ο εκτιμητής του  είναι 096,

ενώ η ̃ στατιστική που αντιστοιχεί στον έλεγχο υπόθεσης 0 :  = 1 έναντι

της 1 :   1 είναι ίση με −2849 ≈ −285. Με βάση τις κριτικές τιμές

των Dickey-Fuller (με την παρουσία γραμμικής τάσης), δεν απορρίπτουμε τη

μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας για το πραγματικό GNP. Αν και ο εκτιμητής

του συντελεστή  μειώνεται σε κάθε ένα από τα επιμέρους δείγματα, 0910

και 0875, αντίστοιχα, ωστόσο ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να

απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας.

Παράλληλα, ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του

τριμηνιαίου πραγματικού GNP μετά την αφαίρεση της τάσης (detrending) βάσει

του υποδείγματος (2.16). Από τα αποτελέσματα φαίνεται καθαρά ότι η συνάρτηση

αυτοσυσχέτισης δεν έχει τη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν τυχαίο περίπατο

ή έναν τυχαίο περίπατο μετά από αφαίρεση τάσης. Αντιθέτως, η σειρά του

τριμηνιαίου πραγματικούGNP εμφανίζει χαρακτηριστικά στάσιμης χρονοσειράς.
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Πίνακας 2. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης σειράς μετά την αφαίρεση της τάσης

Σειρά:Τριμηνιαίο Πραγματικό GNP

Αφαίρεση τάσης βάσει του Υποδείγματος B

Περίοδος: 1947:I-1986:III

Μέγεθος δείγματος = 159

Διακύμανση: 0010

1 2 3 4 5 6

0938 0834 0700 0568 0451 0350

Συνολικά, ο Perron (1989) θεωρεί τη μηδενική υπόθεση ότι μία χρονοσειρά

{}0 (για την οποία είναι διαθέσιμο ένα δείγμα μεγέθους  + 1) είναι μία

πραγματοποίηση μιας διαδικασίας χρονοσειρών η οποία χαρακτηρίζεται από

την παρουσία μοναδιαίας ρίζας μαζί με μη-μηδενική μετατόπιση. Η προσέγγιση

ωστόσο επιτρέπει την παρουσία μίας μεταβολής στη δομή η οποία λαμβάνει

χώρα μία χρονική στιγμή  (1     )  Από την άλλη μεριά, κάτω από

την εναλλακτική υπόθεση θεωρούνται τα τρία διαφορετικά υποδείγματα (A, B,

C) που αναφέραμε παραπάνω. Οι υποθέσεις αυτές παραμετροποιούνται ως εξής:

Μηδενικές υποθέσεις:
Model (A):  = + () + −1 + 

Model (B):  = 1 + −1 + (2 − 1) + 

Model (C):  = 1 + −1 + () + (2 − 1) + 

όπου

() = 1 εάν  =  + 1 0 διαφορετικά,

 = 1 εάν    0 διαφορετικά, και

() = ()  ∼ (0 2), με () και () -οστά και -οστά

πολυώνυμα του τελεστή υστέρησης , αντίστοιχα. Η σειρά καινοτομίας {}
θεωρείται ως μία ARMA(,) διαδικασία, πιθανώς άγνωστης τάξης τάξης  και

, έτσι ώστε να επιτρέπει την αναπαράσταση διαδικασιών γενικής μορφής για

την {}.
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Αντί της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας ως προς την τάση, και

ειδικότερα την στασιμότητα ως προς μία προσδιοριστική γραμμική τάση με

χρονικά μη-μεταβαλλόμενες παραμέτρους (time invariant parameters), έχουμε

τις ακόλουθες εναλλακτικές υποθέσεις:

Εναλλακτικές υποθέσεις:

Model (A):  = 1 + + (2 − 1) + 

Model (B):  = + 1+ (2 − 1) ∗ + 

Model (C):  = 1 + 1+ (2 − 1) + (2 − 1) ∗ + 

όπου

 ∗ = −  και  =  εάν    και 0 σε διαφορετική περίπτωση.

Το  αναφέρεται στη χρονική στιγμή της διακοπής (break), δηλαδή στην

περίοδο κατά την οποία λαμβάνει χώρα η μεταβολή στις παραμέτρους της

συνάρτησης της τάσης. Η μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας με βάση το

Υπόδειγμα (A) χαρακτηρίζεται από μία ψευδομεταβλητή η οποία παίρνει την

τιμή 1 τη χρονική στιγμή της διακοπής (break). Κάτω από την εναλλακτική

υπόθεση της στασιμότητας ως προς την τάση, το υπόδειγμα (A) επιτρέπει μία

"ξαφνική" μεταβολή στο σταθερό όρο (επίπεδο) της συνάρτησης τάσης. Το

Υπόδειγμα (B) κάτω από την εναλλακτική υπόθεση επιτρέπει μία μεταβολή στην

κλίση της συνάρτησης τάσης δίχως ξαφνική μεταβολή στο επίπεδο τη χρονική

στιγμή που λαμβάνει χώρα η διακοπή. Κάτω από τη μηδενική υπόθεση, το

υπόδειγμα υποδεικνύει ότι η παράμετρος της μετατόπισης (drift) αλλάζει από 1
σε 2 τη χρονική στιγμή . Τέλος, το Υπόδειγμα (C) επιτρέπει την ταυτόχρονη

παρουσία και των δύο μεταβολών, δηλαδή μία ξαφνική μεταβολή στο επίπεδο

η οποία ακολουθείται από διαφορετική τροχιά ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, ο Perron (1989) αναπτύσσει εναλλακτικές διαδικασίες

της μεθοδολογίαςDickey-Fuller, οι οποίες δύνανται να διαχωρίσουν μία διαδικασία

μοναδιαίας ρίζας (unit root) από μία στάσιμη διαδικασία γύρω από μία προσδιοριστική

διακοπτόμενη, "σπασμένη" τάση (stationary around a broken trend). Το σημείο

διακοπής  θεωρείται εξωγενές, δηλ. γνωστό εκ των προτέρων, ενώ ισχύει ότι
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 =  για όλα τα  , με τα   ακέραιους αριθμούς και 0    1. Το

 αναφέρεται ως "λόγος διακοπής" (break fraction) και καθορίζει το ποσοστό

του δείγματος εντός του οποίου δεν λαμβάνει χώρα η διακοπή (pre-break sample

size), ενώ παράλληλα το σημείο διακοπής  θεωρείται ότι αυξάνεται με τον ίδιο

ρυθμό που αυξάνεται και το συνολικό μέγεθος του δείγματος  . Εναλλακτικά,

το  εκφράζει τη χρονική στιγμή της διακοπής  σε σχέση με το συνολικό

μέγεθος του δείγματος  .

Ο πρώτος τρόπος να ελέγξουμε για μοναδιαία ρίζα κάτω από την παρουσία

διαρθρωτικών μεταβολών σε γνωστή ημερομηνία αποτελείται από δύο στάδια

και εντάσσεται στο πλαίσιο των υποδειγμάτων additive outlier models (Box and

Tiao 1975). Αρχικά αφαιρούμε τις τάσεις (detrending) από την χρονοσειρά {}
με βάση ένα από τα υποδείγματα (A), (B) ή (C). Έστω {̃}   =  τα

κατάλοιπα από την παλινδρόμηση της  (1)  =  : σε μία σταθερά, μία χρονική

τάση και την , (2)  =  : σε μία σταθερά, μία χρονική τάση και την  ∗
και (3)  =  : σε μία σταθερά, μία χρονική τάση, την  και την  ∗ .

Στη συνέχεια, εκτιμάμε την ακόλουθη παλινδρόμηση τύπου Dickey-Fuller (βλ.

Dickey and Fuller 1979, 1981, Said and Dickey 1984), στην οποία ̃ είναι ο

εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων του ,

̃ = ̃̃−1 +
P

=1

̃∆̃− + ̃  =   = 1 2     (2.18)

όπου ∆̃ = ̃ − ̃−1.

Στην παραπάνω αναπαράσταση, το  αντιστοιχεί στο άθροισμα των αυτοπαλί-

νδρομων συντελεστών, ενώ ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης αντιστοιχεί στην

σχέση  = 1 Η παράμετρος  καθορίζει τον αριθμό των πρόσθετων παλινδρομητών

στην εκτίμηση. Η μέθοδος συνίσταται στην εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων

της (2.18). Ο Perron (1989) παρέχει τις απαραίτητες κριτικές τιμές βάσει των

οποίων προχωράμε στον έλεγχο υπόθεσης (βλ. Perron 1989, σελ. 1376-1377).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η ασυμπτωτική κατανομή των εκτιμητών

ελαχίστων τετραγώνων όσο και οι ̃ κριτικές τιμές τους είναι συναρτήσεις της

παραμέτρου , δηλαδή ισχύει ότι
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̃()  =  (2.19)

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία του Perron (1989) για το Τριμηνιαίο Πραγματικό

GNP των Η.Π.Α., απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της μοναδιαίας ρίζας με

μετατόπιση υπέρ της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας γύρω από μία

διακοπτόμενη τάση. Τα αποτελέσματά μας συνοψίζονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας

= 1973 :     ̃ ̃ ̃ ̃
Τριμηνιαίο Πραγματικό 159 066 10 698 117717 00087 9773

GNP

̃ ̃ ̃ ̃ (̃)

−00031 −1206 086 −397 00097

Σημείωση: Το  αντιστοιχεί σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η κριτική τιμή για

 = 066 είναι ίση με -3.95

Εναλλακτικά, ο Perron (1989) προτείνει έναν δεύτερο τρόπο ελέγχου μοναδι-

αίας ρίζας κάτω από την παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών σε γνωστή ημερομη-

νία, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο των innovational outlier models (Box

and Tiao 1975). Η προσέγγιση αυτή αποτελείται από ένα στάδιο στο οποίο

εκτιμάμε απευθείας την σχέση (2.17), αφού προηγουμένως έχουμε προσθέσει

τις κατάλληλες ψευδομεταβλητές. Οι παρακάτω παλινδρομήσεις αντιστοιχούν

σε κάθε ένα από τα υποδείγματα (A), (B) και (C) και κατασκευάζονται από τη

σύνθεση των αντίστοιχων μοντέλων κάτω από τις μηδενικές και τις εναλλακτικές
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υποθέσεις:

 = ̂ + ̂

 + ̂


+ ̂() + ̂−1 (2.20)

+
P
=1

 ∆− + ̂

 = ̂ + ̂

 + ̂


+ ̂ ∗ + ̂−1 (2.21)

+
P
=1

 ∆− + ̂

 = ̂ + ̂

 + ̂


+ ̂() + ̂ + ̂−1 (2.22)

+
P
=1

 ∆− + ̂

Η μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας επιβάλλει τους ακόλουθους περιορισμούς

στις πραγματικές παραμέτρους κάθε υποδείγματος: στο Υπόδειγμα (A) θέτει

̂ = 1 ̂

= 0 ̂


= 0, στο Υπόδειγμα (B) ̂ = 1 ̂


= 0 ̂ = 0, ενώ

στο Υπόδειγμα (C) ̂ = 1 ̂

= 0 ̂ = 0. Κάτω από την εναλλακτική

υπόθεση της στασιμότητας ως προς την τάση, αναμένουμε ̂ ̂ ̂  1,

̂

 ̂


 ̂

 6= 0, ̂

 ̂


 ̂ ̂ 6= 0. Παράλληλα, κάτω από την εναλλακτική

υπόθεση αναμένουμε ότι ̂ ̂ και ̂

θα είναι κοντά στο μηδέν, ενώ κάτω

από τη μηδενική υπόθεση αναμένουμε να διαφέρουν σημαντικά από το μηδέν.

Να σημειωθεί ότι οι κριτικές τιμές ̃() για τις παλινδρομήσεις (2.20) και

(2.22) (υποδείγματαA και C) είναι ίδιες με τις κριτικές τιμές που χρησιμοποιούμε

και για τη σχέση (2.18), ωστόσο υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις κριτικές

τιμές του υποδείγματος (B) της σχέσης (2.21) (βλ. Perron 1989 για περαιτέρω

συζήτηση περί των κριτικών τιμών). Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο

Perron (1990) επεκτείνει τη μελέτη του Perron (1989) ως προς τον έλεγχο

μοναδιαίας ρίζας κάτω από την εναλλακτική υπόθεση της στασιμότητας ως

προς μία (εξωγενή) διαρθρωτική μεταβολή στο μέσο επίπεδο (meal level) της

χρονοσειράς.
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2.3.2 Μοναδιαία ρίζα και στιγμιαίες διαρθρωτικές

μεταβολές: Zivot and Andrews (1992)

Η στατιστική διαδικασία του Perron (1989) δέχθηκε ιδιαίτερη κριτική από,

μεταξύ άλλων, τους Christiano (1992), Banerjee et al. (1992) και Zivot and

Andrews (1992). Κεντρικό σημείο της κριτικής αυτής αποτέλεσε η υπόθεση

εξωγένειας της διαρθρωτικής μεταβολής, με τους παραπάνω συγγραφείς να

θεωρούν ακατάλληλη τη χρήση ενός πλαισίου ανάλυσης στο οποίο η διαρθρωτική

μεταβολή θεωρείται δεδομένη (σταθερή), καθώς η επιλογή των διαρθρωτικών

μεταβολών θα συνδέεται αναπόφευκτα με την ιστορική καταγραφή των γεγονότων

με αποτέλεσμα να στηρίζεται στην "εξόρυξη δεδομένων" ("γνώση από τα δεδομέ-

να", data-mining).

Όπως αναφέρουν οι Zivot and Andrews (1992), η οπτική παρατήρηση των

δεδομένων των Nelson and Plosser (1982) δείχνει ότι υπάρχει ένα εμφανές

άλμα προς τα κάτω στις περισσότερες χρονοσειρές κατά το έτος 1929. Λόγω

της ξαφνικής μεταβολής στα δεδομένα το 1929, ο Perron (1989) επιλέγει να

μεταχειριστεί την πτώση στις χρονοσειρές ως ένα εξωγενές γεγονός. Ωστόσο,

οι Zivot and Andrews (1992) επισημαίνουν ότι αυτό το άλμα θα μπορούσε να

ερμηνευτεί σαν μία πραγματοποίηση προερχόμενη από την ουρά της κατανομής

του υποκείμενου μηχανισμού γένεσης των δεδομένων, θεωρώντας ουσιαστικά το

Μεγάλο Κραχ ως ένα σοκ ή έναν συνδυασμό σοκ των υποκείμενων σφαλμάτων.

Ανάλογη οπτική εξέταση του τριμηνιαίου ΑΕθΠ των ΗΠΑ δείχνει μία μείωση

στον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕθΠ μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973. Σε

αντιστοιχία με τα παραπάνω, ο Perron (1989) μεταχειρίζεται την μείωση αυτή

μετά την πετρελαϊκή κρίση ως ένα εξωτερικό γεγονός στην εγχώρια οικονομία.

Η θεώρηση των παραπάνω γεγονότων ως εξωγενή φαίνεται λογική, ωστόσο οι

Zivot and Andrews (1992) θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλα μεγάλα γεγονότα

τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανά εξωγενή σημεία διαρθρωτικών

μεταβολών. Ορισμένα παραδείγματα είναι η μείωση της φορολογίας (tax cut)

του 1964, ο πόλεμος του Βιετνάμ και η απελευθέρωση των χρηματαγορών τη

δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με τους Zivot and Andrews (1992), η προτίμηση

του Perron (1989) για το Μεγάλο Κραχ του 1929 και το πετρελαϊκό σοκ του 1973

επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την προηγούμενη εξέταση των δεδομένων.
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Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι οι χρονοσειρές μοναδιαίας ρίζας

με μετατόπιση εμφανίζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις στάσιμες γύρω

από μία διακοπτόμενη τάση διαδικασίες (τα γραφήματα υποδηλώνουν παρόμοια

συμπεριφορά), οδήγησε τους Zivot and Andrews (1992) στην ανάπτυξη μίας

στατιστικής διαδικασίας ελέγχου μοναδιαίας ρίζας στην οποία η μηδενική υπόθεση

ενδιαφέροντος είναι η μοναδιαία ρίζα με μετατόπιση δίχως οποιαδήποτε διαρθρω-

τική μεταβολή, ενώ η εναλλακτική υπόθεση (για κάθε ένα από τα τρία υποδείγματα)

είναι και σε αυτή την περίπτωση μία στάσιμη ως προς την τάση διαδικασία, η

οποία υπόκειται σε μία στιγμιαία διακοπή στη συνάρτηση της τάσης.

Ωστόσο, πλέον υποθέτουμε ότι δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε συμβαίνει

αυτή η διακοπή. Αντιθέτως, χρησιμοποιούμε έναν εξαρτώμενο από τα δεδομένα

(data-dependent) αλγόριθμο προκειμένου να καθορίσουμε τα σημεία διακοπής.

Στην ουσία, ο δεσμευμένος ως προς το σημείο διακοπής έλεγχος μοναδιαίας

ρίζας του Perron (1989) μετατρέπεται σε έναν μη-δεσμευμένο έλεγχο μοναδιαίας

ρίζας από τους Zivot and Andrews (1992).

Η μηδενική υπόθεση και για τα τρία υποδείγματα είναι η

0 :  = + −1 +  (2.23)

Εφόσον θεωρείται, βάσει της μηδενικής υπόθεσης, ότι η χρονοσειρά {} είναι
ολοκληρωμένη δίχως εξωγενή διαρθρωτική μεταβολή, η επιλογή του σημείου

διακοπής, , για τις ψευδομεταβλητές των παλινδρομήσεων (2.20)-(2.22) του

Perron (1989) θεωρείται ως το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εκτίμησης η οποία

έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζει την {} σε μία συγκεκριμένη αναπαράσταση
στασιμότητας ως προς την τάση. Εναλλακτικά, υποθέτουμε ότι η εναλλακτική

υπόθεση συμβάλλει στο να αναπαρασταθεί η {} ως μία στάσιμη ως προς την
τάση διαδικασία με ένα σημείο διακοπής στην τάση, το οποίο συμβαίνει σε

άγνωστο χρονικό σημείο. Ο στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε εκείνο το σημείο

διακοπής το οποίο δίνει το μεγαλύτερο βάρος στην εναλλακτική υπόθεση.

