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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση κυµαίνονται κατά 

µέσο όρο στο 9% του ΑΕΠ, στην Αυστρία έφτασαν στο 10%, ενώ στις ΗΠΑ 

ξεπέρασαν το 15%. Οι κυβερνήσεις και πολλοί ιθύνοντες από τον χώρο της υγείας 

αντιµετωπίζουν την αύξηση αυτή ως µια αδικαιολόγητη, ανεξέλεγκτη και επιζήµια 

απειλή, όχι µόνο για τη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας, αλλά και για την ίδια 

την οικονοµία. Υπάρχει όµως και ο αντίλογος. 

Η αύξηση των δαπανών υγείας, ιδίως την τελευταία δεκαετία στις αναπτυγµένες 

χώρες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γήρανση του πληθυσµού και στη συνακόλουθη 

αύξηση της ζήτησης, στην επικράτηση των χρόνιων νοσηµάτων που απαιτούν 

µακροχρόνιες θεραπείες, στη νέα ιατρική και φαρµακευτική τεχνολογία που είναι πιο 

ακριβή και στις αυξηµένες απαιτήσεις και προσδοκίες των πολιτών για περισσότερη 

και καλύτερη ιατρική φροντίδα. Αρα δεν είναι αδικαιολόγητη, γι΄ αυτό και η αύξηση 

των δαπανών υγείας θα συνεχιστεί όσο συνεχίζουν να επικρατούν οι τάσεις αυτές. 

Πόσο θα αυξηθούν δεν είναι κάτι το δεδοµένο, παρά την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για 

διπλασιασµό τους ως το 2050. 

Πρώτα απ΄ όλα, αν και οι δαπάνες υγείας αυξάνονται µε την ηλικία, αυτό δεν 

σηµαίνει ότι οι πιο γηρασµένοι πληθυσµοί θα είναι και πιο δαπανηροί. Σχετικές 

µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι µεγάλες δαπάνες υγείας σχετίζονται µε το τελευταίο 

έτος ζωής και όχι µε την ηλικία. Σε όσο δε µικρότερη ηλικία επέρχεται ο θάνατος 

τόσο µεγαλύτερες είναι οι δαπάνες αυτές, γιατί καταβάλλονται περισσότερες και πιο 

εντατικές προσπάθειες περίθαλψης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις πως 

οι ηλικιωµένοι στην εποχή µας είναι πιο υγιείς απ΄ ό,τι στο παρελθόν και βιώνουν 

λιγότερη νοσηρότητα εξαιτίας της υιοθέτησης ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής και της 

χρήσης προληπτικών υπηρεσιών. Αρκεί να τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Κάτι 

που δυστυχώς δεν ισχύει προς το παρόν στη χώρα µας. Εξάλλου, ένα άτοµο που 

υπερβαίνει τον µέσο όρο του προσδόκιµου ζωής έχει κατά κανόνα γερή κράση και 

καλή υγεία. 

Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων έχουν αναπτυχθεί δύο ενδιαφέρουσες θεωρίες: Η 

θεωρία της «συµπίεσης της νοσηρότητας», η οποία υποστηρίζει ότι όσο ο πληθυσµός 

θα γίνεται γηραιότερος η έναρξη της νοσηρότητας θα καθυστερεί και θα πλήττει για 

µικρότερο διάστηµα, και η θεωρία της «δυναµικής ισορροπίας», σύµφωνα µε την 

οποία, καθώς αυξάνεται το προσδόκιµο ζωής, τα χρόνια που διατελεί κανείς 

άρρωστος θα παραµένουν σταθερά. 

 

Στις αναπτυγµένες χώρες έχει διαπιστωθεί πως η µείωση της θνησιµότητας στη 

διάρκεια του 20ού αιώνα ευθυνόταν για το 30% της αύξησης του εισοδήµατος. Πιο 

συγκεκριµένα, για τη ∆υτική Ευρώπη έχει εκτιµηθεί ότι το 29%-38% της αύξησης 
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του ΑΕΠ µεταξύ 1970 και 2003 µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του προσδόκιµου 

ζωής. Στο δε Ηνωµένο Βασίλειο το 50% της οικονοµικής ανάπτυξης από το 1780 ως 

το 1980 αποδίδεται στη βελτίωση της υγείας και της διατροφής. Οι δαπάνες λοιπόν 

που αφορούν τη χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας και των άλλων τοµέων που 

επιδρούν στην υγεία (διατροφή, οδική ασφάλεια κ.ά.) επιτυγχάνουν «κοινωνική 

παραγωγικότητα» πολλαπλάσια από αυτήν που σχετίζεται µε άλλου είδους 

επενδύσεις. 

Τα συστήµατα υγείας όµως δεν παράγουν κοινωνική ευµάρεια µόνο βελτιώνοντας 

την υγεία. Επιδρούν στην παραγωγή πλούτου αποτελώντας έναν µεγάλο τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας. Το 9,3% του συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, ηλικίας 15-64 ετών, απασχολείται στον ευρύτερο τοµέα της υγείας-

πρόνοιας. 

Η υγεία έχει επίσης αξία από µόνη της αποτελώντας κεφαλαιώδες ανθρώπινο 

δικαίωµα. Η αξία αυτή µπορεί να εκφραστεί και µε χρηµατικούς όρους, στη βάση των 

επιλογών που κάνουν τα άτοµα στην καθηµερινή τους ζωή σε ζητήµατα που επιδρούν 

στην υγεία τους, όπως η απόφαση για µια επικίνδυνη εργασία. Και παρά τις 

δυσκολίες τέτοιου είδους µετρήσεων, εύκολα διαπιστώνεται ότι τα άτοµα προσδίδουν 

στην υγεία τους τεράστια αξία ανεξάρτητα από πολιτιστικές και οικονοµικές 

διαφορές. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η αύξηση των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ 

δεν πρέπει να µας φοβίζει. ∆εν πρέπει ακόµα να ξεχνάµε πως το ΑΕΠ δεν αποτελεί 

τίποτα περισσότερο από το άθροισµα των συνολικών χρηµατικών συναλλαγών, χωρίς 

να αποτιµά τη χρήση των πόρων και χωρίς να διαφοροποιεί τις δαπάνες που 

αυξάνουν την κοινωνική ευµάρεια, όπως αυτές της υγείας, από αυτές που τη 

µειώνουν. Ούτε αντανακλά το ΑΕΠ τα στοιχεία εκείνα της οικονοµίας που δεν 

µεταφράζονται σε χρηµατικούς όρους, είτε αυτά είναι αρνητικά, π.χ. ρύπανση, είτε 

θετικά, π.χ. ευηµερία. Γι΄ αυτό ιδιαίτερη σηµασία δεν έχει από µόνη της η αύξηση 

των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά σε βάρος ποιων άλλων τοµέων 

οικονοµικής δραστηριότητας θα πραγµατοποιηθεί. Εάν θα προέλθει, δηλαδή, σε 

βάρος της κατανάλωσης και όχι των επενδύσεων και εάν στην περίπτωση αυτή θα 

πληγεί κατά προτεραιότητα η κατανάλωση που µειώνει την κοινωνική ευµάρεια και 

όχι αυτή που την αυξάνει. Με άλλα λόγια, αυτό που τελικά µετράει είναι εάν η 

µετατόπιση αυτή θα αποδώσει µεγαλύτερο κοινωνικό όφελος. 

Με βάση όλα αυτά τα δεδοµένα οφείλουµε να επανεξετάσουµε τα συστήµατα υγείας 

όχι φοβικά ως καταναλωτές περιορισµένων πόρων, αλλά θαρραλέα ως ευκαιρίες για 

επένδυση και για οικονοµική ανάπτυξη και πάνω απ΄ όλα ως δυνατότητες για τη 

βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Ενας πιο υγιής πληθυσµός χρειάζεται λιγότερη 

περίθαλψη και άρα λιγότερες δαπάνες. Αλλωστε η βελτίωση της υγείας του 
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πληθυσµού στη Γαλλία, η οποία σηµειώθηκε µεταξύ 1992 και 2000, είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών υγείας κατά 8,6%.* 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης, που στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες 
αυξάνονταν αισθητά ,για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, έχουν επηρεαστεί από την 
πρόσφατη οικονοµική κρίση.Αποτέλεσµα αυτής,η σηµαντική µειώση κρατικών  
δαπανών που στοχεύει στην οµαλοποίηση  του δηµοσιονοµικού ζητήµατος. Κρίθηκε 
εποµένως αναγκαία η διερεύνηση του φαινοµένου αυτού και η καταγραφή των 
επιπτώσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης που δηµοσίευσαν τα 
απαραίτητα στοιχεία.Πρώτο βήµα είναι η περιγραφή και η µελέτη όλων των 
επιµέρους δεικτών ,οι οποίοι θα µας βοηθήσουν να έχουµε µία σαφή εικόνα 
.Αντικείµενο της εργασίας αυτής εποµένως ,είναι η διαχρονική εξάρτηση  που 
προκύπτει µεταξύ των δαπανών  υγείας (HCE) και  του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος  .∆είκτες οι οποίοι αποτελούν κύρια δοµικά στοιχεία. Χρησιµοποιώντας 
ετήσια στοιχειά για την χρονική περίοδο 1960 –2009 εξετάσαµε το υπόδειγµα το 
οποίο ακολουθούσε της παρακάτω εξίσωση  
HCE= f (GDP) 
 
Τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν πως δεν είναι εφικτή µία ασφαλής πρόβλεψη.Για το 
λόγο αυτό προχωρούµε σε περαιτέρω µελέτη των χρονικών σειρών, η οποία 
περιλαµβάνει ανάλυση στασιµότητας (µε τη βοήθεια των ελέγχων ADF/DF), έλεγχο 
βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας συσχέτισης των µεταβλητών (ECM και έλεγχος 
Johansen),έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και εν τέλει τον έλεγχο Συνολοκλήρωσης. 
 

SUMMARY 

The expenses of sanitary care, that in most developed countries were increased 

perceptibly, for more than three decades, have been influenced by the recent 

economy krisis.As a result of this was,the important reduction of the government’s 

expenses which finally aims to the regularisation of budgetary question. We judged 

that it was necessary to investigate this phenomenon and to recorde the repercussions 

in  all countries of European Union which published essential clues.First step is the 

description and the study of all individual indicators, which will help us to have an 

explicit picture. Object of this work consequently, is the diachronic dependence that 

results between the Health Care Expenditures (HCE) and the GDP.,indicators which 

constitute main structural elements. Using annual elements for the time period 1960 - 
2009 we examined the model with the following equation  

HCE= f (GDP) 

 

The first results ,showed that can not make a safe prediction.For this reason we 

advance in further study of time lines, which it includes analysis of stagnation (with 

the help of controls ADF/DF), control short-lasting and long-lasting cross-correlation 
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of variables (ECM and control Johansen), control of causality at Granger and finally 
takes place the control of cointegration. 

 Keywords: health expenditure,gross domestic product,cointegration,hce,gdp, 
european union,oecd 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

 

1.3.Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι µια από τις πλεόν σηµαντικές σχέσεις τις σύγχρονης οικονοµίας, 

είναι αυτή µεταξύ των εθνικών δαπανών για την υγεία και του εθνικού εισοδήµατος. 

Τριάντα έτη πριν,ο Joseph Newhouse (1977) παρατήρησε βάσει ανάλυσης ενός 

δείγµατος δέκατριών αναπτυγµένων χωρών ότι πάνω από το 90 τοις εκατό της 

παραλλαγής µεταξύ των χωρών στις κατά κεφαλήν δαπάνες ιατρικής φροντίδας θα 

µπορούσαν να εξηγηθούν από τις παραλλαγές στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.Εξετάζοντας 

αυτή την υπόθεση σε ένα πλαίσιο καµπυλών Engel, βγαίνει το συµπέρασµα, ότι η 

υγειονοµική περίθαλψη είναι µια πολυτέλεια Κατόπιν, αυξανόµενη προσοχή έχει 

δοθεί για τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνολικές δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης.Οι Blomqvist και Carter (1997)υπέθεσαν πως «τα έξοδα 

υγειονοµικής περίθαλψης πρέπει να θεωρηθούν ως αγαθό πολυτέλειας όταν 

χρησιµοποιούνται τα συνολικά στοιχεία αυτών» .Τα αποτελέσµατα που εµφάνισαν 

όµως δεν ήταν ξεκάθαρα. Με τον ίδιο τρόπο, ο Clemente και ο Al (2004) 

υποστήριξαν ότι αυτή η εύρεση φαίνεται αντιθέτως,αξιοµνηµόνευτη από οικονοµικής 
άποψης. 

∆ύο πιθανοί λόγοι µπορούν να προωθηθούν για να εξηγήσουν το γιατί η απαίτηση για 

την υγειονοµική περίθαλψη µπορεί εσφαλµένα να έχει µια εισοδηµατική 

ελαστικότητα παραπάνω από την αναµενόµενη.Ο πρώτος είναι η πιθανή µη 

στασιµότητα  των στοιχείων. Όπως εξηγείται από τον Jewel . (2003), κατά εξέταση 

της σχέσης µεταξύ των δαπανών υγείας και του ΑΕΠ  είναι σηµαντικό να καθοριστεί 

εάν αυτές οι δύο µεταβλητές είναι στάσιµες. Οι εµπειρικές δοκιµές που αγνοούν αυτό 

το ζήτηµα µπορούν να οδηγήσουν στις πλαστές οπισθοδροµήσεις και τα χωρίς νόηµα 

αποτελέσµατα. Πρόσφατα, πολλές µελέτες, χρησιµοποίησαν διάφορα κράτη και 

τεχνικές panel data,προσπαθώντας να αναλύσουν το σχέδιο χρονικής σειράς αυτών 

των δύο µεταβλητών. (MC-Coskey και Selden, 1998  Roberts, 1999  Gerdtham και 

Lothgren, 2000 Okunade και Karakus, 2001  Jewell και λοιποί., 2003  Carrion-ι-

Silvestre, 2005  Dreger και Reimers, 2005). Οι περισσότεροι από αυτούς διαπίστωσαν 

ότι οι δαπάνες και το ΑΕΠ είναι µη στάσιµοι (παραδείγµατος χάριν, Hansen 1996  

Blomqvist και Carter, 1997  Roberts (1999)  Gerdtham και Lothgren, 2000). Ο 

δεύτερος λόγος, αφορά την ετεροσκεδαστικότητα. Οι Pesaran και Smith (1995) και 

Hsiao (2003) ήδη έχουν δείξει ότι η άγνοια αυτού του ζητήµατος αναγκάζει να 
δηµιουργηθεί µια καχυποψία. 1 

 

1.Chakroun, Mohamed Health care expenditure and GDP: Aninternational panel smooth transition approach University of Sfax, 
Faculty of Business and Economics May 2009 
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1.2Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος 

Η σχέση µεταξύ των πραγµατικών κατά κεφαλήν δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης (HCE) 
και του AEΠ, έχει αναλυθεί αφειδώς .Έτσι  έχει υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει µόνο ένας 

ισχυρός θετικός συσχετισµός µεταξύ του HCE και του ΑΕΠ των αναπτυγµένων 

οικονοµιών,αλλά και ότι  το GDP εξηγεί ένα υψηλό ποσοστό της παραλλαγής του HCE. Η 
διαθεσιµότητα µιας µεγάλης βάσης δεδοµένων που καθιερώνει τις διεθνείς συγκρίσεις- δηλ. η 

βάση δεδοµένων υγείας του ΟΟΣΑ - έχει ενθαρρύνει την εµφάνιση των περαιτέρω 
αναλύσεων που στοχεύουν στον καθορισµό του εάν αυτή η σχέση κρατά  µακροπρόθεσµα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρµογή των εξελίξεων που εξετάζουν τη µη στασιµότητα της 

χρονικής σειράς είναι πρόσθετου ενδιαφέροντος. 

Αυτές οι µελέτες µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τον τύπο των  στατιστικών 

εργαλείων και των προσεγγίσεων που εφαρµόζουν. Μια πρώτη οµάδα αποτελείται από 
εκείνες τις αναλύσεις που λειτουργούν σε µεµονωµένο επίπεδο -δηλ. νοµός-από-χώρα.. 

Επιπλέον,σε µερικές περιπτώσεις αυτές οι χρονικές σειρές δίνουνε αφορµή για εξέταση της 
σχέσης συνολοκλήρωσης, η οποία δηµιουργεί αµφιβολίες για τις εµπειρικές αναλύσεις που 

έχουν υποστηρίξει την παρουσία µιας µακροπρόθεσµης σχέσης. 

Η δεύτερη οµάδα µελετών έχει εφαρµόσει τις τεχνικές των πάνελ ντάτα,για να αξιολογήσει 

τις πιθανές ιδιότητες του πραγµατικών κατά κεφαλήν HCE και του ΑΕΠ. Η υπόθεση εδώ 
είναι ότι ο συνδυασµός των µεµονωµένων στοιχείων σε µια δοκιµή των πάνελ ντάτα,µπορεί 

να υπονοήσει µια ισχυρότερη ανάλυση. 

Οι Blomqvist και Carter (1997), McCoskey και Selden (1998), Roberts (1998) και Gerdtham 

και L¨othgren (2000) υπολογίζουν βασισµένες στον έλεγχο της µοναδιαίας ρίζας την 

πιθανότητα στασιµότητας της χρονοσειράς. Εντούτοις, η κύρια διαφορά µεταξύ αυτής της 
οµάδας µελετών και αυτής που περιγράφεται ανωτέρω είναι οι δοκιµές συνολοκλήρωσης των 

πάνελ ντάτα,για την ύπαρξη µιας µακροπρόθεσµης  σχέσης µεταξύ HCE και του ΑΕΠ - δείτε 
Gerdtham και L¨othgren (2000). Σε όλη αυτά την ανάλυση η µοναδιαία ρίζα αλλά και ο 

έλεγχος  στασιµότητας παραλείπει την παρουσία δοµικών σπασιµάτων. Έτσι ,λόγω αυτής της 

παράλειψης,µπορεί να οδηγηθούµε σε ένα πλαστο αποτέλεσµα στασιµότητας. Πραγµατικά, 
πρέπει να παρατηρήσουµε ότι υπάρχουν διάφορες µελέτες που έχουν βρεί τα στοιχεία υπέρ 

της στασιµότητας της παραγωγής µόλις εισαχθεί η τάση στην ανάλυση. Λόγω του ισχυρού 
συσχετισµού µεταξύ HCE κατά κεφαλήν και του ΑΕΠ κατά κεφαλήν, δεν πρέπει να 

θεωρείται αδύνατο ότι εάν εισαχθούν τα πιθανή εξωγενή σπασίµατα µπορούν να αλλάξουν τα 

συµπεράσµατα της πιθανολογικής ανάλυσης ιδιοτήτωντου πραγµατικού ΑΕΠ (κατά 
κεφαλήν),η µη-στασιµότητα του HCE (κατά κεφαλήν). Στην πραγµατικότητα, αυτή η 

δυνατότητα πρέπει να εξεταστεί για να αποκτήσει εγκυρότητα ο έλεγχος  ολοκλήρωσης. 

Σπασιµάτων
2 

 

 

 

 

2.Josep Llu´ıs Carrion-i-Silvestre” Health care expenditure and GDP: Are they broken stationary?” Journal of Health Economics 
24 (2005) 839–854, March 2005 
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1.3.Στόχοι και σκοποί της ∆ιπλωµατικής εργασίας 

Σε αυτήν την έρευνα εξετάζουµε εµπερικά την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης µεταξύ 
δαπανών υγείας (HCE) µε την οικονοµική ανάπτυξη (ΑΕΠ).Για την εξέταση της 
ύπαρξης µακροπρόθεσµων σχέσεων των µεταβλητών αυτών προτείνουµε µια 
διαδικασία αυτοσυσχέτισης (VAR) η οποία περιλαµβάνει τις µεταβλητές που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως. Η συνεισφορά αυτής της έρευνας σε σχέση µε τις 
προηγούµενες εµπερικές µελέτες είναι ότι εκτός του ότι ερευνά τις µακροχρόνιες και 
βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών που εξετάζει, ερευνά µε την βοήθεια 
της αιτιότητας Granger τις σχέσεις αιτιότητας και τις κατευθύνσεις των σχέσεων 
αυτών ανάµεσα στις µεταβλητές που εξετάζουµε. 
 

Το πλαίσιο VAR είναι κατάλληλο για την ανάλυση της δυναµικής αλληλεξάρτησης 
µεταξύ των µεταβλητών στον χρόνο. Θεωρητικά αυτή η επίδραση µπορεί να είναι 
θετική ή αρνητική. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο σκοπός 
της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θεωρείται : 
 
Προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ της Οικονοµικής Ανάπτυξης µε τις δαπάνες 
υγείας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σκοπός αυτής της µελέτης είναι να ερευνήσει και να 
προσδιορίσει ότι υπάρχει µια σχέση αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών που µελετάµε 
µε την υπόθεση ότι οι τρέχουσες τιµές των µεταβλήτων είναι συνάρτηση των 
προηγούµενων τιµών τους. 
 
Για τη επίτευξη αυτού του σκοπού, πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι : 
 
• να ελεγχθεί εµπερικά ότι οι τιµές των µεταβλητών ακολουθούν την διαδικασία 

του τυχαίου περιπάτου 
 
• να διερευνηθεί ότι υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις (σχέσεις συνολοκλήρωσης) 
µεταξύ των µεταβλητών που εξετάζουµε 
 

• να προσδιοριστεί ότι υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των τιµών των 
µεταβλητών 
 
•  να ελεγχθεί αν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας µε την χρήση των υποδειγµάτων 

VAR,δηλαδή να προσδιορισθεί η κατεύθυνση που µια µεταβλητή προκαλεί µια 
άλλη σε µια εξίσωση παλινδρόµησης 
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1.4 ∆ιάρθρωση της ∆ιπλωµατικής Εργασίας 

 

 
Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει η παρακάτω διάρθρωση : 
 
• Η εισαγωγή όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του θέµατος 
• Η µεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων και τον έλεγχο των υποθέσεων 
• Οι εκτιµήσεις που έχουν και αυτές σχέση µε τους στόχους 
• Τα συµπεράσµατα για κάθε κεφάλαιο ώστε να δούµε κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι. 
 
 
Ειδικότερα το κάθε κεφάλαιο ασχολείται µε τα εξής : 
 
· Κεφάλαιο 1ο : Εισαγωγή στο θέµα της ∆ιπλωµατικής Εργασίας (Περιλαµβάνει µια 
σύντοµη αιτιολόγηση του θέµατος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και 
προσπαθεί µε σαφή τρόπο να προσδιορίσει το σκοπό αλλά και τους επιµέρους 
στόχους που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του βασικού της αντικειµένου) 
 
· Κεφάλαιο 2ο : Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας (Αναφέρεται αρχικά στις θεωρίες 
που αναπτύχθηκαν για την σχέση της προσφοράς του ρήµατος µε τις επιµέρους 
µεταβλητές.Ακολουθεί µία παρουσίαση σε ορισµένα θεωρητικά αλλά και 
µακροοικονοµικά µοντέλα που προσέγγισαν την εξίσωση της ζήτησης ) 
 
· Κεφάλαιο 3ο : ∆απάνες υγείας και ΑΕΠ  4 χωρών (Γίνεται σύντοµη παρουσίαση για 
4 χώρες,ξεχωριστά για την κάθε µια,παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά και τις 
διακυµάνσεις της σχέσης των δαπανών υγείας µε το ΑΕΠ ) 
 
· Κεφάλαιο 4ο : Περιγραφή και παρουσίαση των µεταβλητών που συµµετέχουν στην 
έρευνα (Σε αυτό το κεφάλαιο απεικονίζεται γραφικά και σχολιάζεται η πορεία των 
µεταβλητών που συµµετέχουν στην έρευνα µας, τα βασικά περιγραφικά τους 
στατιστικά. Επιπλέον εξετάζεται για κάθε µεταβλητή κατά πόσο τα κατάλοιπα 
ακολουθούν την κανονική κατανοµή) 
 
· Κεφάλαιο 5ο : ∆εδοµένα και Εξειδίκευση του υποδείγµατος (Παρουσιάζουµε και 
ερµηνεύουµε το πλαίσιο της έρευνας µας, εξειδικεύουµε το υπόδειγµα µας και 
αναπτύσσουµε όλη την οικονοµετρική και στατιστική µεθοδολογία που θα 
ακολουθήσουµε στα επόµενα κεφάλαια ) 
 
· Κεφάλαιο 6ο : Στασιµότητα των µεταβλητών (Γίνεται ο έλεγχος της µοναδιαίας 
ρίζας των µεταβλητών του υποδείγµατος ) 
 

· Κεφάλαιο 7ο : Συνολοκλήρωση (Με τη βοήθεια της µεθόδου συνολοκλήρωσης των 
Engel – Granger ελέγχουµε την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ των 
µεταβλητών του υποδείγµατος) 
 

· Κεφάλαιο 8ο : Συνολοκλήρωση και µηχανισµός ∆ιόρθωσης Σφάλµατος (Στο 
κεφάλαιο αυτό γίνεται διερεύνηση των βραχυχρόνιων σχέσεων ισορροπίας µεταξύ 
των µεταβλητών µας χρησιµοποιώντας υποδείγµατα διόρθωσης λαθών) 
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· Κεφάλαιο 9ο : Υποδείγµατα ∆ιανυσµατικών Αυτοπαλινδροµήσεων (VAR 
Υποδείγµατα) (Σε αυτό το σηµείο γίνεται έλεγχος για την ύπαρξη βραχυχρόνιων 
σχέσεων ισορροπίας για τα υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων ) 
 
· Κεφάλαιο 10ο : Συνολοκλήρωση και VAR Υποδείγµατα (∆ιερευνάται αν υπάρχουν 
µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος µε την 
εφαρµογή της µεθόδου του Johansen για τα υποδείγµατα των διανυσµατικών 
αυτοπαλινδροµήσεων) 
 

· Κεφάλαιο 11ο : Σχέσεις Αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών (Στο κεφάλαιο αυτό 
προσπαθούµε να προσδιορίσουµε, µε την εφαρµογή της µεθόδου του Granger τα 
κατά πόσο µια µεταβλητή του υποδείγµατος µας αιτιάζει µιαν άλλη ή αιτιάζεται µε 
αυτήν, Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουµε την κατεύθυνση των σχέσεων των 
µεταβλητών µας και ποια προκαλεί την άλλη) 
 

· Κεφάλαιο 12ο : Συµπεράσµατα (Ανακεφαλαιώνουµε τη διπλωµατική εργασία 
παρέχοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα της έρευνά µας και παρουσιάζοντας τα βασικά 
συµπεράσµατα. Ακολουθεί η τεκµηρίωση της υλοποίησης των στόχων της εργασίας 
που προσδιορίσθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Το µερίδιο των τρεχουσών δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης (HCE) στο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξάνεται γρήγορα σε ουσιαστικά όλα τα 

αναπτυγµένα έθνη. Το σχήµα 1 επεξηγεί αυτό για µερικές χώρες για τις οποίες τα 
στοιχεία είναι διαθέσιµα πρίν και από το 1960. 

 

 

 Σύµφωνα µε τη βάση δεδοµένων υγείας του ΟΟΣΑ το 2005, µόνο 2 χώρες (∆ανία 

και Ιρλανδία) καταγράφουν τις παρόµοιες µετοχές όπως και είκοσι έτη πριν. Στις 

ΗΠΑ. αφ' ενός, το µερίδιο έχει ανέλθει από 4.8% το 1960 σε 14.7% το 2003. Η 

Ελβετία ταξινοµείται  δεύτερη σε αυτήν την στατιστική µε ένα µερίδιο 11.3% το 

2003 (επάνω από 4.8% το 1960). Μια ψηφοφορία που πραγµατοποιήθηκε σε αυτήν 

την χώρα στις αρχές του 2006 αποκάλυψε αυξανόµενες «δαπάνες υγειονοµικής 

περίθαλψης» για να είναι πιό ανήσυχο θέµα για τις ελβετικές οικογένειες (βλ. NZZ, 

2006). Λαµβάνοντας υπόψη αυτήν την µεγάλη δηµόσια ανησυχία, κρίνεται 

ανεπιτυχές το γεγονός πως δεν ξέρουµε για τους παράγοντες που οδηγούν τη γρήγορη 

σε άνοδο  το HCE . Πίσω στο 1994, ο HOFFMEYER (1994: 67) έγραψε ότι «υπάρχει 

ακριβώς ένα, πολύ σαφές, πολύ καθιερωµένο στατιστικό γεγονός σχετικά µε τις 

δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης: ο συσχετισµός του µε το ΑΕΠ. Κανένας άλλος 
γερός και σταθερός συσχετισµός δεν έχει βρεθεί ακόµα.»  
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Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνεται από τον  ROBERTS (1999) που χρονολογεί την 

αφετηρία της ανώµαλης έρευνας στους καθοριστικούς παράγοντες HCE πίσω στο 

παρελθόν ,ενώ ο NEWHOUSE (1977) γράφει πως: «Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου [τα προηγούµενα 20 έτη] έχει υπάρξει µικρή πρόοδος πέρα από τη 

διαπίστωση ότι οι παραλλαγές στο κατά κεφαλήν εθνικό εισόδηµα συσχετίζονται 

πολύ µε τις παραλλαγές στις κατά κεφαλήν υγεία δαπάνες» (ROBERTS, 1999: 459). 

Αυτός ο συσχετισµός βρέθηκε να είναι γερός σε ποικίλα έτη,επηρεάζοντας τους 

εκτιµητές και τη χρήση των παραγόντων µετατροπής (όπως οι αποπληθωριστές, οι 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ή οι ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης υγειονοµικής 

περίθαλψης). Άλλες διαισθητικά εύλογα επεξηγηµατικές µεταβλητές δεν βρέθηκαν 

λόγω του γεγονότος ότι,δεν είναι στατιστικά σηµαντικές.Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα 

σε αυτό το πρώτο στάδιο της έρευνας ήταν η ερώτηση εάν η υγειονοµική περίθαλψη 

είναι ένα αγαθό πολυτέλειας (βλ. GETZEN 2000).Στο πιό πρόσφατο στάδιο της 

έρευνας - που άρχισε από τους MURTHY/UKPOLO (1994) και HANSEN/KING 

(1996) –αποδείχθηκε πως οι ιδιότητες της χρονικής σειράς δεν βγάζει σαφή 

συµπεράσµατα είτε µε τον έλεγχο των µοναδιαίων ριζών,είτε µετέπειτα µε τον έλεγχο 
συνολοκλήρωσης . 
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Τα αποτελέσµατα αυτών των δοκιµών είναι αναποτελεσµατικά και όχι πολύ σταθερά 

για την επιλογή της εξεταστικής µεθοδολογίας.Οι HANSEN/KING (1996), για 

παράδειγµα, δεν βρήκαν κανένα συνολοκληρωµένο διάνυσµα µεταξύ HCE και του 

ΑΕΠ για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ εκτός από την Ισλανδία .Τα δύο στάδια της 

µεθόδου engle-Granger εξετάζει την συνολοκλήρωση των καταλοίπων αφού έχει 

γίνει ο έλεγχος των Dickey (ADF).Ο BLOMQVIST (1997) αντέστρεψε το 

αποτέλεσµα χρησιµοποιώντας τη δοκιµή Phillips Perron (PP) για το δεύτερο βήµα. 

Υπάρχει µια σχετική διαµάχη εάν οι µεταβλητές είναι µη στάσιµες κατά πρώτο λόγο. 

Οι MCCOSKEY/SELDEN (1998) απορρίπτουν την άκυρη υπόθεση των µοναδιαίων 

ριζών για  τις HCE και το ΑΕΠ και παρουσιάζουν τις µεταβλητές ως στάσιµες,ενώ ο 

ROBERTS (1999) βρίσκει και τις δύο µεταβλητές να µην είναι. Με βάση τις δοκιµές 

ανα-κράτος καθώς επίσης και βάση του ελέγχου συνολοκλήρωσης,οι  

GERDTHAM/LÖTHGREN (2000) επιβεβαιώνουν ότι και οι δαπάνες υγείας και το 

ΑΕΠ έχουν µια µοναδιαία ρίζα. Οι JEWELL ET (2003) και SILVESTRE (2005), για 

πρώτη φορά σε αυτόν τον όγκο της βιβλιογραφίας, εξετάζουν τη δυνατότητα των 

υστερήσεων στη χρονική σειρά. Χρησιµοποιώντας τα στοιχεία από 20 χώρες του 

ΟΟΣΑ, βρίσκουν ότι οι HCE και το ΑΕΠ  είναι στάσιµες περίπου ένα ή δύο χρονικές 

υστερήσεις.Αναθεωρώντας τη λογοτεχνία, δεν µπορούµε να βοηθήσουµε αλλά 

αναγνωρίζουµε ότι παρά τις έντονες ερευνητικές προσπάθειες, δεν ξέρουµε 

πραγµατικά το βαθµό ολοκλήρωσης των µεταβλητών δαπανών υγείας.. Ο 

HERWARTZ το 2003 υποστήριξε πως αν οι HCE και το ΑΕΠ είναι στάσιµες 

µεταβλητές, κατόπιν ένα πρότυπο διορθώσεωνβραχυχρόνιων λαθών δεν έχει  πλέον 

και πολύ νόηµα, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να υπάρξουν µακροπρόθεσµες σχέσεις 

µεταξύ των στάσιµων µεταβλητών. ∆υστυχώς, δεδοµένου ότι οι διαθέσιµες χρονικές 

σειρές είναι µάλλον σύντοµες, το οποίο χαµηλώνει τη δύναµη των δοκιµών, και ότι ο 

αριθµός ανταγωνιστικών δοκιµών είναι τεράστιος (και αυξανόµενος), κάποια 

αβεβαιότητα είναι πιθανό να παραµείνει όσον αφορά τις ιδιότητες της χρονικής 

σειράς που αναλύεται σε αυτόν τον τοµέα της έρευνας. Φυσικά, η αβεβαιότητα για το 

βαθµό ολοκλήρωσης των δαπανών υγείας και το ΑΕΠ εξασθενίζουν τις προσπάθειες 
να διαµορφωθεί κατάλληλα οποιαδήποτε θεωρητικολογηµένη σύνδεση µεταξύ τους. 

 

Μια νέα δύναµη προσέγγισης είναι ελκυστική όχι µόνο για µεθοδολογικούς, αλλά και 

για θεωρητικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 30 ετών,η έρευνα 

στους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας  όπως οι δαπάνες περίθαλψης, έχουν 

επικεντρωθεί  στην αξιολόγηση της σύνδεσης µεταξύ των εθνικών δαπανών υγείας 

και του ΑΕΠ. Όπως αναφέρεται ήδη,γίνεται προσπάθεια να βρεθούν και άλλες 

επεξηγηµατικές µεταβλητές - ή επεξηγηµατικές µεταβλητές κατάλληλες, δεδοµένου 

ότι ένας συσχετισµός µεταξύ των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης και του ΑΕΠ 

δεν εξηγείται και πολύ από άποψη αιτιότητας.Ακόµη και  προφανείς υποψήφιες 

µεταβλητές όπως τα ποσοστά πληθυσµών επάνω από ορισµένα κατώτατα όρια 

ηλικίας (π.χ., 65 έτη ή 75 έτη)δεν  έχει βρεθεί  να συµβάλλουν στην εξήγηση των 
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δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης - εκτός από µερικές µελέτες, π.χ., 

HITIRIS/POSNETT (1992), DI MATTEO/DI MATTEO (1998), OKUNADE ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΊ. (2004). ZWEIFEL ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ. (1999). Προφανώς, αυτή η µεταβλητή 

είναι συγχρόνως άγνωστη και ως εκ τούτου ανενεργή για τα πρότυπα που σκοπεύουν 

να προβλέψουν την µετέπειτα πορεία.Οι οικονοµολόγοι δεν έχουν αναπτύξει µια 

επίσηµη θεωρία που να εξηγεί ή να προβλέπει τις δαπάνες ιατρικής φροντίδας ανά 

κεφαλής ενός έθνους.Ελλείψει µιας θεωρίας, η εµπειρική εργασία σε αυτόν τον τοµέα 

έχει βασιστεί απαραιτήτως στη διαθεσιµότητα των όποιων στοιχείων.Φυσικά, η 

αξίωση του Wilson θα µπορούσε να συζητηθεί λόγω του ότι ο GROSSMAN (1972) 

είχε εισαγάγει ένα µικροϋπολογιστή κατάλληλο για να εκτιµά την απαίτηση για 

υγεία.Αλλά το πρότυπο του Grossman ενδιαφέρεται για την απαίτηση του ατόµου για 

την υγεία, ενώ ο Wilson θρηνεί για την απουσία µιας θεωρίας που θα εξηγούσε τις 

συνολικές δαπάνες ιατρικής φροντίδας. Σε τελευταία ανάλυση, και οι ROBERTS 

(1999) και GERDTHAM/JÖNSSON (2000) απαιτούν την ενίσχυση της θεωρητικής 

βάσης για τη µακροοικονοµική ανάλυση των δαπανών υγείας. Σύµφωνα µε τον 

ROBERTS (1999: 470), αυτό πρέπει να είναι ο «αρχικός στόχος για τη µελλοντική 

εργασία».Ο Baumol αναπτύσσει ένα απλό νεοκλασσικό πρότυπο αύξησης που 

επιτρέπει τις ρητές προβλέψεις της µελλοντικής πορείας των δαπανών υγείας. Αυτές 

οι προβλέψεις µπορούν να εξεταστούν εµπειρικά. Καθόσον βλέπουµε, το πρότυπο 

Baumol ,διαπιστώνουµε πως ο Baumol διαιρεί την οικονοµία σε δύο µέρη: ένα 

«προοδευτικό» και ένας «µη-προοδευτικό» . Κάνει έπειτα διάφορες υποθέσεις, µόνο 

µια από τις οποίες αυτός υποστηρίζει ότι είναι πραγµατικά ουσιαστική. Αυτή η 

ουσιαστική υπόθεση δηλώνει ότι η κανονική αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας µπορεί να εµφανιστεί µόνο στον προοδευτικό» τοµέα .Για τον Baumol, η 

κανονική αύξηση παραγωγικότητας είναι το αποτέλεσµα της τεχνολογικής 

καινοτοµίας που φανερώνεται στα νέα κύρια αγαθά. Τα κύρια αγαθά είναι επίσης η 

πηγή οικονοµιών κλίµακας, που είναι µια άλλη πηγή αύξησης παραγωγικότητας. Η 

κανονική αύξηση παραγωγικότητας καθορίζεται έτσι για να εξαρτηθεί από ορισµένες 

ψυχοτεχνολογικές απαιτήσεις που υπάρχουν.Στις βιοµηχανίες υπηρεσιών, το φυσικό 
κεφάλαιο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια µεγάλη κλίµακα. 
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 Ο Baumol αναφέρει επανειληµµένα την εκπαίδευση και  την υγειονοµική περίθαλψη 

ως τις σηµαντικότερες περιπτώσεις επένδυσης για τις βιοµηχανίες. Τέτοιες 

βιοµηχανίες τις στέλνει στον µη προοδευτικό τοµέα.Ο όγκος των δηµοτικών δαπανών 

µας,γράφει,πως αφιερώνεται στην εκπαίδευση που προσφέρει πολύ περιορισµένο 

πεδίο για τις συσσωρευτικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα. Το ίδιο πράγµα ισχύει 

τγια την περίπτωση της αστυνοµίας, των νοσοκοµείων, των κοινωνικών υπηρεσιών, 

και µια ποικιλία  υπηρεσιών επιθεώρησης. Παρά τη χρήση του υπολογιστή στην 

ιατρική…, δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο της προσωπικής προσοχής ενός 

παθολόγου…» (BAUMOL, 1967: 423). Ο Baumol δεν υποστηρίζει ότι οι αυξήσεις 

στην παραγωγικότητα της εργασίας είναι αδύνατες στο µη-προοδευτικό τοµέα, µόνο 

ότι αυτός ο τοµέας περιλαµβάνει «τις δραστηριότητες που, από την ίδια τους την 

φύση , επιτρέπουν µόνο τις σποραδικές αυξήσεις στην παραγωγικότητα (BAUMOL, 

1967: 416). Για την απλότητα, αφαιρεί τέτοιες σποραδικές αυξήσεις 

παραγωγικότητας κατά τη διάρκεια του επιχειρήµατός του. Η τελική υπόθεσή του 

είναι ότι οι ονοµαστικές αµοιβές (και στους δύο τοµείς) ανέρχονται όπως ακριβώς και 

στην παραγωγικότητα της εργασίας στον προοδευτικό τοµέα . Αυτό υπονοεί ότι το 

επίπεδο τιµών στον προοδευτικό τοµέα µένει σταθερό, ενώ αυξάνεται στο µη-

προοδευτικό τοµέα προκειµένου να κρατηθεί το επίπεδο πραγµατικών αµοιβών 

σύµφωνα µε το επίπεδο παραγωγικότητας. Οι εργαζόµενοι, αδιάφοροι σε ποιο τοµέα 

λειτουργούν, αγοράζουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες και από τους δύο τοµείς έτσι 
ώστε οι αντίστοιχες πραγµατικές αµοιβές τους να συγκλίνουν3. 

 

3.Jochen Hartwig “What Drives Health Care Expenditure? Baumol’s Model of ‘Unbalanced Growth’ Revisited” No. 133, March 
2006 
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2.2 Αναγκαιότητα θεώρησης των ιδιωτικών δαπανών στις συνολικές δαπάνες 

υγείας 

 

Οι συνολικές δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης (HCE) αντιπροσωπεύουν περίπου το 

7.8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για τις χώρες του ΟΟΣΑ. Όταν 

µερικά κορυφαία µέλη εξέτασαν αυτό το ποσοστό διαπίστωσαν πως ανέρχεται, 

παραδείγµατος χάριν, σε 9.3% στην περίπτωση της Γαλλίας και 12.9% στις ΗΠΑ. 

Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη τη σαφή σηµασία του τοµέα της υγείας στο 

ΑΕΠ,ο αυξανόµενος όγκος της έρευνας στην εξέλιξή του και οι καθοριστικοί 

παράγοντες που έχουµε αποσαφηνίσει την τελευταία δεκαετία είναι αρκετά 
σηµαντικό βήµα στην κατανόηση της µετέπειτα πορείας. 

Επιπλέον, υπάρχουν πρόσθετα επιχειρήµατα υπέρ της ανάλυσης της εξέλιξης HCE 

από µια συνολική ή µακροοικονοµική προοπτική. Τρια όµως είναι τα θέµατα πρώτης 
γραµµής:  

 

1. η πρόσφατη δηµιουργία των νέων υπερ-οικονοµιών, όπως η ΕΕ 
2. η αύξηση του ιδιωτικού τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης που µερικές 

χώρες του ΟΟΣΑ έχουν δοκιµάσει και  
3. η συζήτηση σχετικά µε το χαρακτηρισµό της υγείας ως είδος πολυτέλειας ή 

ως πρώτο αγαθό ανάγκης. 
 

Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να αναλύσουµε είναι η σταθερότητα της λειτουργίας 

των  HCE δεδοµένης της διαδικασίας ολοκλήρωσης της ΕΕ. Οι Hitiris και Nixon 

(2001) βρήκαν µια πρόσθετη κατάσταση σχετική µε τη σύγκλιση της υγείας στις 

χώρες της ΕΕ, όπου η «γενική κίνηση προς την πιό στενή οικονοµική ολοκλήρωση, 

όχι µόνο οδηγεί στη σύγκλιση του εισοδήµατος, αλλά επεκτείνεται επίσης και σε 

άλλους τοµείς και στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης συγκεκριµένα. ∆ηλαδή η 

οικονοµική ολοκλήρωση και η σύγκλιση των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης έχει 

τροχεία σύγκλισης µε το ΑΕΠ. Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι η σύγκλιση της ΕΕ 

είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που έχει  επιρροές στον τοµέα της υγείας, αλλά 

δεν υπάρχει καµία σαφής ένδειξη υπέρ της ύπαρξης µιας ενιαίας λειτουργίας υγείας 
για όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. 

Η κατάσταση είναι πιό σύνθετη εάν εξετάσουµε την ύπαρξη των διαφορετικών 

συστηµάτων για την υγεία, ή εάν επεκτείνουµε αυτήν την ανάλυση στις άλλες χώρες 
του ΟΟΣΑ. 
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 Όσον αφορά στη δεύτερη ερώτηση, πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι περισσότερες από 

τις µελέτες που αναλύουν τις δαπάνες υγείας έχουν εστιάσει αποκλειστικά στις 

συνολικές δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης, χωρίς περαιτέρω εξέταση των 

συστατικών της. Αυτή η προσέγγιση δεν µπορεί να καλύψει την ύπαρξη ενός 

διαφορετικού σχεδίου συµπεριφοράς ανά κυβέρνηση και τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας 

Για να γίνει µία συστηµατική και ρεαλιστική προσέγγιση,πρωτεύει η οικονοµετρική 

ανάλυση των δεδοµένων.Έτσι, πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι µεταβλητές που 

υιοθετούνται συνήθως δεν είναι στάσιµες. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές OLS δεν 

ισχύουν πλέον και, κατά συνέπεια, η προσέγγιση της συνολοκλήρωσης πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί.Αφετέρου, δεν υπάρχει κανένα οµόφωνο συµπέρασµα υπέρ της 

παρουσίας µιας σχέσης συνολοκλήρωσης µεταξύ HCE και του ΑΕ.Έτσι τα 

αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται από τους διαφορετικούς συντάκτες είναι κάπως 

αντιφατικά. Η συµβολή των Gerdtham και Löthgren (2000)  ήταν µεγάλη και 

κατάφερε  να ρίξει κάποιο φως σε αυτόν τον γρίφο. Εντούτοις, τα αποτελέσµατά 

τους, βασισµένα στη χρήση των δοκιµών µοναδιαίας ρίζας, δεν είναι ξεκάθαρα, όπως 
απεικονίζεται και στη δουλειά των Taylor και Sarno (1998) ή Banerjee (2000). 

Επιπλέον, πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα πάνελ ντάτα που χρησιµοποίησαν, 

περιλαµβάνουν σιωπηρά την υπόθεση της. Επιπλέον, αυτοί οι παράγοντες µπορούν 

να αλλάξουν µε έναν µη-ταυτόχρονο τρόπο στις διαφορετικές χώρες, και συνεπώς η 

ετερογένεια στις λειτουργίες δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης θα µπορούσε να 

είναι ευρύτερη. Εποµένως, η υπόθεση οµοιογένειας είναι µια αρκετά περιοριστική 

και, επιπλέον, µη ρεαλιστική υπόθεση για τα οικονοµικά στοιχεία του τοµέα της  

υγείας. Κατά συνέπεια, θεωρούµε ότι αυτές οι µέθοδοι δεν είναι ικανές να 

προσφέρουν µια κατάλληλη απόδοση σε αυτήν την περιοχή και ότι είναι απαραίτητο 

να υιοθετήσει µια διαφορετική προσέγγιση 

 

Με αυτή την προοπτική, µια µεθοδολογική προσέγγιση που δεν έχει εξεταστεί ακόµα 

και που, θα µπορούσε να µας βοηθήσει για να καταλάβουµε την εξέλιξη των δαπανών 

υγείας είναι πιθανόη µη στασιµότητα της σχέσης των δαπανών της υγειονοµικής 

περίθαλψης µε το ΑΕΠ. Πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι περισσότερες από τις 

εµπειρικές αναλύσεις χρησιµοποιούν µια περίοδο δειγµάτων που τρέχει από τη 

δεκαετία του '60 µέχρι τη δεκαετία του '90. Είναι προφανές ότι, κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου δειγµάτων, οι οικονοµίες του ΟΟΣΑ έχουν δοκιµασθεί από 

µερικές δοµικές αλλαγές.Κατά συνέπεια, η υπόθεση της σταθερότητας στη σχέση 

φαίνεται πάρα πολύ περιοριστική. Εάν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε εκείνες τις µεθόδους που επιτρέπουν σε µας για να εξετάσουµε 

και να υπολογίσουµε τη σχέση της συνολοκλήρωσης παρουσία των δοµικών 

σπασιµάτων  διαφορετικά, τα αποτελέσµατα της µακροπρόθεσµης σχέσης µπορούν 

να χαρακτηρισθούν ανακριβή. 
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Εάν µπορούµε να παρέχουµε τα στοιχεία υπέρ της ύπαρξης µιας µακροπρόθεσµης 

σχέσης µεταξύ των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης και του ΑΕΠ, θα µπορούσαµε  

να εστιάσουµε σε ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα στην οικονοµική θεώρηση της υγείας, 

δηλαδή, εάν η υγεία είναι µια πολυτέλεια ή ένα αγαθό ανάγκης. Άλλη µια φορά, δεν 

υπάρχει κανένα οµόφωνο συµπέρασµα στη λογοτεχνία όσον αφορά αυτήν την 

ερώτηση. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό το αποτέλεσµα είναι η παρουσία ενός 

προβλήµατος συνάθροισης, υπό την έννοια ότι οι περισσότερεςαπό τις µελέτες σε 

αυτήν την περιοχή έχουν εστιάσει αποκλειστικά στην ανάλυση στις  HCE. Σε 

αντίθεση,θα ήταν σωστό να πραγµατοποιήσουµε την ανάλυση και για τις δαπάνες 

κυβερνητικής υγειονοµικής περίθαλψης (GHCE) και για τις ιδιωτικές δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης (PHCE), προκειµένου να καθοριστεί εάν υπάρχουν 

διαφορές στην ελαστικότητα σύµφωνα µε την κυβέρνηση ή τον ιδιωτικό χαρακτήρα 
των δαπανών.4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Jesús Clemente ,Carmen Marcuello,Antonio Montañés Fernando Pueyo “On the international stability of health 

careexpenditure functions: are government andprivate functions similar?” a Departamento de Análisis Económico, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales,University of Zaragoza, Gran V´ıa 2, 50005 Zaragoza, Spainb Department of Business 

Administration, University of Zaragoza, 28 August 200 
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2.3 Η αµφίδροµη σχέση της εξέλιξης και της προόδου της ιατρικής επιστήµης µε 

τις δαπάνες υγείας 

Έχει συζητηθεί ευρέως, εάν οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης είναι ένα αγαθό 

πολυτέλειας. Ένα µεγάλο µέρος της πρόωρης έρευνας για αυτό το θέµα έχει 

ανιχνεύσει µια εισοδηµατική ελαστικότητα µεγαλύτερη από το κανονικό, που 

υπονοεί ότι το µερίδιο των δαπανών υγείας στο ΑΕΠ θα αυξηθεί µε το κατά κεφαλήν 

εισόδηµα, Άλλοι συντάκτες, όπως οι Hitiris και Posnett (1992) εξέθεσαν ένα 

εισοδηµατικό ελαστικό υπόδειγµα. Εντούτοις, αυτές οι µελέτες πάσχουν από το 

γεγονός που δεν έλεγξαν για τη µη στασιµότητα των µεταβλητών. Εάν η στάσιµη 

υπόθεση παραβιάζεται, τα στατιστικά στοιχεία βασισµένα στις οπισθοδροµήσεις OLS 

αποδεικνύονται πλαστά. Μετά να ανιχνεύσουν τις µονάδιαίες ρίζες  στις δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης και στο ΑΕΠ,ενώ οι Hansen (1996) και Blomqvist και 

Carter (1997) δεν ήταν ικανοί να βρούν τη συνολοκλήρωση γενικά, αφού µια 
µακροχρόνια σχέση τρεξίµατος φάνηκε να υπάρχει µόνο για µερικές χώρες. 

Οι McCoskey και Selden (1998) απέρριψαν τη µηδενική υπόθεση για τη στασιµότητα 

που παρουσιάζουν οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης και το ΑΕΠ, που ουσιαστικά 

υπονοεί ότι το προηγούµενο αποτέλεσµα OLS θα µπορούσε να ενισχυθεί. Αλλά, δεν 

αποτέλεσαν µια χρονική τάση στις δοκιµές τους, που είναι βασισµένες στη IPS 

προσέγγιση. Επιτρέποντας τις γραµµικές τάσεις,οι Gerdtham και Löthgren (2000, 

2002) δεν απέρριψαν τη µηδενική υπόθεση των µοναδιαίων ριζών για τις δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης και του ΑΕΠ σε µια ένα δείγµα από χώρες του ΟΟΣΑ. 

Παρουσίασαν επίσης τα στοιχεία υπέρ της συνολοκλήρωσης. Χρησιµοποιώντας το 
engle-Granger βρήκαν µια εισοδηµατική ελαστικότητα µεγαλύτερη από το κανονικό. 

Η Che και ο Le Pen (2002) ανίχνευσαν τη  συνολοκλήρωση σε ένα δείγµα του ΟΟΣΑ 

κατά τη διάρκεια της περιόδου του 1972-1995, αλλά το διάνυσµα  συνολοκλήρωσης 

διαφέρει ουσιαστικά µε την οικονοµετρική τεχνική που υιοθετείται. Στην 

πραγµατικότητα, το διάνυσµα συνολοκλήρωσης µπορεί να προκαταλάβει τα 

αποτελέσµατα των µοναδιαίων ριζών.Λόγω της  µεγάλης διαθεσιµότητας στοιχείων, 

χρησιµοποιούνται η υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής, η θνησιµότητα νηπίων και το 
ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας 65 στο γενικό πληθυσµό. 

Οι εµπειρικές µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι περιεκτικότερες. Οι πρόσφατες 

πρόοδοι στον τοµέα της συνολοκλήρωσης λαµβάνονται υπόψη, 

συµπεριλαµβανοµένων και των αποδοτικών τεχνικών εκτίµησης και των κοινών µη 

στάσιµων µεταβλητών.Το κύριο ζητούµενο είναι η εύρεση µιας σχέσης  

συνολοκλήρωσης µεταξύ των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης,του ΑΕΠ, στα  

πραγµατικά κατά κεφαλήν επίπεδα. Αφετέρου, η εισοδηµατική ελαστικότητα δεν 

είναι διαφορετική από το κανονικό στα πρότυπα του εφικτού, που υπονοούν ότι οι 

δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης δεν είναι µια πολυτέλεια. Αυτά τα συµπεράσµατα 

είναι σηµαντικά για τις εναλλακτικές τεχνικές εκτίµησης του διανύσµατος  

συνολοκλήρωσης.Η  συνολοκλήρωση εµφανίζεται να διατηρείται επίσης µεταξύ των 
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µη στάσιµων κοινών παραγόντων των µεταβλητών,δηλ οι µακροπρόθεσµες 
εξαρτήσεις  δεν αλλάζουν τα κύρια αποτελέσµατα. 