Ένας τρόπος εκτίμησης, συνεπής με την παραπάνω άποψη, είναι να επιλέξουμε

το σημείο διακοπής το οποίο δίνει το λιγότερο ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη

μηδενική υπόθεση (2.23) με τη χρήση της στατιστικής (2.19). Δηλαδή, το σημείο

διακοπής  επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιεί την μονοκατάληκτη στατιστική 
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για τον έλεγχο ότι  = 1 ( = ), όταν μικρές τιμές της στατιστικής

οδηγούν σε απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Ακολουθώντας τους Zivot and

Andrews (1992), εάν συμβολίσουμε με ̂


inf την τιμή ελαχιστοποίησης για το

υπόδειγμα  τότε με βάση τον ορισμό,

̂
h
̂


inf

i
= inf

∈Λ
̂()  =  (2.24)

όπου Λ είναι ένα καθορισμένο υποσύνολο του (0 1).

Δεδομένου ότι η μηδενική υπόθεση έχει τη μορφή τυχαίου περιπάτου με

μετατόπιση δίχως εξωγενές σημείο διακοπής, οι παλινδρομήσεις (2.20) και (2.22)

για τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας δεν συμπεριλαμβάνουν την ψευδομεταβλητή

(). Συνολικά, οι εξισώσεις παλινδρόμησης των Zivot and Andrews (1992),

βάσει της στατιστικής διαδικασίας ADF του Perron (1989), παίρνουν τη μορφή

 = ̂ + ̂

(̂) + ̂


+ ̂−1 +

P
=1

 ∆− + ̂ (2.25)

 = ̂ + ̂

+ ̂ ∗ (̂) + ̂−1 +

P
=1

 ∆− + ̂ (2.26)

 = ̂ + ̂

(̂) + ̂


+ ̂ ∗ (̂) + ̂−1 (2.27)

+
P
=1

 ∆− + ̂

όπου () = 1 εάν   , 0 σε διαφορετική περίπτωση, και  ∗ () = −
 εάν   , 0 σε διαφορετική περίπτωση. Τα "καπελάκια" στις παραμέτρους

 δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι αυτές αντιστοιχούν σε εκτιμημένες τιμές του

λόγου διακοπής (break fraction).

Τα σημεία διακοπής και οι αντίστοιχες ελάχιστες στατιστικές  γενικά καθορί-

ζονται ως εξής:5 για μία δεδομένη χρονοσειρά, εκτιμάται με τη μέθοδο ελαχίστων

τετραγώνων μία από τις εξισώσεις (2.25), (2.26) ή (2.27), με το πιθανό σημείο

διακοπής να παίρνει τιμές από ένα προκαθορισμένο σύνολο [ ]  [ ]+1     [(1−
) ], όπου μία δημοφιλής τιμή για το  είναι ίση με  = 015. Για κάθε μία

5Εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου μοναδιαίας ρίζας των Zivot and Andrews (1992)
μπορεί να βρει ο αναγνώστης στην Ενότητα 1.5.1 του 1ου Κεφαλαίου της παρούσας
διατριβής.
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από τις υποψήφιες τιμές του σημείου διακοπής, καθορίζεται και ο ανάλογος

αριθμός  των πρόσθετων παλινδρομητών. Ο αριθμός αυτός προσδιορίζεται είτε

με τη χρήση κριτηρίων επιλογής (Akaike information criterion, Schwarz infor-

mation criterion), είτε με τη χρήση διαδοχικών διαδικασιών επιλογής βάσει των

στατιστικά σημαντικών συντελεστών (βλ. Perron 1989). Η ελάχιστη στατιστική

 επιλέγεται ως η ελάχιστη τιμή από τις συνολικές ( − 2 ) παλινδρομήσεις,
ενώ το σημείο διακοπής (έτος, τρίμηνο κτλ) επιλέγεται ως το σημείο που αντιστοιχεί

στην ελάχιστη στατιστική .

Οι Zivot and Andrews (1992) παρέχουν τις απαραίτητες κριτικές τιμές για τις

ασυμπτωτικές κατανομές των ελάχιστων στατιστικών , οι οποίες είναι μεγαλύτερες

σε απόλυτη τιμή (περισσότερο αρνητικές) από τις κριτικές τιμές του Perron

(1989) οι οποίες προκύπτουν βάσει ενός σταθερού λόγου διακοπής, . Παράλληλα,

επειδή οι ασυμπτωτικές κριτικές τιμές μπορεί να διαφέρουν από τις κατάλληλες

κριτικές τιμές πεπερασμένων δειγμάτων, οι Zivot and Andrews (1992) εξάγουν

κριτικές τιμές βάσει προσεγγίσεων των κατανομών πεπερασμένων δειγμάτων με

τη χρήση μεθόδων Monte Carlo.

Εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία στις χρονοσειρές των Nelson and

Plosser (1982), οι Zivot and Andrews (1992) βρίσκουν λιγότερο υποστηρικτικά

στοιχεία κατά της μηδενικής υπόθεσης μοναδιαίας ρίζας σε σχέση με τα αποτελέ-

σματα του Perron (1989). Όσον αφορά στο τριμηνιαίο πραγματικό GNP, δεν

απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση σε 5% ή 10% επίπεδο σημαντικότητας.

Από την άλλη μεριά, τα εκτιμημένα σημεία διακοπής τα οποία ελαχιστοποιούν

την στατιστική  στον έλεγχο της μηδενικής υπόθεσης ̂ = 1 (υπόδειγμα

Α) συμπίπτουν με την επιλογή του Perron (1989) ως προς το έτος 1929, για

ένα σύνολο 8 μεταβλητών. Το εκτιμημένο σημείο διακοπής για το τριμηνιαίο

πραγματικό ΑΕθΠ λαμβάνει χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 1972, ενώ η επιλογή

του Perron (1989) παράγει την πέμπτη χαμηλότερη στατιστική. Η διαφορά

ωστόσο στις δύο αυτές τιμές είναι αρκετά μικρή. Συνολικά, ο αλγόριθμος που

χρησιμοποίησαν οι Zivot and Andrews (1992) παράγει - σε γενικές γραμμές

- συνεπή αποτελέσματα με αυτά της διαδικασίας υποκειμενικής επιλογής του

Perron (1989).

Ο Perron (1997) επανεξετάζει τα αποτελέσματα του Perron (1989) επεκτείνο-

ντας την ανάλυση των Zivot and Andrews (1992) ως προς την ενδογένεια
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των διαρθρωτικών μεταβολών στην τάση, ενώ οι Perron and Vogelsang (1992)

επεκτείνουν την ανάλυση των Zivot and Andrews (1992) ως προς την ενδογένεια

των διαρθρωτικών μεταβολών στο μέσο επίπεδο (υπό την απουσία τάσης).

Τέλος, είναι ενδεικτική η μελέτη των Bai and Perron (1998) για την ανίχνευση

πολλαπλών διαρθρωτικών μεταβολών σε άγνωστη ημερομηνία σε υποδείγματα

γραμμικής παλινδρόμησης.6

2.4 Υποδειγματοποίηση μακροοικονομικών

χρονοσειρών με τη χρήση της ανάλυσης

ομαλής μετάβασης

2.4.1 Υποδείγματα ομαλής μετάβασης

Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας των Perron (1989) και Zivot and Andrews (1992)

διαφοροποιούνται από τους τυπικούς ελέγχους μοναδιαίας ρίζας ως προς την

εναλλακτική υπόθεση, η οποία αντί της στασιμότητας ως προς την (γραμμική)

τάση υποδηλώνει στασιμότητα ως προς την τάση υπό την παρουσία μίας διαρθρω-

τικής μεταβολής. Με άλλα λόγια, κάτω από την εναλλακτική υπόθεση η χρονοσει-

ρά εμπεριέχει μία γραμμική τάση η οποία υπόκειται σε μία αιφνίδια μεταβολή ή

διακοπή (στο επίπεδο ή/και την κλίση). Παράλληλα, η παρουσία της διαρθρωτικής

μεταβολής υποδηλώνει μη-σταθερότητα των παραμέτρων του υποδείγματος (pa-

rameter (in)stability), η οποία, σε γενικές γραμμές, επιβάλλει μη-γραμμικά χαρα-

κτηριστικά στην διαχρονική εξέλιξη της χρονοσειράς.

Συνεπώς, στους παραπάνω ελέγχους μοναδιαίας ρίζας, αντί της σταθερότητας

των παραμέτρων η εναλλακτική υπόθεση της στασιμότητας υπαινίσσεται μία

προσδιοριστική μεταβολή στις παραμέτρους της συνάρτησης της τάσης σε ορισμένο

χρονικό σημείο, για το οποίο έχουμε ακριβή γνώση με βάση τον Perron (1989)

ή εκτιμάμε μέσω κατάλληλης διαδικασίας με βάση τους Zivot and Andrews

(1992). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των υποδειγμάτων στάσιμων διαδικασιών

6Δεν προχωράμε σε αναλυτική παρουσίαση των Perron (1997), Perron and Vogel-
sang (1992), Bai and Perron (1998), καθώς το περιεχόμενο των μελετών αυτών δεν
αποτελεί το επίκεντρο μελέτης του Κεφαλαίου. Για περαιτέρω συζήτηση ο αναγνώστης
παραπέμπεται στις εν λόγω μελέτες.
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(0) με διαρθρωτική μεταβολή, συμπεριλαμβανομένων των υποδειγμάτων των

Perron (1989) και Zivot and Andrews (1992), είναι ότι η προσδιοριστική διαρθρω-

τική μεταβολή συμβαίνει στιγμιαία ή ακαριαία. Στο πλαίσιο των οικονομικών

χρονοσειρών ωστόσο, η υπόθεση της στιγμιαίας μεταβολής πιθανώς να μην

είναι πάντα κατάλληλη για να περιγράψει τις μεταβολές στις συναθροιστικές

μεταβλητές.

Σε γενικές γραμμές, οι μεταβολές στις συναθροιστικές οικονομικές μεταβλητές

εξαρτώνται από τις μεταβολές στη συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού ατόμων.

Παράλληλα, η αντίδραση των μεμονωμένων ατόμων σε γενικής φύσεως οικονομικά

γεγονότα ή ερεθίσματα είναι απίθανο να συμβεί ταυτόχρονα. Αντιθέτως, ένα

μεγάλο μέρος των ατόμων μπορεί (και επιθυμεί) να αντιδράσει άμεσα (ακαριαία),

ενώ ένα άλλο, εξίσου μεγάλο μέρος των ατόμων θα αντιδράσει με χρονική

υστέρηση, δηλαδή σε διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες, με αποτέλεσμα να

επιφέρει βαθμιαίες ή ομαλές μεταβολές στις οικονομικές χρονοσειρές. Σαν

αποτέλεσμα, όταν λαμβάνουμε υπ'όψιν τη συνολική ή συναθροιστική συμπεριφορά

είναι προτιμότερο να "συλλάβουμε" τη χρονική πορεία ή διαδρομή (time path)

των διαρθρωτικών μεταβολών στις οικονομικές χρονοσειρές μέσω υποδειγμάτων

των οποίων το προσδιοριστικό στοιχείο επιτρέπει την βαθμιαία αντί της ακαριαίας

προσαρμογής ανάμεσα σε διαφορετικές καταστάσεις ή διαφορετικά καθεστώτα

(states, regimes). Μία κατηγορία υποδειγμάτων αυτής της μορφής είναι τα

υποδείγματα ομαλής μετάβασης (smooth transition models) και κατ'επέκταση η

ανάλυση ομαλής μετάβασης (smooth transition analysis).

Η χρήση της ανάλυσης ομαλής μετάβασης για την αναπαράσταση προσδιορι-

στικών διαρθρωτικών μεταβολών στην παλινδρόμηση χρονοσειρών καθιερώθηκε

στις μελέτες των Granger and Teräsvirta (1993) και Lin and Teräsvirta (1994). Οι

Bacon and Watts (1971) είναι οι πρώτοι που πρότειναν ένα κατάλληλο υπόδειγμα

ώστε να αναπαραστήσουν μία βαθμιαία παρά μία διακριτή μετάβαση από ένα

καθεστώς σε ένα άλλο, το οποίο προέκυψε ως επέκταση των υποδειγμάτων

εναλλαγής καθεστώτων (switching regression models) τουQuandt (1958). Ειδικό-

τερα, θεώρησαν δύο γραμμές παλινδρόμησης και δημιούργησαν ένα υπόδειγμα

στο οποίο η μετάβαση από τη μία γραμμή στην άλλη είναι βαθμιαία, ενώ

παράλληλα η μεταβλητή μετάβασης του υποδείγματος ήταν ο ίδιος ο παλινδρομητής.

Γενικά, στα υποδείγματα ομαλής μετάβασης η μεταβλητή μετάβασης 
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είναι μία στοχαστική μεταβλητή, πολύ συχνά ένα στοιχείο του διανύσματος των

ερμηνευτικών μεταβλητών, ή ένας γραμμικός συνδυασμός διαφόρων μεταβλητών.

Στη βιβλιογραφία των διαρθρωτικών μεταβολών, η μεταβλητή μετάβασης είναι

μία συνάρτηση του χρόνου, με συνήθη περίπτωση την  = , ενώ η συνάρτηση

της μετάβασης παίρνει τη μορφή  = ().

Οι Granger and Teräsvirta (1993) πρότειναν υποδείγματα ομαλής ή βαθμιαίας

μετάβασης (smooth transition regression models, STR), συζητώντας παράλληλα
θέματα εξειδίκευσης και εκτίμησης των υποδειγμάτων αυτών. Βασικό χαρακτηρι-

στικό των υποδειγμάτων STR είναι η υποδειγματοποίηση της διαρθρωτικής

μεταβολής στην τάση όχι απαραίτητα σαν μία ακαριαία διακοπή αλλά σαν μία

βαθμιαία ή ομαλή μετάβαση ανάμεσα σε διαφορετικές "διαδρομές" της τάσης

(trend paths) κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οι διαφορετικές αυτές διαδρομές της

τάσης αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα στο χρόνο, τα οποία συνδέονται

με μεταβολές ή μεταρρυθμίσεις στις οικονομικές ή γενικότερες συνθήκες.

Μία μορφή υποδειγμάτων ομαλής μετάβασης, η οποία χρησιμοποιήθηκε

εκτενώς και από τους Leybourne et al. (1998), είναι η παρακάτω:

Model A :  = 1 + 2( ) + 

Model B :  = 1 + 1+ 2( ) +  (2.28)

Model C :  = 1 + 1+ 2( ) + 2( ) + 

όπου η διαδικασία  είναι μία στάσιμη διαδικασία μηδενικού μέσου και ( )

είναι η λογιστική καμπυλόγραμμη συνάρτηση, με βάση ένα μέγεθος δείγματος

 ,

 ( ) = [1 + exp{−(−  )}]−1    0 (2.29)

η οποία ρυθμίζει (ελέγχει) τη μετάβαση ανάμεσα στις διαφορετικές διαδρομές

τάσης ή στα διαφορετικά καθεστώτα (regimes). Οι παράμετροι ενδιαφέροντος

στην λογιστική συνάρτηση  ( ) είναι το  και το , τα οποία αντιπροσωπεύουν

την θέση και την ταχύτητα της μετάβασης ανάμεσα στα καθεστώτα, αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα, η παράμετρος θέσης  καθορίζει τη χρονική στιγμή που

αντιστοιχεί στο κεντρικό (μέσο) σημείο της μετάβασης (midpoint), καθώς για

θετικές τιμές του  (  0), έχουμε ότι −∞ ( ) = 0 ∞ ( ) = 1 και
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 ( ) = 05

Η παράμετρος κλίσης  καθορίζει την ταχύτητα της μετάβασης. Για μικρές

τιμές του  χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να διασχίσει η

συνάρτηση  ( ) το διάστημα (0,1), ενώ στην οριακή περίπτωση όπου  = 0

τότε  ( ) = 05 για όλα τα , με αποτέλεσμα τα μη-γραμμικά υποδείγματα

(2.28) να εμπεριέχουν γραμμικές τάσεις. Αντίθετα, για μεγάλες τιμές του ,

η συνάρτηση  ( ) διασχίζει το διάστημα (0,1) πολύ γρήγορα, ενώ στην

περίπτωση κατά την οποία το  τείνει στο άπειρο +∞ η συνάρτηση αλλάζει

ακαριαία τιμή από 0 σε 1 τη χρονική στιγμή  , επομένως έχουμε την παρουσία

στιγμιαίας διαρθρωτικής μεταβολής και ένα υπόδειγμα διάβασης επιπέδου (κατω-

φλίου, threshold model).

Προκειμένου να παραστήσουμε γραφικά τη συνάρτηση της μετάβασης (tran-

sition function) () για διαφορετικές τιμές της ταχύτητας, , δημιουργούμε για

ένα σύνολο  = 100 παρατηρήσεων την συνάρτηση μετάβασης της μορφής

() = (1+exp{−(−50)})−1, στην οποία η παράμετρος θέσης της μετάβασης
είναι ίση με  = 50 (50η παρατήρηση), συνεπώς  = 05. Η παραπάνω

συνάρτηση παρουσιάζεται στο Γράφημα 3 για τιμές  = 01 (μπλε γραμμή) και

 = 10 (κόκκινη γραμμή), αντίστοιχα.
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Γράφημα 3. Συναρτήσεις μετάβασης της λογιστικής συνάρτησης (  ) για δύο

διαφορετικές τιμές της ταχύτητας . Η ταχύτητα είναι ίση με  = 01 στην πρώτη

μετάβαση (μπλε γραμμή) και  = 10 στη δεύτερη μετάβαση (κόκκινη γραμμή). Η

παράμετρος θέσης ορίζεται ως η 50η παρατήρηση, δηλαδή  = 05, ενώ  = 100.

Παρατηρούμε ότι - με βάση το σύνολο των  = 100 παρατηρήσεων - για

μικρές τιμές της παραμέτρου  η συνάρτηση της μετάβασης χρειάζεται αρκετά

μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να διασχίσει το διάστημα (0,1), επιδεικνύοντας

βαθμιαία προσαρμογή, ενώ αντίθετα όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της ταχύτητας

 τόσο πιο γρήγορα διασχίζει η συνάρτηση το διάστημα (0,1), επιδεικνύοντας

στιγμιαία προσαρμογή.

Παράλληλα, στο Γράφημα 4 απεικονίζονται μία χρονοσειρά η οποία υποδει-

γματοποιείται βάσει της μορφής  = 1+2( )+  (Υπόδειγμα A), όπου

1 = 1 2 = 5 ( ) = (1 + exp{−(− 50)})−1, όπου  = 01,  = 05,

και  ∼ (0 1) καθώς και η προσαρμοσμένη ομαλή μετάβαση στον σταθερό

όρο.
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Γράφημα 4. Προσαρμοσμένο υπόδειγμα ομαλής μετάβασης στον σταθερό όρο με

βάση τη λογιστική συνάρτηση μετάβασης ( )
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Από όλα τα παραπάνω φαίνεται η ευελιξία που εμφανίζει η εξειδίκευση των

υποδειγμάτων ομαλής μετάβασης (Υποδείγματα A,B,C), καθώς ενσωματώνει,

πλέον των βαθμιαίων μεταβάσεων, και τις δύο τυπικές περιπώσεις της απουσίας

διαρθρωτικής μεταβολής ( = 0) και της στιγμιαίας διαρθρωτικής μεταβολής

( →∞), ως οριακές περιπτώσεις.
Οι παράμετροι 2 και 2 καθορίζουν την κατεύθυνση της μετάβασης στον

σταθερό όρο και την κλίση της τάσης, αντίστοιχα. Συνεπώς, κάτω από την

υπόθεση της στασιμότητας της διαδικασίας , τότε, με βάση το Υπόδειγμα

A, η χρονοσειρά  είναι μία στάσιμη χρονοσειρά γύρω από μία μέση τιμή η

οποία μεταβάλλεται από μία αρχική τιμή 1 σε μία τιμή ίση με (1 + 2), ενώ

το Υπόδειγμα B είναι πανομοιότυπο αλλά παράλληλα επιτρέπει την παρουσία

μίας σταθερής τάσης, με συντελεστή 1. Στην πιο γενική περίπτωση του

Υποδείγματος C, εκτός από τη μεταβολή (1 + 2) στο μέσο επίπεδο, συμβαίνει

και μία ταυτόχρονη μεταβολή (της ίδιας ταχύτητας) στην τάση, η οποία αλλάζει

από την αρχική τιμή 1 σε (1 + 2).

Εναλλακτικά, κάτω από το Υπόδειγμα C, η μετάβαση στη μεταβλητή 

πραγματοποιείται βαθμιαία ανάμεσα σε μία αρχική κατάσταση  = 1+1+

 → −∞ και μία τελική κατάσταση  = (1 + 2) + (1 + 2)  +   →
+∞, για τις οποίες ισχύει −∞ = 0 και +∞ = 1, αντίστοιχα. Συνεπώς,

ο μέσος ρυθμός μεταβολής της , ο οποίος αντιστοιχεί στον συντελεστή της

συνάρτησης τάσης αλλάζει από 1 σε (1 + 2) κατά τη διάρκεια του χρόνου,

ενώ ταυτόχρονα επιτρέπεται η μεταβολή του σταθερού όρου από 1 σε (1 + 2).

Τα Υποδείγματα A, B, C είναι μη-γραμμικά υποδείγματα, ωστόσο είναι

γραμμικά ως προς τις παραμέτρους 1 1 2 και 2. Η εκτίμησή τους μπορεί να

γίνει με τη μέθοδο των μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων (NLS) με τη χρήση

ενός κατάλληλου επαναληπτικού αλγόριθμου βελτιστοποίησης, ενώ παράλληλα

κατά την εκτίμηση NLS μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική οικονομία και στα τρία

υποδείγματα, A, B, C. Ειδικότερα, αν θεωρήσουμε το πιο γενικό υπόδειγμα C,

τότε η συνάρτηση του αθροίσματος των μη-γραμμικών τετραγώνων μπορεί να

συγκεντρωθεί σε σχέση με τις παραμέτρους 1 1 2 και 2 ως

 =
P
=1

( − ̂0)2
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όπου ̂ =
n
̂1 ̂1 ̂2 ̂2

o0
=

µ
P
=1


0


¶−1 P
=1

 και  = (̂ ̂) =

{1  (̂ ̂) (̂ ̂)}0, έτσι ώστε η εκτίμησηNLS να περιορίζεται στην ελαχι-
στοποίηση της συνάρτησης του αθροίσματος τετραγώνων μόνο ως προς τις δύο

παραμέτρους ̂ ̂ .

Η λογιστική συνάρτηση μετάβασης (2.29) των υποδειγμάτων της σχέσης

(2.28) θεωρεί την πορεία της μετάβασης ως μονοτονική και συμμετρική γύρω

από το κεντρικό σημείο της μετάβασης (midpoint), συνεπώς επιβάλλει τον

περιορισμό ότι το σύστημα εισέρχεται στην και εξέρχεται από την φάση μετάβασης

με τον ίδιο ρυθμό. Όσον αφορά στο χαρακτηριστικό της συμμετρίας της μετάβασης,

οι Sollis et al. (1999) επισημαίνουν ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να ισχύει

πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υπάρχει αργή

είσοδος (στην) και ραγδαία έξοδος από την εξελικτική διαδικασία. Για το λόγο

αυτό, επεκτείνουν την ανάλυση των Leybourne et al. (1998) έτσι ώστε τα

υποδείγματα ομαλής μετάβασης να επιτρέπουν την ασυμμετρία στην συνάρτηση

της μετάβασης. Ειδικότερα, χρησιμοποιούν την γενικευμένη λογιστική συνάρτηση

που μελετήθηκε από τον Nelder (1961), η οποία περιλαμβάνει σαν οριακή

περίπτωση την συνάρτηση μετάβασης των Leybourne et al. (1998).

Οι Sollis et al. (1999) διαμορφώνουν τα παρακάτω υποδείγματα της γενικευ-

μένης λογιστικής ομαλής μετάβασης:

Model A :  = 1 + 2(   ) + 

Model B :  = 1 + 1+ 2(   ) + 

Model C :  = 1 + 1+ 2(   ) + 2(   ) + 

όπου η διαδικασία  είναι μία στάσιμη διαδικασία μηδενικού μέσου, ενώ τα

υποδείγματα διαφέρουν από αυτά των Leybourne et al. (1998) μόνο στο ότι

πλέον η συνάρτηση μετάβασης, με βάση ένα μέγεθος δείγματος  , έχει τη

μορφή

(   ) = [1 + exp{−(−  )}]−  0   ≤ 1
Η παράμετρος  στην συνάρτηση(   ) ελέγχει την ταχύτητα της μετάβασης,
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ενώ το  είναι μία παράμετρος θέσης. Η πιθανή ασυμμετρία εισάγεται μέσω της

παραμέτρου . Η περίπτωση κατά την οποία  = 1 αντιστοιχεί στην συμμετρική

λογιστική συνάρτηση (   1) = ( ). Από την άλλη μεριά, όσο το 

πλησιάζει το μηδέν, τότε δημιουργείται όλο και περισσότερη ασυμμετρία. Η

φύση της ασυμμετρίας καθορίζεται από το πρόσημο της παραμέτρου . Για

θετικές τιμές του , με   1, η μετάβαση ξεκινάει πιο αργά απ'ότι όταν

τελειώνει, ενώ στην περίπτωση όπου   0, τότε συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Παράλληλα, η παράμετρος  ναι μεν είναι μία παράμετρος θέσης, ωστόσο

δεν έχει τόσο άμεση ερμηνεία όπως στην περίπτωση της συμμετρικής μετάβασης.

Το  είναι το σημείο καμπής στην λογιστική συνάρτηση (2.29) και ερμηνεύεται

ως το κεντρικό σημείο της μετάβασης καθώς  ( ) = 05, ωστόσο στην

γενικευμένη λογιστική συνάρτηση δεν ισχύει κανένα από τα προηγούμενα δύο,

καθώς  (   ) = 2−, όταν  6= 1. Το σημείο καμπής της γενικευμένης

λογιστικής συνάρτησης είναι το ∗ =  + −1 ln , στο οποίο 00
∗ = 0.

Στο Γράφημα 5 απεικονίζονται δύο συναρτήσεις της γενικευμένης λογιστικής

συνάρτησης μετάβασης με την ίδια ταχύτητα μετάβασης, , αλλά διαφορετική

ασυμμετρία στη μετάβαση. Η ταχύτητα είναι ίση με  = 01 (  0) και

υποδηλώνει ότι η μετάβαση ξεκινάει πιο αργά και τελειώνει πιο γρήγορα. Όσο

πιο μικρή είναι η τιμή του , τόσο περισσότερη ασυμμετρία υπάρχει, δηλαδή

τόσο πιο γρήγορα τελειώνει η μετάβαση.
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Γράφημα 5. Συναρτήσεις μετάβασης της γενικευμένης λογιστικής συνάρτησης

(   ) για δύο διαφορετικές τιμές της ασυμμετρίας . Η ταχύτητα είναι ίση με

 = 01, ενώ η παράμετρος θέσης ορίζεται ως η 40η παρατήρηση. Στην πρώτη

μετάβαση (μπλε γραμμή)  = 08, ενώ στη δεύτερη μετάβαση (κόκκινη γραμμή)

 = 01. Το σύνολο των παρατηρήσεων είναι  = 100.

Παράλληλα, στο Γράφημα 6 απεικονίζονται μία χρονοσειρά η οποία υποδει-

γματοποιείται βάσει της μορφής  = 1 + 2(   ) +  (Υπόδειγμα A),

όπου, όπως και στο Γράφημα 4, 1 = 1 2 = 5  ∼ (0 1), ενώ (   ) =

(1+exp{−(−50)})−, όπου  = 01,  = 05, καθώς και η προσαρμοσμένη
ομαλή μετάβαση στον σταθερό όρο.
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Γράφημα 6. Προσαρμοσμένο υπόδειγμα ομαλής μετάβασης στον σταθερό όρο με

βάση την γενικευμένη λογιστική συνάρτηση μετάβασης (   )

Ο Sollis (2005) επεκτείνει την ανάλυση των Leybourne et al. (1998) με

σκοπό να επιτρέψει την μη-μονοτονικότητα στην συνάρτηση μετάβασης. Για

παράδειγμα, είναι πιθανό μία χρονοσειρά να υποστεί μία βαθμιαία μετάβαση

η οποία δεν είναι μονοτονική, αλλά αντιθέτως διασχίζει περισσότερα από δύο

διαφορετικά καθεστώτα. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί τα υποδείγματα

Model A :  = 1 + 2( ) + 

Model B :  = 1 + 1+ 2( ) + 

Model C :  = 1 + 1+ 2( ) + 2( ) + 

όπου η διαδικασία  είναι μία στάσιμη διαδικασία μηδενικού μέσου, ενώ( )

είναι η εκθετική συνάρτηση της μορφής

( ) = (1− exp{−2[−  ]2})
η οποία διασχίζει το διάστημα (0,1) καθώς το (−  ) → ±∞, ενώ είναι
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συμμετρική γύρω από το μηδέν. Οι παράμετροι   καθορίζουν την ταχύτητα

και την χρονική διάρκεια της μετάβασης, αντίστοιχα. Για μεγάλες τιμές του 

η συνάρτηση ( ) μοιάζει με μία ψευδομεταβλητή η οποία αλλάζει από την

τιμή 1 (   ) σε 0 ( =  ), και μετά ξανά σε 1 (   ). Στο Γράφημα

7 απεικονίζονται δύο διαφορετικές εκθετικές συναρτήσεις μετάβασης ( )

για διαφορετική ταχύτητα μετάβασης, , στις οποίες η παράμετρος θέσης της

μετάβασης είναι ίση με  = 50 (50η παρατήρηση), ενώ  = 100. Στην πρώτη

μετάβαση (μπλε γραμμή) η ταχύτητα είναι ίση με  = 01, ενώ στη δεύτερη

μετάβαση (κόκκινη γραμμή) η ταχύτητα είναι ίση με  = 10. Στην δεύτερη

περίπτωση της μεγαλύτερης ταχύτητας η μετάβαση από την τιμή 1 στην τιμή 0

και πάλι στην τιμή 1 ολοκληρώνεται γρηγορότερα.

0.0
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0.6

0.8

1.0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Exponential function 1, gamma^2=0.01
Exponential function 2, gamma^2=1.0

Observations

Γράφημα 7. Συναρτήσεις μετάβασης της εκθετικής συνάρτησης ( ) για δύο

διαφορετικές τιμές της ταχύτητας . Η ταχύτητα είναι ίση με  = 01 στην πρώτη

μετάβαση (μπλε γραμμή) και  = 10 στη δεύτερη μετάβαση (κόκκινη γραμμή). Η

παράμετρος θέσης ορίζεται ως η 50η παρατήρηση, δηλαδή  = 05, ενώ  = 100.

Τέλος, στο Γράφημα 8 απεικονίζονται μία χρονοσειρά η οποία υποδειγματοποι-

είται βάσει της μορφής  = 1+1+2( )+2( )+ (Υπόδειγμα
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C), όπου 1 = 1 1 = 02, 2 = 1 1 = −025,  ∼ (0 1), ενώ ( )

= (1 − exp{−2[−  ]2}), όπου  = 01 (2 = 001),  = 05, καθώς και η

προσαρμοσμένη ομαλή μετάβαση στην τάση.
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Fitted smooth transition model in trend (exponential function)

Observations

Γράφημα 8. Προσαρμοσμένο υπόδειγμα ομαλής μετάβασης στην τάση με βάση την

εκθετική συνάρτηση μετάβασης ( )

2.4.2 Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας και ομαλές μεταβάσεις

Η στασιμότητα γύρω από μία ομαλή ή βαθμιαία μετάβαση στη γραμμική τάση

αποτελεί μία ελκυστική αλλά και εύλογη εξειδίκευση για πολλές οικονομικές

χρονοσειρές. Οι Leybourne et al. (1998) χρησιμοποιούν την ανάλυση ομαλής

μετάβασης και πιο συγκεκριμένα τα υποδείγματα της σχέσης (2.28) όπου  ( )

η λογιστική καμπυλόγραμμη συνάρτηση, και προτείνουν μία διαδικασία ελέγχου

μοναδιαίας ρίζας τύπου ADF (επαυξημένου ελέγχου Dickey-Fuller), η οποία

βασίζεται στα κατάλοιπα που προκύπτουν από μία προσαρμοσμένη παλινδρόμηση

ομαλής μεταβάσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας των Leybourne et al. (1998)
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βασίζονται στο ακόλουθο σύνολο υποθέσεων:

Μηδενική υπόθεση :  =   = −1 +  0 σταθερά

Εναλλακτική υπόθεση : Models A, B, ή C

Μηδενική υπόθεση :  =   = + −1 +  0 σταθερά

Εναλλακτική υπόθεση : Models B ή C

όπου  θεωρείται ότι αποτελεί μία στάσιμη διαδικασία μηδενικού μέσου. Οι

στατιστικές ελέγχου μπορούν να υπολογιστούν μέσω μιας διαδικασίας δύο βημάτων

(two-step) ως ακολούθως:

Βήμα 1 : Με τη χρήση ενός αλγορίθμου μη-γραμμικών ελαχίστων τετραγώνων

(NLS), εκτιμάμε μόνο το προσδιοριστικό στοιχείο του αντίστοιχου υποδεί-

γματος A, B ή C στην (2.28) και υπολογίζουμε τα NLS κατάλοιπα ̂

Βήμα 2 : Υπολογίζουμε την στατιστική ADF, τον -λόγο που σχετίζεται με το

 στην παλινδρόμηση κανονικών ελαχίστων τετραγώνων (OLS)

∆̂ = ̂−1 +
P
=1

∆̂− +  (2.30)

όπου συμπεριλαμβάνονται  πρόσθετοι όροι ώστε να "συλλάβουν" παραμε-

τρικά την συσχέτιση στην  Η στατιστική τύπου ADF συμβολίζεται ως

 () ή  όταν τα κατάλοιπα ̂ υπολογίζονται βάσει του υποδείγματος

A, B ή C στην (2.28), αντίστοιχα.

Οι Leybourne et al. (1998) παρέχουν όλες τις απαραίτητες κριτικές τιμές για

τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας έναντι της στασιμότητας γύρω από μία βαθμιαία

προσαρμογή στη γραμμική τάση (στατιστικές  () ) για διάφορα μεγέθη

δείγματος μέσω προσομοιώσεων Monte Carlo, ενώ ο Vougas (2006) παρέχει

νέες, βελτιωμένες κριτικές τιμές για τους παραπάνω ελέγχους.

Ο έλεγχος των Leybourne et al. (1998), κάτω από την εναλλακτική υπόθεση,

επιτρέπει την παρουσία βαθμιαίας προσδιοριστικής μετάβασης ανάμεσα σε διαφο-

ρετικά καθεστώτα. Το κεντρικό (μέσο) σημείο της μετάβασης και η ταχύτητα της
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μετάβασης προσδιορίζονται ενδογενώς, ενώ παράλληλα, κάτω από την εναλλακτική

υπόθεση, η διαδικασία ελέγχου μπορεί να προσφέρει πληροφόρηση σχετικά (α)

με το εύρος εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μετάβαση, (β) με την σχετική

ταχύτητα μετάβασης μέσω της καταγραφής της διάρκειας της διαδρομής της

μετάβασης και (γ) με την κατεύθυνση της μετάβασης.

Η ανάλυση ομαλής μετάβασης, σε συνδυασμό με τους ελέγχους μοναδιαίας

ρίζας των Leybourne et al. (1998), στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μακροχρόνιες

κινήσεις της υπό-εξέταση χρονοσειράς πιθανώς να υποδειγματοποιούνται καλύτερα

ως βαθμιαίες μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων ή καθεστώτων, παρά σαν αιφνίδιες

αλλαγές στο μέσο επίπεδο ή ως στοχαστικές τάσεις. Κάτω από την εξειδίκευση

ομαλής μετάβασης, οι χρονοσειρές χαρακτηρίζονται καλύτερα ως στάσιμες διακυ-

μάνσεις γύρω από ένα μη-γραμμικό προσδιοριστικό στοιχείο, παρά ως μη-

στάσιμες διακυμάνσεις μοναδιαίας ρίζας οι οποίες εμπεριέχουν την μονιμότητα

των στοχαστικών σοκ, μη εμφανίζοντας παράλληλα την τάση επιστροφής σε ένα

μακροχρόνιο μέσο επίπεδο.