 

 

Η κατηγοριοποίηση  των προδιαγραφών δαπανών υγείας στις δαπάνες υγειονοµικής 

περίθαλψης είναι κατά ένα µεγάλο µέρος εξειδικευµένη (Roberts 1999). Η 

τυποποιηµένη ανάλυση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γραµµές ενός πλαισίου  

ζήτησης. Κατά συνέπεια, οι οικιακοί πόροι και οι σχετικές τιµές είναι οι 

κατευθυντήριες δυνάµεις. Το υψηλότερο εισόδηµα ασκεί θετική επίδραση µετά από 

την απαίτηση για καλύτερες δυνατότητες παροχής υγείας. Εάν η υγειονοµική 

περίθαλψη δεν είναι ένα αγαθό Giffen, οι τιµές υγείας εισάγονται µε ένα αρνητικό 

πρόσηµο. Εντούτοις, ένα κύριο χαρακτηριστικό των βιοµηχανικών οικονοµιών είναι 

το αυξανόµενο µερίδιο των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης στο ΑΕΠ. Εάν η 

στασιµότητα της σχετικής τιµής υπονοείται, η αύξηση δεν µπορεί να εξηγηθεί σε 

αυτά τα µοντέλα.Οι τιµές υγείας έχουν αυξηθεί περισσότερο από τις τιµές του ΑΕΠ. 

Η σχετική τιµή υγείας έχει αυξηθεί µε την πάροδο του χρόνου, υπονοώντας ότι ένα 

αυξανόµενο µερίδιο των δαπανών υγείας είναι ακόµα πιό δύσκολο να εξηγηθεί.Για 

αυτόν τον λόγο, οι µεταβλητές ανεφοδιασµού επίσης πρέπει να εξεταστούν. 

Παραδείγµατος χάριν, η δύναµη της ιατρικής προόδου είναι πίσω από την εξέλιξη. 

Για να ελέγξει τα αποτελέσµατά του,ο Sauerland (2002) έχει περιλάβει µια γραµµική 

χρονική τάση στην εξίσωσή του. ∆εδοµένου ότι τα στοιχεία όσον αφορά τις ιατρικές 

τεχνολογίες είναι ελλιπή, διάφορα πληρεξούσια υιοθετούνται. 

Έτσι, η υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής, η θνησιµότητα νηπίων και το µερίδιο των 

ηλικιωµένων στον πληθυσµό είναι απλά υποθέσεις για να επηρεασούν την ιατρική 

πρόοδο (δείτε Mühlbacher και λοιποί.2004). Η υπολογιζόµενη διάρκεια ζωής και το 

µερίδιο των ηλικιωµένων, που είναι επίσης ένα µέτρο της δηµογραφικής αλλαγής 

µιας κοινωνίας, θα αυξηθούν σε απάντηση µε τις ιατρικές προόδους, ενώ η 

θνησιµότητα των νηπίων πρόκειται να πέσει. Στην ανάλυση που παρουσιάζεται 

κατωτέρω, οι πραγµατικές δαπάνες κατά κεφαλήν Χ υγείας διαµορφώνονται 

ρυθµισµένες σύµφωνα µε το πραγµατικό εισόδηµα κατά κεφαλήν Υ και ένα 
διακεκριµένο µέτρο της ιατρικής προόδου Τ, 

 

 

(1) Ht =α 0 +α1Yt +α 2Tt 
 

 

 όπου το τ δείχνει το χρόνο Λόγω των εναλλακτικών µέτρων της ιατρικής προόδου, 

τρία διαφορετικά πρότυπα λαµβάνονται υπόψιν, και η ευρωστία των αποτελεσµάτων 
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µπορεί να προκύψει ικανοποιητική.Έτσι,ο εισοδηµατικός συντελεστής είναι 

µεγαλύτερος από το κανονικό, εάν οι δαπάνες υγείας είναι ένα αγαθό πολυτέλειας.Σε 

διαφορετική περίπτωση ,εάν είναι ίσος ή και µικρότερος θα θεωρούνται αυτονόητες 
υπηρεσίες

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Christian Dreger Hans-Eggert Reimers “Health Care Expenditures in OECD Countries: A Panel Unit Root and Cointegration 

Analysis” January 2005 
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2.4 Η σύγκλιση των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης ανά κεφαλή στον ΟΟΣΑ 

∆ανεισµένος την έννοια της οικονοµικής σύγκλισης από τη νεοκλασσική θεωρία 

αύξησης, µια οµάδα οικονοµολόγων υγείας έχει εξετάσει πρόσφατα τη σύγκλιση των 

δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ή µεταξύ των 

χωρών µελών της ΕΕ (Hitiris, 1997  Nixon, 1999  Hitiris και Nixon, 2001 

Hofmarcher και λοιποί., 2004  Okunade και λοιποί., 2004, Narayan 2007 και WANG 

2008).Το επιχείρηµα είναι ότι ,δεδοµένου ότι το εισόδηµα τείνει να συγκλίνει µεταξύ 

των χωρών, οι εξαρτώµενες δαπάνες υγείας πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τις 

αντίστοιχες πορείες. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που οδηγούν τη σύγκλιση στις 

δαπάνες υγείας ,περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση στις αγορές υγειονοµικής 

περίθαλψης και τις κοινές πολιτικές για να προωθήσουν την υγεία και τις συνθήκες 

διαβίωσης και εργασίας. Οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης, που στις 

περισσότερες αναπτυγµένες χώρες αυξάνονταν αισθητά για περισσότερο από τρεις 

δεκαετίες, έχουν µια σταθεροποιητική τάση τελευταία λόγω και του δηµοσιονοµικού 

ελέγχου. Η παροχή υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης αποτελεί τώρα µιας από τις 

µεγαλύτερες βιοµηχανίες στις χώρες του ΟΟΣΑ(Άντερσον και λοιποί., 2000). Ένα 

κεντρικό ζήτηµα ,είναι η αξιολόγηση της ταχύτητας της σύγκλισης µεταξύ των 

περιφερειακών µονάδων και, εποµένως, οποιεσδήποτε πρόσθετες  στρατηγικές για τη 

ενίσχυση των   HCE αποτελούν µια σχετική προσπάθεια Πρόσφατες µεθοδολογικές 

πρόοδοι στο διεθνές ερευνητικό περιοδικό της χρηµατοδότησης και των οικονοµικών 
– επιτρέπουν τα φαινόµενα στήριξης ακόµη και για τις σύντοµες χρονικές περιόδους. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα είναι οι επιπτώσεις της παρουσίας των 

µοναδιαίων ριζών για  τη µακροοικονοµικές θεωρία και την πολιτική. Το επιχείρηµα 

που χρησιµοποιείται από τους Nelson και Plosser (1982) είναι ότι οι περισσότερες 

από τις διακυµάνσεις στην παραγωγή πρέπει να αποδοθούν στις αλλαγές της τάσης, η 

οποία θα ήταν πιθανώς απρόσβλητη από τους νοµισµατικούς παράγοντες. Με άλλα 

λόγια, η ύπαρξη των µοναδιαίων ριζών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το δείγµα  

υποτίθεται ότι ήταν στάσιµο 

Σε µια διαφορετική µέθοδο,ο Narayan (2007) εξέτασε εάν οι κατά κεφαλήν δαπάνες 

υγείας των χωρών του ΟΟΣΑ συγκλίνουν ή όχι στις κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας 

των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1960-2000. Και διαπίστωσε ότι ενώ οι 

µεταβλητές και οι δοκιµές των πάνελ ντάτα δεν ενσωµατώνουν τα δοµικά σπασίµατα 

βρίσκει τα ισχυρά στοιχεία της σύγκλισης των κατά κεφαλήν δαπανών υγείας του 

UK, του Καναδά,της Ιαπωνίας, της Ελβετίας, και της Ισπανίας µε αυτό των ΗΠΑ. Η 

σηµαντικότερη εύρεση είναι τα µέτρια στοιχεία της σύγκλισης στις συνολικές 

δαπάνες υγείας και η διαφορετική απόδοση των τµηµάτων δαπανών σχετικά µε τη 
σύγκλιση.6 

 

6.Alper Aslan “Convergence of Per Capita Health Care Expenditures inOECD Countries” Erciyes University, Faculty of 

Economics and Administrative SciencesDepartment of Economics, Kayseri, Turkey 
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2.5 Κρατική σπατάλη στο σύστηµα Υγείας ανά χώρα τις τελευταίες 4 δεκαετίες   

Εξετάζοντας τις  αναλογίες της σχέσης Υγεία-ΑΕΠ για τις εικοσιτέσσερις χώρες του ΟΟΣΑ 
για το 1960-1987 διαπιστώθηκαν ορισµένες θετικές αλλά και αρνητικές διακυµάνσεις σε 

µεµονωµένες χώρες  όπως  για τη Φινλανδία, την Αυστρία, την Ισλανδία, το Λουξεµβούργο, 
και τη Νορβηγία όπου παρατηρείται µία σηµαντική αναθεώρηση.Αντίθετα για την περίοδο 

1985 1986 για τις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς αλλά µε αυξητική τάση. 

 

 

 

Το 1987, οι δαπάνες υγείας σχετικά µε το ΑΕΠ κυµάνθηκαν από το 3.5 τοις εκατό στην 

Τουρκία ως 11.2 τοις εκατό στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε µέσους  όρος του ΟΟΣΑ στο 7.3 

τοις εκατό. Οι ΗΠΑ,σηµείωσαν µια αύξηση της τάξης του 0.3 από το 1986, έναντι καµίας 
αύξησης κατά µέσον όρο για τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Οι άλλες σηµαντικές βιοµηχανικές 

χώρες, µε εξαίρεση την Ιταλίας, συνέχισαν να εκθέτουν τη σχετική σταθερότητα τους στις 

αναλογίες Υγείας--ΑΕΠ: Ο Καναδάς και η Γαλλία και οι δύο παρήκµασαν κατα 0.1 ,στη 
∆υτική Γερµανία αυξήθηκε κατά 0.1 έως 8.2 τοις εκατό,στην Ιταλία  αυξήθηκε κατά 0.3 έως 
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6.9 τοις εκατό,στην  Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 0.1 έως 6.8 τοις εκατό, και το Ηνωµένο 

Βασίλειο ήταν σταθερό σε 6.1 τοις εκατό. 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για τις δαπάνες δηµόσιας υγείας ως ποσοστό του συνόλου 

δαπανών υγείας. Το δηµόσιο µερίδιο του 1987 κυµάνθηκε από 41 τοις εκατό στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και την Τουρκία ως πάνω από 90 τοις εκατό στο Λουξεµβούργο,τη Νορβηγία, και 

τη Σουηδία, µε το µέσο όρο του ΟΟΣΑ να κυµαίνεται στο 77 τοις εκατό. 

Τα κατά κεφαλήν έξοδα  για δαπάνες  υγείας περιέχουν έξοδα του 1987 για τις ΗΠΑ. 

Προβλέφθηκαν οι ισοτιµίες του δολαρίου και η αγοραστική δύναµη του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Τα 
έξοδα των ΗΠΑ υπερβαίνουν τα έξοδα άλλων ξένων χωρών και χαρακτηριστικά κυµαίνονται  

$148 στην Τουρκία ενώ  $2.051 στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε έναν µέσο όρο του ΟΟΣΑ  να 
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κυµαίνεται  στα $934 και έναν µέσο όρο $1.178 για τις επτά σηµαντικές βιοµηχανικές χώρες. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει ,είναι πως οι ΗΠΑ ξοδεύουν πολύ περισσότερο από τις άλλες 
χώρες στον τοµέα της υγείας µε αυτονόητο ερώτηµα και του τί στην τελική κερδίζει από 

αυτήν της την επιλογή.Τούτο είναι άξιο σχολιασµού,αλλά και πολιτικοοικονοµικής 
ανάλυσης. 

Ένας παράγοντας που αποδεικνύει  τις διαφορές στα έξοδα υγείας ανά χώρα είναι και οι 
διαφορές στην οικονοµική ευηµερία του κάθε τόπου. Οι πλουσιότερες χώρες τείνουν να 

ξοδεψουν σχετικά περισσότερο από φτωχότερες. Στον επόµενο πίνακα, παρουσιάζουµε τη 

σχέση µεταξύ των κατά κεφαλήν εξόδων υγείας και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις 
εικοσιτέσσερις χώρες του ΟΟΣΑ για το 1987 και τη γραµµή τάσης. Η γνωστή άµεση σχέση 

µεταξύ των κατά κεφαλήν εξόδων υγείας και ανά κεφαλή ΑΕΠ άλλη µια φορά παρατηρείται. 
Κάθε διαφορά 10 τοις εκατό µέσα ανάκεφαλή ΑΕΠ συνδέεται µε διαφορά 14 τοις εκατό στην 

κατά κεφαλήν υγεία.Οι Ηνωµένες Πολιτείες, εντούτοις, βρίσκονται αρκετά παραπάνω από τη 

γραµµή τάσης, δείχνοντας ότι τα κατά κεφαλήν έξοδα είναι  $400 υψηλότερα από τη µέση 
τάση που βρίσκονται οι χώρες του ΟΟΣΑ. 

∆υστυχώς, δεν είναι δυνατό να αποδοθούν οι διαφορές στα έξοδα υγείας µε την 

αποδοτικότητα, αν και διάφοροι ερευνητές έχουν αρχίσει τις λεπτοµερείς µελέτες 

µικροϋπολογιστών που απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό. Παρά την παρούσα ανικανότητα να 
αξιολογηθούν η απόδοση και τα συστήµατα υγείας, υπάρχει ακόµα µεγάλο ενδιαφέρον για 

την κατανόηση εάν η συγκριτική αύξηση δαπανών στις χώρες απεικονίζει και την αύξηση 

των πραγµατικών οφελών ή του απλά υπερβολικού πληθωρισµού υγειονοµικής περίθαλψης 
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Οι αυξήσεις στις ονοµαστικές αλλά και στις  πραγµατικές κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας και 

ο υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης (ο ρυθµός ανάπτυξης στις τιµές υγείας 
σχετικά µε το γενικό πληθωρισµό όπως µετριέται από τον αποπληθωριστή ΑΕΠ) για τις επτά 

σηµαντικές χώρες του ΟΟΣΑ για την  περίοδο του 1960-1987, καθώς επίσης και υποπερίοδοι 
του 1960- 1970, του 1970-1980, και του 1980-1987. Όπως συζητείται κατωτέρω, 

ανεξαρτήτως του  πόσο καλά οι τιµές υγειονοµικής περίθαλψης στατιστικά µας περιγράφουν 

την πραγµατική αύξηση των  δαπανών ανά κεφαλήν ,είναι στην καλύτερη περίπτωση ένα 
έµµεσο µέτρο των πραγµατικών αλλαγών όγκου και έντασης. Εντούτοις, τέτοια στοιχεία 

παρέχουν µια χρήσιµη προσέγγιση της πραγµατικής αύξησης δαπανών και τις πληροφορίες 
για το βαθµό στον οποίο οι γενικές αυξήσεις στα ονοµαστικά έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης 

οδηγούνται από τον υπερβολικό πληθωρισµό υγειονοµικής περίθαλψης.  

 

Ο πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης παραπάνω από το γενικό πληθωρισµό  µπορεί να 
αποδοθεί στα δοµικά κίνητρα έµφυτα στο σύστηµα  χρηµατοδότησης και παροχής 

περίθαλψης υγείας.Μεταξύ 1960 και 1987, οι ονοµαστικές κατά κεφαλήν δαπάνες στις επτά 
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χώρες αυξήθηκαν σε ένα σύνθετο ετήσιο ποσοστό 12.4 τοις εκατό. Ονοµαστικές δαπάνες που 

αυξάνονται  πάρα πολύ γρήγορα µεταξύ 1970 και 1980, ίσως απεικονίζουν  την πλήρη 
εφαρµογή των δηµόσιων συστηµάτων και του γενικού πληθωρισµού µετά από τις 

πετρελαϊκές κρίσεις. Η ονοµαστική αύξηση ήταν η πιό αργή το 1980-1987, δεδοµένου ότι 
πολλές χώρες αντιµετώπισαν την αυστηρή οικονοµική πίεση από τις πετρελαϊκές κρίσεις, 

δεδοµένου ότι τα περισσότερα δηµόσια συστήµατα είχαν φθάσει στον κορεσµό, και 

δεδοµένου ότι οι χώρες άρχισαν να επιβάλλουν τους πιό αυστηρούς µηχανισµούς 
συγκράτησης δαπανών. 

 

Αυτές οι τάσεις βρίσκονται σε όλες τις χώρες εκτός από την Ιαπωνία, η οποία είχε την 
υψηλότερη ονοµαστική αύξησή της της περιόδου του 1960-1970.Η ονοµαστική ετήσια 

αύξηση των δαπανών για  ολόκληρη είκοσι-επταετή περίοδο ήταν η υψηλότερη στην Ιταλία, 

που ακολουθήθηκε την Ιαπωνία και τη Γαλλία. Λαµβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ΗΠΑ. το 
ενδιαφέρον για τον Καναδά, αυτό είναι διδακτικό και σηµειώνει ότι και οι δύο χώρες 

δοκίµασαν τις ίδιες γενικές τάσεις. Κατά τη διάρκεια του 1960-1987, οι ονοµαστικές κατά 
κεφαλήν δαπάνες αυξήθηκαν σε ένα ετήσιο ποσοστό 10.7 τοις εκατό στον Καναδά, έναντι 

10.2 για τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η περίοδος γρηγορότερης  αύξησης ήταν το 1970-1980, 

µετά από την επέκταση του καναδικού Medicare προγράµµατος και την ωρίµανση των 
αµερικανικών προγραµµάτων Medicaid και Medicare (συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασης 

της κάλυψης στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι 

ονοµαστικές κατά κεφαλήν δαπάνες αυξήθηκαν σε ένα ετήσιο ποσοστό 12.5 τοις εκατό στον 
Καναδά, έναντι 11.5 στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η ονοµαστική αύξηση ήταν η πιό αργή από το 

1980 ως το 1987, 9.9 τοις εκατό το χρόνο στον Καναδά εναντίον 9.4 τοις εκατό στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. 

 

Πραγµατικές  αλλαγές στις δαπάνες υγείας  

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος του 1960-1987, οι πραγµατικές δαπάνες ανά 

άτοµο στις επτά χώρες αυξήθηκαν σε ένα µέσο ετήσιο ποσοστό 5.0 τοις εκατό. Οι 
πραγµατικές δαπάνες αυξήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα µεταξύ του 1960-1970, δεδοµένου ότι 

οι περισσότερες χώρες επέκτειναν τα συστήµατα δηµόσια χρηµατοδοτηµένης. Το ενωµένο 

βασίλειο εισήγαγε την καθολική κάλυψη προς το τέλος της δεκαετίας του '40, αλλά οι 
επεκτάσεις στο σύστηµα παροχής υπηρεσιών και τα υψηλότερα ποσοστά λήψης εξηγούν την 

αύξηση στη δεκαετία του '70. Η αύξηση των πραγµατικών δαπανών ήταν πιό αργή µεταξύ 
1980 και 1987, απεικονίζοντας ενδεχοµένως τον κορεσµό στην κάλυψη και τα οφέλη καθώς 

επίσης και τις δηµοσιονοµικές πιέσεις ως αποτέλεσµα των πετρελαϊκών κρίσεων και της 

αργής οικονοµικής ανάπτυξης. Αυτές οι τάσεις βρίσκονται σε κάθε χώρα εκτός της 
Γερµανίας που η ετήσια πραγµατική αύξηση των δαπανών κατά κεφαλήν κατά τη διάρκεια 

του 1960-1987 ήταν η χαµηλότερη, στον Καναδά (3.5 τοις εκατό), στις Ηνωµένες Πολιτείες 

και το Ηνωµένο Βασίλειο (και τα δύο 3.9 τοις εκατό). Η αύξηση ήταν η υψηλότερη στην 
Ιαπωνία. Στις  ΗΠΑ. η αύξηση δαπανών υπερέβη ελαφρώς την καναδική αύξηση κάθε 

περιόδου εκτός από το 1960-1970. Ενώ αυτά τα στοιχεία παρέχουν µια ένδειξη των αλλαγών 
στην πραγµατική αύξηση δαπανών σε αυτές τις χώρες, δεν παρέχουν καµία  απόδειξη για µια 

χρηµατοδότηση στην έρευνα και στην γενικότερη ιατρική προοπτική. Αν και είναι 

ουσιαστικά αδύνατο να αναλυθούν αυτά τα αποτελέσµατα, ο αντίκτυπος του υπερβολικού 
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πληθωρισµού υγειονοµικής περίθαλψης στις γενικές δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης 

µπορεί να µετρηθεί ευκολότερα και, τουλάχιστον για a priori εννοιολογικούς λόγους, να 
συζητηθεί  

 

Υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης 

 

Μια συνοπτική µεθοδολογική συζήτηση απαιτείται σχετικά µε τους δείκτες τιµών 

υγειονοµικής περίθαλψης.Κατ' αρχάς, υπάρχει µια γενική ανησυχία ότι οι αποπληθωριστές 

τιµών υγειονοµικών υπηρεσιών µειώνουν την πραγµατική αύξηση παραγωγικότητας. 
∆εύτερον, οι δείκτες τιµών της υγειονοµικής περίθαλψης χρησιµοποιούµενοι εδώ είναι 

βασισµένοι σε  στατιστικές αναφερόµενες µεµονωµένων χωρών και ως εκ τούτου δεν είναι 
αυστηρά συγκρίσιµοι δεδοµένου ότι στηρίζονται σε διαφορετικά κριτήρια και  ορισµούς. 

Τρίτον, λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκολία στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών τιµών 

ακόµη και στις πλουσιότερες χώρες, οι συγκριτικές αναλύσεις βασισµένες σε αυτούς τους 
δείκτες πρέπει να θεωρηθούν ως ακατέργαστες προσεγγίσεις. 

 

Τέταρτο, τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα  είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στα έτη βάσεων  που 
επιλέγονται.Άλλα πιθανά προβλήµατα είναι παραδείγµατος χάριν,στις ΗΠΑ όπου οι 

αναλυτές παρατηρούν το φαινόµενο του ξεφουσκώµατος στις δαπάνες υγείας από το τµήµα 

ιατρικής φροντίδας του δείκτη τιµών διάθεσης στην κατανάλωση (∆ΤΚ). Τέτοιοι δείκτες, 
εντούτοις, µπορούν να είναι λιγότερο σχετικοί για άλλες χώρες στις οποίες ο όγκος της 

προσοχής παρέχεται µέσω του δηµόσιου συστήµατος .Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται εδώ 
χαρακτηριστικά είναι βασισµένοι σε έναν σταθµισµένο µέσο όρο των δηµόσιων και 

ιδιωτικών δαπανών υγείας σε σταθερό και τρέχον περιβάλλον τιµών.Έτσι, κατά τη διάρκεια 

του 1960-1987, κατά µέσον όρο,οι τιµές υγειονοµικής περίθαλψης αύξησαν 0.5 τοις εκατό το 
χρόνο γρηγορότερα από το γενικό πληθωρισµό. Ο υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής 

περίθαλψης ήταν αυστηρότερος από 1980 ως το 1987, 1.3 τοις εκατό το χρόνο, έναντι 0.3 
τοις εκατό από το 1960 ως το 1970, και - 0.4 τοις εκατό από το 1970 ως το 1980.Εντούτοις, 

αυτές οι τάσεις δεν είναι συνεπείς στις χώρες. Επιπλέον, ο αρνητικός υπερβολικός 

πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια των συνεχών χρονικών περιόδων 
είναι δύσκολο να θεωρηθεί. Μπορεί απλά να είναι ένα χειροποίητο αντικείµενο των 

ελλοχευόντων δεικτών τιµών,και να θέλει να απεικονίσει τις πολιτικές που στοχεύουν 

συγκεκριµένα στον τοµέα της υγείας όπως το να ελέγξει τα δηµόσια έξοδα λόγω των 
δυσµενών οικονοµικών όρων. Ως εκ τούτου, κάποιος πρέπει να είναι προσεκτικός στην 

ερµηνεία αυτών των αποτελεσµάτων. 

Από µια προοπτική µεµονωµένων χωρών, ο υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής 

περίθαλψης εµφανίζεται να είναι ο σοβαρότερος στον Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες, οι 
δύο χώρες που στηρίζονται περισσότερο από κάθε άλλη στην αποζηµίωση αµοιβή υπηρεσιών 

των παθολόγων ιατρών .Ο υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι ουσιαστικά ίδιος. Το Ηνωµένο Βασίλειο και η 

Γαλλία εµφανίζονται να δοκιµάζουν το λιγότερο υπερβολικό πληθωρισµό υγειονοµικής 

περίθαλψης. Ενώ ο χαµηλός υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης θα 



38 
 

αναµενόταν στη στενά ελεγχόµενη βρετανική εθνική υγειονοµική υπηρεσία, τα 

αποτελέσµατα για τη Γαλλία είναι δυσκολότερο να εξηγηθεί. 

Εντούτοις, τα νοσοκοµεία στη Γαλλία έχουν αντιµετωπίσει τους αυστηρούς ελέγχους 
προϋπολογισµών, και τα εισοδήµατα παθολόγων σχετικά µε τις µέσες αποδοχές έχουν 

µειωθεί. Εντούτοις, αυτά τα στοιχεία προτείνουν ότι παρά τη σχετική σταθερότητα στο 

µερίδιο του ΑΕΠ που αφιερώνεται στην υγεία στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, ο 
υπερβολικός πληθωρισµός υγειονοµικής περίθαλψης είναι πάλι ένα πρόβληµα σε µερικές 

χώρες. 