Οι Harvey and Mills (2002) επεκτείνουν τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των

Leybourne et al. (1998), έτσι ώστε η εναλλακτική υπόθεση να επιτρέπει την

παρουσία δύο διαρθρωτικών μεταβολών βαθμιαίας προσαρμογής στην προσδιορι-

στική τάση. Θεωρούν επίσης τρία υποδείγματα κάτω από την εναλλακτική

υπόθεση, τα οποία αναπαριστούν στάσιμες διαδικασίες γύρω από δύο ομαλές

μεταβάσεις στη γραμμική τάση. Ειδικότερα, θεωρούν τα υποδείγματα

Model A :  = 1 + 21 (1  1) + 32 (2  2) + 

Model B :  = 1 + 1+ 21 (1  1) + 32 (2  2) +  (2.31)

Model C :  = 1 + 1+ 21 (1  1) + 21 (1  1) +

+ 32 (2  2) + 32 (2  2) + 

όπου το  είναι και σε αυτή την περίπτωση μία στάσιμη διαδικασία μηδενικού

μέσου, και

 (  ) = {1 + exp{−(−   )}−1   = 1 2

είναι λογιστικές καμπυλόγραμμες συναρτήσεις μετάβασης όπως στην (2.29).
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Όπως και στα Υποδείγματα της (2.28) και τους αντίστοιχους ελέγχους μοναδι-

αίας ρίζας των Leybourne et al. (1998), το Υπόδειγμα A δεν περιλαμβάνει τάση

και υποδηλώνει δύο μεταβάσεις μόνο στο μέσο, το Υπόδειγμα B περιλαμβάνει

μία διπλή μετάβαση στον μέσο αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει την ύπαρξη μίας

σταθερής τάσης συντελεστή 1, ενώ το Υπόδειγμα C περιλαμβάνει διπλή μετάβαση

τόσο στον σταθερό όρο όσο και την τάση (την κλίση). Η ταχύτητα και το

κεντρικό σημείο κάθε μίας από τις δύο μεταβάσεις δίνονται από τις (1  1 )

και (2  2 ), αντίστοιχα. Οι έλεγχοι της μηδενικής υπόθεσης μοναδιαίας ρίζας

ενάντια σε μία από τις εναλλακτικές στην (2.31) διεξάγωνται με την ίδια διαδικασία

δύο βημάτων των ελέγχων των Leybourne et al. (1998), ενώ οι αντίστοιχες

στατιστικές τώρα συμβολίζονται ως 2 2() ή 2 για τα υποδείγματα A,

B, C, αντίστοιχα. Τέλος, οι Harvey and Mills (2002) παρέχουν τις απαραίτητες

κριτικές τιμές για τους αντίστοιχους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας.

Εφαρμογές των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας των Leybourne et al. (1998)

περιλαμβάνονται στους Greenaway et al. (1997, 2000), οι οποίοι ερευνούν

την πιθανότητα ομαλών μεταβάσεων στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ (GDP)

για διάφορες χώρες, και στους Leybourne and Mizen (1999), οι οποίοι εξετάζουν

την παρουσία ομαλών μεταβάσεων στους δείκτες τιμών καταναλωτή (CPI).

Παράλληλα, οι Sollis et al. (1999) και Sollis (2005) επεκτείνουν τους

ελέγχους των Leybourne et al. (1998) ως προς τις εναλλακτικές υποθέσεις

μη-γραμμικής στασιμότητας ως προς την τάση. Οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας

παίρνουν την ίδια ακριβώς μορφή με τους ελέγχους των Leybourne et al. (1998),

δηλαδή βασίζονται στη διαδικασία δύο βημάτων που περιγράφηκε παραπάνω.

Και στις δύο περιπτώσεις η μηδενική υπόθεση είναι η μοναδιαία ρίζα (με ή χωρίς

μετατόπιση), ενώ η εναλλακτική υπόθεση στηρίζεται σε ένα από τα υποδείγματα

των Sollis et al. (1999) ή Sollis (2005), αντίστοιχα (βλ. Ενότητα 2.4.1). Κριτικές

τιμές μέσω προσομοιώσεων Monte Carlo παρέχονται και για τους δύο αυτούς

ελέγχους στις αντίστοιχες μελέτες.
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2.5 Εμπειρική Εφαρμογή

Τάσεις ομαλής μετάβασης και οι δείκτες συμμετοχής στην

αγορά εργασίας των Η.Π.Α.7

Εισαγωγή

Ο δείκτης συμμετοχής στην αγορά εργασίας των Η.Π.Α έχει παρουσιάσει αξιοπρό-

σεχτες μεταβολές στην μεταπολεμική περίοδο, με τους δείκτες συμμετοχής των

γυναικών να παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές μεταβολές. Η συμμετοχή των

γυναικών στην αγορά εργασίας έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη αύξηση, ενώ μία

μετριότερη μείωση έχει παρατηρηθεί για τους δείκτες συμμετοχής των ανδρών.

Η μελέτη και εξήγηση των παραπάνω μεταβολών έχει προσελκύσει ένα μεγάλο

μέρος της έρευνας στο πεδίο της οικονομικής της εργασίας.

Πιθανές ερμηνείες ή αιτίες της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην

αγορά εργασίας συμπεριλαμβάνουν δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες,

όπως π.χ. η μειωμένη γονιμότητα και η καθυστέρηση του γάμου, όπως αυτή

έχει παρατηρηθεί από την αυξανόμενη ηλικία του πρώτου γάμου των γυναικών,

υψηλότερους ρυθμούς διαζυγίου καθώς και το αυξημένο μορφωτικό επίπεδο των

γυναικών, με τον τελευταίο παράγοντα να θεωρείται ένας από τους καθοριστικότε-

ρους παράγοντες που οδήγησαν στους υψηλότερους δείκτες συμμετοχής των

γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι Killingsworth & Heckman (1986) παρέχουν

στοιχεία ισχυρής θετικής σχέσης ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο και την συμμε-

τοχή στην αγορά εργασίας, η οποία υποδηλώνει ότι υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευ-

σης συνδέονται με αυξημένη πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας. Παράλλη-

λα, οι μεταβολές στις κοινωνικές συνθήκες, στάσεις ή την νοοτροπία ενθάρρυναν

τις παντρεμένες γυναίκες (πιθανώς με μικρά παιδιά) να εισέλθουν στην αγορά

εργασίας, γεγονός που με τη σειρά του οδήγησε στην αύξηση του συνολικού

(συναθροιστικού) δείκτη συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Περαιτέρω ερμηνείες περιλαμβάνουν την αυξανόμενη αποδοχή των γυναικών

στην αγορά εργασίας και τους αυξημένους ρυθμούς των μισθών. Πιο συγκεκριμένα,

7Η παρούσα μελέτη έχει δημοσιευτεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Empirical
Economics από τους Salamaliki PK, Venetis IA (2013).
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παρατηρήθηκε αύξηση στη ζήτηση της γυναικείας εργασίας σε διάφορους τομείς

της οικονομίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα των υπηρεσιών, γεγονός που

με τη σειρά του οδήγησε σε μεγαλύτερους μισθούς των γυναικών. Ορισμένες

πρόσθετες εξηγήσεις συμπεριλαμβάνουν τις μεταβολές στην οικιακή τεχνολογία

και την είσοδο των συσκευών εξοικονόμησης εργασίας (labor-saving devices), οι

οποίες μείωσαν δραστικά τον χρόνο που απαιτείτο να ξοδέψουν οι γυναίκες στο

σπίτι ή το νοικοκυριό (Greenwood et al. 2005), και οι μεταβολές στο εισόδημα

των ανδρών (συζύγων).

Από την άλλη μεριά, η μικρής έκτασης μείωση της συμμετοχής των ανδρών

στην αγορά εργασίας αποδίδεται κυρίως στην απότομη μείωση της συμμετοχής

των ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας, κοντά ή άνω των 65 ετών, η οποία σχετίζεται

με την εφαρμογή του σχεδίου της Κοινωνικής Ασφάλισης και την γρηγορότερη

συνταξιοδότηση των εργαζομένων μεγάλης ηλικίας, καθώς και την μείωση της

συμμετοχής των ανδρών κύριας ηλικίας8 (prime-age), δηλαδή των ανδρών ηλικίας

25-54. Η τελευταία μείωση αποδίδεται στη μείωση της ζήτησης των εργαζομένων

μειωμένων προσόντων - κυρίως λόγω της τεχνολογικής αλλαγής - η οποία με τη

σειρά της οδήγησε σε μειωμένους μισθούς των ανδρών αυτής της κατηγορίας

και σε μία ακόμα πιο απότομη πτώση στην απασχόληση των ανδρών μειωμένου

μορφωτικού επιπέδου (Juhn 1992, Murphy and Topel 1997).

Παράλληλα, εκτός από την γρηγορότερη συνταξιοδότηση, η μειωμένη ζήτηση

για εργασία των ανδρών μειωμένων προσόντων επηρέασε επίσης τη συμμετοχή

των εργαζομένων ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας (Peracchi and Welch 1994).

Αναλυτικές επισκοπήσεις των παραπάνω μακροχρόνιων τάσεων της προσφοράς

εργασίας στις Η.Π.Α. μπορεί κανείς να βρει στους Michael (1985), Smith and

Ward (1985), Killingsworth and Heckman (1986), Pencavel (1986), Jacobsen

(1999), McEwen et al. (2005), Juhn and Potter (2006) και DiCecio et al. (2008).

Οι μεταβολές στον δείκτη συμμετοχής στην αγορά εργασίας σχετίζονται

επίσης και με τους οικονομικούς κύκλους, με τις υφέσεις να θεωρούνται συχνά

ως υπεύθυνοι παράγοντες για τις παύσεις ή τις μειώσεις του δείκτη συμμετοχής.

Η παρατήρηση αυτή συνδέεται με την έννοια του "αποθαρρυμένου εργαζόμενου",

η οποία αναφέρεται στην τάση του εργαζόμενου να παραιτείται από την αναζήτηση

8Ηλικίες οι οποίες τείνουν να έχουν υψηλούς δείκτες συμμετοχής στην αγορά
εργασίας.
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εργασίας κατά τη διάρκεια της ύφεσης και την έξοδό του από το εργατικό

δυναμικό. Ορισμένες εμπειρικές μελέτες οι οποίες έχουν ερευνήσει την παρουσία

επιδράσεων αποθαρρυμένων εργαζόμενων με τη χρήση είτε μακροδεδομένων

χρονοσειρών ή μικροδεδομένων περιλαμβάνουν τους Benati (2001), Darby et

al. (2001) και Dagsvik et al. (2012).

Τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

έχει επανακτήσει το ενδιαφέρον των οικονομολόγων, κυρίως μετά την μελέτη

τωνMurphy and Topel (1997) οι οποίοι, με τη χρήση δεδομένων από τα μέσα της

δεκατίας του 1960 για τους άνδρες των Η.Π.Α., βρίσκουν επιδράσεις "αποθαρρυ-

μένου εργαζόμενου" καθοδηγούμενες από τη ζήτηση (demand-driven), κυρίως

μεταξύ των ανδρών μειωμένων προσόντων, οι οποίες τους οδήγησαν στο να

συμπεράνουν την αποδυνάμωση του δείκτη της ανεργίας ως δείκτη πληροφόρησης

για την απώλεια θέσεων εργασίας, της ανεργίας και της κατάστασης στην αγορά

εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι Murphy and Topel (1997) βρήκαν ότι οι μειωμένες

ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας, οι οποίες απορρέουν από τις

μακροπρόθεσμες μεταβολές στη ζήτηση εργασίας, οδήγησαν τους άνδρες χαμηλών

προσόντων στο να αποχωρήσουν από το εργατικό δυναμικό παρά να εισχωρήσουν

στους ανέργους. Σαν αποτέλεσμα, αφού τα μεμονωμένα άτομα (δηλ. οι εργαζό-

μενοι) μπορούν να εξέρχονται από το εργατικό δυναμικό για λόγους οδηγούμενους

από τη ζήτηση της αγοράς (market-driven), και τα δεδομένα των ανέργων

δεν συμπεριλαμβάνουν τους μη-απασχολούμενους ή τους εξερχόμενους του

εργατικού δυναμικού εργαζόμενους, τότε είναι εμφανές ότι ο δείκτης ανεργίας

από μόνος του, χωρίς την εξέταση της συμπεριφοράς της συμμετοχής στην

αγορά εργασίας, δεν μπορεί να αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη των συνθηκών

της αγοράς εργασίας (βλ. επίσης Juhn and Potter 2006).

Ορισμένες πρόσφατες εμπειρικές μελέτες έχουν εστιάσει στη συμπεριφορά

της συμμετοχής στην αγορά εργασίας εξετάζοντας τις ιδιότητες χρονοσειρών των

δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας.9 Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός και η

9Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες διερωτώνται για την πληροφοριακή αξία των
δεικτών ανεργίας ή την παρουσία εμμονής στην ανεργία (βλ. π.χ. την σχετική μελέτη
των Gustavsson & Österholm 2010), με τα στοιχεία μη-στάσιμων δεικτών συμμετοχής
να υποδηλώνουν εμμονή στην ανεργία και αβεβαιότητα για τη σχέση ανάμεσα στις
μακροπρόθεσμες μεταβολές στους δείκτες ανεργίας και απασχόλησης (για περισσότερη
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εξειδίκευση των τάσεων της συμμετοχής στην αγορά εργασίας είναι σημαντικός

όχι μόνο από την πλευρά της μονομεταβλητής ανάλυσης χρονοσειρών, αλλά

και για τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται η συμμετοχή στην αγορά εργασίας

σε πιο σύνθετα (πολυμεταβλητά) υποδείγματα, π.χ. υποδείγματα VAR τα οποία

εξετάζουν ζητήματα αιτιότητας χρονοσειρών.

Οι Gustavsson and Österholm (2006) είναι οι πρώτοι που εφαρμόζουν τυπικούς

(μονομεταβλητούς) ελέγχους μοναδιαίας ρίζας καθώς και πάνελ (panel) ελέγχους

μοναδιαίας ρίζας έτσι ώστε να εξετάσουν την (μη)στάσιμη φύση των δεικτών

συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουν τον επαυξημένο

έλεγχο Dickey-Fuller των Said & Dickey (1984), τον μετασχηματισμένο GLS

Dickey-Fuller έλεγχο των Elliot et al. (1996), τον έλεγχο των Kapetanios et al.

(2003), KSS, και τον έλεγχο των Kwiatkowski et al. (1992), KPSS, καθώς

και τους πάνελ ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Im et al. (2003) και τους

ελέγχους λόγου πιθανοφάνειας του Johansen (1988). Χρησιμοποιούν μηνιαία

συναθροιστικά δεδομένα για την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Η.Π.Α., ενώ

τα δείγματα που χρησιμοποιούν ξεκινούν από τον Φεβρουάριο του 1978, τον

Ιανουάριο του 1976 και τον Ιανουάριο του 1951, αντίστοιχα, και καλύπτουν

την περίοδο μέχρι τον Νοέμβριο του 2004. Τα αποτελέσματα τους οδηγούν

στο συμπέρασμα μη-στάσιμων χρονοσειρών μοναδιαίας ρίζας. Οι Gustavs-

son and Österholm (2012) εφαρμόζουν μονομεταβλητούς ελέγχους μοναδιαίας

ρίζας σε διαχωρισμένους ανά φύλο, φυλή και ηλικία δείκτες συμμετοχής για

υποδιαιρέσεις πληθυσμού του εργατικού δυναμικού των Η.Π.Α., και δεν βρίσκουν

αποτελέσματα στασιμότητας. Και στις δύο μελέτες δεν έχουν μελετηθεί πιο

πολύπλοκες εναλλακτικές στην τάση, οι οποίες επιτρέπουν την παρουσία διαρθρω-

τικών μεταβολών ή μη-γραμμικών τάσεων.

ΟιMadsen et al. (2008) λαμβάνουν υπ'όψιν καταγεγραμμένα στοιχεία ασύμμε-

τρων αντιδράσεων των δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε διαφορετικές

συνθήκες στην αγορά εργασίας, και εφαρμόζουν τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας

των Caner and Hansen (2001) υπό την παρουσία μίας μη-γραμμικής στοχαστικής

διάβασης επιπέδου (κατωφλίου). Η μη-γραμμική συμπεριφορά αιτιολογείται από

τις παρατηρούμενες διαφορές στις αντιδράσεις συμμετοχής στην αγορά εργασίας

των μεμονωμένων ατόμων κάτω από διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, π.χ.

συζήτηση, βλ. Madsen et al. 2008).
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όταν οι ευκαιρίες απασχόλησης περιορίζονται σε σχέση με όταν διευρύνονται

ή βελτιώνονται (βλ. επίσης Hotchkiss and Robertson 2012). Επιπρόσθετα,

χρησιμοποιούν τον LM (Lagrange multiplier) έλεγχο μοναδιαίας ρίζας υπό την

παρουσία μίας ή δύο διαρθρωτικών μεταβολών στον σταθερό όρο και την

κλίση της τάσης των Lee and Strazicich (2003, 2004), έτσι ώστε να εξετάσουν

εάν οι δείκτες συμμετοχής είναι στάσιμοι ως προς την τάση (trend reverting).

Χρησιμοποιούν ετήσια δεδομένα για μία περίοδο 130 ετών για τις χώρες G7, με

τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων να είναι ανάμεικτα.

Οι Landajo and Presno (2010) αναπτύσσουν έναν έλεγχο της μηδενικής

υπόθεσης της στασιμότητας γύρω από γενικές συναρτήσεις ομαλής μετάβασης

στην τάση, οι οποίες προσεγγίζονται μέσω τριγωνομετρικών συναρτήσεων. Ο

έλεγχος αυτός μπορεί να εφαρμοστεί σε χρονοσειρές οι οποίες επιδεικνύουν

μη-γραμμική συμπεριφορά, όπως ο δείκτης συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Χρησιμοποιούν μηνιαία δεδομένα του δείκτη συμμετοχής στην αγορά εργασίας

των Η.Π.Α. για το διάστημα ανάμεσα στον Ιανουάριο του 1948 και τον Αύγουστο

του 2007 και βρίσκουν αποτελέσματα στασιμότητας ως προς την μη-γραμμική

τάση. Τέλος, οι Oztemir et al. (2012) ελέγχουν για μοναδιαία ρίζα επιτρέποντας

ταυτόχρονα την παρουσία ενδογενώς καθοριζόμενων πολλαπλών (στιγμιαίων)

διαρθρωτικών μεταβολών στους δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Χρη-

σιμοποιούν τον LM έλεγχο μοναδιαίας ρίζας του Robinson (1994) και τις διαδικα-

σίες των Gil-Alana (2008) και Bai and Perron (1998) για τον καθορισμό των

πολλαπλών διαρθρωτικών μεταβολών στις άγνωστες ημερομηνίες. Επεκτείνουν

το σύνολο δεδομένων των Gustavsson and Österholm (2006) μέχρι τον Ιούλιο

του 2008 και λαμβάνουν υπόψη συνολικούς αλλά και διαχωρισμένους κατά

φύλο δείκτες συμμετοχής, ενώ συμπεραίνουν ότι οι διαρθρωτικές μεταβολές

καθιστούν τις συνολικές, τις γυναικείες και τις ανδρικές χρονοσειρές των δεικτών

συμμετοχής στάσιμες ή επιτρέπουν την επιστροφή στη μέση τιμή (mean revert-

ing).