 

Το αµερικανικό σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης είναι το ακριβότερο στον κόσµο. Το 

θεµελιώδες ζήτηµα, εντούτοις, είναι το κόστος µιας συνεχούς αύξησης. Είναι περισσότερα 

αντάξια τα δηµόσια  από τα ιδιωτικά προγράµµατα που συσσωρεύονται στις εγχώριες 
οικονοµίες. Πόσο σπάταλο είναι το σύστηµα; Γιατί άλλες χώρες εµφανίζονται να 

επιτυγχάνουν την παροχή της καθολικής πρόσβασης στ σύστηµα υγείας µε χαµηλότερο 

κόστος; Είναι οι εκβάσεις για τις συγκεκριµένες επεµβάσεις καλύτερες στα ενωµένα κράτη, 
και άρα αποτελεί και τον καθοριστικό παράγοντα των υψηλότερων δαπανών; Οι απαντήσεις 

σε αυτές τις ερωτήσεις απαιτούνται για να δωθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα της 
µεταρρύθµισης  της υγειονοµικής περίθαλψης7 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

7.George J. Schieber and Jean-Pierre Poullier “International Health Care Expenditure Trends: 1987” 
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2.6 Οι αυξητικές τάσεις των δαπανών υγείας σε σχέση µε το ΑΕΠ,για τις χώρες 

του ΟΟΣΑ  

 

Οι χώρες του ΟΟΣΑ ξοδεύουν αυτήν την περίοδο µεγάλα  ποσά στην υγειονοµική 

περίθαλψη. Το 2001, ξόδεψαν περίπου το 8.4 τοις εκατό του ΑΕΠ τους στην 

υγειονοµική περίθαλψη, επάνω 0.3 ποσοστιαίες  µονάδες από το 2000. Οι πιέσεις για 

περαιτέρω  αύξηση προέκυψαν από την ταχεία πρόοδο στις ιατρικές τεχνολογίες, τον 

πληθυσµό που γερνά, και τις αυξανόµενες  δηµόσιες δαπάνες. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ 

δείχνουν  ότι τα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης έχουν ξεπεράσει  την οικονοµική 

ανάπτυξη (ΑΕΠ) κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, ακόµη και πριν από 

την οικονοµική µείωση  του 2001. Η πιό πρόσφατη αύξηση στις αναλογίες δαπανών, 

εποµένως,δεν αποτελεί έκπληξη. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 το χάσµα 

µεταξύ των ποσοστών αύξησης εξόδων υγείας και οικονοµικής ανάπτυξης ήταν κατά 

προσέγγιση στο 1 τοις εκατό για τις χώρες  του ΟΟΣΑ κατά µέσον όρο.Το 2001, το 

τελευταίο διαθέσιµο έτος για διεθνείς συγκρίσεις, η αύξηση των εξόδων της 

υγειονοµικής περίθαλψης είχε επιταχυνθεί σε διάφορες χώρες του ΟΟΣΑ, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ΗΠΑ. (Levit και λοιποί., 2003) όπου συγκεκριµένα 

ήταν πιο πάνω από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ.Η πίεση στους δηµόσιους 

προϋπολογισµούς από τα επιταχυνόµενα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης 

δηµιούργησε µια σηµαντική πολιτική και οικονοµική ανησυχία στις χώρες του ΟΟΣΑ 

κατά τη διάρκεια των δύο προηγούµενων δεκαετιών (Docteur και Oxley, 2003  Imai, 

2002  Mossialos και LE Grand, 1999  Ranade, 1998  Saltman και Figueras, 1997). 

Πρόσφατα παρατηρήθηκε µια οικονοµική επιβράδυνση και µια νέα άνοδος στα έξοδα 

υγειονοµικής περίθαλψης, ειδικά στις ΗΠΑ όπου έχει δηµιουργήσει την ανάγκη για 

έναν νέο κύκλο συνοµιλιών  για τις επιθυµητές πολιτικές υγείας και εν τέλει να 

επηρεάσει τα συνολικά έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης (Altman et Al, 2003  

Μαχαιροποιός, 2002) Μια κοινή προσέγγιση για την δηµόσια υγεία στις χώρες του 

ΟΟΣΑ ήταν  να συνδυαστούν οι στρατηγικές κόστος-συγκράτησης µε τη 

µακροπρόθεσµη δοµική αλλαγή και να βελτιώσει  την αγοραστική αξία στην 

υγειονοµική περίθαλψη (Docteur και Oxley, 2003  Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 1995). Στη Σουηδία, παραδείγµατος χάριν, ένα από τα 

σηµαντικότερα εργαλεία για τη συγκράτηση δαπανών στον τοµέα των νοσοκοµείων 

ήταν η µείωση του αριθµού του προσωπικού της περίθαλψης.Η Σουηδία είναι επίσης 

µεταξύ των λίγων χωρών του ΟΟΣΑ όπου ο αριθµός παθολόγων ανά πληθυσµό δεν 

αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του 1990. Μεταξύ των πιό πρόσφατων παραδειγµάτων 

είναι η τρέχουσα πρόταση µεταρρύθµισης στη Γερµανία (Financial Times, 2003). 

Ένα κεντρικό µέρος της γερµανικής µεταρρύθµισης, που οφείλει να εφαρµοστεί στην 

αρχή του επόµενου έτους, είναι µια µετατόπιση των δαπανών υγειονοµικής 

περίθαλψης στην ιδιωτική χρηµατοδότηση παραδείγµατος χάριν, οι καταναλωτές δηλ  

θα αντιµετωπίσουν την υψηλότερη διανοµή δαπανών για τα φάρµακα συνταγών και 
την οδοντική προσοχή. 
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Σε διάφορες χώρες, ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των αλλαγών της 

χρηµατοδότησης της υγειονοµικής περίθαλψης  ,τα τελευταία έτη, είναι η 

υποχρεωτική συνεισφορά αυτών που µπορούν και κάνουν  υψηλότερες δαπάνες. 

Αυτό έχει συµβεί στην Τσεχία,τη Γαλλία, τη Γερµανία, και την Ουγγαρία. Για να 

συµφιλιωθεί αυτό µε την οικονοµική βιωσιµότητα των ασφαλιστικών καθεστώτων, 

τρεις σχετικές πολιτικές  στρατηγικές έχουν ακολουθηθεί από τις κυβερνήσεις: 

 

(1) επιβολή περιορισµών στους προϋπολογισµούς  των προµηθευτών,  

 

(2) επιβολή µεγαλύτερων εισφορών σε οικονοµικά ευκατάστατους πολίτες 

 

(3) εξασφάλιση ότι η πρόσβαση στην περίθαλψη παραµένει διαθέσιµη στους φτωχούς 

Η Γαλλία έχει εισαγάγει τη δηµοτική κοινωνική ασφάλεια για να εξετάσει 
συγκεκριµένα αυτό το τελευταίο σηµείο (Imai, Jacobzone, και Lenain, 2000). 

 

Οι καταναλωτές στις χώρες του ΟΟΣΑ δοκιµάζονται κάθε φορά µε µεγάλους 

χρόνους αναµονής για την οποιαδήποτε χειρουργική επέµβαση (Hurst και Siciliani, 

2003) και µε αυξανόµενες δαπάνες. Σε µια πρόσφατη έρευνα, οι ελλείψεις του 

ιατρικού προσωπικού, του χρόνου αναµονής, και της ανεπαρκούς κυβερνητικής 

χρηµατοδότησης συνέθεσαν έναν κατάλογο προβληµάτων στην Αυστραλία, τον 

Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, και το ενωµένο βασίλειο ,ενώ οι υψηλές δαπάνες και η 

ανεπαρκής κάλυψη ολοκλήρωσαν τον κατάλογο και για τις ΗΠΑ. (Blendon et Al, 

2003). Επιπλέον, ένα κύµα  πρόσφατων ιατρικών και τεχνολογικών εξελίξεων 

αναµένεται να ασκήσει µια αυξανόµενη πίεση στις δηµόσιες δαπάνες και την υγεία 
στο κοντινό µέλλον. 

 

 

Κατά µέσον όρο, το µερίδιο του ΑΕΠ που απορροφήθηκε στην υγειονοµική 

περίθαλψη αυξήθηκε εµφανώς το 2001 ,µετά από µια περίοδο σχετικά σταθερών 

αναλογιών µεταξύ των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης και ΑΕΠ(πίνακας 1 και 

σχήµα 1). Αυτό οφείλεται µερικώς στην αργή οικονοµική ανάπτυξη. Το 2001, οι 

χώρες του ΟΟΣΑ ξόδεψαν πρόσθετα 1.1 τοις εκατό του ΑΕΠ στην υγειονοµική 

περίθαλψη έναντι του 1990, που φέρνει το µέσο όρο µέχρι 8.4 τοις εκατό, ενώ στις 

ΗΠΑ σηµειώθηκε το υψηλότερο µερίδιο του ΑΕΠ στην υγεία καθ' όλη τη διάρκεια 

της δεκαετίας,και έτσι αυξάνεται σε 13.7 τοις εκατό το 2001. Η γραµµατεία του 

ΟΟΣΑ εκθέτει τις διεθνώς εναρµονισµένες ισορροπίες στις ΗΠΑ του ΑΕΠ που είναι 
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0.6 τοις εκατό χαµηλότερο από αυτό που δηµοσιεύεται από τις ΗΠΑ. Μετά από τις 

ΗΠΑ. το 2001 ήταν η Ελβετία που ξοδεύει στο 10.9 τοις εκατό, και η Γερµανία που 

ξοδεύει στο 10.7 τοις εκατό του ΑΕΠ στην υγειονοµική περίθαλψη. Στο άλλο τέλος 

της κλίµακας, η Σλοβακία και η Κορέα ξόδεψαν λιγότερο από 6 τοις εκατό του ΑΕΠ 
στην υγειονοµική περίθαλψη (σχήµα 2) . 

 

Η µελέτη για τα σχέδια αύξησης των δαπανών υγείας και του ΑΕΠ παρέχει µια 

περαιτέρω διορατικότητα στις διεθνείς παραλλαγές των αναλογιών των δαπανών της 

υγειονοµικής περίθαλψης. Στον πίνακα 2, και οι δύο µεταβλητές έχουν εκφραστεί σε 

πραγµατικούς όρους, χρησιµοποιώντας το ίδιο κατά κεφαλήν ΑΕΠ .Το διάστηµα από 

το οποίο η ξεπερασµένη ΑΕΠ υγειονοµικής περίθαλψης κάθε χώρας, παρουσιάζει 

αύξηση των δαπανών σε σχέση µε τον µέσο όρο των άλλων χωρών, µπορεί να 

διαβαστεί από το σχήµα 3 από τη σχετική απόσταση από  τη διαγώνια γραµµή. Αυτή 

η διαγώνιος οριοθετεί  το δείγµα των χωρών µε τη γρηγορότερη αύξηση της κατά 
κεφαλήν υγειονοµικής περίθαλψης που ξοδεύουν από την αύξηση ΑΕΠ. 
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Για έναν µέσο όρο 24 χωρών, υπήρξε ένα χάσµα της µιας ποσοστιαίας µονάδας 

µεταξύ της µέσης ετήσιας αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και των κατά κεφαλήν 

εξόδων υγειονοµικής περίθαλψης (3.1 εναντίον 2.0 τοις εκατό). Σε άλλες 

περιπτώσεις, η ετήσια αύξηση στα κατά κεφαλήν έξοδα στην υγειονοµική περίθαλψη 

στις χώρες του ΟΟΣΑ έχει ξεπεράσει τη γενική οικονοµική ανάπτυξη κατά κεφαλήν, 

κατά περίπου 50 τοις εκατό κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας.Για τις 

τάσεις δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης στις χώρες του ΟΟΣΑ, η τελευταία 

δεκαετία µπορεί να διαιρεθεί κατά προσέγγιση σε αναλογία δαπανών ποσοστού 

αύξησης τριών διαφορετικών περιόδων από άποψη δαπανών υγειονοµικής 
περίθαλψης και υγειονοµικής περίθαλψης στο ΑΕΠ (πίνακας 3) 

 

 

 

Τα 3 πρώτα έτη της δεκαετίας του 90(1990 ως 1992) σηµειώθηκε  αρκετά υψηλότερη 

αύξηση από την πέντε ετών  επόµενη περίοδο (από το 1993 ως το 1997), όταν 

εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις σε πολλές χώρες µέτρα συγκράτησης του κόστους (Anell 

και Svarvar, 1999  Häkkinen,1999  Mossialos και LE Grand, 1999  Orosz και 

εγκαύµατα, 2000). Αυτό απεικονίζεται επίσης στην αναλογία των δαπανών 

υγειονοµικής περίθαλψης στο ΑΕΠ.Για τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά µέσον όρο,οι τιµές 
παρέµειναν στο ίδιο επίπεδο µεταξύ 1993 και 1998 (πίνακας 1). 

 

Οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης άρχισαν να αυξάνονται πάλι γρήγορα στο τέλος 

της δεκαετίας του '90 και στην αρχή αυτής της δεκαετίας.Στην ουσία απεικονίζει τις 

σκόπιµες πολιτικές που εφαρµόστηκαν σε µερικές χώρες για να ανακουφίσουν τις 

πιέσεις που προκύπτουν από τον περιορισµό των δαπανών τα προηγούµενα έτη. 

Φαίνεται ότι οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν στις ΗΠΑ έγιναν σηµείο αναφοράς για 
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την εξέλιξη των συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και για πολλές άλλες 

χώρες.Πίσω από το µέσο ποσοστό αύξησης του ΟΟΣΑ υπάρχουν όµως και  ευρείες 

παραλλαγές,ενώ ο πίνακας 2 παρουσιάζει χώρες του ΟΟΣΑ και κατά σειρά τα 
ποσοστά αύξησης δαπανών υγειονοµικής περίθαλψής τους. 

 

∆ιάφορες χώρες (π.χ., Κορέα, Ιρλανδία, και Πορτογαλία) µε πολίτες  χαµηλού 

εισοδήµατος και χαµηλότερες δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης το 1990 δοκίµασαν 

την αύξηση των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του '90 (Colombo και Hurst, 2002). Κατά συνέπεια, µίκρυναν το χάσµα µε το µέσο 
όρο του ΟΟΣΑ  για το µερίδιο δαπανών και υγειονοµικής περίθαλψης του ΑΕΠ.  

 

 

 

 

 

 

Στην αρχή αυτής της δεκαετίας,η υγειονοµική περίθαλψη,οι δαπάνες κατά κεφαλήν 

σε αυτές τις χώρες  ήταν 50 τοις εκατό υψηλότερες απ'ό, τι το 1990 (πίνακας 2). 
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Μερικές υψηλού εισοδήµατος χώρες (Ιαπωνία, Αυστραλία, και Ηνωµένο Βασίλειο) 

επίσης δοκίµασαν µια ισχυρή αύξηση των δαπανών υγείας κατά τη διάρκεια της 
προηγούµενης δεκαετίας. 
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Αφ' ενός, 12 χώρες του ΟΟΣΑ είχαν  κατώτερη του µέσου όρου αύξηση δαπανών 

υγειονοµικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας (πίνακας 2). 

Μεταξύ αυτών των χωρών δύο οµάδες µπορούν να διακριθούν. Σε διάφορες χώρες 

(π.χ., Ελβετία, Γαλλία, και Γερµανία) οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης 

αυξήθηκαν ακόµα γρηγορότερα από την οικονοµία, µε συνέπεια µια ιδιαίτερη 

αύξηση στην αναλογία των εξόδων υγειονοµικής περίθαλψης στο ΑΕΠ (πίνακας 1). 

Σε άλλες χώρες, η χαµηλή αύξηση δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης µεταξύ 1990 

και 2000 συµβάδισε µε µια παρόµοια ή κάπως υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ, µε 

συνέπεια µια µείωση στην αναλογία των εξόδων υγειονοµικής περίθαλψης στο ΑΕΠ 

στη Φινλανδία και την Ουγγαρία και µια σταθεροποίηση της αναλογίας στον 

Καναδά, την Ιταλία, και τη Σουηδία.Ο πίνακας 2 παρουσιάζει ανάλογο χάσµα στα 

πραγµατικά ποσοστά αύξησης των δαπανών ΑΕΠ και υγειονοµικής περίθαλψης κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Στις ΗΠΑ. ήταν 50 τοις εκατό, το οποίο είναι 

κοντά στο µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι ενώ το 

πραγµατικό ποσοστό αύξησης δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης ήταν ελαφρώς πιό 

αργό στις ΗΠΑ.απ'ό, τι στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 (3.0 τοις 

εκατό έναντι 3.2 τοις εκατό), το χάσµα µεταξύ των δαπανών υγείας και η αύξηση 

ΑΕΠ ήταν κάπως υψηλότερο στις ΗΠΑ.(50 τοις εκατό έναντι 40 τοις 

εκατό).Εντούτοις, στην αρχή αυτής της αύξησης των εξόδων υγειονοµικής 

περίθαλψης αυτής της  δεκαετίας το χάσµα στα ποσοστά αύξησης στις ΗΠΑ.  έχει 

υπερβεί το µέσο όρο της ΕΕ, και ακόµη και το µέσο όρο του ΟΟΣΑ (πίνακας 2).Το 

φαινόµενο της υπερβολικής αύξησης που επικρατεί στις χώρες ,των οποίων η 
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αναλογία  δαπανών - υγειονοµικής περίθαλψης ήταν σχετικά χαµηλή, το 1990 (σχήµα 
4), έχει οδηγήσει σε κάποια σύγκλιση των αναλογιών . 

 

 

 

 Οι χώρες µε το χαµηλότερο όριο των αναλογιών δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης 

,τείνουν να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης, ενώ διάφορες χώρες στο 

υψηλότερο µέρος της κλίµακας δεν είχαν έστω µια χαµηλή ή καµία υπερβολική 

αύξηση των εξόδων υγειονοµικής περίθαλψης άνω του ΑΕΠ (παραδείγµατος χάριν, 

∆ανία και Καναδάς).Εντούτοις,οι τρεις χώρες µε τις υψηλές αναλογίες δαπανών το 

1990 (Γερµανία, Ελβετία, και οι ΗΠΑ) είχαν µια σχετικά υψηλή  αύξηση των 
δαπανών  υγείας. 
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ΟΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΉΝ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

 

Οι δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης ,κατά κεφαλήν, που µετατρέπονται σε US $ 

στην ισοτιµία αγοραστικής δύναµης ,χρησιµοποιούνται συνήθως για να συγκρίνουν 

το γενικό επίπεδο κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης 

στις χώρες.Σύµφωνα µε αυτό το µέτρο, οι ΗΠΑ. συνεχίζουν να ξοδεύουν πολύ 

περισσότερα σε κατά κεφαλήν βάση για την υγειονοµική περίθαλψη από οποιαδήποτε 

άλλη χώρα. Ξόδεψε άνω των 4,880 $κατά κεφαλήν στην παροχή υγείας το 2001 

περισσότερο από δύο φορές από το µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (σχήµα 5). 

Έπειτα σε αυτήν την ταξινόµηση για το 2001 έρχονται η Ελβετία, Νορβηγία, 

Γερµανία, και Καναδάς  και στο άλλο τέλος της κλίµακας, το Μεξικό, η Πολωνία, η 

Σλοβακία, η Κορέα, και η Ουγγαρία όπου ξόδεψαν λιγότερα από 1,000 $ στην 

υγειονοµική περίθαλψη.Το σχήµα 5 παρουσιάζει τις κατά κεφαλήν δαπάνες και 

δαπάνες ως µερίδιο του ΑΕΠ από κοινού.Είναι εµφανές ότι οι διαφορές στις κατά 

κεφαλήν τιµές είναι πολύ µεγαλύτερες απ'ό, τι στις δαπάνες υγειονοµικής 

περίθαλψης. Ο αριθµός επίσης απεικονίζει ότι, ανάλογα µε την οικονοµική ανάπτυξη, 

οι χώρες που έχουν ένα υψηλό µερίδιο των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης στην 

αναλογία µε το ΑΕΠ έχουν χαµηλές κατά κεφαλήν δαπάνες, και αντίστροφα. 

Παραδείγµατος χάριν, Αυστρία και Γαλλία και οι δύο ξόδεψαν περίπου 9.5 τοις 

εκατό του ΑΕΠ στην υγειονοµική περίθαλψη, αλλά οι δαπάνες υγειονοµικής 

περίθαλψης κατά κεφαλήν στη Γαλλία ήταν 70 τοις εκατό υψηλότερες.Οι διαφορές 

στα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης στις χώρες είναι µεγαλύτερες από τις διαφορές 
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στο ΑΕΠ κατά κεφαλήν (πίνακας 4). Για την περίπτωση του 2001,το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ στις ΗΠΑ. ήταν 40 τοις εκατό υψηλότερο από το µέσο όρο του ΟΟΣΑ, ενώ οι 

δαπάνες για την υγειονοµική περίθαλψη ήταν 135 τοις εκατό µεγαλύτερες. Το 

µεγαλύτερο µέρος των χώρων του ΟΟΣΑ µε το χαµηλότερο εισοδηµατικό ποσοστό  

(Κορέα, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, Μεξικό, και Τουρκία) 

παροσυσιάζουν και τις µεγαλύτερες αποκλίσεις από το µέσο όρο του ΟΟΣΑ στη 

σχέση µε τις δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Κατά τη 

διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, εντούτοις, οι χαµηλού εισοδήµατος χώρες του 

ΟΟΣΑ, µε µόνη εξαίρεση την Ουγγαρία, στένεψαν το χάσµα τους από το µέσο όρο 

του ΟΟΣΑ,.Για τις χώρες του ΟΟΣΑ κατά µέσον όρο, η σχέση οπισθοδρόµησης 

µεταξύ των ποσοστών αύξησης των δαπανών της υγειονοµικής περίθαλψης και του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει µειωθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 (Huber, 

1999). Αυτό µπορεί να το δει µε τη βοήθεια του διαγράµµατος διασποράς στο σχήµα 

3.  

 

 

 

 

 

 

. 
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Οι δηµόσιες ρυθµίσεις πληρωµής τρίτων είναι είτε δαπάνες από τα εισοδήµατα 

δηµόσιας διοίκησης είτε δαπάνες κοινωνικής ασφάλειας.Οι ιδιωτικές πηγές 

χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν την ιδιωτική ασφάλεια υγείας (που 

χρηµατοδοτούνται συχνά από τους εργοδότες και τις επιχορηγήσεις από τη 

φορολογική απαλλαγή), και άλλες ιδιωτικές πηγές. Αυτοί περιλαµβάνουν τα άµεσα 
οφέλη υγείας όπως η επαγγελµατική υγειονοµική περίθαλψη, ή τις φιλανθρωπίες. 

 

Το σχήµα 6 επιδεικνύει πώς οι χώρες του ΟΟΣΑ ταξινοµούνται από το αυξανόµενο 

µερίδιο που δηµιουργείται από την αναλογία  εξόδων και συνολικών δαπανών 

υγειονοµικής περίθαλψης. Ο δηµόσιος τοµέας είναι η κύρια πηγή χρηµατοδότησης 

υγειονοµικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, εκτός από τις ΗΠΑ, το 

Μεξικό, και την Κορέα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70, το δηµόσιο µερίδιο 

των εξόδων υγειονοµικής περίθαλψης αυξήθηκε στις χώρες του ΟΟΣΑ κατά µέσον 

όρο, αλλά από το 1980 έχει σταθεροποιήθει ενώ ελαφρώς µειώθηκε στη δεκαετία του 

'90. Κατά µέσον όρο, το δηµόσιο µερίδιο της χρηµατοδότησης υγειονοµικής 

περίθαλψης αποτέλεσε το 72 τοις εκατό το 2001. Το δηµόσιο µερίδιο ήταν 

περισσότερο από το 80 τοις εκατό σε διάφορες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της 

Τσεχίας, της ∆ανίας, και του Ηνωµένου Βασιλείου (πίνακας 5 και σχήµα 6).Το 

µερίδιο των «φθαρµένων πληρωµών» ήταν επάνω από 30 τοις εκατό των συνολικών 
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δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης στην Ελβετία, την Κορέα, και το 

Μεξικό.Ποικίλλει µεταξύ 10 και 30 τοις εκατό το συνόλο των δαπανών υγειονοµικής 
περίθαλψης για τις περισσότερες χώρες µε τα διαθέσιµα στοιχεία (πίνακας 5). 

 

 

Με µερικές εξαιρέσεις, υπάρχει µια τάση το µερίδιο των  κατά κεφαλήν εξόδων να 

µειωθεί ως το σηµείο ανόδου των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης.Τα «φθαρµένα 

έξοδα» στην υγειονοµική περίθαλψη συνεχίζουν να είναι µεταξύ των δυναµικότερων 

συστατικών της ιδιωτικής κατανάλωσης σε µια πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ. 

Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των χωρών στα καλάθια των αγαθών και 

των υπηρεσιών που πληρώνονται από την τσέπη τους. Τα φαρµακευτικά είδη είναι 
ένα από τα σηµαντικότερα συστατικά σε όλες τις χώρες. 

 

Εντούτοις, οι χώρες διαφέρουν εµφανώς στο µερίδιο των ιδιωτικών εξόδων που 

αφιερώνονται στις υπηρεσίες, όπως η οδοντοστοιχία και η µακροπρόθεσµη προσοχή 

(LTC) στους οίκους ευγηρίας και τις υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι, απεικονίζοντας 

επίσης τις διαφορές στη δηµόσια κάλυψη αυτών των στοιχείων.Υπάρχει 

συµπληρωµατικότητα µεταξύ των δηµόσιων εξόδων και της ιδιωτικής ασφάλειας σε 

διάφορες χώρες. Η ιδιωτική ασφάλεια µπορεί να παρέχει και τη βασική κάλυψη για 

εκείνους που δεν καλύπτονται από τα δηµόσια συστήµατα ή να παρέχει τη 

συµπληρωµατική ασφάλεια για τις συγκεκριµένες υπηρεσίες. Τα παραδείγµατα του 
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πρώτου τύπου ιδιωτικής ασφάλειας περιλαµβάνουν οι ιδιωτικές συµβάσεις 

ασφαλιστικής οµάδας στις ΗΠΑ. και ιδιωτικές ασφαλιστικές συµβάσεις των 

κρατικών υπαλλήλων στη Γερµανία..Τα στοιχεία για διάφορες χώρες προτείνουν ότι 

τα φθαρµένα έξοδα για την υγειονοµική περίθαλψη αυξήθηκαν ως µερίδιο της 

συνολικής οικιακής κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 (πίνακας 

6). 

 

 

 

Από τις 19 χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες αυτό το µέτρο είναι διαθέσιµο,όλες εκτός 

από 4 δοκίµασαν µια τέτοια αύξηση και το µερίδιο παρέµεινε σταθερό στη ∆ανία και 
τη Γαλλία, και µειώθηκε στην Κορέα και τις ΗΠΑ. 

 

Ο ΤΥΠΟΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

 

Το 2001, κατά µέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, 38 τοις εκατό των συνολικών 

δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης διατέθηκαν στην προσοχή ασθενών, 31 τοις εκατό 

για τις περιπατητικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων των βοηθητικών υπηρεσιών 
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και της οικιακής φροντίδας), 21 τοις εκατό για τα ιατρικά αγαθά 

(συµπεριλαµβανοµένων των φαρµακευτικών ειδών και των ιατρικών συσκευών) και 

τα υπόλοιπα 10 τοις εκατό ξοδεύτηκαν στις συλλογικές υπηρεσίες (προγράµµατα 

διοίκησης και πρόληψης υγείας ευρέος κοινού). Αλλά υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των χωρών. Παραδείγµατος χάριν, η ∆ανία, οι Κάτω Χώρες, και η Ελβετία 

διέθεσαν 45 τοις εκατό ή περισσότερα των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψής τους 

για την προσοχή ασθενών το 2001, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ. και ο Καναδάς ξόδεψαν 

λιγότερο από 30 τοις εκατό σε αυτό το κοµµάτι του συστήµατος υγειονοµικής 
περίθαλψής τους (σχήµα 7). 