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Ενότητα 2.4.1), οι μεταβολές στις συναθροιστι-

κές οικονομικές μεταβλητές εξαρτώνται από τις μεταβολές στη συμπεριφορά

ενός μεγάλου αριθμού ατόμων, ενώ παράλληλα η αντίδραση των μεμονωμένων

ατόμων σε γενικής φύσεως οικονομικά γεγονότα ή ερεθίσματα είναι απίθανο

να συμβεί ταυτόχρονα. Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος των ατόμων μπορεί (και
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επιθυμεί) να αντιδράσει άμεσα (ακαριαία), ενώ ένα άλλο, εξίσου μεγάλο μέρος

των ατόμων θα αντιδράσει με χρονική υστέρηση, δηλαδή σε διαφορετικούς

χρονικούς ορίζοντες, με αποτέλεσμα να επιφέρει βαθμιαίες ή ομαλές μεταβολές

στις οικονομικές χρονοσειρές. Όσον αφορά στην αγορά εργασίας, η βαθμιαία

προσαρμογή των δεικτών συμμετοχής φαίνεται λογική όταν λαμβάνεται υπ'όψιν

η συναθροιστική συμπεριφορά. Η αντίδραση των μεμονωμένων ατόμων (ως

προς την απόφαση της συμμετοχής) σε μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς

εργασίας, κυβερνητικές πολιτικές ή γενικότερες μεταβολές στο οικονομικό περιβά-

λλον δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη είτε ανάμεσα στα άτομα μίας συγκεκρι-

μένης ομάδας είτε ανάμεσα στα άτομα διαφορετικών δημογραφικών ομάδων.

Για παράδειγμα, η αύξηση στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

ξεκίνησε σε διαφορετικά χρονικά σημεία και συνεχίστηκε με διαφορετικούς

ρυθμούς μεγέθυνσης ανάμεσα σε ατομικές ηλικιακές ομάδες ή ομάδες με διαφορε-

τικό επίπεδο εκπαίδευσης. Παρόμοιες συμπεριφορές έχουν παρατηρηθεί και για

τους δείκτες συμμετοχής των ανδρών.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι το είδος των παραγόντων που έχουν

επηρεάσει διαχρονικά τις κινήσεις των δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας,

είναι από μόνο του ικανό να αιτιολογήσει την οπτική της βαθμιαίας ή ομαλής

προσαρμογής των χρονοσειρών της συμμετοχής στην αγορά εργασίας (βλ. Van

Zandweghe 2012). Για παράδειγμα, οι κοινωνικοί ή δημογραφικοί παράγοντες ή

η βελτίωση στην οικιακή τεχνολογία και τις συσκευές εξοικονόμησης εργασίας,

δεν επηρέασαν στιγμιαία την (συναθροιστική) συμμετοχή των γυναικών στην

αγορά εργασίας, παρά δημιούγησαν μία συνεχή αύξηση στον δείκτη η οποία

διήρκησε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρομοίως, η μείωση της

συμμετοχής των ανδρών χαμηλότερων προσόντων λόγω της μεροληπτικής ως

προς τις δεξιότητες τεχνολογικής μεταβολής ή η μείωση της συμμετοχής των

ανδρών μεγαλύτερης ηλικίας λόγω μεταβολών στην Κοινωνική Ασφάλιση δεν

συνέβη γρήγορα αλλά διήρκησε επίσης για πολλά χρόνια.

Η παρούσα εμπειρική εφαρμογή φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια νέα

στοιχεία σχετικά με τις ιδιότητες χρονοσειρών (time series properties) των δεικτών

συμμετοχής στην αγορά εργασίας των Η.Π.Α. Βασιζόμενοι στην ιδέα των

βαθμιαίων μεταβολών των οικονομικών συναθροιστικών μεταβλητών, και ειδικό-

τερα στο επιχείρημα ότι η χρονική διαδρομή των διαρθρωτικών μεταβολών στο
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συνολικό δείκτη συμμετοχής στην αγορά εργασίας μπορεί να αναπαρασταθεί

καλύτερα από υποδείγματα των οποίων το προσδιοριστικό στοιχείο επιτρέπει την

βαθμιαία παρά (αποκλειστικά) την στιγμιαία προσαρμογή μεταξύ καταστάσεων,

χρησιμοποιούμε υποδείγματα ομαλής μετάβασης στην τάση (STR) ώστε να

εξετάσουμε την μακροχρόνια εξέλιξη του δείκτη συμμετοχής.

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μακροχρόνιες κινήσεις

του δείκτη συμμετοχής πιθανώς υποδειγματοποιούνται καταλληλότερα ως ομαλές

μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων ή καθεστώτων, παρά σαν αιφνίδιες μεταβολές

στο μέσο επίπεδο ή σαν στοχαστικές τάσεις. Κάτω από την εξειδίκευση ομαλής

μετάβασης, οι δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζονται καλύτερα

ως στάσιμες διακυμάνσεις γύρω από ένα προσδιοριστικό μη-γραμμικό στοιχείο,

παρά σαν μη-στάσιμες διακυμάνσεις μοναδιαίας ρίζας οι οποίες εμπεριέχουν την

μονιμότητα των στοχαστικών σοκ, χωρίς παράλληλα να εμφανίζουν την τάση

επιστροφής σε ένα μακροχρόνιο μέσο επίπεδο.

Η ανάλυσή μας χρησιμοποιεί τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Leybourne

et al. (1998) και Harvey and Mills (2002) που περιγράφησαν στην Ενότητα

2.4.2. Χρησιμοποιούμε δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας τόσο ανά

φύλο όσο και ανά ηλικιακές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνουμε υπ'όψιν

τόσο ανδρικούς όσο και γυναικείους ηλικιακούς δείκτες συμμετοχής στην αγορά

εργασίας έτσι ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για την παρουσία ομαλών

μεταβάσεων ανάμεσα σε διαφορετικά συστατικά δεικτών συμμετοχής. Τόσο το

φύλο όσο και η ηλικία είναι σημαντικοί παράγοντες που επιφέρουν ετερογένεια

ανάμεσα στα άτομα (εργαζόμενους), συνεπώς οι διαφορές στα χαρακτηριστικά

και τις ιδιότητες χρονοσειρών είναι αναμενόμενες.

Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι η παρουσία μίας πιο ευέλικτης

συνάρτησης τάσης όταν ελέγχουμε για μοναδιαία ρίζα παρέχει σημαντικά στοιχεία

κατά της υπόθεσης ότι η μακροχρόνια εξέλιξη των δεικτών συμμετοχής περιγρά-

φεται καλύτερα μέσω μίας στοχαστικής τάσης. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκουμε

ότι οι περισσότεροι δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζονται

καλύτερα ως στάσιμες διαδικασίες οι οποίες υποβάλλονται σε προσδιοριστικά

στοιχεία μεταβατικού χαρακτήρα. Παράλληλα, τα αποτελέσματα από τα εκτιμημένα

σημεία μετάβασης (midpoints), καθώς και η διάρκεια και κατεύθυνση των ομαλών

μεταβάσεων είναι σε πλήρη συμφωνία με τις κινήσεις των δεικτών συμμετοχής
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στην αγορά εργασίας των Η.Π.Α.

Εμπειρική εφαρμογή

Περιγραφική ανάλυση της προσφοράς εργασίας των Η.Π.Α.

Ξεκινώντας την ανάλυσή μας, περιγράφουμε σύντομα τις τάσεις της προσφοράς

εργασίας στις Η.Π.Α. από το 1948. Έχουμε στη διάθεσή μας τριμηνιαία

(εποχικά διορθωμένα) στοιχεία από το Γραφείο Στατιστικής της Εργασίας (Bu-

reau of Labor Statistics) για τους δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας, τόσο

ανά φύλο όσο και ανά ηλικιακές ομάδες, για το χρονικό διάστημα 1948:I έως

2011:I. Ειδικότερα, εξετάζουμε τόσο τους δείκτες συμμετοχής των γυναικών όσο

και των ανδρών για 8 ηλικιακές ομάδες, οι οποίες διακρίνονται ως εξής: 16-

over (16-άνω), 16-19, 20-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-over (65-άνω). Ο

Πίνακας 1 στην Ενότητα 2.A παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τα περιληπτικά

στατιστικά των υπό εξέταση μεταβλητών. Τα αναφερόμενα επίπεδα μέσης τιμής

είναι τέτοια ώστε να ποσοτικοποιούν την κίνηση των δεικτών συμμετοχής στη

διάρκεια του δείγματος.

[Πίνακας 1]

Πρώτα επικεντρωνόμαστε στους δείκτες συμμετοχής των γυναικών, οι οποίοι

εμφανίζουν τις πιο αξιοπρόσεχτες κινήσεις κατά την μεταπολεμική περίοδο.

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1 (Ενότητα 2.B), ο συναθροιστικός δείκτης συμμετοχής

των γυναικών (16-over) παρουσιάζει μία σχεδόν μονοτονική και αξιοσημείωτη

αύξηση μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας

του 1990. Ο συναθροιστικός δείκτης συμμετοχής σχεδόν διπλασιάστηκε από

περίπου 33% το 1948 σε 60% το 1999. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του

1990 ο ρυθμός μεγέθυνσης επιβραδύνθηκε σημαντικά, ενώ κατά τη δεκαετία του

2000 παρουσίασε μία ελαφριά μείωση. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες

που επηρέασαν την κίνηση του συνολικού δείκτη είναι η αύξηση της αναλογίας

των παντρεμένων γυναικών, πιθανώς με μικρά παιδιά, στο εργατικό δυναμικό.

Οι ομάδες των γυναικών ηλικίας 20-24, 25-34 και 35-44 επιδεικνύουν κατά

προσέγγιση τις ίδιες τάσεις για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

[Γράφημα 1]
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Οι νέες γυναίκες ηλικίας 16-19 παρουσίασαν αύξηση της συμμετοχή τους

από τα μέσα-1960ς έως τα μέσα-1980ς, ωστόσο έκτοτε παρουσίασαν μείωση

στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, η οποία έγινε πιο απότομη μετά την

αρχή της δεκαετίας του 2000. Για παράδειγμα, ο δείκτης συμμετοχής έπεσε

από ένα επίπεδο της τάξεως του 52% το 2000 σε ένα επίπεδο της τάξεως

του 35% το 2010. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην απόφαση για εκπαίδευση

και την απόφαση για εργασία, σε συνδυασμό με την αύξηση της εκπαίδευσης

των νέων ατόμων (εργαζόμενων) κατά τις τελευταίες δεκαετίες, θεωρούνται

ως οι κυριότεροι παράγοντες για αυτή την τάση. Μία επιπλέον ερμηνεία της

πτωτικής τάσης, κυρίως μετά το 2000, σχετίζεται με το είδος της εργασίας

που αναλαμβάνουν οι νέοι εργαζόμενοι όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Σε γενικές γραμμές, οι νέοι, λιγότερων προσόντων και μικρότερης εμπειρίας,

εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κυρίως σε προσωρινές θέσεις εργασίας οι οποίες

χαρακτηρίζονται από υψηλό turnover (δηλ. γρήγορη πρόσληψη και απόλυση ή

θέσεις με προσωρινά συμβόλαια), καθιστώντας έτσι τους εργαζόμενους αυτής

της κατηγορίας ιδιαίτερα ευάλωτους στις οικονομικές υφέσεις. Σαν αποτέλεσμα,

η ύφεση του 2000, και η πιο πρόσφατη ύφεση του 2007 ίσως έχουν συνεισφέρρι

σε μεγάλο βαθμό στην σημαντική μείωση του δείκτη συμμετοχής αυτής της

ηλικιακής ομάδας.

Παράλληλα, μπορούμε να δούμε ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών

45-54 και 55-64 ξεκίνησε νωρίτερα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Τέλος, οι γυναίκες ηλικίας 55-64 και 65-over εμφανίζουν αυξημένη συμμετοχή

τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες ηλικίας 55-64 εμφανίζουν μία συνεχή αυξητική

τάση από τα τέλη των 1980ς, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 65 και άνω παρουσιάζουν

μία πιο απότομη αύξηση από τα μέσα-1990ς. Οι τελευταίες εμφανίζουν μία

αύξηση από περίπου 9% το 1999 σε περίπου 14% το 2010.

Οι δείκτες συμμετοχής των ανδρών εμφανίζουν μία τελείως διαφορετική

τάση. Όπως δείχνει το Γράφημα 2 (Ενότητα 2.B), ο δείκτης συμμετοχής των

ανδρών παρουσιάζει συνεχή μείωση κατά τα τελευταία 60 χρόνια, τόσο στο

σύνολο (16-over) όσο και στις περισσότερες ηλικιακές ομάδες. Ο ρυθμός

μείωσης ωστόσο διαφέρει ανά ηλιακή ομάδα. Παραδείγματος χάριν, ο δείκτης

συμμετοχής των νέων ανδρών ηλικίας 16-19 έπεσε από ένα επίπεδο της τάξεως

του 65% το 1948 σε ένα επίπεδο της τάξεως του 34% το 2011, ενώ η μείωση της
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ηλιακής ομάδας 35-44 κυμαίνεται από περίπου 98% το 1948 σε περίπου 91%

το 2011. Η μείωση της συμμετοχής των νέων ανδρών ηλικίας 16-19 απεικονίζει

και σε αυτή την περίπτωση την αύξηση της εκπαίδευσης (την συνέχιση των

σπουδών) της ομάδας αυτής, ενώ η μείωση είναι περισσότερο απότομη κατά τα

τελευταία 11 χρόνια, όντας σε πλήρη συμφωνία με την συμμετοχή των νέων

γυναικών 16-19 που είδαμε παραπάνω.

[Γράφημα 2]

Η μείωση της συμμετοχής των ανδρών κύριας ηλικίας (prime-age), δηλαδή

των ανδρών ηλικίας 25-54, έχει αποδοθεί στη μείωση της ζήτησης εργαζόμενων

χαμηλότερων προσόντων (δεξιοτήτων), η οποία επέφερε με τη σειρά της μία

απότομη πτώση στο επίπεδο απασχόλησης των ανδρών χαμηλότερων προσόντων.

Ωστόσο, παρατηρείται μία αξιοσημείωτη εξαίρεση των δεικτών συμμετοχής των

ανδρών ηλικίας 55-64 και 65 και άνω. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν μία

διαρκή μείωση, η οποία σταθεροποιείται στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η

τάση αυτή σχετίζεται με την είσοδο του σχεδίου της Κοινωνικής Ασφάλισης

και την συνταξιοδότηση των ανδρών σε μικρότερες ηλικίες. Παρ'ολα αυτά, η

συμμετοχή τείνει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Ο δείκτης συμμετοχής των

ανδρών ηλικίας 55-64 έπεσε από ένα επίπεδο της τάξεως του 89% το 1948 σε

περίπου 66% το 1995, ενώ έχει αυξηθεί σε ένα επίπεδο της τάξης του 70% το

2010. Παράλληλα, ο δείκτης συμμετοχής των ανδρών ηλικίας 65 και άνω έπεσε

από ένα επίπεδο 45% το 1948 σε ένα επίπεδο 15.5% το 1991, ενώ ανέβηκε σε

ένα επίπεδο περίπου 22.5% το 2010.

'Ελεγχος μοναδιαίας ρίζας και έλεγχος μοναδιαίας ρίζας υπό την παρουσία

ομαλών μεταβάσεων

Αρχικά εφαρμόζουμε ελέγχους μοναδιαίας ρίζας οι οποίοι χρησιμοποιούνται

ευρέως στη βιβλιογραφία, έτσι ώστε να εξετάσουμε εάν οι δείκτες συμμετοχής

στην αγορά εργασίας (ανδρών και γυναικών) χαρακτηρίζονται καλύτερα ως μη-

στάσιμες διαδικασίες μοναδιαίας ρίζας ή ως στάσιμες διαδικασίες γύρω από

προσδιοριστικά στοιχεία γραμμικής φύσεως. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε

τον επαυξημένο έλεγχο μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller (ADF) και τον
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μετασχηματισμένο GLS έλεγχο Dickey-Fuller των Elliot et al. (1996).10 Το

μήκος υστερήσεων στους ελέγχους ADF και DF-GLS επελέγη βάσει του κριτηρίου

πληροφόρησης Akaike (Akaike information criterion). Να σημειωθεί, ωστόσο,

ότι η χρήση των κριτηρίων επιλογής Schwarz και Hannan-Quinn ή του τροποποιη-

μένου κριτηρίου πληροφορίας των Ng and Perron (2001), με την τροποποίηση

που προτάθηκε από τους Perron and Qu (2007), οδηγεί στην ίδια απόφαση

της μη-στασιμότητας των δεικτών συμμετοχής. Με βάση τα αποτελέσματα του

Πίνακα 2 (Ενότητα 2.Α), τα οποία υποδεικνύουν πανομοιότυπη συμπεριφορά

των ελέγχων ADF και DF-GLS, συμπεραίνουμε ότι οι δείκτες συμμετοχής στην

αγορά εργασίας είναι μη-στάσιμες διαδικασίες.