 

 

 

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία ξόδεψαν σχεδόν 40 τοις εκατό των συνολικών δαπανών 

υγειονοµικής περίθαλψής τους στα ιατρικά αγαθά (συµπεριλαµβανοµένων των 

φαρµακευτικών ειδών, όπως τα φάρµακα συνταγών), ενώ ∆ανία, Ελβετία, και οι 
ΗΠΑ. ξοδευµένος λιγότερο από 15 τοις εκατό σε αυτό το στοιχείο. 

 

Το σχήµα 7 δείχνει ότι οι σχετικές µετοχές των τύπων υπηρεσιών στα γενικά έξοδα 

µπορούν να αναφερθούν σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα εξόδων στις χώρες. 

Παραδείγµατος χάριν,η Ουγγαρία και οι ΗΠΑ. κάθε µία ξόδεψε κατά προσέγγιση το 

ίδιο µερίδιο των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψής τους στην προσοχή ασθενών, 
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αλλά σε όρους δολαρίων οι ΗΠΑ. ξόδεψαν 5.2 φορές πιό πολύ από την  Ουγγαρία. 

Οµοίως , η Ουγγαρία αφιέρωσε 30 τοις εκατό των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψής 

της στα ιατρικά αγαθά, έναντι 12 τοις εκατό στις ΗΠΑ, αλλά τα έξοδα δολαρίων στις 

ΗΠΑ. ήταν 2.1 φορές περισσότερα από αυτά που ξοδεύτηκαν στην Ουγγαρία (σχήµα 

7). Στην πραγµατικότητα, το σχετικά µικρό µερίδιο των φαρµακευτικών εξόδων στις 

ΗΠΑ. αντιστοιχεί στα υψηλότερα κατά κεφαλήν έξοδα στον ΟΟΣΑ (σχήµα 8). 

 

Οι λόγοι για τις διεθνείς διαφορές στη διανοµή των δαπανών µεταξύ των τύπων 

προµηθευτών µπορούν να επισηµανθούν πίσω σε διάφορες ρίζες. Σταθερές αλλαγές 

και καινοτοµία στην ιατρική τεχνολογία, µεταρρυθµίσεις στους µηχανισµούς 

πληρωµής, και η αναζήτηση της αποδοτικότερης κατανοµής των πόρων υγειονοµικής 

περίθαλψης µε την πάροδο του χρόνου ,τροποποιήσαν την υγειονοµική περίθαλψη. 

Αυτό περιλαµβάνει τις σύνθετες τάσεις στην ειδίκευση και την ολοκλήρωση, που 

αυξάνουν την ανάγκη για τον καλύτερο συντονισµό να παρουσιαστούν οι βασικές 
υπηρεσίες πιό κοντά στους καταναλωτές και  στην κοινότητα. 
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Ο ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

  

 Τα φαρµακευτικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό και αυξανόµενο 

µερίδιο των δαπανών υγείας στις περισσότερες χώρες. Ο αριθµός νέων φαρµάκων 

που αυξήθηκαν αρκετά κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας, και η 

µετακίνηση προς τα νέα, ακριβότερα προϊόντα είναι µια από τις κύριες 

κατευθυντήριες δυνάµεις στις αυξανόµενες φαρµακευτικές δαπάνες, και εν τέλει 

συµβάλλοντας στην αύξηση στα γενικά έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης. Υπάρχουν 

ιδιαίτερες διαφορές στα φαρµακευτικά έξοδα στις χώρες, απεικονίζοντας τις διαφορές 

στον όγκο, τη δοµή της κατανάλωσης, και το επίπεδο τιµών. Οι ΗΠΑ. ξοδεύει τα 

περισσότερα στα φαρµακευτικά είδη, µε τις κατά κεφαλήν δαπάνες να ανέρχονται 

στα 605$ το 2001.Η Γαλλία, η Ιταλία, ο Καναδάς, και η Γερµανία ακολούθησαν τις 
ΗΠΑ, µε τα περισσότερα κατά κεφαλήν έξοδα µετα τις ΗΠΑ 400$ (σχήµα 8). 

 

Κατά µέσον όρο το ετήσιο ποσοστό αύξησης των φαρµακευτικών δαπανών ήταν 30 

τοις εκατό υψηλότερο από αυτό των συνολικών δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 µε συνέπεια τις αυξανόµενες µετοχές των 

φαρµακευτικών ειδών στα συνολικά έξοδα (σχήµα 8) (Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2003b). Οι χώρες του ΟΟΣΑ στο χαµηλότερο όριο της 

εισοδηµατικής κλίµακας τείνουν να ξοδεψουν ένα µεγαλύτερο µερίδιο των δαπανών 

υγειονοµικής περίθαλψής τους στα φαρµακευτικά είδη, εν µέρει ,επειδή τα 

φαρµακευτικά είδη έχουν τις διεθνείς τιµές αγοράς ενώ οι δαπάνες εργασίας 

βασίζονται συνήθως στις εθνικές δοµές αµοιβών. Παραδείγµατος χάριν, η Ουγγαρία 

και η Σλοβακία ξόδεψαν περίπου 30 τοις εκατό της συνολικής υγειονοµικής 

περίθαλψης δαπάνες για τα φαρµακευτικά είδη, ενώ η ∆ανία και οι Κάτω Χώρες 

ξόδεψαν περίπου 10 τοις εκατό. Το µερίδιο που ξοδεύεται στα φαρµακευτικά είδη 

µπορεί επίσης να είναι πολύ διαφορετικό  στις χώρες που έχουν τα παρόµοια κατά 

κεφαλήν έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης. Παραδείγµατος χάριν, η ∆ανία ξοδεύει 9 

τοις εκατό των συνολικών δαπανών προσοχής υγείας στα φαρµακευτικά είδη ενώ η 

Γαλλία ξοδεύει 21 τοις εκατό (σχήµα 8), αν και και τα δύο έχουν κατά προσέγγιση τα 

ίδια συνολικά κατά κεφαλήν έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης (σχήµα 7).Οι 

φαρµακευτικές δαπάνες τείνουν να χρηµατοδοτηθούν από τις ιδιωτικές πηγές σε µια 

µεγαλύτερη έκταση από τον ασθενή και τις υπηρεσίες εξωτερικών ασθενών, επειδή οι 

δαπάνες τείνουν να είναι υψηλότερες στα φαρµακευτικά είδη .Μια ιδιαίτερη µερίδα 

των φαρµακευτικών ειδών δεν καλύπτεται από τα δηµόσια ασφαλιστικά σχέδια 

(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2003b).Οι περισσότερες 

χώρες του ΟΟΣΑ έχουν εφαρµόσει ένα µίγµα εργαλείων για να προσπαθήσουν να 

ελέγξουν τις φαρµακευτικές δαπάνες κατά τη διάρκεια των προηγούµενων δύο 

δεκαετιών. Η αυξανόµενη διανοµή δαπανών για τα φαρµακευτικά είδη είναι ένα 

κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα (Mossialos, και LE Grand, 1999  Saltman και 
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Figueras, 1997). Ο αριθµός επιστρεφόµενων φαρµάκων έχει αυξηθεί, κυρίως για 

φάρµακα άνεσης ή για εκείνα χωρίς αποδεδειγµένη θεραπευτική αξία. Ο βαθµός 

διανοµής δαπανών έχει αυξηθεί. Σε έναν αριθµό περιπτώσεων, οι κατ' αποκοπήν 

πληρωµές ανά συνταγή έχουν καθιερωθεί. Τα συστήµατα τιµών αναγωγής έχουν 

εισαχθεί επίσης σε διάφορες χώρες (π.χ., Γερµανία, ∆ανία,και οι Κάτω Χώρες). 

Αυτές οι ρυθµίσεις αυξάνουν τη διανοµή δαπανών για τα άτοµα χρησιµοποιώντας τα 

υψηλού κόστους προϊόντα προωθώντας τη χρήση των λιγότερο-δαπανηρών γενικών 
φαρµάκων. 

 

ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Οι αναθεωρήσεις δαπανών υγείας ,υπολογίζουν  τις τάσεις στα έξοδα  υγειονοµικής 

περίθαλψης στις χώρες σε έναν έγκαιρο, συγκρίσιµο, και σχετικό µε τις ασκούµενες 

πολιτικές πλάνο.Μια φόρµα που θα µπορεί να υπολογίζει µια σταθερή επένδυση και 

από τη διεθνή κοινότητα και από τις µεµονωµένες χώρες και να µπορεί  να τηρήσει 

τα εθνικά συστήµατα υποβολής εκθέσεων ενήµερα για τα µεταβαλλόµενα µε 

γρήγορους ρηθµούς συστήµατα υγειονοµικής περίθαλψης, και για να εξασφαλίσει ότι 

ένα σύνολο πυρήνων δεικτών δαπανών µπορεί να αναφερθεί µε έναν διεθνώς 
εναρµονισµένο τρόπο για συγκριτικούς λόγους. 

 

Για να διευκολύνει αυτήν την διαδικασία, η γραµµατεία του ΟΟΣΑ έχει δηµοσιεύσει 

ένα πλαίσιο λογιστικής που χρησιµοποιείται τώρα από έναν αυξανόµενο αριθµό 

µέλων του ΟΟΣΑ και από χώρες µη µέλη (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης, 2000) .Εννία χώρες µέλη του ΟΟΣΑ είναι αυτήν την περίοδο σε 

διαφορετικά στάδια της εφαρµογής του εγχειριδίου SHA, ή/και της εναρµόνισης της 

υποβολής έκθεσής τους σχετικά µε τις δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης χορηγώντας 

στις κύριες κατηγορίες και τους ορισµούς της διεθνούς ταξινόµησης των 

απολογισµών υγείας (ICHA) όπως προτείνονται από το SHA (Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 2002). Σε διάφορες χώρες, η υποβολή 

έκθεσης σχετικά µε τους απολογισµούς υγειονοµικής περίθαλψης σύµφωνα µε το 

πλαίσιο SHA είναι τώρα σε εξέλιξη (π.χ., ∆ανία, Γερµανία, Ουγγαρία,Ιαπωνία, 

Κορέα, Μεξικό, Κάτω Χώρες, και Ελβετία) . Η συγκρισιµότητα των στοιχείων είναι 

ακόµα περιορισµένη για τις χώρες όπου οι πιλότοι SHA είναι σε ένα αρχικό ή 

πειραµατικό στάδιο (π.χ., Φινλανδία, και το ενωµένο βασίλειο), και πού η εφαρµογή 

SHA δεν έχει αρχίσει (π.χ., Αυστρία, Ιταλία, Πορτογαλία, και Νέα Ζηλανδία).Αλλά 

ακόµη και όπου τα αποτελέσµατα των λεπτοµερών πινάκων του πλαισίου SHA δεν 

είναι ακόµα διαθέσιµα δηµόσια, κάποια εµπειρία µε το εγχειρίδιο SHA έχει 

αποκτηθεί τώρα σε τουλάχιστον 25 των 30 χωρών του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας, οι στατιστικοί έχουν επανεξετάσει τις γενικές εκτιµήσεις 
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δαπανών τους και τη βασική διακοπή σύµφωνα µε τις διάφορες διαστάσεις (τύπος 
υπηρεσιών και αγαθών, βιοµηχανίες των προµηθευτών, και πηγές χρηµατοδότησης).  

 

Έχουν διευθύνει επίσης έναν κατάλογο των διαθέσιµων πηγών για τις πιό 

λεπτοµερείς εκτιµήσεις. Όπως αυτές οι πιό λεπτοµερείς εκτιµήσεις εφαρµόζονται σε 

έναν αυξανόµενο αριθµό χωρών, η συγκρισιµότητα των εκτιµήσεων δαπανών 
υγειονοµικής περίθαλψης αναµένεται να βελτιωθεί και άλλο στο µέλλον.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Manfred Huber, Ph.D. and Eva Orosz, Ph.D.” Health Expenditure Trends in OECD Countries, 1990-2001” Fall 2003/Volume 
25, Number 1 
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2.8 Συµπεράσµατα  

Το κεφάλαιο αυτό της διπλωµατικής έχει ερευνήσει µία σειρά από µελέτες,οι οποίες 

εξέτασαν την σχέση ανάµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη και τις δαπάνες υγείας.Οι 

περισσότερες εξ αυτών,διαπίστωσαν µια ισχυρή αλληλεπίδραση ανάµεσα τους.Η 

πορεία του ΑΕΠ είναι ο προσδιοριστικός παράγοντας για την µελέτη της εξέλιξης 
των δαπανών υγείας σε κάθε χώρα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 –ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ 

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

3.1 Τι καθορίζει τις δαπάνες υγείας σε ένα κράτος µέλος της Ε.Ε. όπως η Ιταλία 

 

Τούτη  είναι µια σηµαντική πολιτική ερώτηση που έχει εξεταστεί από µια πολύ 

µεγάλη σειρά µελετών. Για εµπειρικούς λόγους, η απάντηση ερευνάται συχνά µε την 

εφαρµογή κάποιας σύγχρονης έκδοσης του νόµου του Wagner στα στοιχεία όπως  

π.χ. µε το τρέξιµο των οπισθοδροµήσεων που θεωρούν τις διαφορετικές χώρες, ή τις 

διαφορετικές περιοχές µέσα σε µια χώρα, και τη χρησιµοποίηση ως επεξηγηµατικές 

µεταβλητές των δαπανών κυρίως ΑΕΠ υγείας, Εντούτοις, τα αποτελέσµατα αυτής της 

λογοτεχνίας είναι συχνά απογοητευτικά, και υποστηρίζεται ότι υπάρχει µια ανάγκη 

να διευρυνθεί το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιµοποιείται δεδοµένου ότι το εµπειρικό 
στάδιο της έρευνας γίνεται όχι σε τοπικό επίπεδο αλλα σε συγκεντρωτικό. 

 

Παραδείγµατος χάριν, στις χώρες όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, οι δηµόσιες 

δαπάνες υγείας είναι µια αποκλειστική πολιτική ευθύνη των περιφερειακών 

κρατών.Στις περιφερειακές χώρες, όπως η Ισπανία ή η Ιταλία, οι υγειονοµικές 

υπηρεσίες είναι µια κοινή ευθύνη του κεντρικού αλλά και του τοπικού επιπέδου, και 

είναι χρηµατοδοτούµενες από κοινού και από τα δύο επίπεδα κυβέρνησης. Το ίδιο 

πράγµα είναι εφαρµόσιµο και σε πολλές άλλες χώρες. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 

η πολιτική δηµόσιας υγείας είναι το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης διάφορων 

προτάσεων της κυβέρνησης, και µια από τις βασικές ιδέες της σύγχρονης 

φορολογικής θεωρίας οµοσπονδιακού συστήµατος είναι ότι ο τρόπος µε τον οποίο 

αυτή η αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται.Π.χ. πώς οι στόχοι καθορίζονται και στα 

δύο επίπεδα, πώς χρηµατοδοτούνται,και πως οι συνταγµατικοί και νοµικοί 

περιορισµοί µπορούν να επηδράσουν στον καθορισµό του αποτελέσµατος.Έτσι, 

προτείνεται πως, εάν η κεντρική κυβέρνηση δεν µπορεί να δώσει εγγυήσεις για τις 

πρόσθετες δαπάνες σε τοπικό επίπεδο,ο περιορισµός των προϋπολογισµών των 

τοπικών φορέων µπορεί να γίνει πιο «µαλακός», δεδοµένου ότι οι τοπικές 

κυβερνήσεις έχουν ένα κίνητρο για να διογκώσουν τις τοπικές δαπάνες εάν 

αναµένουν άλλες για να πληρώσουν τους όποιους λογαριασµούς.Στη συνέχεια, τα 

προβλήµατα είναι πιθανό να είναι σηµαντικά στους ευαίσθητους τοµείς της κεντρικής 

και της τοπικής διοίκησης.Εάν αποτυχει η απόπειρα στήριξης της υγειονοµικής 

περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο ,η ίδια η κεντρική κυβέρνηση µπορεί να κατηγορηθεί 

για αυτήν την αποτυχία.Τέτοια σενάρια ισχύουν σε εκείνες τις χώρες όπου οι 

πολιτικές και οι οικονοµικές ευθύνες στα διαφορετικά επίπεδα κυβέρνησης δεν 

καθορίζονται καλά. Ως εκ τούτου, η προσπάθεια να εξηγηθεί η εξέλιξη των δαπανών 

υγείας χωρίς να λάβει υπόψη αυτούς τους παράγοντες µπορεί να οδηγήσει στις 
σοβαρές παρανοήσεις των οικονοµικών και πολιτικών δυνάµεων του εκάστοτε τόπου. 
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Η ιταλική περίπτωση είναι ένα καλό παράδειγµα και προσιτό. Στην Ιταλία, υπάρχει 

µια τρέχουσα αντιπαράθεση µεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των τοπικών στο 

θέµα των δαπανών υγείας. Οι τοπικές διοικήσεις υποστηρίζουν ότι η κεντρική 

κυβέρνηση σκόπιµα µειώνει τις χρηµατοδοτήσεις, για την εξασφάλιση των 
υγειονοµικών υπηρεσιών που δικαιούνται από το νόµο.  

Στην αντίθετη πλευρά,η κεντρική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι τοπικές διοικήσεις 

υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, σπαταλώντας τα χρήµατα που θα µπορούσαν 

εύκολα να κερδηθούν.Στην ιταλική ιστορία είναι άφθονα τα παραδείγµατα µε 

επεµβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση για να χρηµατοδοτήσει τα προηγούµενα 

ελλείµµατα υγείας των τοπικών διοικήσεων. 

 

Εντούτοις, το γεγονός ότι εκ των υστέρων χρηµατοδοτεί η κυβέρνηση για τιςτης 

υγειονοµικές ανάγκες την κάθε τοπική κοινωνία είναι µια απόδειξη της ύπαρξης των 

προβληµάτων  και του περιορισµού των προϋπολογισµών. Πράγµατι, η εκ των 

υστέρων χρηµατοδότηση µπορεί να µην έχει καµία σχέση µε τα προβλήµατα των  

προϋπολογισµών αλλά δεν µπορεί για πάντα να εγγυάται χρηµατικές  επεµβάσεις. 

Κρίσιµοι για την έννοια του «παθητικού» προϋπολογισµού είναι το γεγονός ότι οι 

τοπικές κυβερνήσεις συµπεριφέρονται απρεπώς σήµερα επειδή αναµένουν τη βοήθεια 

κεντρικής κυβέρνησης αύριο. Κατά συνέπεια, για να αποδείξουµε την ύπαρξη των 

προβληµάτων στους τοπικούς προϋπολογισµούς πρέπει να αποδείξουµε ότι εκείνες οι 

προσδοκίες για χρηµατοδότηση,διαδραµάτισαν πραγµατικά έναν σηµαντικό ρόλο 

στην συµπεριφορά των τοπικών κυβερνήσεων.Αλλά, όπως οι προσδοκίες δεν 

µπορούν να παρατηρηθούν και να αποδειχθούν, άλλο τόσο δύσκολο είναι να 

αποδειχθεί και η παθητικότητα στην διαµόρφωση των τοπικών  προυπολογισµών. 

 

Ευτυχώς, στην περίπτωση της Ιταλίας έχουµε ένα «φυσικό πείραµα» που επιτρέπει σε 

µας να υπερνικήσουµε αυτήν την δυσκολία. Στην αρχή της δεκαετίας του '90 `, οι 

δαπάνες δηµόσιας υγείας ήταν σαφώς εκτός ελέγχου. Οι δαπάνες δηµόσιας υγείας για 

το ΑΕΠ κυµάνθηκαν στο 6% και εντούτοις οι τοπικές κυβερνήσεις ξόδεψαν 25% 

περισσότερο από τον προκαθορισµένο προϋπολογισµό τους στη δηµόσια υγειονοµική 

περίθαλψη. Από το 1992, εντούτοις, η κατάσταση βελτιώθηκε εντυπωσιακά.Η 

αύξηση των δαπανών δηµόσιας υγείας επιβραδύνθηκε αισθητά, και το επίπεδο 

δαπανών υγείας µειώθηκε πράγµατι σε πραγµατικούς όρους .Το 1994  και το 1995 τα 

περιφερειακά ελλείµµατα υγείας σκουπίστηκαν εξ ολοκλήρου έξω, αν και η 

χρηµατοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης στην πραγµατικότητα µειώθηκε σε εκείνα 

τα ίδια έτη.Εντούτοις, το 1997, η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται και πάλι, και το 

2001 οι δαπάνες δηµόσιας υγείας για το ΑΕΠ αναρριχήθηκαν κατά 6.2%, 

συσσωρεύοντας πάλι τα µεγάλα ελλείµµατα υγείας. Όλο αυτό συνέβη χωρίς 

οποιαδήποτε αξιοπρόσεκτη αλλαγή στην ποιότητα των υπηρεσιών .Ως εκ τούτου, οι 



60 
 

περιοχές χαλάρωσαν και πάλι στις απαιτήσεις τους για τις δαπάνες υγείας και αυτό 
είχε ως αποτέλεσµα την εξισορρόπηση . 

 

Επιπλέον,δείχνουµε ότι η επίδραση των µειωµένων επιδοτούµενων πακέτων που 

επέβαλλε η κεντρική κυβέρνηση στην περιφερειακή,είχε εφαρµογή τις περισσότερες 

φορές σεπεριπτώσεις που οι κεντρική µε την εκάστοτε ανά περιοχή µη φιλική ή 

φιλική περιφερειακή διοίκηση.∆ηλ,σε περιπτώσεις όπου σε µια περιοχή η τοπική 

αυτοδιοίκηση άνηκε στον ίδιο πολιτικό χώρο,έπαιρνε την επιδότηση στο 100% ένω 

σε κάποια άλλη περιοχή που η εξουσία δεν ήταν στον ίδιο πολιτικό χώρο ή επιδότηση 
ήταν σαφώς µειοµένη 

. 

Τα αποτελέσµατά µας είναι φυσικά συγκεκριµένα για το ιταλικό θεσµικό πλαίσιο και 

δεν κάνουµε καµία αξίωση ότι µπορούν ή πρέπει να επεκταθούν αυτόµατα και σε 

άλλες χώρες. Αλλά τουλάχιστον προτείνουν ότι η εκτίµηση των συγκεκριµένων 

οργάνων που κυβερνούν τη σχέση µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων κυβέρνησης 

µπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση της εξέλιξης των δαπανών υγείας και άλλων 

ευαίσθητων τοµέων όπου τα προβλήµατα περιορισµού προϋπολογισµών σε 
διακυβερνητικές σχέσεις µπορούν να είναι σχετικά (π.χ. εκπαίδευση). 

 

Υπάρχει πολλή περιστασιακή εµπειρία που επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, αλλά σε πολύ λίγες λεπτοµερείς αναλύσεις (δείτε π.χ. Inman, 2003). 

Από αυτή την άποψη, η ανάλυσή µας είναι στενή στο πνεύµα του Rodden (2000) και 

του Dahlberg και του pettersson-Lidbom (2002).Σε αυτό το πνεύµα, προσπαθούµε να 

υπολογίσουµε την «αναµενόµενη» χρηµατοδότηση για τις ιταλικές περιοχές, και 

εξετάζουµε εάν αυτές οι επηρεασθείσες δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης  και πόσο 

µειώθηκε η πραγµατική χρηµατοδότηση, όπως στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του '90.9 

 

 

 

 

 

 

9.Μassimo Bordignoni,Gilberto Turati”Bailing out expectations and health expenditure in Italy” Cesifo working .Paper No .1026 
category 1:Public Finance,September 2003 
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3.2 Ισπανία .Μια χώρα της Ε.Ε. µε πολλές ιδιαιτερότητες 

 

Η ισπανική περίπτωση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τη µελέτη των καθοριστικών 

παραγόντων δαπανών λόγ ποικιλοµορφίας. Τρία διαφορετικά πρότυπα των 

ρυθµίσεων δαπανών συνύπαρξαν στην Ισπανία έως το 2002. Το πιό κοινό πρότυπο, 

που εφαρµόστηκε σε δέκα περιοχές ή τις αυτόνοµες Κοινότητες (ACs εφεξής), 

χαρακτηρίστηκε από τη συγκεντρωµένγ διοίκηση και τη χρηµατοδότηση της 

υγειονοµικής περίθαλψης. Το δεύτερο πρότυπο, που βρέθηκε σε πέντε ACs, 

χαρακτηρίστηκε αντ' αυτού από την αποκεντρωµένη διοίκηση και την αρµοδιότητα 
των δαπανών.  

Σε αυτό το ACs, οι δαπάνες χρηµατοδοτήθηκαν µέσω  συγκεκριµένων 

επιχορηγήσεων, οι οποίες παρήγαγαν τη χαµηλή φορολογική αυτονοµία και, στη 

συνέχεια, αύξησαν τη δυσκολία στη διάθεση των πρόσθετων πόρων στη δηµόσια 

υγειονοµική περίθαλψη. Το τελικό πρότυπο υπήρξε µόνο σε δύο ACs, στα οποία 

απόλαυσαν την αυτονοµία δαπανών και ένα υψηλό επίπεδο της φορολογικής 
αυτονοµίας. 

Η ισπανική περίπτωση χρησιµεύει επίσης να επεξηγήσει τη σχετικότητα διάφορων 

παγίδων που έχουν επιπτώσεις στις προηγούµενες εµπειρικές εργασίες στον τοµέα, 

ειδικά όταν χρησιµοποιείται το περιφερειακό στοιχείο και, όπως είναι συνήθως η 

περίπτωση, το κατά κεφαλήν εισόδηµα και η δηµογραφική δοµή συµπεριλαµβάνονται 

ως επεξηγηµατικές µεταβλητές. Στην πραγµατικότητα, η έρευνα έχει συχνότερα 

εστιάσει στον υπολογισµό των εισοδηµατικών ελαστικοτήτων και της επίδρασης της 

γήρανσης. Επειδή η αξιοπιστία των εκτιµήσεων  γίνεται ένα βασικό ζήτηµα, διάφορες 

προειδοποιήσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισµό και την ερµηνεία 

των αποτελεσµάτων. 

Κατ' αρχάς, οι εισοδηµατικές ελαστικότητες δεν πρέπει να υπολογιστούν 

χρησιµοποιώντας το εισόδηµα ως µόνο παράγοντα. Η σωστή ερµηνεία της 

εισοδηµατικής ελαστικότητας είναι η αλλαγή ποσοστού στις δαπάνες υγείας σε 

απάντηση µιας δεδοµένης αλλαγή ποσοστού στο εισόδηµα,ενώ όλα τα άλλα  

κρατιούνται σταθερά. Οι δαπάνες υγείας µπορούν να αυξηθούν λόγω της γήρανσης, 

της τεχνολογικής αλλαγής. Εάν εκείνοι οι παράγοντες συσχετιστούν θετικά µε το 

εισόδηµα (όπως είναι συχνά) οι διµεταβλητές οπισθοδροµήσεις θα παραγάγουν τις 
προκατειληµµένες εκτιµήσεις της εισοδηµατικής ελαστικότητας. 

∆εύτερον, οι περιοχές δεν είναι χώρες. Στην περίπτωση των τελευταίων, τα δηµόσια 

εισοδήµατα στηρίζονται στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ). Ο 

κυβερνητικός περιορισµός προϋπολογισµών δεσµεύει στενά τα εισοδήµατα και τις 

δαπάνες. Στην περίπτωση των περιοχών, αυτό µπορεί να µην συµβεί. Εάν η ευθύνη 

για την υγειονοµική περίθαλψη δεν αποκεντρώνεται, το περιφερειακό εισόδηµα 
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µπορεί να είναι άσχετο. Και το ίδιο πράγµα µπορεί να είναι αληθινό εάν η 

φορολογική εξίσωση είναι ισχυρή ή και οι δαπάνες δηµόσιας υγείας 

χρηµατοδοτούνται από τις συγκεκριµένες επιχορηγήσεις από την κεντρική 

κυβέρνηση. Φανταστείτε µια χώρα που αποτελείται από δύο ίδιες περιοχές, Α και Β, 

µε ευθύνη στη δηµόσια υγεία. Ένας ασυµµετρικός περιφερειακός κλονισµός 

δηµιούργησε µια διαφορά στα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ: 4% στην περιοχή Α και 

0% στην περιοχή Β (η εθνική οικονοµική ανάπτυξη είναι έπειτα 2%). Με την πλήρη 

φορολογική εξίσωση, µια ενωτική εισοδηµατική ελαστικότητα στο επίπεδο χωρών 

(ένα ποσοστό αύξησης των δαπανών δηµόσιας υγείας 2%) είναι συµβατή µε έναν 

µηδενικό συσχετισµό µεταξύ του εισοδήµατος και των δαπανών υγείας στο 

περιφερειακό επίπεδο.Ενώ τα ποσοστά αύξησης των πρώτων είναι πολύ διαφορετικά, 

η αύξηση των τελευταίων εξισώνεται κατά 2%. Στο ποσό, η περισσότερο φορολογικη 

αλληλοεξάρτηση των περιοχών,είναι όσο χαµηλότερη είναι η περιφερειακή 

εισοδηµατική ελαστικότητα των δαπανών δηµόσιας υγείας.Τρίτον, εάν οι αλλαγές 

στη δοµή του πληθυσµού είναι αργές ή και η χρονική έκταση του δείγµατος είναι 

σύντοµη, η µέσα-παραλλαγή µερικών υποστηριγµάτων πληθυσµών µπορεί να είναι 

πολύ χαµηλή. Αυτό γίνεται ένα πρόβληµα εάν τα µεµονωµένα αποτελέσµατα 

συµπεριλαµβάνονται στις εκτιµήσεις και εάν εκείνα τα αποτελέσµατα συσχετίζονται 

µε τα τους συντελεστές αυτής της οπισθοδρόµησης. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

προδιαγραφή  αυτών των επιδράσεων είναι προτιµητέα στις τυχαίες-επιδράσεις, αλλά 

έπειτα οι συντελεστές των µεταβλητών µε λίγη µέσα-παραλλαγή υπολογίζονται 

ακριβώς.Τέλος, ο συσχετισµός µεταξύ των υποστηριγµάτων πληθυσµών µπορεί 

επίσης να είναι υψηλός,και παράγοντας πολυσυγγραµµικότητας εάν διάφορα 

υποστηρίγµατα συµπεριλαµβάνονται ταυτόχρονα στις εκτιµήσεις. Για παράδειγµα, το 

ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 0-4 µπορεί να συσχετιστεί αρνητικά στην αναλογία 

ηλικίας 65 και  το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 65-74 µπορεί να συσχετιστεί 

θετικά σε αυτό ηλικίας 75 και.Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορες µελέτες έχουν 

εξετάσει εκείνα τα αποτελέσµατα (Hitiris, 1997  Hitiris και Nixon, 2001). Εντούτοις, 

µόνο τα περιορισµένα εµπειρικά στοιχεία έχουν αναφερθεί στην επίδραση των 

καθοριστικών παραγόντων των δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης στο περιφερειακό 

επίπεδο (Di Matteo και Di Matteo, 1998  Giannoni και Hitiris, 2002 Crivelli και 
λοιποί., 2005  Di Matteo, 2003 και 2005 

Η ισπανική εθνική υγειονοµική υπηρεσία (NHS) χαρακτηρίζεται από δύο κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: καθολική πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη για 

όλους τους ισπανούς πολίτες και µια άµεση ασυµµετρική διοικητική αποκέντρωση 

της υγειονοµικής περίθαλψης στις ισπανικές περιοχές από  τη δεκαετία του '80 

(Cantarero, 2005). Ο πληθυσµός, ακόµη και παράνοµοι µετανάστες, έχει το δικαίωµα 

της ελεύθερης πρόσβασης στις υπηρεσίες και τα οφέλη είναι αρκετά περιεκτικά, αν 

και ελάχιστα για τη µακροπρόθεσµη προσοχή και τις οδοντικές υπηρεσίες και κάποια 

περιφερειακή ποικιλοµορφία υπάρχει σε µερικές υπηρεσίες. Οι δαπάνες υγειονοµικής 

περίθαλψης είναι 2255 $ (ισοτιµία αγοραστικής δύναµης) κατά κεφαλήν και 

αποτελούν το  8.2 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2005.Περίπου τρία τέταρτα (5.8) αυτών 
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των εξόδων αντιστοιχούν στις δηµόσιες δαπάνες και ένα τέταρτο (2.4) στις ιδιωτικές 
δαπάνες  

 

 

Η διαδικασία εκφυλισµού της δηµόσιας υγειονοµικής περίθαλψης άρχισε το 1981, 
σύµφωνα µε τα τρία πρότυπα που διακρίθηκαν µεταξύ ACs έως το 2002  

α)∆έκα περιοχές (περίπου ο µισός από τον πληθυσµό) δεν είχαν καµία ευθύνη 

υγειονοµικής περίθαλψης έως το 2002. Πριν από αυτή την ηµεροµηνία, η κεντρική 

κυβέρνηση έφερε όλη την ευθύνη για την υγειονοµική περίθαλψη σε εκείνες τις 

περιοχές. 

b) Πέντε περιοχές (Καταλωνία, Γαλικία, οι Κανάριες νήσοι, Κοινότητα της 

Βαλέντσιας, και Ανδαλουσία) κράτησαν τις ευθύνες δαπανών υγειονοµικής 

περίθαλψης, αλλά µε την πραγµατική φορολογική ευθύνη που περιορίστηκε, υπό την 

έννοια ότι κρατήθηκαν πολιτικά περισσότερο από φορολογικές υπεύθυνες. 

Εποµένως, οι περισσότεροι πόροι που αφιερώθηκαν στην υγειονοµική περίθαλψη σε 

εκείνες τις περιοχές προήλθαν από τις συγκεκριµένες επιχορηγήσεις, µε την 

αυτοχρηµατοδότηση που περιορίστηκε έντονα και που διαδραµατίζει έναν 
δευτερεύοντα ρόλο. 

c) Ενώ τους χορηγήθηκε η αυτονοµία στη χρηµατοδότηση της υγειονοµικής 

περίθαλψης, απόλαυσαν επίσης ένα υψηλό επίπεδο της φορολογικής αυτονοµίας.Από 

το 2002, η διαδικασία την υγειονοµική περίθαλψη και στην Ισπανία έχει επεκταθεί σε 

όλο το ACs. Επιπλέον, το νέο αποτελεσµατικό σύστηµα αναχωρεί από το 

προηγούµενο πρότυπο της συγκεκριµένης χρηµατοδότησης της υγειονοµικής 

περίθαλψης, µε την ενσωµάτωση του στο γενικό χρηµατοδοτώντας σύστηµα ACs. Η 

χρηµατοδότηση υγειονοµικής περίθαλψης καλύπτεται τώρα από τις περιοχές βασικά 

µέσω τριών τύπων πόρων, όπως οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προσφέρεται από 
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τις περιφερειακές κυβερνήσεις: περιφερειακοί φόροι, κοινοί (συνολικά ή µερικώς) 

φόροι και φραγµός-επιχορηγήσεις από την κεντρική κυβέρνηση. Οι πληρωµές 
χρηστών διαδραµατίζουν έναν δευτερεύοντα ρόλο. 

Τέλος, όπως ο πίνακας ΙΙΙ παρουσιάζει, οι σφαιρικές κατά κεφαλήν δαπάνες 

ανισότητας από άποψη δεν έχουν αυξηθεί σηµαντικά µε τη διοικητική αποκέντρωση, 

τουλάχιστον έως το 2003 (lago-Peñas, 2006a). Η υγειονοµική περίθαλψη είναι η 

πρώτιστη πολιτική ευθύνη του ACs. Στην κλίση µε την εκπαίδευση, αυτά τα 

κοινωνικά στοιχεία δαπανών αποτελούν  το 60 µε 70% των συνολικών δηµόσιων 
κεφαλαίων στα χέρια των ACs (Rico και Sabes, 2000.10 

 

 

 

10.David Cantarero Prieto and Santiago Lago-Peñas” DECOMPOSING THE DETERMINANTS OF HEALTH CARE 
EXPENDITURE: THE CASE OF SPAIN” Universidad de Cantabria, P. T. N.o 10/09, M-23772-2001 
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3.3 Ηνωµένες  Πολιτείες Αµερικής.Μετρο σύγκρισης για τις χώρες της Ε.Ε. 

Το 1960, οι συνολικές δαπάνες υγείας στις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν 5.1 τοις εκατό 

του ΑΕΠ , µέχρι το 1997,ενώ το µερίδιο δαπανών ήταν στο 13.6 τοις εκατό.Γιατί οι 

δαπάνες υγείας ως µερίδιο του ΑΕΠ έχουν αυξηθεί τόσο εντυπωσιακά;Μια 

συµβατική εξήγηση είναι η κυβερνητική πολιτική .Οι αλλαγές στα προγράµµατα 

µεταφοράς όπως το Medicare και το Medicaid έχουν οδηγήσει ενδεχοµένως στα 

αυξανόµενα έξοδα στην υγεία. Ένα πρόβληµα µε αυτήν την εξήγηση, εντούτοις, είναι 

ότι οι παρόµοιες αυξήσεις στις δαπάνες υγείας ως µερίδιο του ΑΕΠ έχουν 

παρατηρηθεί σε όλο τον ΟΟΣΑ, όπως φαίνεται στα σχήµατα 1 και 2. Είναι γεγονός, 

όπως σηµειώνεται συχνά, ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες ξοδεύουν ένα µεγαλύτερο µέρος 

του εισοδήµατός τους, στην υγεία από άλλες χώρες, αλλά η πρόσφατη τάση για αυτή 

την αύξηση στην αναλογία δαπανών φαίνεται να είναι ένα διαδεδοµένο φαινόµενο. Η 

χαρακτηριστική αλλαγή που παρατηρήθηκε σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ είναι η αύξηση 

στο µερίδιο δαπανών υγείας από περίπου 4 τοις εκατό του ΑΕΠ σε περίπου 8 τοις 

εκατό.Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι η ιστορία των «ασθενειών των δαπανών» 
Baumol (1967).  

 

 

Αυτό που παρατηρήθηκε είναι µια αυξανόµενη πορεία της τιµή της υγειονοµικής 

περίθαλψης και ένα αυξανόµενο µερίδιο των δαπανών.Αυτό το αντικρουόµενο 
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συµπέρασµα εµφανίζεται κάπως εύλογο, δεδοµένου ότι η µετρηµένη αύξηση 

παραγωγικότητας της εργασίας του τοµέα της υγείας ήταν αρνητική µεταξύ 1987 και 

1997 και το τµήµα ιατρικής φροντίδας του ∆ΤΚ αυξήθηκε γρηγορότερα από το 

γενικό ∆ΤΚ (Triplett και Bosworth (2000)). Απ την άλλη, η γενική τάση των µικρών 

δαπανών για τον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης κοίλα παρά τις ταχείες 

τεχνολογικές προόδους όπως η ανακάλυψη των νέων φαρµάκων,ο διαγνωστικός 

εξοπλισµός, και οι όποιες ιατρικές διαδικασίες που εµφανίζονται σε όλο τον τοµέα 

της υγείας. Επιπλέον, είναι σαφές ότι τα προβλήµατα µέτρησης σε αυτόν τον τοµέα 

είναι σοβαρά.Γίνεται προσπάθεια να διορθωθούν αυτά τα προβλήµατα µέτρησης 

αλλά η ιατρική φροντίδα είναι ένας τοµέας µε τη γρήγορη τεχνολογική αλλαγή. Για 

παράδειγµα οι McClellan, Newhouse και Remler (1998) αναφέρουν ότι µεταξύ 1983 

και 1994, η τιµή των θεραπειών για εµφράγµατα µειώθηκε σε ένα ετήσιο ποσοστό 1.1 

τοις εκατό .Ο Newhouse (1992) παρέχει µια έρευνα για τις πιθανές εξηγήσεις για την 

άνοδο στις δαπάνες υγείας ως µερίδιο του ΑΕΠ. Εκτός από τις αλλαγές στις ΗΠΑ. η 

πολιτική και η ιστορία ,εξετάζουν και απορρίπτουν τις εξηγήσεις που οδηγούνται από 

τις δηµογραφικές αλλαγές ,που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού, την 

αύξηση στην ασφάλιση υγείας, το αυξανόµενη εισόδηµα και την υγεία ως αγαθό 

πολυτέλειας.Παραδείγµατος χάριν, στη δηµογραφική εξήγηση,ο Newhouse 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η γήρανση των ΗΠΑ είναι ένα ερωτηµατικό.Ο 

πληθυσµός µπορεί να προκάλεσε µια άνοδο στις συνολικές δαπάνες µόνο 15 τοις 

εκατό µεταξύ 1950 και 1987.Οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία, επιτρέπουν οι 

ασθένειες οι οποίες δεν θα µπορούσαν να θεραπευτούν στο παρελθόν να 

αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά σήµερα. Εξετάζοντας την ανάπτυξη MRIs, των 

αρθροσκοπικών ιατρικών διαδικασιών, των αντιβιοτικών,των αγγειοπλαστικών και 

των φαρµάκων που µεταχειρίζονται την κατάθλιψη παρατηρούµε µια αξιοσηµείωτη 

αλλαγή. Προτού να ανακαλυφθούν αυτές και άλλες τεχνολογίες, οι µετοχές των 

δαπανών υγείας ήταν χαµηλές εξ ορισµού. Η βαθµιαία ανακάλυψη των νέων 

θεραπειών µε την πάροδο του χρόνου  αυξάνει το µερίδιο δαπανών.Φυσικά, µια 

αντισταθµιστική δύναµη είναι ότι η τεχνολογική πρόοδος µειώνει συνεχώς το κόστος 

οποιασδήποτε δεδοµένης επεξεργασίας, όπως στο παράδειγµα εµφραγµάτων που 

δίνεται ανωτέρω.  
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Το MRIs αποδεικνύει πως τα έξοδα υγείας είναι πολύ φτηνότερα σήµερα από µια 

δεκαετία πριν. Ένα άλλο σηµαντικό συστατικό του προτύπου είναι ένα medicare 

πρόγραµµα φορολογικής εισφοράς. Όπως διαµορφώνεται, αυτό το πρόγραµµα 

διαµορφώνει ένα ενδογενές φορολογικό ποσοστό που ρυθµίζεται για να εξασφαλίσει 

ότι οι ηλικιωµένοι ζουν εφ' όσον αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό.Αυτό το σύστηµα 

µεταφοράς και η τεχνολογική πρόοδος αποδεικνύεται στην πράξη πως είναι ένας 

ισχυρός συνδυασµός.Αυτός ο συνδυασµός παράγει ένα αυξανόµενο µερίδιο που 

µπορεί τελικά να εισπράξει ένα αυθαίρετα µεγάλο µέρος αύξησης στις πραγµατικές 

δαπάνες. Η εξήγηση των εισοδηµατικών αποτελεσµάτων είναι προβληµατική στο 

µεγάλο της µέρος επειδή οι εκτιµήσεις για την εισοδηµατική ελαστικότητα της 

απαίτησης για την ιατρική φροντίδα στις Ηνωµένες Πολιτείες, που κρατά την 

ασφαλιστική σταθερά, είναι περίπου 0.2 έως 0.4. Μια κρίσιµη παράµετρος του 

προτύπου αποδεικνύεται η προθυµία της κοινωνίας να ανεχτεί τα οποιαδήποτε 

ασφάλιστρα τα οποία δύναται να δώσει ,αρκεί να νοιώθει ότι θα το εισπράξει 
αργότερα

. 11 

11.Charles I. Jones” Why Have Health Expenditures as a Share of GDP Risen So Much?” Department of Economics, U.C. 

Berkeley and NBER, May 5, 2004 . Version 3 
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Μεταξύ των χωρών της G7 το 1990, οι ΗΠΑ είχαν το υψηλότερο εισόδηµα ανά - 

κεφάλι, $20.820, και ακολούθησαν η Γερµανία $18.369, ο Καναδάς $18.304,η 

Ιαπωνία $17.596, η Γαλλία $17.347, η Ιταλία $16.286, και το UK $15.896 Το 1960, η  

η ηλικιές άνω των 65 στις χώρες της G7 ήταν 9.2% και προβλέπεται για να ανέλθει 

στο µέσο όρο περισσότερο από 20% µέχρι το 2020, µε τα γρηγορότερα ποσοστά 

αύξησης στην Ιαπωνία και στην Ιταλία.12  

   

3.4 Η πορεία της Βουλγαρίας προς την Ε.Ε.   

Τα µέλη της ΕΕ δεν έχουν βασιστεί ποτέ ακόµα στο πρότυπο της αλληλοεξάρτησης 

των κοινωνικοοικονοµικών παραγόντων του κράτους υγείας και των αλλαγών στη 

δοµή του πληθυσµού. Όπως στην περίπτωση των άλλων χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης που περιλαµβάνονται στο WPIX (Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία 

 και Σλοβακία) ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης είναι να περιγραφούν οι αµοιβαίες 

σχέσεις µεταξύ αυτών των τριών οµάδων δεικτών σχετικών µε τις δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης στη Βουλγαρία για το 2003 που λαµβάνεται ως έτος 

αναφοράς και περαιτέρω να παραχθούν οι µακροπρόθεσµες προβολές µέχρι το 2050, 

χρησιµοποιώντας ενδιάµεσο έτος  ελέγχου το 2025 (στόχος). Οι περιγραµµένες 

προβολές µπορούν να είναι χρήσιµες για τη µελλοντική υγειονοµική περίθαλψη και 
την κοινωνική πολιτική στη Βουλγαρία. 

Η συνειδητοποίηση ότι η µεταρρύθµιση της υγειονοµικής περίθαλψης είναι η 

σηµαντικότερη αλλαγή στην κοινωνική σφαίρα στη µεταβατική περίοδο σταµατούσε 

µάλλον από αδιευκρλινιστους λόγους. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 η 

µεταρρύθµιση υγειονοµικής περίθαλψης άρχισε µε την επιστροφή σε µερικές 

προηγούµενες παραδόσεις µέσω: Των νόµων οι οποίοι πέρασαν επιτρέποντας στις 

ιδιωτικές υπηρεσίες  υγειονοµικής περίθαλψης την σταθεροποίσηή τους. Οι ιατρικές 

ενώσεις επίσης επανιδρύθηκαν .Η ευθύνη για πολλές υπηρεσίες υγειονοµικής 

περίθαλψης αναπτύχθηκε στους δήµους, οι οποίοι σήµαναν πραγµατικά τη διοικητική 

αποκέντρωση των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης τελικά προς το τέλος της 

δεκαετίας του '90 που οι βασικοί νόµοι σχετικά µε το σύστηµα υγειονοµικής 

περίθαλψης ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο. Η εφαρµογή ενός νέου συστήµατος 

υγειονοµικής περίθαλψης, που είναι ένα βασισµένο στον χρηµατοδοτούµενο από το 

Κράτος σύστηµα αναλήφθηκε στη Βουλγαρία. Το πρώτο στάδιο της µεταρρύθµισης 

αφορούσε την υγειονοµική περίθαλψη εξωτερικών ασθενών και άρχισε την 1η 

Ιουλίου του 2000. Βασίστηκε σε τρεις νόµους που εγκρίθηκαν από το βουλγαρικό 

Κοινοβούλιο: Ο νόµος ασφάλειας υγείας (1998),Ο νόµος σχετικά µε τις 

επαγγελµατικές οργανώσεις των παθολόγων και των οδοντιάτρων (1998),Ο νόµος 

σχετικά µε τα ιδρύµατα υγειονοµικής περίθαλψης (1999). Η µεταρρύθµιση στην 
υγειονοµική περίθαλψη ασθενών άρχισε περίπου ένα έτος αργότερα. 

12.Theodore Hitiris “Health Care Expenditure and Cost Containment in the G7 Countries” Discussion Papers in EconomicsNo. 

2000/62 
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Σύµφωνα µε τον πρώτο αναφερµένο νόµο το εθνικό Ταµείο ασφάλειας υγείας (NHIF) 

δηµιουργήθηκε ως αυτόνοµο όργανο για την υποχρεωτική ασφάλεια υγείας. Οι 

πληρωµές ασφάλειας υγείας αφαιρούνται από το ατοµικό εισόδηµα, δεδοµένου ότι το 

η Βουλή αποφασίζει το µέγεθος των πληρωµών ασφάλειας υγείας και κάθε έτος 

καθορίζει τον προϋπολογισµό NHIF. Το τελευταίο είναι ο µεγαλύτερος αγοραστής  

υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης, που υπογράφουν τις συµβάσεις µε τους 

προµηθευτές. 

Η συµβολή στην ασφάλεια υγείας τέθηκε κατά 6% του εισοδήµατος δεδοµένου ότι ο 

εργοδότης και ο εργαζόµενος µοιράστηκαν αρχικά τη συµβολή στην αναλογία του 

5:1. Η συµµετοχή του εργοδότη πρέπει να µειωθεί τα επόµενα έτη µέχρι το 2007 και 

η αναλογία να είναι 1:1. Οι µη µισθωτοί καταβάλλουν ολόκληρη την συνεισφορά. Οι 

συνεισφορές για τους ανέργους και τους φτωχούς, τους συνταξιούχους, τους 

σπουδαστές, τους δηµόσιους υπαλλήλους και µερικές άλλες κατηγορίες καλύπτονται 
από τους κεντρικούς και τοπικούς προϋπολογισµούς. 

Το σύστηµα της ασφάλειας υγείας είναι υποχρεωτικό για το ολόκληρο τον πληθυσµό 

µόνο που µερικές οριακές κοινωνικές οµάδες (Romas, µόνιµα άνεργο, κ.λπ.) 
αποκλείονται από το σύστηµα. 

 

 

Αυτή τη στιγµή οι κύριες πηγές της χρηµατοδότησης υγειονοµικής περίθαλψης είναι 

οι ακόλουθες: 

• Φορολογία µέσω του κρατικού προϋπολογισµού 

• Προσφορά ασφάλειας υγείας - υποχρεωτικό και εθελοντικό 

• Άµεση πληρωµή των πολιτών 

 

Οι λόγοι για τις µειωµένος δηµόσιες δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης απεικονίζουν 

και την οικονοµική κρίση στη δεκαετία του '90 και τη σχετικά χαµηλή προτεραιότητα 

που συνδέεται µε τα έξοδα στην υγειονοµική περίθαλψη από την κεντρική και 

δηµοτική κυβέρνηση. Η ασφάλεια υγείας, που εισήχθη το 1999, συνδέθηκε µε µια 

αρχική αύξηση στις συνολικές δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά αυτό 

εµφανίζεται να συνοδεύεται από τις αντίστοιχα µεγαλύτερες πτώσεις στα 
δηµοσιονοµικά έξοδα στα τελευταία έτη. 
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Οι δαπάνες δηµόσιας υγείας, και αφετέρου, ο όγκος του ΑΕΠ µειώθηκαν σηµαντικά 

σε αυτήν την περίοδο έναντι του 1989, το οποίο υπονοεί ότι η πραγµατική πτώση των 

δαπανών δηµόσιας υγείας είναι µεγαλύτερη. Το ποσοστό του τοµέα της υγείας στη 

συνολική κρατική δαπάνη κυµάθηκε  σταθερή ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του '90,  αλλά η τάση ήταν να αυξηθεί 

 

Εάν προσθέτουµε τις εκτιµήσεις των ιδιωτικών εξόδων, οι συνολικές δαπάνες 

υγειονοµικής περίθαλψης ως µερίδιο του ΑΕΠ αυτή τη στιγµή είναι κατά προσέγγιση 

στο 4.4 - 5.1%. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Βουλγαρία είναι η χώρα µε το 

χαµηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα (µαζί µε τη Ρουµανία) µεταξύ των χωρών µελών 

της ΕΕ, είναι σαφές ότι  οι  δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης είναι χαµηλότερες 

στους χρόνους έναντι της προ ΕΕ περιόδου και άλλων χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),µια πρόσθετη ώθηση προς τις περικοπές 

των δαπανών έχει προκύψει λόγω της ανάγκης για δραστικές µειώσεις των 

κυβερνητικών ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους έτσι ώστε να 

συµµορφωθούν  µε τους όρους  εισόδου στην ΟΝΕ. Είναι επίσης ευδιάκριτο  ότι η 

κίνηση της ΕΕ προς µια πιό στενή οικονοµική ολοκλήρωση επιταχύνει τη διάχυση 

της τεχνολογίας της υγείας και ανοίγει τις εθνικές αγορές στον ανταγωνισµό που 

τείνει να εξισώσει τις τιµές και να µειώσει τις δαπάνες. 13 

 

 

13.John Nixon” Convergence Analysis of Health Care Expenditure in the EU Countries Using Two Approaches” No. 1999/03 
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Ο καλύτερος τρόπος να ανακαλυφθεί η πραγµατική κατάσταση ,για µια δεδοµένη 

διαδικασία, είναι να παρουσιαστεί σε µια συγκριτική διαδικασία. Στον πίνακα 4 τα 

στοιχεία όσων αφορά τις δαπάνες υγειονοµικής περίθαλψης το 2004 παρουσιάζονται 

για τις επιλεγµένες χώρες στην Ευρώπη . Καθόσον αυτά τα στοιχεία υπολογίζονται 

από τη µεθοδολογία cWho, οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ τους και των στοιχείων 

της EUROSTAT και άλλων πηγών είναι εξηγήσιµες. Συγκρίνοντας τα : 

- Αν και οι συνολικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ στη Βουλγαρία 

είναι οι υψηλότερες µεταξύ των συγκρινόµενων χωρών, οι κατά κεφαλήν δαπάνες 

υγείας δείκτες (και σύνολο και κυβέρνηση) είναι οι χαµηλότερες, και η κρατική 

δαπάνη κατά κεφαλήν είναι 671 διεθνή δολάρια, το οποίο είναι σχεδόν 4 φορές 
χαµηλότερο από αυτήν στο UK  

- Οι δαπάνες δηµόσιας διοίκησης για την υγεία ως ποσοστό των συνολικών δαπανών 

για την υγεία στις πέντε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (που 

προέρχονται από το συνολικό κυβερνητικό σύστηµα από µπροστά), 

συµπεριλαµβανοµένης της Βουλγαρίας είναι µάλλον πιό αργές από αυτή στις δύο 
αναπτυγµένες χώρες - Αυστρία και το UK. 

- Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την 

υγεία είναι οι υψηλότερες στη Βουλγαρία (σχεδόν τρεις φορές υψηλότερος απ'ό, τι 

στο UK). Σχεδόν όλες οι ιδιωτικές δαπάνες (98%) προέρχονται από τις δαπάνες out-
of-pocket ως ποσοστό στην υγεία. 