[Πίνακας 2]

Στην περίπτωσή μας, η εφαρμογή των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας στις πρώτες

διαφορές των δεικτών συμμετοχής θα έπρεπε να παράξει αναμφίβολα στοιχεία

υπέρ της στασιμότητας ώστε να συμπεράνουμε ότι οι δείκτες είναι I(1) μη-

στάσιμες χρονοσειρές. Παρ'όλα αυτά, τα αποτελέσματα των ελέγχων μοναδιαίας

ρίζας στις πρώτες διαφορές (και στις δεύτερες διαφορές) προτείνουν συμπεριφορά

I(2) για την πλειοψηφία των χρονοσειρών.11 Οι χρονοσειρές που επιδεικνύουν

μη-γραμμικά χαρακτηριστικά πιθανώς να διαστρεβλώνουν την συμπεριφορά

των τυπικών ελέγχων μοναδιαίας ρίζας/στασιμότητας. Ο μη-συνυπολογισμός

διαρθρωτικών μεταβολών ή άλλων τύπων μη-γραμμικότητας μπορεί να επηρεάσει

τα αποτελέσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας ή στασιμότητας (ή μπορεί να

μεροληπτεί) προς την κατεύθυνση της μη-στασιμότητας, φανερώνοντας συμπερι-

φορά I(2) για τις χρονοσειρές η οποία είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί σε οικονομι-

κούς όρους. Αν και η παρουσία βαθμιαίων και αργοκίνητων μεταβολών στα

επίπεδα μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία διπλής μοναδιαίας ρίζας, ωστόσο

η οικονομική ερμηνεία αυτής της συμπεριφοράς δεν είναι τόσο άμεση.

10Επίσης, έχουμε υπολογίσει τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Phillips and Perron
(1988) και των Ng and Perron (2001, 

 ). Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών
είναι σε πλήρη συμφωνία με αυτά των ελέγχων ADF και DF-GLS που αναφέρονται στον
Πίνακα 2 (ως προς την απόφαση της μη-στασιμότητας). Όλοι οι έλεγχοι μοναδιαίας
ρίζας πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος EViews 7.2.
11Οι πρώτες διαφορές δεν απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση της μη-στασιμότητας,

ενώ οι δεύτερες διαφορές απορρίπτουν. Τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται. Ωστόσο,
είναι στη διάθεση του αναγνώστη κατόπιν αιτήματος.
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Σαν αποτέλεσμα, εφαρμόζουμε τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Ley-

bourne et al. (1998) και Harvey and Mills (2002) ώστε να εξετάσουμε την

εναλλακτική υπόθεση στάσιμων δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας γύρω

από ομαλές μεταβάσεις στη γραμμική τάση. Εκτιμάμε τις στατιστικές των

ελέγχωνADF υπό την παρουσία ομαλών μεταβάσεων  () και 2 2() 2
για όλες τις ηλικιακές ομάδες (και για τα δύο φύλα). Η επιλογή του μη-

γραμμικού υποδείγματος (Υπόδειγμα A,B,C) βασίστηκε σε μία "από την γενική

προς την ειδική περίπτωση" (general to specific) διαδικασία, βάσει της οποίας

υπολογίσαμε το πιο σύνθετο υπόδειγμα (Υπόδειγμα C των Harvey and Mills)

και, κατόπιν ισχυρής σύγκλισης, παρατηρούμε την στατιστική σημαντικότητα

των παραμέτρων    = 1 2 3 με δεδομένο ότι η στατιστική 2 απορρίπτει

τη μηδενική υπόθεση της μη-στασιμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις υπολογίστηκαν

τυπικά σφάλματα συνεπή ως προς την ετεροσκεδαστικότητα και την αυτοσυσχέτιση.

Η μη-γραμμική εκτίμηση ελαχίστων τετραγώνων (NLS) των υποδειγμάτων

των Leybourne et al.(1998) (σχέση 2.28) ή των Harvey and Mills (2002) (σχέση

2.31) έγινε με τη χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης των Broyden, Fletcher,

Goldfarb and Shanno (BFGS) στην Ox 5.10. Παράλληλα, έγινε λεπτομερής

έρευνα για τις αρχικές τιμές των   και 1 2  1  2. Συνολικά, εκτιμήθηκαν

3 582 παλινδρομήσεις για κάθε χρονοσειρά και κάθε έλεγχο βάσει των υποδειγμά-

των της (2.28), ενώ ένα σύνολο 52 500 παλινδρομήσεων εκτιμήθηκε για κάθε

χρονοσειρά και κάθε έλεγχο βάσει των υποδειγμάτων της (2.31). Ο αριθμός των

υστερήσεων που λήφθηκαν υπ'όψιν στους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας υπολογίστηκε

βάσει μίας "από την γενική προς την ειδική περίπτωση" (general to specific)

διαδικασίας, όπου εκτιμήθηκε ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα AR(20) για το

∆̂ για κάθε σειρά και οι στατιστικά μη σημαντικοί πρόσθετοι όροι αποκλείστηκαν.

Τότε, εκτιμάται η παλινδρόμηση (2.30) με τις επιλεχθείσες υστερήσεις ώστε να

υπολογιστούν οι στατιστικές ελέγχου. Κατά την διαδικασία επιλογής υστερήσεων

χρησιμοποιήσαμεWhite (1980) τυπικά σφάλματα συνεπή ως προς την ετεροσκε-

δαστικότητα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας υπό την παρουσία

ομαλών μεταβάσεων παρουσιάζονται και συζητώνται στην επόμενη ενότητα.12

12Τα αποτελέσματα των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας υπό την παρουσία ομαλών
μεταβάσεων υπολογίστηκαν με τη χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων στην Ox
version 5.10, βλ. Doornik (2007).
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Συζήτηση των αποτελεσμάτων

Δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας - Γυναίκες
Αρχικά επικεντρωνόμαστε στους γυναικείους δείκτες συμμετοχής στην αγορά

εργασίας. Απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση της μη-στασιμότητας μοναδιαίας

ρίζας υπέρ της εναλλακτικής υπόθεσης της στασιμότητας υπό την παρουσία

ομαλών μεταβάσεων ή διαρθρωτικών μεταβολών στο προσδιοριστικό στοιχείο

για το σύνολο των χρονοσειρών, δηλαδή για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η

απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης συμβαίνει σε 1% επίπεδο σημαντικότητας.

Τα εκτιμημένα κεντρικά σημεία κάθε μετάβασης είναι σε πλήρη αντιστοιχία με

τις κινήσεις των δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας των γυναικών που

περιγράφησαν παραπάνω.

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για τις ηλικιακές ομάδες των

γυναικών σε σχέση με το υπόδειγμα που επελέγη, την αντίστοιχη στατιστική

ελέγχουADF ομαλής μετάβασης και τα εκτιμημένα κεντρικά σημεία και ταχύτητες

των μεταβάσεων. Επιπρόσθετα, ο Πίνακας 4 παρουσιάζει το εύρος των μεταβάσεων,

δηλαδή το 50, το 80 και το 90% των συμπληρωμένων μεταβάσεων, οι οποίες

έχουν ως κέντρο το κεντρικό σημείο (midpoint) της μετάβασης, καθώς και

την σχετική ταχύτητα ή διάρκεια των μεταβάσεων, οι οποίες μετρώνται από

τον αριθμό των τριμήνων που απαιτούνται έτσι ώστε να διανυθεί το 50, το

80 και το 90% της διαδρομής της μετάβασης. Το Γράφημα 1 απεικονίζει

τα προσαρμοσμένα προσδιοριστικά στοιχεία ομαλής μετάβασης. Τέλος, στον

Πίνακα 7 παραθέτουμε τις κριτικές τιμές των ελέγχων για επίπεδα σημαντικότητας

10, 5 και 1%, για μέγεθος δείγματος ίσο με 250 παρατηρήσεις (το δείγμα μας

αποτελείται από 253 τριμηνιαίες παρατηρήσεις).

[Πίνακας 3]

[Πίνακας 4]

[Πίνακας 7]

Για τις γυναίκες ηλικίας 16-over, 20-24, 25-34 και 35-44 βρίσκουμε στοιχεία

στασιμότητας γύρω από μία ομαλή μετάβαση στον σταθερό όρο και την κλίση

(τάση) (Γρ. 1a, c-e). Το εκτιμημένο κεντρικό σημείο κάθε μετάβασης συμβαίνει

μέσα στο χρονικό διάστημα στο οποίο παρατηρείται η αξιοσημείωτη αύξηση

στους δείκτες συμμετοχής των γυναικών, και συμβαίνει το 1982:2, 1970:3,
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1975:3, και 1981:3, αντίστοιχα. Το εύρος και η ταχύτητα κάθε μετάβασης

ισχυροποιούν την έννοια των βαθμιαίων ή ομαλών μεταβολών στους δείκτες

συμμετοχής, καθώς όλες οι ταχύτητες μετάβασης είναι αρκετά μικρές. Για

παράδειγμα, ο Πίνακας 4 δείχνει ότι το 50% της μετάβασης της ηλικιακής

ομάδας 20-24 διαρκεί 49 τρίμηνα (περίπου 12 χρόνια), ενώ το 90% της μετάβασης

συμπληρώνεται μέσα σε 133 τρίμηνα (περίπου 33 χρόνια).

Ομοίως, το 90% της μετάβασης των γυναικών ηλικίας 25-34 και 35-44

συμπληρώνεται μέσα σε 107 και 109 τρίμηνα (περίπου 27 χρόνια), αντίστοιχα.

Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι το κεντρικό σημείο της μετάβασης των

γυναικών ηλικίας 16-over λαμβάνει χώρα νωρίτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες

ηλικιακές ομάδες, ενώ η κατάταξη των ταχυτήτων (μεταξύ όλων των ομάδων

των γυναικών) δείχνει ότι αυτή η ομάδα παρουσιάζει την πιο αργή μετάβαση,

με το 50 και το 90% της μετάβασης να συμπληρώνονται μέσα σε 17 και 45

χρόνια, αντίστοιχα.

Από την άλλη μεριά, οι δείκτες συμμετοχής των γυναικών ηλικίας 16-19,

45-54, 55-64 και 65-over παρουσιάζουν δύο διαρθρωτικές μεταβολές (Γρ. 1b, f-

h). Ανάμεσα σε αυτές τις σειρές, οι γυναίκες 16-19 και 65-over περιλαμβάνουν

μεταβάσεις μόνο στον σταθερό όρο, ενώ εμπεριέχουν και μία σταθερή χρονική

τάση, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 45-54 και 55-64 παρουσιάζουν μεταβάσεις τόσο

στον σταθερό όρο όσο και την τάση. Τα κεντρικά σημεία των πρώτων μεταβάσεων

συμβαίνουν κατά τη δεκαετία του 1970 σε όλες τις σειρές, πλην των ηλικιών

45-54. Το τελευταίο γκρουπ παρουσιάζει την πρώτη μετάβαση νωρίτερα, λόγω

της νωρίτερης αύξησης του δείκτη συμμετοχής (Γρ. 1f). Η ταχύτητα αυτής της

μετάβασης είναι σχετικά υψηλή. Το 50% της μετάβασης συμπληρώνεται μέσα

σε ένα διάστημα 10 τριμήνων (περίπου 2.5 χρόνων), και το 90% μέσα σε 28

τρίμηνα. Όλες οι υπόλοιπες πρώτες μεταβάσεις είναι βαθμιαίας φύσεως. Για

παράδειγμα, το 90% της μετάβασης των γυναικών ηλικίας 65-over χρειάζεται

146 τρίμηνα (περίπου 36 χρόνια) ώστε να ολοκληρωθεί.

Οι δεύτερες μεταβάσεις λαμβάνουν χώρα μετά το 2000. Οι γυναίκες μεγαλύτε-

ρης ηλικίας 55-64 και 65-over τώρα προσαρμόζονται πιο γρήγορα, σε σύγκριση

με τις πρώτες μεταβάσεις. Η κατάταξη των ταχυτήτων αποκαλύπτει ότι η

γρηγορότερη μετάβαση συμβαίνει στις γυναίκες ηλικίας 55-64, για τις οποίες

το 50% της μετάβασης ολοκληρώνεται μέσα σε δύο τρίμηνα (σε λιγότερο από
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ένα χρόνο) και το 90% σε 4 τρίμηνα. Επιπρόσθετα, για τις γυναίκες ηλικίας

65-over το 50% της μετάβασης συμπληρώνεται μέσα σε 15 τρίμηνα (περίπου 4

χρόνια) και το 90% μέσα σε 41 τρίμηνα (10 χρόνια). Από την άλλη μεριά, οι

γυναίκες ηλικίας 16-19 και 45-54 παρουσιάζουν βαθμιαίες δεύτερες μεταβάσεις.

Μάλιστα, η δεύτερη μετάβαση των γυναικών ηλικίας 16-19 είναι τόσο βαθμιαία,

ώστε τα 80% και 90% εκτιμημένα εύρη μετάβασης τελειώνουν μετά το τελευταίο

σημείο του δείγματός μας. Επίσης, οι γυναίκες ηλικίας 45-54 παρουσιάζουν το

δεύτερο κεντρικό σημείο μετάβασης νωρίτερα, σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις,

το 1988:1.

Περνάμε τώρα στην εξέταση των εκτιμητών των υποδειγμάτων ομαλής μετά-

βασης, δίνοντας έμφαση κυρίως στις μεταβολές στην κλίση των δεικτών συμμετο-

χής στην αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμοί μεταβολής της τάσης

των δεικτών συμμετοχής κάτω από το πρώτο καθεστώς (πριν από την πρώτη

μετάβαση) υπολογίζονται από τους εκτιμητές 1, και η προσθήκη του εκτιμητή

2 (και του 3 στις περιπτώσεις δύο μεταβάσεων) στον εκτιμητή 1 δίνει τον

ρυθμό μεταβολής της τάσης στο δεύτερο και το τρίτο καθεστώς, αντίστοιχα.

Το πρώτο πλαίσιο (Panel A) του Πίνακα 6 παρουσιάζει τους εκτιμητές ομαλής

μετάβασης για τους δείκτες συμμετοχής των γυναικών.

[Πίνακας 6]

Όσον αφορά στους αρχικούς ρυθμούς μεταβολής της τάσης, όλοι οι εκτιμητές

1 είναι θετικοί, εκτός των γυναικών ηλικίας 16-19 και 20-24, οι οποίες επιδεικνύ-

ουν έναν αρνητικό ρυθμό μεταβολής σε συμφωνία με την μείωση της συμμετοχής

των ομάδων αυτών στην αγορά εργασίας λόγω της εκπαιδευτικής διαδικασίας

και της συνέχισης των σπουδών. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν μία μείωση

κατά -0.05 και -0.08% ανά τρίμηνο, αντίστοιχα.

Για τις υπόλοιπες ομάδες, παρατηρούμε όλο και μεγαλύτερη αύξηση στο

ρυθμό μεταβολής της τάσης της συμμετοχής στην αγορά εργασίας καθώς προχω-

ράμε σε ομάδες μεγαλύτερης ηλικίας. Ο εκτιμητής 1 για τις γυναίκες ηλικίας

25-34 υποδηλώνει μία αύξηση στον δείκτη συμμετοχής της τάξεως του 0.014%

ανά τρίμηνο, κάτω από το πρώτο καθεστώς. Η αντίστοιχη αύξηση γις τις

ομάδες 35-44, 45-54 και 55-64 είναι περίπου 0.103, 0.271, και 0.294% ανά

τρίμηνο, αντίστοιχα. Συνεπώς, οι γυναίκες ηλικίας 45-54 και 55-64 εμφανίζουν
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τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερη αύξηση στη συμμετοχή τους σε σχέση με τις

γυναίκες ηλικίας 25-34, και περίπου 3 φορές μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με

τις γυναίκες ηλικίας 35-44.

Σαν αποτέλεσμα, συμπεραίνουμε ότι οι ηλικιακές ομάδες των γυναικών

μεγαλύτερων ηλικιών παρουσιάζουν μία πιο αποφασιστική (επαν)είσοδο στην

αγορά εργασίας, η οποία μπορεί να συνδεθεί με την μειωμένη γονιμότητα των

μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες ηλικίας 45-

54 και 55-64 οι οποίες έχουν περάσει τα χρόνια τεκνοποιίας εμφανίζονται να

συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά στην αγορά εργασίας, ενώ οι νεαρότερες γυναίκες

25-34 και 35-44 οι οποίες αντιπροσωπεύουν ηλικίες υψηλής τεκνοποιίας παρουσιά-

ζουν μικρότερη αύξηση στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Τέλος, η

ομάδα των γυναικών ηλικίας 65-over εμφανίζει έναν σταθερό ρυθμό μεταβολής

τάσης περίπου κατά 0.04% ανά τρίμηνο, ενώ η συνολική ομάδα (16-over)

εμφανίζει αύξηση κατά 0.06% ανά τρίμηνο.

Περνάμε τώρα στα αποτελέσματα που προκύπτουν κάτω από τα δεύτερα

(ή τα τρίτα) καθεστώτα, μετά την πραγματοποίηση των μεταβάσεων. Όλες οι

ομάδες των γυναικών, εκτός από τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας των οποίων

η συμμετοχή τείνει να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν παρόμοιες

μειώσεις στον ρυθμό μεταβολής της τάσης του δείκτη συμμετοχής. Οι γυναίκες

ηλικίας 16-over, 25-34 και 35-44 (Γρ. 1a, d, e) παρουσιάζουν μειώσεις στο

δεύτερο καθεστώς, αφού όλοι οι εκτιμητές 2 είναι αρνητικοί. Η πρόσθεση

του 2 στους (θετικούς) εκτιμητές 1 του πρώτου καθεστώτος, οδηγεί σε μία

αρνητική κλίση στο δεύτερο καθεστώς, η οποία αντανακλά την μικρή μείωση

των δεικτών συμμετοχής που παρατηρείται μετά τα 2000ς.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ομάδα εμφανίζει έναν αρνητικό ρυθμό μεταβο-

λής της τάσης της τάξεως του -0.04% ανά τρίμηνο. Οι γυναίκες ηλικίας 20-

24 (Γρ. 1c) επίσης επιδεικνύουν μία αρνητική τάση στο δεύτερο καθεστώς,

ωστόσο ο ρυθμός μεταβολής τώρα μειώνεται κατά 50%, υποδηλώνοντας μία

μικρότερη μείωση του δείκτη συμμετοχής τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες

ηλικίας 25-34 παρουσιάζουν μία ακόμα μικρότερη μείωση, κοντά στο -0.005%

ανά τρίμηνο, προτείνοντας ουσιαστικά μία σταθερή μακροχρόνια μεταβολή στον

δείκτη συμμετοχής για αυτή την ομάδα. Οι γυναίκες ηλικίας 35-44 παρουσιάζουν

μία αρνητική μεταβολή στην τάση της τάξεως του -0.04% ανά τρίμηνο.
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Οι γυναίκες ηλικίας 45-54 και 55-64 είχαν βρεθεί να παρουσιάζουν δύο

μεταβάσεις. Η ηλικιακή ομάδα 45-54 (Γρ. 1f) παρουσιάζει μία μείωση στον

ρυθμό μεταβολής κάτω από το δεύτερο καθεστώς, ωστόσο η πρόσθεση του

2 στο 1 εξακολουθεί να υποδεικνύει θετικό ρυθμό μεταβολής για τον δείκτη

συμμετοχής. Ωστόσο, η δεύτερη μετάβαση οδηγεί τελικά σε μία μείωση στην

μεταβολή του δείκτη συμμετοχής της τάξεως του -0.04% ανά τρίμηνο. Από

την άλλη μεριά, όπως δείχνει το Γρ. 1g, παρόλο που οι γυναίκες ηλικίας 55-64

επιδεικνύουν δύο διαδοχικές μειώσεις στον ρυθμό μεταβολής της τάσης κατά τη

διάρκεια των δύο μεταβάσεων, ωστόσο ο τελικός ρυθμός μεταβολής παραμένει

θετικός και ίσος με 0.15% ανά τρίμηνο. Όλοι οι εκτιμητές είναι συνεπείς με

τις κινήσεις και τις τάσεις των δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας όλων

των ηλικιακών ομάδων των γυναικών.

Δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας - Άνδρες
Περνάμε τώρα στους δείκτες συμμετοχής των ανδρών στην αγορά εργασίας.

Τα αποτελέσματα τώρα διαφέρουν ως προς τον αριθμό των σειρών που απορρί-

πτουν τη μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας και τον αριθμό των μεταβάσεων,

οι οποίες είναι περισσότερες από μία σε όλες τις σειρές. Απορρίπτουμε τη

μηδενική υπόθεση υπέρ της εναλλακτικής της στασιμότητας γύρω από δύο

ομαλές μεταβάσεις στη γραμμική τάση για 5 ηλικιακές ομάδες των ανδρών,

και ειδικότερα τις ομάδες ηλικίας 16-over, 20-24, 35-44, 45-54, και 55-64.

Οι περισσότερες απορρίψεις συμβαίνουν σε 1% επίπεδο σημαντικότητας. Οι

άνδρες ηλικίας 16-19 είναι η μοναδική σειρά η οποία δεν απορρίπτει τη μηδενική

υπόθεση μοναδιαίας ρίζας, ενώ οι άνδρες ηλικίας 25-34 και 65-over εμφανίζουν

τελείως διαφορετική συμπεριφορά την οποία και θα συζητήσουμε παρακάτω.

Το πλαίσιο B (Panel B) του Πίνακα 3 και ο Πίνακας 5 παρουσιάζουν τα

αντίστοιχα αποτελέσματα για τους δείκτες συμμετοχής των ανδρών, ενώ το

Γράφημα 2 απεικονίζει τα αντίστοιχα προσαρμοσμένα προσδιοριστικά στοιχεία

ομαλών μεταβάσεων.

[Πίνακας 5]

Ανάμεσα στις σειρές που απορρίπτουν τη μηδενική υπόθεση, μόνο οι άνδρες

ηλικίας 55-64 (Γρ. 2g) περιλαμβάνουν μεταβολή στην τάση. Οι άνδρες ηλικίας
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16-over, 20-2413 και 35-44 (Γρ. 2a, c, e) περιλαμβάνουν δύο μεταβάσεις στον

σταθερό όρο, καθώς και μία τάση σταθερής κλίσης, ενώ οι άνδρες ηλικίας 45-

54 (Γρ. 2f) δεν περιλαμβάνουν τάση παρά μόνο μεταβάσεις στο μέσο επίπεδο.

Να θυμήσουμε στο σημείο αυτό ότι ο δείκτης συμμετοχής των ανδρών στην

αγορά εργασίας έχει παρουσιάσει μία συνεχή μείωση τα τελευταία 60 χρόνια σε

όλες τις ηλικιακές ομάδες, η οποία συνδέεται στενά με την μείωση της ζήτησης

εργασίας χαμηλότερων προσόντων, η οποία παρατηρείται περίπου από το 1970,

και την μείωση στους πραγματικούς μισθούς (των εργαζόμενων χαμηλότερων

προσόντων) που συνέβη στις αρχές των 1970ς.

Το εκτιμημένο κεντρικό σημείο των πρώτων μεταβάσεων είναι σε πλήρη

συμφωνία με αυτό το γεγονός, καθώς λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των

1960ς ή των 1970ς. Για παράδειγμα, το κεντρικό σημείο (midpoint) παρατηρείται

το 1972:1, 1971:2, και 1974:1 για τους άνδρες ηλικίας 35-44, 45-54, και 55-

64, αντίστοιχα. Η κατάταξη των ταχυτήτων υποδηλώνει ομαλές μεταβολές σε

αυτές τις μεταβάσεις. Παραδείγματος χάριν, για τους άνδρες ηλικίας 35-44

το 90% της μετάβασης χρειάζεται 43 τρίμηνα (περίπου 11 χρόνια) ώστε να

ολοκληρωθεί, ενώ η αντίστοιχη διάρκεια για τους άνδρες ηλικίας 55-64 είναι

ακόμα μεγαλύτερη, περίπου 23 χρόνια. Όσον αφορά στη συνολική ηλικιακή

ομάδα (16-over), η μετάβαση είναι σχετικά γρήγορη με την έννοια ότι το 90%

της μετάβασης χρειάζεται 25 τρίμηνα (περίπου 6 χρόνια) ώστε να ολοκληρωθεί.

Οι δεύτερες διαρθρωτικές μεταβολές συμβαίνουν μετά την ύφεση του 1990-

91, με εξαίρεση τους άνδρες 16-over για τους οποίους το εκτιμημένο κεντρικό

σημείο συμβαίνει λίγο νωρίτερα, το 1989:2. Οι εκτιμημένες ταχύτητες υποδηλώ-

νουν βαθμιαίες μεταβάσεις. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι άνδρες 55-64, οι

οποίοι παρουσιάζουν μία ραγδαία δεύτερη μετάβαση το 1995:4, με το 50% της

μετάβασης να συμπληρώνεται μέσα σε δύο τρίμηνα, και το 90% μέσα σε 6

τρίμηνα.

Οι εκτιμητές των υποδειγμάτων ομαλής μετάβασης στο δεύτερο πλαίσιο

(Panel B) του Πίνακα 6 επιβεβαιώνουν τους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής των

13Ο δείκτης συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ανδρών ηλικίας 20-24 έπεσε
ραγδαία μετά την ύφεση του 2007 (Γρ. 2c), και αυτή η μείωση φάνηκε να επηρεάζει την
NLS εκτίμηση και τον υπολογισμό της μη-γραμμικής στατιστικής ADF. Προκειμένου
να συνεχίσουμε τον έλεγχο διαρθρωτικών μεταβολών για αυτή τη σειρά, αποφασίσαμε
να αποκλείσουμε τις τελευταίες 7 παρατηρήσεις.
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δεικτών συμμετοχής των ανδρών στην αγορά εργασίας. Όλοι οι εκτιμητές για

το 1 είναι αρνητικοί, εκτός των νέων ανδρών ηλικίας 20-24, για τους οποίους

είναι θετικός. Η ομάδα αυτή εμφανίζει δύο μεταβάσεις στο μέσο επίπεδο και

αποτελεί μία ακόμα περίπτωση για την οποία η δεύτερη μετάβαση είναι τόσο

βαθμιαία, ώστε το εκτιμημένο 80 και 90% εύρος της μετάβασης φαίνεται να

ολοκληρώνεται μετά το τελευταίο σημείο του δείγματός μας.

Ένα αρκετά ενδιαφέρον αποτέλεσμα σχετίζεται με τις ομάδες ηλικίας 35-44

και 45-54, οι οποίες αποτελούν μία μεγάλη αναλογία των ανδρών κύριας ηλικίας

(25-54). Και οι δύο ομάδες εμφανίζουν μία πρόσθετη μείωση στο μέσο επίπεδο

μετά τα 1990ς. Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες 35-44 εμφανίζουν τη μεταβολή

στο μέσο επίπεδο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 1991, και περιλαμβάνουν μία

σταθερή τάση αρνητικού ρυθμού μεταβολής της τάξεως του -0.01% ανά τρίμηνο,

ενώ οι άνδρες 45-54 δεν περιλαμβάνουν κάποια εμφανή τάση, ωστόσο εμφανίζουν

μία μείωση στο μέσο επίπεδο κατά το τέταρτο τρίμηνο του 1996. Αυτό το

αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί στη μείωση της ζήτησης των ανδρών χαμηλών

προσόντων που αναλύθηκε νωρίτερα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Murphy and Topel (1997) και Juhn and Pot-

ter (2006), το ποσοστό ανεργίας των ανδρών κύριας ηλικίας δεν αυξήθηκε κατά

τη διάρκεια των 1990ς. Αντιθέτως, παρουσίασε μείωση η οποία υποδηλώνει

ότι οι άνδρες κύριας ηλικίας οι οποίοι έπαυαν να θεωρούνται απασχολούμενοι

δεν εισχωρούσαν στους ανέργους παρά αποσύρονταν από το εργατικό δυναμικό.

Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει στους ερευνητές ότι θα πρέπει να εξετάζουν

από κοινού τη συμπεριφορά της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της

ανεργίας έτσι ώστε να βγάζουν συμπεράσματα για τις συνθήκες της αγοράς

εργασίας.

Οι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, 55-64, επιδεικνύουν μία περαιτέρω μείωση

στον (αρνητικό) ρυθμό μεταβολής της συμμετοχής μετά το πρώτο τρίμηνο του

1974 (το 2 είναι αρνητικό και ίσο με -0.016%, και η πρόσθεση του 2 στο 1
οδηγεί σε μία μείωση της τάξεως του -0.05%), ωστόσο η πρόσθεση του 3 μετά

την δεύτερη διαρθρωτική μεταβολή "συλλαμβάνει" τον θετικό ρυθμό μεταβολής

της τάσης για τους άνδρες 55-64 μετά το 1995 (Γρ. 2g). Από τότε αυξάνεται

με ένα ρυθμό της τάξεως του 0.06% ανά τρίμηνο.

Τέλος, συζητάμε τα αποτελέσματα των τριών ηλικιακών ομάδων οι οποίες
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δεν εμφανίζουν - για διαφορετικούς λόγους - βαθμιαίες μεταβάσεις. Οι νέοι

άνδρες ηλικίας 16-19 είναι η μόνη ομάδα για την οποία η στατιστική ελέγχου

ADF ομαλής μετάβασης δεν απορρίπτει την μηδενική υπόθεση μοναδιαίας ρίζας

(η στατιστική είναι ίση με -5.7851). Στην ουσία, τα αποτελέσματα είναι συμβατά

με την παρουσία στοχαστικής τάσης ή μίας τάσης που "αλλάζει διαρκώς" (Per-

ron, 2006), στην οποία οι διαταράξεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά

της συμμετοχής. Το υψηλό turnover (δηλ. η γρήγορη πρόσληψη και απόλυση

ή τα προσωρινά συμβόλαια) που χαρακτηρίζει τις θέσεις εργασίας στις οποίες

προσλαμβάνονται οι νέοι δικαιολογεί αυτό το αποτέλεσμα.

Οι άνδρες ηλικίας 25-34 και 65-over αποτελούν δύο περιπτώσεις συμπεριφοράς

δεικτών συμμετοχής, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να υποδειγματοποιηθούν μέσω

των παλινδρομήσεων ομαλής μετάβασης. Το Γράφημα 2d δείχνει ότι οι άνδρες

25-34, οι οποίοι αποτελούν μία πολύ ενεργή ομάδα της αγοράς εργασίας, εμφανίζουν

συνεχή "βηματική" (stepwise) μείωση μετά τα τέλη των 1960ς, ενώ φαίνονται

να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στις επιδράσεις των οικονομικών κύκλων, σαν

να είναι η πιο ευπαθής ομάδα που εξέρχεται από την απασχόληση εάν λάβει

χώρα μία ύφεση. Η περιορισμένη εμπειρία αυτής της ομάδας, σε αντίθεση

με τις ομάδες μεγαλύτερων ηλικιών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο υπεύθυνος

παράγοντας για αυτό το γεγονός. Σαν αποτέλεσμα, οι άνδρες 25-34 θα αναμενόταν

να παρουσιάζουν πολλαπλές διαρθρωτικές μεταβολές, παρά το πολύ δύο μεταβολές

όπως υποδεικνύουν τα υποδείγματα ομαλής μετάβασης που εφαρμόζουμε εμείς.

Ομοίως, ο δείκτης συμμετοχής των ανδρών ηλικίας 65-over (Γρ. 2h) εμφανίζει

περισσότερες από δύο διαρθρωτικές μεταβολές, οι οποίες ωστόσο δεν σχετίζονται

με επιδράσεις οικονομικών κύκλων. Οι πρώτες δύο μεταβολές έχουν κεντρικά

σημεία στα μέσα-1960ς και μέσα-1980ς και συνδέονται με τη σταθεροποίηση

των μειούμενων δεικτών συμμετοχής, ενώ η τρίτη μεταβολή συνδέεται με την

ομαλή αύξηση μετά τα μέσα-1990ς.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματά μας, βρίσκουμε ότι οι κινήσεις των περισσότε-

ρων δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας των Η.Π.Α. χαρακτηρίζονται

καλύτερα ως στάσιμες διακυμάνσεις γύρω από ένα μη-γραμμικό προσδιοριστικό

στοιχείο παρά σαν μη-στάσιμες διακυμάνσεις μοναδιαίας ρίζας, οι οποίες εμπεριέ-

χουν την μόνιμη επίδραση των στοχαστικών σοκ. Η βαθμιαία φύση των προσδιο-

ριστικών μεταβάσεων επιβεβαιώνεται από τις ενδογενώς εκτιμημένες ταχύτητες
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μεταβάσεων και το εκτιμημένο εύρος (και διάρκεια) των μεταβάσεων, οι οποίες

χρειάζονται έναν μεγάλο αριθμό τριμήνων ώστε να ολοκληρωθούν (μέχρι και

4 δεκαετίες για κάποιες σειρές). Επιπλέον, τα αποτελέσματα των εκτιμημένων

κεντρικών σημείων των μεταβάσεων και των κατευθύνσεων των μεταβάσεων

είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τάσεις των δεικτών συμμετοχής στην αγορά

εργασίας των Η.Π.Α, όπως αυτές περιγράφησαν νωρίτερα.

Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των Gustavsson and Österholm (2006) και

Gustavsson and Österholm (2012), τα δικά μας ευρήματα προτείνουν ότι εφόσον

επιτραπεί μία πιο ευέλικτη συνάρτηση για την τάση στην διαδικασία ελέγχου

μοναδιαίας ρίζας, όπως για παράδειγμα προσδιοριστικά στοιχεία της μορφής

των συναρτήσεων ομαλής μετάβασης παρά της τυπικής μορφής των γραμμικών

τάσεων, τότε δεν παρατηρούνται στοχαστικές τάσεις στους δείκτες συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, ενώ οι Oztemir et al. (2012) συμπεραίνουν στάσιμους δείκτες

συμμετοχής όταν επιτρέπουν την παρουσία πολλαπλών διαρθρωτικών μεταβολών

στην τάση, ωστόσο οι μεταβολές αυτές θεωρούνται ότι συμβαίνουν στιγμιαία.

Αντιθέτως, τα δικά μας αποτελέσματα προτείνουν την παρουσία βαθμιαίων

προσδιοριστικών διαρθρωτικών μεταβολών, ενώ η τυπική περίπτωση της στιγμιαίας

μεταβολής, η οποία επιτρέπεται ως οριακή περίπτωση στην διαδικασία που

εφαρμόζουμε, παρατηρείται μόνο σε δύο περιπτώσεις (η στιγμιαία φύση αυτών

των μεταβάσεων συνδέεται με πολύ μεγάλη εκτίμηση της ταχύτητας ).

Η εφαρμογή μας είναι πιο κοντά σε αυτές που χρησιμοποίησαν οι Madsen

et al. (2008) και Landajo and Presno (2010), με την έννοια ότι και οι δύο

αυτές μελέτες εστιάζουν στη πιθανή μη-γραμμική φύση των δεικτών συμμετοχής

στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, ο έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Caner and

Hansen (2001) που εφάρμοσαν οι Madsen et al. (2008) σχετίζεται με έναν

διαφορετικό τύπο μη-γραμμικότητας και βασίζεται στη χρήση ενός υποδείγματος

διάβασης επιπέδου (κατωφλίου, threshold model, TAR), στο οποίο η δυναμική

των στοχαστικών τάσεων σχετίζεται με τις συνθήκες στην αγορά εργασίας. Θα

πρέπει να διευκρινήσουμε ότι τα υποδείγματα τάσεων που περιγράψαμε στην

Ενότητα 2.4.1 και εφαρμόσαμε στην παρούσα μελέτη είναι προσδιοριστικά και

θα πρέπει να διαχωρισθούν από τα υποδείγματα διάβασης επιπέδου (TAR) ή

τα υποδείγματα αυτοπαλίνδρομων ομαλών μεταβάσεων (STAR), τα οποία είναι

μη-γραμμικά ως προς τους αυτοπαλίνδρομους συντελεστές.
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Το βασικό, πρόσθετο πλεονέκτημα της μεθοδολογίας που εφαρμόζουμε σε

αυτή την μελέτη σχετίζεται με τη γενική μεταχείρηση των προσδιοριστικών

τάσεων, οι οποίες αντανακλούν δημογραφικούς και θεσμικούς παράγοντες, ή

κοινωνικούς παράγοντες σχετιζόμενους με την γενικότερη κουλτούρα και νοοτρο-

πία, οι οποίοι παρήγαγαν ιστορικά βαθμιαίες, μακροπρόθεσμες μεταβολές στους

δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Συνολικά, η εξειδίκευση των τάσεων

ομαλής μετάβασης στους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας των Leybourne et al.(1998)

και των Harvey and Mills (2002) παρέχει ισχυρές ενδείξεις (η απόρριψη της

μηδενικής υπόθεσης συμβαίνει σε 1% επίπεδο σημαντικότητας στις περισσότερες

σειρές) στάσιμων δεικτών συμμετοχής στην αγορά εργασίας γύρω από μη-

γραμμικές εξελισσόμενες τάσεις.