- Αν και το µερίδιο των εξωτερικών πόρων για την υγεία στη συνολική κρατική 

δαπάνη είναι το υψηλότερο για τη Βουλγαρία (1.0%), είναι πάρα πολύ χαµηλό για να 
το λάβει κανεις υπόψη σε αυτήν την ανάλυση. 

Γενικά, µπορούµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα προβλήµατα για την υγειονοµική 
περίθαλψη : 

• Το χρόνια πρίν  από το  νέο χρηµατοδοτηµένο σύστηµα είχαν δηµιουργήσει µεγάλα 

χρέη ,και ως αποτέλεσµα έχει  να γιίνει προσπάθεια να καλυφθεί εν µέρει από το νέο 

προϋπολογισµό στο επόµενο έτος που οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο στο βαθύτερο 
έλλειµµα 

• Αναποτελεσµατικό οργανωµένο σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης και εποµένως 
ατελέσφορα έξοδα του προϋπολογισµού παροχής υγείας 

• Μεγάλη απόκλιση στην αποζηµίωση µεταξύ των ειδικών εξωτερικών ασθενών και 
ασθενών, η οποία οδήγησε σε σηµαντικές επιτραπέζιες πληρωµές 

• ‘Υπουλο  παιχνίδι του συστήµατος από τους προµηθευτές και τους φαρµακοποιούς, 
το οποίο οδηγεί στις αδικαιολόγητες υψηλές τιµές των φαρµάκων.14 

14.Rossitsa Rangelova , Grigor Sariiski “HEALTH EXPENDITURE SCENARIOS IN THE NEW MEMBER STATES COUNTRY REPORT ON 

BULGARIA”  Enepri research report No.44 Ahead WP9 December 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

4.1 Εισαγωγή 

Σε κάθε εµπειρική έρευνα η περιγραφική παρουσίαση των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται 

είναι απαραίτητη, για να µπορέσει ο κάθε µελετητής να ενηµερωθεί πάνω στις µεταβλητές 

αυτές. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει και να παρουσιάσει τις υπο 
διερεύνηση µεταβλητές. Οι µεταβλητές αυτές χωρίζονται σε εξαρτηµένες και σε ανεξάρτητες. 

 
  
 

 

 

4.2 Παρουσίαση µεταβλητών 

 
Ως εξαρτηµένη µεταβλητή στο υπόδειγµά µας θα χρησιµοποιήσουµε τις δαπάνες 
υγείας(HCE).Ως ανεξάρτητη µεταβλητή χρησιµοποιούµε το Ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν (GDPN).Κάθε µια από τις µεταβλητές παρουσιάζουν ενδιαφέρον στους 
πολιτικούς αναλυτές (policy-makers) (οικονοµικά επιτελεία κάθε κυβέρνησης) και 
µπορούν να επηρεαστούν από την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 
 

 

 

4.2.1. ∆απάνες υγείας (HCE) 

 

Οι δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση κυµαίνονται κατά 

µέσο όρο στο 9% του ΑΕΠ, στην Αυστρία έφτασαν στο 10%, ενώ στις ΗΠΑ 

ξεπέρασαν το 15%. Οι κυβερνήσεις και πολλοί ιθύνοντες από τον χώρο της υγείας 

αντιµετωπίζουν την αύξηση αυτή ως µια αδικαιολόγητη, ανεξέλεγκτη και επιζήµια 

απειλή, όχι µόνο για τη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας, αλλά και για την ίδια 

την οικονοµία. Υπάρχει όµως και ο αντίλογος. 

Η αύξηση των δαπανών υγείας, ιδίως την τελευταία δεκαετία στις αναπτυγµένες 

χώρες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γήρανση του πληθυσµού και στη συνακόλουθη 

αύξηση της ζήτησης, στην επικράτηση των χρόνιων νοσηµάτων που απαιτούν 

µακροχρόνιες θεραπείες, στη νέα ιατρική και φαρµακευτική τεχνολογία που είναι πιο 

ακριβή και στις αυξηµένες απαιτήσεις και προσδοκίες των πολιτών για περισσότερη 

και καλύτερη ιατρική φροντίδα. Αρα δεν είναι αδικαιολόγητη, γι΄ αυτό και η αύξηση 
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των δαπανών υγείας θα συνεχιστεί όσο συνεχίζουν να επικρατούν οι τάσεις αυτές. 

Πόσο θα αυξηθούν δεν είναι κάτι το δεδοµένο, παρά την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για 

διπλασιασµό τους ως το 2050. 

Πρώτα απ΄ όλα, αν και οι δαπάνες υγείας αυξάνονται µε την ηλικία, αυτό δεν 

σηµαίνει ότι οι πιο γηρασµένοι πληθυσµοί θα είναι και πιο δαπανηροί. Σχετικές 

µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι µεγάλες δαπάνες υγείας σχετίζονται µε το τελευταίο 

έτος ζωής και όχι µε την ηλικία. Σε όσο δε µικρότερη ηλικία επέρχεται ο θάνατος 

τόσο µεγαλύτερες είναι οι δαπάνες αυτές, γιατί καταβάλλονται περισσότερες και πιο 

εντατικές προσπάθειες περίθαλψης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις πως 

οι ηλικιωµένοι στην εποχή µας είναι πιο υγιείς απ΄ ό,τι στο παρελθόν και βιώνουν 

λιγότερη νοσηρότητα εξαιτίας της υιοθέτησης ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής και της 

χρήσης προληπτικών υπηρεσιών. Αρκεί να τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Κάτι 

που δυστυχώς δεν ισχύει προς το παρόν στη χώρα µας. Εξάλλου, ένα άτοµο που 

υπερβαίνει τον µέσο όρο του προσδόκιµου ζωής έχει κατά κανόνα γερή κράση και 

καλή υγεία. 

Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων έχουν αναπτυχθεί δύο ενδιαφέρουσες θεωρίες: Η 

θεωρία της «συµπίεσης της νοσηρότητας», η οποία υποστηρίζει ότι όσο ο 

πληθυσµός θα γίνεται γηραιότερος η έναρξη της νοσηρότητας θα καθυστερεί και 

θα πλήττει για µικρότερο διάστηµα, και η θεωρία της «δυναµικής ισορροπίας», 

σύµφωνα µε την οποία, καθώς αυξάνεται το προσδόκιµο ζωής, τα χρόνια που 

διατελεί κανείς άρρωστος θα παραµένουν σταθερά. 

Βέβαια, η επικράτηση των χρόνιων νοσηµάτων, καθώς και το γεγονός ότι τα 

ηλικιωµένα άτοµα χρήζουν µεγαλύτερης προνοιακής φροντίδας θα επιβαρύνουν τις 

δαπάνες του ευρύτερου τοµέα της υγείας. Μόνο που, µε βάση όσα προαναφέρθηκαν, 

η επιβάρυνση αυτή δεν είναι αναπόφευκτο να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Ακόµα και στο κρίσιµο θέµα της νέας και πιο ακριβής ιατρικής και φαρµακευτικής 

τεχνολογίας θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή είναι και πιο 

αποτελεσµατική. Χάρη σε αυτήν µειώθηκε η µέση διάρκεια νοσηλείας στο µισό κατά 

την τελευταία εικοσαετία και χάρη σε αυτήν θεραπεύονται πιο γρήγορα πολλά 

νοσήµατα. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι,ενώ προ εικοσαετίας η ιατρική ευθυνόταν 

µόνο για το 10%-15% της υγείας µας, σήµερα εκτιµάται ότι η συµβολή της στην 

αύξηση του προσδόκιµου ζωής αγγίζει το 50%. 

Αν ισχύουν όµως τα παραπάνω, γιατί οι δαπάνες νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής 

περίθαλψης συνεχίζουν να αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς, ιδιαίτερα στη χώρα µας; 

Απλούστατα γιατί γίνεται µεγάλη σπατάλη και αλόγιστη χρήση ακόµα και 

θεραπευτικών υπηρεσιών και προϊόντων µε µικρή ή µηδενική αποτελεσµατικότητα. 

Η υπερκατανάλωση στον τοµέα της υγείας, η οποία προκαλείται κυρίως από τους 

γιατρούς και τα ιδιωτικά συµφέροντα, αλλά και από τις αυξηµένες απαιτήσεις και 
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προσδοκίες των πολιτών, κυµαίνεται διεθνώς στο 30%-40% της συνολικής 

κατανάλωσης, ενώ στη χώρα µας για ορισµένες «προνοµιούχες οµάδες 

ασφαλισµένων» ξεπερνά το 50%. Αλλά και αυτό το πρόβληµα είναι αντιµετωπίσιµο 

και ήδη αντιµετωπίζεται επιτυχώς σε ορισµένες χώρες µε την ανάπτυξη της 

«τεκµηριωµένης ιατρικής»( evidence based medicine) η οποία αξιολογεί και 

προκρίνει τις αποτελεσµατικές και αποδοτικές αγωγές, καθώς και µε τη χρήση 

πρωτοκόλλων και την εφαρµογή προγραµµάτων ποιοτικού ελέγχου, µε τη θέσπιση 

αυστηρών ρυθµίσεων και τη λειτουργία µηχανισµών διαπραγµάτευσης και µε τη 

διαπαιδαγώγηση των πολιτών για τη σωστή διαχείριση των προσδοκιών τους και την 

ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας. Πρέπει όµως να αντιµετωπίζουµε τις 

δαπάνες υγείας µόνο ως δυσβάστακτο κόστος; Είναι γνωστό ότι η υγεία ενός 

πληθυσµού επιδρά σηµαντικά στην παραγωγικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Οι οικονοµολόγοι έχουν από καιρό αναγνωρίσει τη σηµασία του σωστού µείγµατος 

φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά όµως το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

παραδοσιακά εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στην εκπαίδευση και όχι στην 

υγεία. Η υγεία όµως είναι µια σηµαντική συνιστώσα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η 

φτωχή υγεία παρεµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη. Τα άτοµα µε κακή υγεία είναι 

λιγότερο πιθανόν να δουλεύουν και όταν δουλεύουν, είναι λιγότερο παραγωγικά. 

Επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευσή τους και αποταµιεύουν λιγότερο για τη 

σύνταξή τους, και έτσι στηρίζουν λιγότερο την ευρύτερη οικονοµία. Η οικονοµική 

θέση των χωρών σήµερα εξαρτάται σηµαντικά από τον βαθµό στον οποίο 

εξασφάλισαν καλύτερη υγεία στη διάρκεια της ιστορίας τους. 

Στις αναπτυγµένες χώρες έχει διαπιστωθεί πως η µείωση της θνησιµότητας στη 

διάρκεια του 20ού αιώνα ευθυνόταν για το 30% της αύξησης του εισοδήµατος. Πιο 

συγκεκριµένα, για τη ∆υτική Ευρώπη έχει εκτιµηθεί ότι το 29%-38% της αύξησης 

του ΑΕΠ µεταξύ 1970 και 2003 µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του προσδόκιµου 

ζωής. Στο δε Ηνωµένο Βασίλειο το 50% της οικονοµικής ανάπτυξης από το 1780 ως 

το 1980 αποδίδεται στη βελτίωση της υγείας και της διατροφής. Οι δαπάνες λοιπόν 

που αφορούν τη χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας και των άλλων τοµέων που 

επιδρούν στην υγεία (διατροφή, οδική ασφάλεια κ.ά.) επιτυγχάνουν «κοινωνική 

παραγωγικότητα» πολλαπλάσια από αυτήν που σχετίζεται µε άλλου είδους 

επενδύσεις. 

Τα συστήµατα υγείας όµως δεν παράγουν κοινωνική ευµάρεια µόνο βελτιώνοντας 

την υγεία. Επιδρούν στην παραγωγή πλούτου αποτελώντας έναν µεγάλο τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας. Το 9,3% του συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, ηλικίας 15-64 ετών, απασχολείται στον ευρύτερο τοµέα της υγείας-

πρόνοιας. 
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Η υγεία έχει επίσης αξία από µόνη της αποτελώντας κεφαλαιώδες ανθρώπινο 

δικαίωµα. Η αξία αυτή µπορεί να εκφραστεί και µε χρηµατικούς όρους, στη βάση των 

επιλογών που κάνουν τα άτοµα στην καθηµερινή τους ζωή σε ζητήµατα που επιδρούν 

στην υγεία τους, όπως η απόφαση για µια επικίνδυνη εργασία. Και παρά τις 

δυσκολίες τέτοιου είδους µετρήσεων, εύκολα διαπιστώνεται ότι τα άτοµα προσδίδουν 

στην υγεία τους τεράστια αξία ανεξάρτητα από πολιτιστικές και οικονοµικές 

διαφορές. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η αύξηση των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ 

δεν πρέπει να µας φοβίζει. ∆εν πρέπει ακόµα να ξεχνάµε πως το ΑΕΠ δεν αποτελεί 

τίποτα περισσότερο από το άθροισµα των συνολικών χρηµατικών συναλλαγών, χωρίς 

να αποτιµά τη χρήση των πόρων και χωρίς να διαφοροποιεί τις δαπάνες που 

αυξάνουν την κοινωνική ευµάρεια, όπως αυτές της υγείας, από αυτές που τη 

µειώνουν. Ούτε αντανακλά το ΑΕΠ τα στοιχεία εκείνα της οικονοµίας που δεν 

µεταφράζονται σε χρηµατικούς όρους, είτε αυτά είναι αρνητικά, π.χ. ρύπανση, είτε 

θετικά, π.χ. ευηµερία. Γι΄ αυτό ιδιαίτερη σηµασία δεν έχει από µόνη της η αύξηση 

των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά σε βάρος ποιων άλλων τοµέων 

οικονοµικής δραστηριότητας θα πραγµατοποιηθεί. Εάν θα προέλθει, δηλαδή, σε 

βάρος της κατανάλωσης και όχι των επενδύσεων και εάν στην περίπτωση αυτή 

θα πληγεί κατά προτεραιότητα η κατανάλωση που µειώνει την κοινωνική 

ευµάρεια και όχι αυτή που την αυξάνει. Με άλλα λόγια, αυτό που τελικά µετράει 

είναι εάν η µετατόπιση αυτή θα αποδώσει µεγαλύτερο κοινωνικό όφελος. 

Με βάση όλα αυτά τα δεδοµένα οφείλουµε να επανεξετάσουµε τα συστήµατα υγείας 

όχι φοβικά ως καταναλωτές περιορισµένων πόρων, αλλά θαρραλέα ως ευκαιρίες για 

επένδυση και για οικονοµική ανάπτυξη και πάνω απ΄ όλα ως δυνατότητες για τη 

βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Ενας πιο υγιής πληθυσµός χρειάζεται λιγότερη 

περίθαλψη και άρα λιγότερες δαπάνες. Αλλωστε η βελτίωση της υγείας του 

πληθυσµού στη Γαλλία, η οποία σηµειώθηκε µεταξύ 1992 και 2000, είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών υγείας κατά 8,6%.* 
 

 

4.2.2. Α.Ε.Π.(GDPN) 

 

Το Α.Ε.Π. εκφράζει την αξία των εξής κατηγοριών αγαθών, τα οποία έχουν παραχθεί 

κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο: α) όλα τα τελικά αγαθά υλικά αγαθά που 

προορίζονται για καταναλωτικούς σκοπούς π.χ. τρόφιµα, ποτά κ.τ.λ. β) όλα τα διαρκή 



76 
 

υλικά καταναλωτικά αγαθά που προορίζονται για καλύψουν καταναλωτικές ανάγκες 

π.χ. ψυγεία, τηλεοράσεις, σπίτια , ρούχα , κ.τ.λ. γ) όλα τα διαρκή υλικά αγαθά που 

προορίζονται να επαναχρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, για 

παραγωγικούς σκοπούς κ.τ.λ.  

Είναι προφανές ότι αναφερόµαστε στη κατηγορία του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού δ) 

όλα τα άυλα αγαθά, δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες προέρχονται από π.χ. δασκάλους, 

δικηγόρους , οικονοµολόγους. Θα πρέπει να είµαστε προσεχτικοί κατά τη µέτρηση 

του Α.Ε.Π. µιας οικονοµίας. ∆εν θα πρέπει να υπολογίζουµε στο Α.Ε.Π. την αξία π.χ. 

του σιταριού και του αλευριού που χρησιµοποιήθηκαν στην παρασκευή του ψωµιού 

το οποίο ως τελικό καταναλωτικό αγαθό το συµπεριλαµβάνουµε στο Α.Ε.Π.  

 

4.3 Έλεγχος βασικών Στατιστικών Χαρακτηριστικών για κάθε µεταβλητή  

Το κυρίαρχο στοιχείο πολλών χρονολογικών σειρών  είναι η απόκλιση της κατανοµής 

τους από την κανονικότητα. Πιο συγκεκριµένα απόκλιση από την κανονικότητα 
µπορεί να σηµαίνει :  

i. Ύπαρξη θετικής ή αρνητικής ασυµµετρίας  

ii. Ύπαρξη λεπτοκύρτωσης, δηλαδή παρουσία ακραίων τιµών που δεν είναι συµβατές µε 

την κανονική κατανοµή.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι εξαιρετικά διαδεδοµένα στις χρηµατοοικονοµικές 

σειρές. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των χρονικών σειρών για την 

κανονικότητα. Ένας τέτοιος, είναι ο έλεγχος Jarque – Bera (J-B)
15 ο οποίος 

βασίζεται στα κατάλοιπα που προκύπτουν από την µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων.Εποµένως ο έλεγχος Jarque – Bera υπολογίζει την ασυµµετρία µε βάση 

τα στοιχεία του δείγµατος και στην συνέχεια τα συγκρίνει µε τις θεωρητικές τιµές για 

την κανονική κατανοµή που είναι µηδέν (S=0) αφού στην κανονική κατανοµή δεν 
έχουµε  ασυµµετρία και κύρτωση (k=3).  

 

Ο έλεγχος της κανονικότητας των καταλοίπων περιλαµβάνει δύο υποθέσεις :  

• Την µηδενική υπόθεση Ηο ότι ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί την 
κανονική κατανοµή X2 και  

• Την µη µηδενική υπόθεση Ηα ότι ο διαταρακτικός όρος δεν ακολουθεί την 
κανονική κατανοµή X

2.  

15.∆ριτσάκης Ν., (2002), Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις, “Οι χρονικές σειρές στην Οικονοµετρία”,Εκδ. Πανεπιστήµιο  
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Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται για υψηλές τιµές της στατιστικής JB, πράγµα που 
σηµαίνει χαµηλές τιµές Ρ.  

 

∆ιάµεσος δ (Median): ενός δείγµατος παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί 

κατά αύξουσα τάξη, είναι η µεσαία παρατήρηση εάν το πλήθος των παρατηρήσεων 

είναι περιττό ή ο µέσος όρος των δύο µεσαίων παρατηρήσεων εάν το πλήθος είναι 
άρτιο. 

Στην περίπτωση οµαδοποιηµένων µεταβλητών η διάµεσος βρίσκεται από το 
ιστόγραµµα των αθροιστικών συχνοτήτων.  

 

Η διακύµανση είναι το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης. Συνήθως χρησιµοποιούµε 

την τυπική απόκλιση διότι αυτή εκφράζεται στις µονάδες της µεταβλητής, ενώ η 

διακύµανση εκφράζεται στα τετράγωνα των µονάδων αυτών και κατά συνέπεια δεν 
είναι ερµηνεύσιµη.  

 

Τόσο η µέση τιµή όσο και η διάµεσος αποτελούν µέτρα θέσης του κέντρου της 

κατανοµής. Η µέση τιµή εκφράζει το σηµείο ισορροπίας του ιστογράµµατος ενώ η 

διάµεσος είναι η τιµή που αφήνει µισές παρατηρήσεις αριστερά της (µικρότερες από 

αυτήν) και µισές δεξιά της (µεγαλύτερες από αυτήν). Στον υπολογισµό της µέσης 

τιµής συνεισφέρουν µε την ίδια βαρύτητα όλες οι παρατηρήσεις, ενώ στον 

υπολογισµό της διαµέσου χρησιµοποιούµε την παρατήρηση (ή τις παρατηρήσεις αν 

έχουµε άρτιο αριθµό παρατηρήσεων) που βρίσκονται ακριβώς στο µέσο των 

διατεταγµένων δεδοµένων. Κατά συνέπεια αν υπάρχουν ακραίες τιµές,αυτές 

επηρεάζουν κατά πολύ την µέση τιµή ενώ αφήνουν αµετάβλητη την διάµεσο. Τέλος η 

σχετική θέση µέσης τιµής ( X ) και διαµέσου (Μ) µπορεί να µας πληροφορήσει για 

την συµµετρία (όταν X = M ), δεξιά ασυµµετρία (όταν X > M ) και αριστερή 

ασυµµετρία (όταν X < M ) της κατανοµής των δεδοµένων.  
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Στο Πίνακα(4.4.1) δίδεται το ιστόγραµµα των καταλοίπων για την µεταβλητή LHCE 
της Αυστρίας που προκύπτει από το πρόγραµµα E-views.  
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Series: LHCE

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       7.329653

Median   7.214504

Maximum  7.954723

Minimum  6.453625

Std. Dev.   0.457734

Skewness  -0.234095

Kurtosis   1.943694

Jarque-Bera  2.058100

Probability  0.357346

 

 Πίνακας 4.4.1  

 

Από τα κατάλοιπα υπολογίσθηκαν τα ακόλουθα :  

S =-0.23 και k = 1.94 

 

Ο αριθµητικός µέσος των χρηµατοοικονοµικών σειρών είναι Mean = 7.32 , ενώ  

η διάµεσος των σειρών είναι Median = 7.21. Η µέγιστη τιµή των τιµών για την 

µεταβλητή είναι Maximum =7.95 και η ελάχιστη τιµή Minimum = 6.46. Η 

τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης ανέρχεται σε 0.457. Σύµφωνα µε τα παραπάνω 

επειδή S < 0 έχουµε αριστερή ασυµµετρία όπως φαίνεται και από το σχήµα και 

επιπλέον επειδή k < 3 η κύρτωση είναι πλατόκυρτη (δηλ. µακριά από τις τιµές του 

αριθµητικού µέσου Mean) λόγω του µικρού αριθµού των παρατηρήσεων που περιέχει 
το δείγµα.  

 

Στην υπόθεση H0 (που εξετάζεται παρακάτω) η στατιστική J-B ακολουθεί 
ασυµπτωτικά την κατανοµή X2

 µε 1 βαθµό ελευθερίας.  
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Είναι σαφές ότι η πιθανότητα να λάβουµε µια τιµή ανώτερη από 2.058 είναι 0.357,  

(35.79%). Εποµένως µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι µε βάση τον έλεγχο αυτό η 

τιµή του κριτηρίου είναι αρκετά χαµηλή, δηλαδή µηδέν και άρα δεν έχουµε 
(στατιστικά σηµαντικές) αποκλίσεις από την κανονική κατανοµή.  

 

Η στατιστική των Jarque and Bera ακολουθεί την κατανοµή X
2 µε 1 βαθµούς 

ελευθερίας. Έχουµε 2 υποθέσεις :  

 

·  H0 : τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανοµή  

·  Hα : τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή  

 

Αν J-B > X2 τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση H0 (δηλ. τα κατάλοιπα δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή).  

Έτσι λοιπόν για επίπεδο σηµαντικότητας 5% (α = 0.05) και ν=1 προκύπτει από τον 

πίνακα του X2 ότι το σηµείο διαχωρισµού µεταξύ του H0 και του Hα είναι το σηµείο 

3.84.  

Εποµένως J-B = 2.058 < X2 = 3.84 δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση.  

 

Επιπλέον από τον έλεγχο του probability προκύπτει το ίδιο συµπέρασµα αφού το 

probability (Jarque-Bera) ανέρχεται σε 0.358 > 0.05 ποσοστό αρκετά µεγάλο για να 
µην γίνει  δεκτή η µηδενική υπόθεση.  

 

Απόφαση : Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE ακολουθούν την κανονική 
κατανοµή 

 

  

Στο Πίνακα που ακολουθεί,δίδεται το ιστόγραµµα των καταλοίπων για την 

ανεξάρτητη µεταβλητή LGDP  της Αυστρίας που προκύπτει από το πρόγραµµα E-
views.  
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Πίνακας 4.4.2 
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Observations 37

Mean       9.888662

Median   9.897419

Maximum  10.24711

Minimum  9.416216

Std. Dev.   0.233637

Skewness  -0.244206

Kurtosis   2.038693

Jarque-Bera  1.792428

Probability  0.408112

 

Από τα κατάλοιπα υπολογίσθηκαν τα ακόλουθα :  

S =-0.244 και k = 2.04  

 

Ο αριθµητικός µέσος των χρηµατοοικονοµικών σειρών είναι Mean = 9.88 , ενώ  

η διάµεσος των σειρών είναι Median = 9.89. Η µέγιστη τιµή των τιµών για την 

µεταβλητή είναι Maximum = 10.2 και η ελάχιστη τιµή Minimum = 9.41. Η 

τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης ανέρχεται σε 0.233. Σύµφωνα µε τα παραπάνω 

επειδή S < 0 έχουµε αριστερή ασυµµετρία όπως φαίνεται και από το σχήµα και 

επιπλέον επειδή k < 3 η κύρτωση είναι πλατόκυρτη (δηλ. µακριά από τις τιµές του 

αριθµητικού µέσου Mean) λόγω του µικρού αριθµού των παρατηρήσεων που περιέχει 
το δείγµα.  

 

Στην υπόθεση H0(που εξετάζεται παρακάτω) η στατιστική J-B ακολουθεί 
ασυµπτωτικά την κατανοµή X2

 µε 1 βαθµό ελευθερίας.  

 

Είναι σαφές ότι η πιθανότητα να λάβουµε µια τιµή ανώτερη από 1.792 είναι 0.41, 

(40.8%). Εποµένως µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι µε βάση τον έλεγχο αυτό η τιµή 

του κριτηρίου είναι αρκετά χαµηλή, δηλαδή µηδέν και άρα δεν έχουµε (στατιστικά 
σηµαντικές) αποκλίσεις από την κανονική κατανοµή.  
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Η στατιστική των Jarque and Bera ακολουθεί την κατανοµή X
2 µε 1 βαθµούς 

ελευθερίας. Έχουµε 2 υποθέσεις :  

 

·  H0 : τα κατάλοιπα ακολουθούν την κανονική κατανοµή  

·  Hα : τα κατάλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή  

Αν JB > X
2 τότε απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση H0 (δηλ. τα κατάλοιπα δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή).  

Έτσι λοιπόν για επίπεδο σηµαντικότητας 5% (α = 0.05) και ν=1 προκύπτει από τον 

πίνακα του X2 ότι το σηµείο διαχωρισµού µεταξύ του H0 και του Hα είναι το σηµείο 
3.84.  

Εποµένως JB = 1.792 < X2 = 3.84 δεν απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση.  

 

Επιπλέον από τον έλεγχο του probability προκύπτει το ίδιο συµπέρασµα αφού το 

probability (Jarque-Bera) ανέρχεται σε 0.408 > 0.05 ποσοστό αρκετά µεγάλο για να 
µην γίνει  δεκτή η µηδενική υπόθεση.  