2.6 Συμπεράσματα

Το Δεύτερο Κεφάλαιο της διατριβής εστιάζει στην υποδειγματοποίηση των

μακροοικονομικών χρονοσειρών με τη χρήση υποδειγμάτων ομαλής μετάβασης

(smooth transition trend models), καθώς και την χρήση ελέγχων μοναδιαίας ρίζας

οι οποίοι επιτρέπουν την στασιμότητα γύρω από ομαλές ή βαθμιαίες μεταβάσεις

κάτω από την εναλλακτική υπόθεση. Κύριο χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων

ομαλής μετάβασης είναι η παρουσία μη-γραμμικών τάσεων στην διαχρονική

εξέλιξη των χρονοσειρών.

Οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας ελέγχουν την μηδενική υπόθεση μοναδιαίας

ρίζας ενάντια στην εναλλακτική υπόθεση της στασιμότητας ως προς την γραμμική

τάση. Η γραμμική εξειδίκευση της προσδιοριστικής τάσης συναντάται με μεγάλη

συχνότητα στην εμπειρική ανάλυση, λόγω του ότι έχει βρεθεί να περιγράφει

ικανοποιητικά την διαχρονική εξέλιξη πολλών οικονομικών (συναθροιστικών)

χρονοσειρών. Ένας από τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας αυτής της κατηγορίας, ο

οποίος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην εμπειρική ανάλυση, είναι ο επαυξημένος

έλεγχος των Dickey and Fuller (1979) ή γνωστός στη βιβλιογραφία ως έλεγχος

ADF.

Ωστόσο, από την μελέτη του Perron (1989) και μετά, δόθηκε ιδιαίτερη

έμφαση στην παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών στην προσδιοριστική τάση. Οι

διαρθρωτικές μεταβολές υποδηλώνουν μεταβολές στο επίπεδο ή/και την κλίση
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της προσδιοριστικής τάσης ή, εναλλακτικά, υποδηλώνουν χρονικά μεταβαλλόμενες

παραμέτρους στο προσδιοριστικό στοιχείο, εισάγοντας παράλληλα μη-γραμμικά

χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά των χρονοσειρών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Perron (1989) υποστήριξε ότι οι τυπικοί έλεγχοι μοναδιαί-

ας ρίζας έχουν χαμηλή δύναμη (power) όταν είναι παρούσες διαρθρωτικές μεταβολές

στο προσδιοριστικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να μην απορρίπτουν τη μηδενική

υπόθεση μοναδιαίας ρίζας ενώ στην πραγματικότητα η χρονοσειρά είναι στάσιμη,

εφόσον ληφθούν υπ'όψιν οι διαρθρωτικές μεταβολές στην ανάλυση.

Η διαμόρφωση ελέγχων μοναδιαίας ρίζας, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη την

παρουσία διαρθρωτικών μεταβολών στο προσδιοριστικό στοιχείο, είναι το αποτέ-

λεσμα της ανάλυσης του Perron (1989). Οι πρώτοι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας

αυτής της κατηγορίας υποθέτουν αιφνίδιες ή στιγμιαίες διαρθρωτικές μεταβολές

στο προσδιοριστικό στοιχείο. Σε ορισμένους από τους ελέγχους αυτούς οι

διαρθρωτικές μεταβολές θεωρούνται ως εξωγενείς (Perron 1989), με την έννοια

ότι συμβαίνουν σε γνωστή ημερομηνία, ενώ σε άλλους προσδιορίζονται ενδογενώς

μέσα από το ίδιο το σύστημα (Zivot and Andrews 1992).

Παρ'όλα αυτά, στο πλαίσιο των οικονομικών χρονοσειρών, η υπόθεση των

στιγμιαίων διαρθρωτικών μεταβολών πιθανώς να μην είναι πάντα η καταλληλό-

τερη ώστε να περιγράψει τις μεταβολές στις συναθροιστικές μεταβλητές. Όπως

επισημαίνουν οι Granger and Teräsvirta (1993) και Lin and Teräsvirta (1994),

συχνά οι μεταβολές στις συναθροιστικές οικονομικές μεταβλητές εξαρτώνται

από τις μεταβολές στη συμπεριφορά ενός μεγάλου αριθμού ατόμων. H αντίδραση

των μεμονωμένων ατόμων σε γενικής φύσεως οικονομικά γεγονότα ή ερεθίσματα

δεν αναμένεται να είναι ομοιόμορφη σε ότι αφορά τη χρονική αντίδραση των

ατόμων. Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος των ατόμων μπορεί (και επιθυμεί) να

αντιδράσει άμεσα (ακαριαία), ενώ ένα άλλο, εξίσου μεγάλο μέρος των ατόμων

θα αντιδράσει με χρονική υστέρηση, με αποτέλεσμα να επιφέρει βαθμιαίες ή

ομαλές μεταβολές στις οικονομικές χρονοσειρές.

Σαν αποτέλεσμα, όταν λαμβάνουμε υπ'όψιν τη συνολική ή συναθροιστική

συμπεριφορά είναι προτιμότερο να "συλλάβουμε" τη χρονική πορεία ή διαδρομή

(time path) των διαρθρωτικών μεταβολών στις οικονομικές χρονοσειρές μέσω

υποδειγμάτων των οποίων το προσδιοριστικό στοιχείο επιτρέπει την βαθμιαία

αντί της ακαριαίας προσαρμογής. Η βαθμιαία προσαρμογή υποδηλώνει επίσης
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μη-γραμμική συμπεριφορά στην εξέλιξη της χρονοσειράς.

Οι Leybourne et al. (1998) και Harvey and Mills (2002), μεταξύ άλλων,

χρησιμοποιούν μη-γραμμικά υποδείγματα ομαλής μετάβασης (smooth transition

trend models) και αναπτύσσουν ελέγχους μοναδιαίας ρίζας, οι οποίοι επιτρέπουν

την στασιμότητα γύρω από μία ομαλή ή βαθμιαία μετάβαση στη γραμμική

τάση κάτω από την εναλλακτική υπόθεση. Στους ελέγχους αυτούς, κάτω από

την εναλλακτική υπόθεση, προσδιορίζονται ενδογενώς το κεντρικό σημείο της

μετάβασης, η ταχύτητα, καθώς και η διάρκεια της μετάβασης.

Η εφαρμογή των ελέγχων μοναδιαίας ρίζας των Leybourne et al. (1998)

και Harvey and Mills (2002) στις χρονοσειρές των δεικτών συμμετοχής στην

αγορά εργασίας των Η.Π.Α, υποδεικνύει ότι εφόσον επιτραπεί μία πιο ευέλικτη

συνάρτηση για την τάση στην διαδικασία ελέγχου μοναδιαίας ρίζας, όπως αυτή

των ομαλών ή βαθμιαίων μεταβάσεων γύρω από τη γραμμική τάση, τότε οι

δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας δεν εμπεριέχουν χαρακτηριστικά μονα-

διαίας ρίζας και την άποψη μίας "συνεχώς μεταβαλλόμενης τάσης" (always

changing trend), όπως έχουν συμπεράνει αρκετές εμπειρικές μελέτες στη σχετική

βιβλιογραφία. Ανάλογα συμπεράσματα ενδέχεται να προκύψουν και για άλλες

μακροοικονομικές χρονολογικές σειρές, οι οποίες έχουν παρουσιάσει ομαλές ή

βαθμιαίες προσαρμογές κατά την διαχρονική τους εξέλιξη.

Σαν γενικό συμπέρασμα, μαζί με τους τυπικούς ελέγχους μοναδιαίας ρίζας,

θα πρέπει να υιοθετούνται επιπλέον έλεγχοι όπως, μεταξύ άλλων, οι έλεγχοι

μοναδιαίας ρίζας των Leybourne et al. (1998) και Harvey and Mills (2002), ή

οι έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας των Perron (1989) και Zivot and Andrews (1992)

εφόσον υπάρχει βάσιμη υποψία στιγμιαίων διαρθρωτικών μεταβολών, ώστε

να είμαστε όσο το δυνατόν πιο βέβαιοι για τον βαθμό ολοκλήρωσης και την

εξειδίκευση των τάσεων των μακροοικονομικών μεταβλητών που χρησιμοποιούμε

στην εκάστοτε μονομεταβλητή ή πολυμεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών.
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2. A Πίνακες Εμπειρικής Εφαρμογής 2.5

Τάσεις ομαλής μετάβασης και οι δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας των

Η.Π.Α.



Table 1. Descriptive statistics�

Mean Std.Dev Mean Std.Dev Mean Std.Dev Min Max
subsample subsample subsample full sample

Age group 1948:1-1952:4 1977:1-1981:4 2006:1-2011:1 1948:1-2011:1
Panel A. Females
16-over 33:81 0:845 50:59 1:348 59:15 0:395 32:20 60:10
16-19 42:04 1:083 52:78 1:344 39:32 3:351 33:90 54:90
20-24 45:55 0:997 68:45 1:195 69:46 0:878 42:70 73:80
25-34 34:27 1:139 63:60 2:611 74:71 0:399 31:60 76:80
35-44 38:86 1:360 63:41 2:724 75:67 0:491 36:60 78:40
45-54 37:72 2:188 58:42 2:044 75:92 0:274 33:70 77:10
55-64 26:57 1:920 41:33 0:574 59:19 0:931 23:50 60:80
65-over 9:28 0:671 8:16 0:254 13:04 0:828 7:10 14:10
Panel B. Males
16-over 86:40 0:294 77:54 0:381 72:46 0:992 70:40 86:90
16-19 62:84 1:145 60:80 1:256 39:17 3:307 34:30 64:80
20-24 87:12 1:923 85:86 0:509 77:42 2:100 74:00 90:60
25-34 96:45 0:713 95:19 0:222 91:00 1:099 89:10 97:90
35-44 97:76 0:308 95:56 0:230 91:92 0:457 91:10 98:40
45-54 95:86 0:343 91:29 0:264 87:64 0:693 85:90 97:20
55-64 87:72 1:019 72:54 1:208 69:92 0:529 64:70 89:80
65-over 45:40 1:871 19:51 0:828 21:31 0:857 15:20 48:70
�In percentage. The reported mean levels (and standard deviations) have been computed for three
5-year subsample periods that correspond to the beginning, the middle and the end of the available
sample and quantify the movement in labor force participation rates over the sample. Minimum
and Maximum values are calculated over the entire sample.
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Table 2. Unit root tests of labor force participation rates (levels)

Panel A. Females Panel B. Males
Age group ADF DF-GLS Age group ADF DF-GLS
16-over 1:6498 �0:5334 16-over �1:5776 �1:3585
16-19 0:5426 �0:2765 16-19 �0:6346 �1:0581
20-24 �0:0498 �0:7094 20-24 �0:9518 �0:7443
25-34 �1:1462 �1:5535 25-34 �2:8280 �0:7961
35-44 �1:1438 �1:6973 35-44 �3:5306b �1:2734
45-54 �0:9433 �0:8519 45-54 �3:0733 �1:7451
55-64 �2:0971 �1:4721 55-64 �1:1776 �1:4106
65-over 0:7923 �0:8526 65-over �0:1112 �0:3584
The unit root tests are applied with a constant plus a time trend (allowing for a
deterministic linear trend does not weaken the evidence for non-stationarity). Lag
length for the ADF and the DF-GLS tests is selected via the Akaike information
criterion. b indicates signi�cance at the 5% level.
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Table 3. Smooth transition ADF test results for labor force participation rates

Age group Test statistic Lags (k) Midpoint (�1) Speed (1) Midpoint (�2) Speed (2)
Panel A. Females.
16-over s�� �5:0548b 6 1982:2 2:395
16-19 s

2�(�)
�6:7183a 3 1972:3 6:137 2008:3 6:647

20-24 s�� �6:6851a 11 1970:3 3:251
25-34 s�� �6:1930a 7 1975:3 4:001
35-44 s�� �6:4047a 9 1981:3 3:960
45-54 s

2�� �7:5329a 5 1958:1 15:484 1988:1 4:021
55-64 s

2�� �8:3611a 5 1973:1 4:010 2002:2 89:425
65-over s

2�(�)
�6:6441b 4 1972:3 2:963 2005:4 10:644

Panel B. Males
16-over s

2�(�)
�5:8273b 3 1961:2 16:995 1989:2 4:521

16-19 s
2�� �5:7851 0

20-24 s
2�(�)

�6:9885a 9 1963:4 9:253 2000:2 2:192
25-34 - -
35-44 s

2�(�)
�11:288a 11 1972:1 10:011 1991:4 9:902

45-54 s2� �6:2707a 10 1971:2 7:260 1996:4 4:051
55-64 s2�� �7:6574a 8 1974:1 4:847 1995:4 77:830
65-over - -
Notes: The number of lags (k) refers to the total number of lags included in the regression. a and b denote
signi�cance at the 1% and 5% level respectively. Critical values for LNV tests are reported in Vougas (2006, p.
799) and for HM tests in Harvey and Mills (2002, p.677). We display the relevant critical values in Table 7.
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Table 4. Speed and range of transition, female labor force participation rates

Range of transition Speed of transition (number of quarters)
Age group 90% transition 80% transition 50% transition Midpoint 90% transition 80% transition 50% transition
16-over 1959:4� 2004:4 1965:3� 1999:1 1974:1� 1990:4 1982:2 180 134 67
16-19 1963:4� 1981:2 1966:1� 1979:1 1969:2� 1975:4 1972:3 70 52 26

2000:3� 2016:4� 2002:3� 2014:4� 2005:3� 2011:4 2008:3 65� 49� 25
20-24 1954:1� 1987:2 1958:2� 1983:1 1964:3� 1976:4 1970:3 133 99 49
25-34 1962:2� 1989:1 1965:3� 1985:4 1970:3� 1980:4 1975:3 107 81 41
35-44 1967:4� 1995:1 1971:2� 1991:3 1976:2� 1986:3 1981:3 109 81 41
45-54 1954:3� 1961:3 1955:3� 1960:3 1956:4� 1959:2 1958:1 28 20 10

1974:4� 2001:3 1978:2� 1998:1 1983:2� 1993:1 1988:1 107 79 39
55-64 1959:3� 1986:3 1963:1� 1983:1 1968:1� 1978:1 1973:1 108 80 40

2001:4� 2002:4 2001:4� 2002:4 2002:1� 2002:3 2002:2 4 4 2
65-over 1954:2� 1990:4 1959:1� 1986:1 1965:4� 1979:2 1972:3 146 108 54

2000:4� 2011:1 2002:1� 2009:3 2004:1� 2007:4 2005:4 41 30 15
Notes: � denotes estimated transition range that ends after the latest point in the data.
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Table 5. Speed and range of transition, male labor force participation rates

Range of transition Speed of transition (number of quarters)
Age group 90% transition 80% transition 50% transition Midpoint 90% transition 80% transition 50% transition
16-over 1958:2� 1964:3 1959:1� 1963:4 1960:2� 1962:3 1961:2 25 19 9

1977:2� 2001:1 1980:2� 1998:1 1984:4� 1993:4 1989:2 95 71 36
16-19 - - - - - - -
20-24 1958:1� 1969:3 1959:3� 1968:1 1961:3� 1965:4 1963:4 46 34 17

1976:3� 2024:1� 1982:3� 2018:1� 1991:2� 2009:1 2000:2 71
25-34 - - - - - - -
35-44 1966:4� 1977:3 1968:1� 1976:1 1970:1� 1974:1 1972:1 43 32 16

1986:2� 1997:1 1987:3� 1995:4 1989:3� 1993:4 1991:4 43 33 17
45-54 1964:1� 1978:4 1965:4� 1977:1 1968:3� 1974:1 1971:2 59 45 22

1983:3� 2010:1 1987:1� 2006:4 1992:1� 2001:4 1996:4 106 79 39
55-64 1962:4� 1985:1 1965:3� 1982:2 1969:4� 1978:1 1974:1 89 67 33

1995:2� 1996:3 1995:2� 1996:2 1995:3� 1996:1 1995:4 6 5 2
65-over - - - - - - -
Notes: � denotes estimated transition range that ends after the latest point in the data.
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Table 6. Smooth transition estimates for labor force participation rates

Age group �1 �2 �1 �2 �3 �3
Panel A. Females
16-over 32:692 37:046 0:059 �0:101
16-19 41:788 18:985 �0:051 �18:879
20-24 45:447 35:653 �0:083 0:037
25-34 33:830 42:212 0:014 �0:019
35-44 38:062 49:237 0:103 �0:151
45-54 34:640 11:873 0:271 �0:205 39:469 �0:106
55-64 23:508 �12:402 0:294 �0:097 13:695 �0:055
65-over 9:3053 �8:3556 0:039 3:2793
Panel B. Males
16-over 87:203 �2:0401 �0:063 2:7099
16-19 - - - - - -
20-24 86:019 �6:9757 0:059 �20:383
25-34 - - - - - -
35-44 98:120 �1:4327 �0:010 �2:2826
45-54 96:068 �4:7902 �4:0132
55-64 88:261 �13:436 �0:016 �0:031 �17:939 0:101
65-over - - - - - -

Table 7. Null critical values for nonlinear unit root tests

LNV 0:100 0:05 0:010
Model A �3:81 �4:12 �4:70
Model B �4:38 �4:68 �5:25
Model C �4:68 �4:97 �5:53
HM
Model A �4:90 �5:20 �5:80
Model B �5:44 �5:74 �6:36
Model C �5:93 �6:21 �6:79
Notes: LNV asymptotic critical values are based on a
�nite sample of 250 observations and the simulations in
Vougas (2006) and HM on a �nite sample of 200 obser-
vations and the simulations in Harvey and Mills (2002).
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Κεφάλαιο 2. Μη-γραμμικές τάσεις και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας 238

2. B Γραφήματα Εμπειρικής Εφαρμογής 2.5

Τάσεις ομαλής μετάβασης και οι δείκτες συμμετοχής στην αγορά εργασίας των

Η.Π.Α.
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Fig. 1. Female (age-speci�c) labor force participation rates and �tted smooth transition trends.
Vertical lines located at estimated midpoints. Shaded areas denote 90% estimated transition range.
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Fig. 2. Male (age-speci�c) labor force participation rates and �tted smooth transition trends.
Vertical lines located at estimated midpoints. Shaded areas denote 90% estimated transition range.
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