 

Απόφαση : Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LGDP της Αυστρίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή 

 

Για τις υπόλοιπες χώρες ,τα ιστογράµµατα και τα στατιστικά παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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4.4 Συµπεράσµατα  

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως τα κατάλοιπα του υποδείγµατός µας 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή για την χώρα της Αυτρίας.Τόσο τα κατάλοιπα 

των δαπανών υγείας,όσο και της οικονοµικής ανάπτυξης,έχουν prob µικρότερο του 

σηµείου διαχωρισµού της Ηο µε την Ηα,µε αποτέλεσµα να γίνεται δεκτή η µηδενική 
υπόθεση. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΕΛΓΙΟ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE του Βελγίου ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

∆ΑΝΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της ∆ανίας ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την κανονική 

κατανοµή 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Φινλανδίας ακολουθούν 

την κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΓΑΛΛΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Γαλλίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Γερµανίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΕΛΛΑ∆Α: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Αυστρίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Ιρλανδίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΙΤΑΛΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Ιταλίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE του Λουξεµβούργου 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν 

επίσης την κανονική κατανοµή 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Ολλανδίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Πορτογαλίας 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν 

επίσης την κανονική κατανοµή 

ΙΣΠΑΝΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Ισπανίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Σουηδίας ακολουθούν την 

κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP ακολουθούν επίσης την 

κανονική κατανοµή 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Τα κατάλοιπα της µεταβλητής LHCE της Ηνωµένο 

Βασίλειος ακολουθούν την κανονική κατανοµή ενώ και της µεταβλητής LGDP 

ακολουθούν επίσης την κανονική κατανοµή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

5.1. Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια περιγραφή στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και 

δικαιολογούµε το σκοπό για τον οποίο γίνεται η έρευνα αυτή. Στην συνέχεια 

παρουσιάζεται η µαθηµατική εξειδίκευση των µεταβλητών που συµµετέχουν στην 

έρευνα και στο τέλος παραθέτουµε την µεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε.  

 

 

5.2. Μαθηµατική εξειδίκευση  

Η µέθοδος του εκθετικού υποδείγµατος υιοθετείται στην εργασία αυτή για να 

εκτιµήσουµε τις επιδράσεις του ΑΕΠ στις δαπάνες υγείας. Η χρήσης της 

µεθοδολογίας αυτής µας επιτρέπει να αναγνωρίσουµε συσσωρευτικές επιδράσεις 

λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική αντίδραση ανάµεσα στην προσφορά  του χρήµατος 

µε τις άλλες µεταβλητές .Για την ανάλυση της αιτιακής σχέσης µεταξύ ΑΕΠ  και των 
δαπανών υγείαςχρησιµοποιείται το παρακάτω υπόδειγµα:  

 

HCE  =  f (GDP) 

 

HCE=∆απάνες υγείας 

GDP = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  

Έστω ότι µετατρέπουµε αρχικώς την συνάρτηση σε εκθετική µορφή και εν συνεχεία 

σε γραµµική χρησιµοποιώντας τον λογαριθµικό µετασχηµατισµό µε βάση το e. 
∆ηλαδή :  

 

LnM1 = Lnb  + b1LnGDPN + b2lnR2 + b3LnCPI + ut   

 

Η σχέση  αποτελεί την οικονοµετρική µορφή της γραµµικής σχέσεως ενός 

πολυµεταβλητού υποδείγµατος και υποθέτουµε ότι συνδέει τις µεταβλητές HCE,GDP 

(υπόδειγµα πολυµεταβλητής παλινδροµήσεως)και αποτελεί επέκταση της απλής 

παλινδρόµησης για περισσότερες από µια ερµηνευτικές µεταβλητές. Κάθε τιµή t της 
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εξαρτηµένης µεταβλητής (HCE) είναι γραµµική συνάρτηση των τιµών των 

ερµηνευτικών µεταβλητών GDP και του διαταρακτικού όρου ut ο οποίος παίρνει 
θετικές και αρνητικές τιµές αλλά κατά µέσο όρο η τιµή της είναι µηδέν.  

 

Η διακύµανση της τυχαίας µεταβλητής Ut είναι σταθερή για όλες τις τιµές των GDP. 

∆ηλαδή η διασπορά των τιµών της Ut από τον µέσο της δεν αλλάζει όταν 

µεταβάλλεται η τιµή των δύο µεταβλητών αλλά παραµένει η ίδια. Όταν η διακύµανση 

παραµένει σταθερή τότε ο διαταρακτικός όρος είναι οµοσκεδαστικός ή 

χαρακτηρίζεται από οµοσκεδαστικότητα, ενώ αν δεν είναι σταθερή ο διαταρακτικός 
όρος είναι ετεροσκεδαστικός ή χαρακτηρίζεται από ετεροσκεδαστικότητα.  

 

Η µεταβλητή HCE είναι η εξαρτηµένη µεταβλητή ή ερµηνευόµενη, ενώ η 

µεταβλητή GDP είναι οι η ανεξάρτητη µεταβλητή ή ερµηνευτική που σηµαίνει ότι 
οι µεταβολές του HCE οφείλονται στις µεταβολές τoυ GDP.  

Ο όρος παλινδρόµηση αναφέρεται στις τιµές του δείγµατος και οι υπολογιζόµενες 

τιµές δεν είναι ίσες µε τις πραγµατικές.Έστω λοιπόν η γραµµική µορφή της 
συνάρτησης και είναι η ακόλουθη :  

 

LnHCE = Lnb  + b1LnGDP+ ut   

             (οικονοµετρική-στοχαστική µορφή) 

Τρέχοντας την γραµµική µορφή  για την περίπτωση της Αυστρίας,έχω τα εξής 

στοιχεία :  

Πίνακας 5.2.1 Πίνακς παλινδρόµησης 

Dependent Variable: LHCE 
Method: Least Squares 
Sample: 1970 2006 
Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -11.67973 0.632122 -18.47702 0.0000

LGDP 1.922342 0.063907 30.08049 0.0000
R-squared 0.962759     Mean dependent var 7.329653
Adjusted R-squared 0.961695     S.D. dependent var 0.457734
S.E. of regression 0.089586     Akaike info criterion -1.934706
Sum squared resid 0.280895     Schwarz criterion -1.847630
Log likelihood 37.79207     F-statistic 904.8360
Durbin-Watson stat 0.476561     Prob(F-statistic) 0.000000
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα 5.2.1 η εξίσωση που προκύπτει έιναι 
η εξής 

LHCE = -11.67 + 1.92LGDP . (5.2.4) 

όπου ο συντελεστής παλινδρόµησης b1 παριστάνει τη µεταβολή στην προσδοκώµενη 

τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής όταν η ερµηνευτική µεταβλητή µεταβάλλεται κατά 
µια µονάδα.  

Οι Πίνακες για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

(ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ). 

5.2.1. Έλεγχος προσήµων  

Από τον έλεγχο προσήµων του πολυµεταβλητού υποδείγµατος :  

LHCE = -11.67 +1.92 LGDP   

∆ιαπιστώνουµε ότι η εξίσωση που προκύπτει,δηλώνει πως η αύξηση των δαπανών 
υγείας κατά µία µονάδα συνεπάγεται και την αύξηση κατά 1.92 του Α.Ε.Π. 

5.2.2 Έλεγχος του συντελεστή παλινδρόµησης  

 

Ανάλυση Παλινδρόµησης (Regression Analysis) είναι ο κλάδος της στατιστικής ο 

οποίος εξετάζει τη σχέση µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών, ώστε να είναι 
δυνατή η πρόβλεψη της µιας από τις υπόλοιπες16 .  

 

Γραµµική Παλινδρόµηση (Linear Regression): µιας εξαρτηµένης µεταβλητή Υ από 

την εξαρτηµένη µεταβλητή Χ είναι η σχέση y = α + β.x όπου α και β είναι 

παράµετροι. Ο προσδιορισµός των α και β δίνει µια προσεγγιστική ευθεία, που 

συνδέει τις τιµές της Υ δοθέντων των τιµών της Χ. Η ευθεία που προκύπτει λέγεται 

ευθεία παλινδρόµησης της Υ πάνω στην Χ. Η ευθεία αυτή µπορεί να κατασκευασθεί 

εµπειρικά ή µέσω µαθηµατικών µεθόδων, όπως είναι η µέθοδος ελαχίστων 

τετραγώνων. Σκοπός είναι το άθροισµα των τετραγώνων των κατακορύφων 
αποστάσεων των σηµείων (Χ,Υ) από την ευθεία να είναι ελάχιστο.  

Ο έλεγχος του των συντελεστών παλινδρόµησης µπορεί να γίνει είτε µε την 

στατιστική t (t-statistic) ακολουθώντας την κατανοµή X2 µε ( v = n - (k + 1) ) 

βαθµούς ελευθερίας, όπου n µέγεθος του δείγµατος και k ο αριθµός των 

ερµηνευτικών µεταβλητών είτε µε τον έλεγχο των 2 εναλλακτικών υποθέσεων για τις 

παραµέτρους του υποδείγµατος της πολυµεταβλητής παλινδρόµησης (δίπλευρος 

έλεγχος).   

16 Ανδρικόπουλος Α., (2000), “Οικονοµετρία.Θεωρία και Εµπειρικές Εφαρµογές”,Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου  
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Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία του Eviews και ακολουθώντας την probability της t 

κατανοµής διαπιστώνουµε ότι η probability της ανεξάρτητης µεταβλητής LGDP 

σε όλες τις χώρες ανέρχεται σε 0.00. Έτσι σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (0.05) 

δεχόµαστε ότι η µεταβλητή LGDP είναι στατιστικά σηµαντική αφού Prob.< 0.05. 

Αντίστοιχα και ο συντελεστής b0 (πληθυσµός δείγµατος) είναι στατιστικά σηµαντικός 
αφού Prob. < 0.05.  

 

Συµπέρασµα: Σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% αλλά και 1% το t-Statistic της 

µεταβλητής µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως η µεταβλητή του ΑΕΠ είναι στατιστικά 
σηµαντική σε όλες τις χώρες . 

 

 

5.2.3. Έλεγχος του Συντελεστή Προσδιορισµού  

Ο συντελεστής προσδιορισµού ( R2 ) εκφράζει το ποσοστό της µεταβλητότητας της 

εξαρτηµένης µεταβλητής Υ το οποίο ερµηνεύεται από την ανεξάρτητη µεταβλητή Χ. 

Ο συντελεστής προσδιορισµού µπορεί να πάρει τιµές στο διάστηµα [0, 1]. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η τιµή του R2, τόσο καλύτερη είναι η προσαρµογή των δεδοµένων 

στο γραµµικό µοντέλο ή αλλιώς τόσο καλύτερα το γραµµικό µοντέλο εκφράζει τα 
δεδοµένα. Είναι το πηλίκο :  

 

R
2
 = SSR / SST 

 

Με τον οποίο µπορούµε να ελέγξουµε την αξία του απλού γραµµικού µοντέλου, το 

οποίο προσαρµόζουµε στα δεδοµένα. Ο συντελεστής προσδιορισµού εκφράζει το 

ποσοστό της µεταβλητότητας της µεταβλητής Υ που εξηγείται από την µεταβλητή Χ. 

Όσο πιο κοντά βρίσκεται η τιµή του R2 στην µονάδα, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η 

γραµµική σχέση εξάρτησης των µεταβλητών Υ και Χ.  

Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του R2 τόσο καλύτερη είναι η προσαρµογή του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα του δείγµατος και αντίστροφα. ∆ηλαδή, όσο µικρότερη 

είναι η τιµή του R
2
 , τόσο φτωχότερη είναι η προσαρµογή της γραµµής 

παλινδρόµησης στα δεδοµένα του δείγµατος. Ας σηµειωθεί όµως, ότι η χαµηλή ή 

ακόµα και µηδενική τιµή του R2 δε σηµαίνει αναγκαστικά έλλειψη εξαρτήσεως 

ανάµεσα στις µεταβλητές. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της άσκησης ο συντελεστής 

προσδιορισµού R2 ανέρχεται για την Αυστρία σε 0.962759 και βρίσκεται µέσα στο 
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πεδίο τιµών που µπορεί να πάρει. Πράγµα που σηµαίνει ότι τα δεδοµένα της περιόδου 
1970-2007 των δαπανών υγείας  ερµηνεύει το 96,3% της µεταβλητότητας του ΑΕΠ 

Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες χώρες είναι  

• ΒΕΛΓΙΟ:0.969902 

• ∆ΑΝΙΑ:0.954368 

• ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ:0.852740 

• ΓΑΛΛΙΑ:0.906443 

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ:0.942571 

• ΕΛΛΑ∆Α:0.821488 

• ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ:0.956322 

• ΙΤΑΛΙΑ:0.914009 

• ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:0.862211 

• ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ:0.975085 

• ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:0.958358 

• ΙΣΠΑΝΙΑ:0.975136 

• ΣΟΥΗ∆ΙΑ:0.922241 

• ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:0.982830 

 

 

 

 

5.2.4. Ανάλυση της ∆ιακύµανσης – F (ANOVA)  

Η ανάλυση της διακύµανσης (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είναι µία 

στατιστική µεθόδος µε την οποία η µεταβλητότητα που υπάρχει σ’ ένα σύνολο 

δεδοµένων διασπάται στις επιµέρους συνιστώσες της µε στόχο την κατανόηση της 

σηµαντικότητας των διαφορετικών πηγών προέλευσής της. Η ανάπτυξη της 

µεθοδολογίας οφείλεται στον θεµελιωτή της σύγχρονης στατιστικής επιστήµης, άγγλο 
στατιστικό Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962).  
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Στην πραγµατικότητα η ANOVA περιλαµβάνει µία οµάδα στατιστικών µεθόδων 

καταλλήλων για την ανάλυση δεδοµένων που προκύπτουν από πειραµατικούς 

σχεδιασµούς. Εξετάζει τη σχέση της εξαρτηµένης µεταβλητής µε την ανεξάρτητη, 

υπολογίζοντας στην ουσία το αν η µεταβλητότητα των τιµών της εξαρτηµένης 
µεταβλητής Υ εξηγείται από την ανεξάρτητη µεταβλητή Χ.  

 

 

Γένεση της κατανοµής F  

 

Aν Y1και Y2 είναι ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές από την κατανοµή x2 µε βαθµούς 

ελευθερίας n1 και n2 αντίστοιχα, τότε το κλάσµα  

W = (Y1/ n1) / (Y2/ n2)  

 

είναι τυχαία µεταβλητή που ακολουθεί µία κατανοµή την οποία µελέτησε και 

ανέπτυξε ο R.A.Fisher και η οποία προς τιµή του συµβολίζεται µε F. Ο Fisher στην 

προσπάθειά του να µελετήσει τις διαφορές στην παραγωγή της σοδειάς ανέπτυξε τη 

νέα κατανοµή σαν λόγο δύο ανεξαρτήτων x2 . Η κατανοµή αυτή χαρακτηρίζεται από 

δύο βαθµούς ελευθερίας, n1 για τον αριθµητή και n2 για τον παρονοµαστή γι’ αυτό 

γράφουµε Fn1 ,n2 . Επειδή η τυχαία µεταβλητή x2 είναι πάντα θετική, το ίδιο θα ισχύει 

και για την F . Η οικογένεια των κατανοµών Fn1,n2 είναι µονοκόρυφη και ασύµµετρη 
προς τα δεξιά 

Μία αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της κατανοµής F είναι ότι τα δείγµατα θα 

πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Εν τούτοις σε περιπτώσεις που η 

δειγµατικές κατανοµές αποκλίνουν από την κανονική, η δοκιµασία F µένει σχετικά 

ανεπηρέαστη, εφ’ όσον οι δύο πληθυσµοί είναι τουλάχιστον µονόκορφοι και τα 

µεγέθη των δειγµάτων είναι παρόµοια. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η 

δοκιµασία που βασίζεται στην κατανοµή F χαρακτηρίζεται σαν F µένει σχετικά 

ανεπηρέαστη, εφ’ όσον οι δύο πληθυσµοί είναι τουλάχιστον µονόκορφοι και τα 

µεγέθη των δειγµάτων είναι παρόµοια. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η 

δοκιµασία που βασίζεται στην κατανοµή F χαρακτηρίζεται σαν εύρωστη (robust).  

 

Μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη να συγκρίνουµε δύο διακυµάνσεις και για το σκοπό 

αυτό υπολογίζουµε το κλάσµα s1
2 /s2

2 . Αν οι διακυµάνσεις είναι ίσες τότε ο λόγος 

τους θα είναι 1. Συνήθως όµως στην πράξη οι διακυµάνσεις των πληθυσµών είναι 

άγνωστες, οπότε οι συγκρίσεις γίνονται µε βάση τις δειγµατικές διακυµάνσεις 
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Αν τα δείγµατα προέρχονται από τον ίδιο πληθυσµό η από πληθυσµούς µε ίσες 

διακυµάνσεις, τότε το VR θα πρέπει να είναι κοντά στο 1. Η κατανοµή F 

προσδιορίζει τα όρια της ανοχής µας για το πόσο µεγάλο η µικρό θα πρέπει να είναι 

το κλάσµα VR προκειµένου να συµπεράνουµε ότι οι δειγµατικές διακυµάνσεις 
διαφέρουν σηµαντικά.  

Τα άνω a εκατοστιαία σηµεία της κατανοµής Fn1 ,n2 συµβολίζονται µε Fn ,n2,a και 

δίνονται από στατιστικούς πίνακες. Οι βαθµοί ελευθερίας για τον αριθµητή 

εµφανίζονται πάνω από τις στήλες, ενώ οι βαθµοί ελευθερίας για τον παρονοµαστή 

εµφανίζονται δίπλα από τις γραµµές. Επειδή η κατανοµή F δεν είναι συµµετρική, 

προκειµένου να υπολογίσουµε τα κάτω a εκατοστιαία σηµεία της χρησιµοποιούµε 
την αντίστροφη ιδιότητα της F . 

Τα εργαλεία ανάλυσης Anova προσφέρουν διαφορετικά είδη ανάλυση της 

διακύµανσης. Το εργαλείο εξαρτάται από τον αριθµό των συντελεστών και τον 
αριθµό των δειγµάτων που θέλουµε να ελέγξουµε.  

Ο έλεγχος των 2 υποθέσεων που µπορεί να γίνει µε την F- κατανοµή περιλαµβάνει :  

 

·  H0 : Μη γραµµική σχέση µεταξύ των µεταβλητών 

·  Ha : Γραµµική σχέση µεταξύ των µεταβλητών  

 

Ακολουθώντας την F – κατανοµή µε α = 0.05 (5%) βαθµό σηµαντικότητας και v1 = k 

όπου k ο αριθµός των µεταβλητών του υποδείγµατος και v = n - (k + 1) όπου n το 
πλήθος του δείγµατος.  

Εποµένως για : α = 0.05, v1 =2 και v2 =37-(1+1) = 35 το F πίνακα (Anova) 
αντιστοιχεί σε : 3.27 

 

Το F της Αυστρίας  ανέρχεται σε 904.83> 3.27 µε Probability (F-statistic) = 0.000 < 

0.05 εποµένως απορρίπτουµε την υπόθεση Ηο δηλ. υπάρχει γραµµική σχέση µεταξύ των 

µεταβλητών του εκθετικού υποδείγµατος LHCE,LGDP στην Αυστρία.Το ίδιο 

συµπέρασµα προκύπτει και για τις άλλες χώρες της Ε.Ε.  
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5.3 Έλεγχος ∆ιαγνωστικότητας  

Εκτός από την ετεροσκεδαστικότητα, ένα άλλος λόγος για τον οποίο η υπόθεση της 

σφαιρικότητας του διαταρακτικού όρου παραβιάζεται είναι η ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης.Αυτό σηµαίνει ότι οι παρατηρήσεις του διαταρακτικού όρου 

συσχετίζονται µεταξύ τους. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται κυρίως σε 

οικονοµετρικά υποδείγµατα που βασίζονται σε χρονολογικές σειρές παρατηρήσεων. 

Στα υποδείγµατα αυτά οι παρατηρήσεις των µεταβλητών είναι διατεταγµένες στο 

χρόνο και έτσι µπορεί να εξαρτώνται διαχρονικά µεταξύ τους, ή να εµφανίζουν 

κάποια συστηµατική χρονική τάση. Πιο συγκεκριµένα, η αυτοσυσχέτιση του 

διαταρακτικού όρου µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια µεταβλητή της 

οποίας οι παρατηρήσεις συσχετίζονται µεταξύ τους διαχρονικά δεν 

συµπεριλαµβάνεται στο υπόδειγµα. Τότε, οι επιδράσεις της στο υπόδειγµα θα 

καλυφθούν δια µέσω του διαταρακτικού όρου. Επίσης συστηµατικά σφάλµατα 

µέτρησης για κάποια µεταβλητή του υποδείγµατος µπορεί να προκαλέσουν 
αυτοσυσχέτιση. 

 Αν η τιµή του διαταρακτικού όρου στην περίοδο t εξαρτάται από την τιµή στην 
περίοδο t-1 τότε έχουµε αυτοσυσχέτιση α’ τάξης.  

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση των συνεπειών της αυτοσυσχέτισης του 

διαταρακτικού, χρειάζεται να ορίσουµε ένα παραµετρικό υπόδειγµα που µας 

επιτρέπει να την τυποποιήσουµε. Αν θεωρήσουµε για ευκολία το απλό γραµµικό 
οικονοµετρικό υπόδειγµα το οποίο βασίζεται σε χρονολογικές παρατηρήσεις  

 

            yt =b0 +b1xt +e t µε t = 1, 2,..., T   

τότε ένα υπόδειγµα που χρησιµοποιείται στη βιβλιογραφία για την περιγραφή της 

αυτοσυσχέτισης είναι το αυτοπαλίνδροµο σχήµα (autoregressive model) πρώτου 
βαθµού (order one), που συµβολίζεται ως AR(1).  

 

To υπόδειγµα αυτό ορίζεται ως :  

 

e t = pe t - 1 + et   µε  et  ~ (0, s e 
2)  

 

όπου et αποτελούν λευκούς θορύβους. ∆ηλαδή, τυχαία σφάλµατα τα οποία είναι 

ανεξάρτητα µεταξύ τους και έχουν την ίδια διακύµανση. Τα σφάλµατα αυτά 
αναφέρονται ως διαταραχές (shocks η innovations) στην οικονοµική βιβλιογραφία.  
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Όταν ο διαταρακτικός όρος ακολουθεί το αυτοπαλίνδροµο σχήµα (1), τότε µια 

διαταραχή που συνέβη στο παρελθόν τη χρονική στιγµή t-p, η οποία συµβολίζεται ως 

et-p, µπορεί να επηρεάζει την τρέχουσα τιµή της εξαρτηµένης µεταβλητής yt του 

γραµµικού υποδείγµατος µέσω του διαταρακτικού όρου et ή ακόµη και µια 
µελλοντική τιµής της τη χρονική στιγµή t+h, που συµβολίζεται ως yt+h.  

Για τον στατιστικό έλεγχο του υποδείγµατος που χαρακτηρίζεται από αυτοσυσχέτιση 

δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τις διακυµάνσεις των συντελεστών που 

προκύπτουν από την κλασσική µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η διακύµανση 

του σφάλµατος θα είναι αρκετά µεγάλη αφού εξαρτάται από τις διακυµάνσεις των 

συντελεστών του διαταρακτικού όρου. Τα συµπεράσµατα µας θα είναι αναξιόπιστα 

γιατί οι διακυµάνσεις θα είναι µεροληπτικές. Ας σηµειωθεί ότι ούτε οι προβλέψεις θα 

είναι αποτελεσµατικές. Η διακύµανση του σφάλµατος προβλέψεως θα είναι σχετικά 

µεγάλη, αφού εξαρτάται από τις διακυµάνσεις των συντελεστών του διαταρακτικού 
όρου, που είναι ελάχιστες.  

 

∆ύο έλεγχοι που συχνά χρησιµοποιούνται στην πράξη για να ελέγξουµε την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης είναι ο έλεγχος των Durbin-Watson (DW) και ο ασυµπτωτικός 

έλεγχος των Breusch-Godfrey (ΒG). O πρώτος ισχύει και για µικρά δείγµατα και 

εφαρµόζεται σε ειδικές περιπτώσεις αυτοσυσχέτισης, όπως για το αυτοπαλίνδροµο 

σχήµα του διαταρακτικού πρώτης τάξης. Ενώ ο δεύτερος αποτελεί ασυµπτωτικό 

έλεγχο. Αυτός µπορεί να εφαρµοστεί εύκολα για να ελέγξει την ύπαρξη 

αυτοσυσχέτισης µεγαλύτερης της πρώτης τάξης.  

5.3.1 Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο Durbin – Watson)  

Σε µια από τις υποθέσεις της γραµµής παλινδρόµησης έχουµε ότι η διακύµανση του 

διαταρακτικού όρου είναι σταθερή (Οι διαταρακτικοί όροι ut έχουν την ίδια 

διακύµανση (οµοιοσκεδαστικότητα), Var(ut)=σ
2) και σε κάποια άλλη ότι η 

συνδιακύµανση των διαταρακτικών όρων είναι µηδέν (∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

µεταξύ των διαταρακτικών Όρων Cov(ui, uj) = 0 i # j). Αν οι υποθέσεις αυτές δεν 

ικανοποιούνται, τότε έχουµε το φαινόµενο της αυτοσυσχέτισης (autocorrelation) ή 
της αυτοπαλινδρόµησης (autoregression).  

 

Ο έλεγχος των Durbin – Watson (1950, 1951) αποτελεί τον περισσότερο διαδεδοµένο 

τρόπο ελέγχου της αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης στο διαταρακτικό όρο. Βασίζεται 

στην κατανοµή δειγµατοληψίας γνωστή ως Durbin – Watson d statistic. Η τιµή που 

µπορεί να πάρει η στατιστική d κυµαίνονται ανάµεσα στην τιµή µηδέν και στην τιµή 
τέσσερα. Ειδικότερα :  
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α) Αν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση τότε d = 2 και p = 0.  

β) Αν υπάρχει «τέλεια» θετική αυτοσυσχέτιση τότε d = 0 και p =+ 1.  

γ) Αν υπάρχει «τέλεια» αρνητική αυτοσυσχέτιση τότε d = 4 και p =- 1.  

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι όταν 0<d<2 υπάρχει βαθµός θετικής 

αυτοσυσχέτισης και όταν 2<d<4 υπάρχει βαθµός αρνητικής αυτοσυσχέτισης. Ο 

έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης γίνεται µε την βοήθεια των πινάκων των 

Durbin – Watson οι οποίοι περιέχουν τα κατώτερα dL και τα ανώτερα dU όρια των 
τιµών της στατιστικής d από το δείγµα για δεδοµένο επίπεδο σηµαντικότητας.  

 Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης γίνεται ως εξής:  

Α) Έλεγχος για την ύπαρξη θετικής αυτοσυσχετίσεως  

• Αν d < dL δεχόµαστε ότι υπάρχει θετική αυτοσυσχέτιση και απορρίπτουµε την  

µηδενική υπόθεση Ηο ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση. 

 • Αν d > dU δεχόµαστε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  

• Αν dL < d < dU το αποτέλεσµα του ελέγχου είναι αβέβαιο, δηλαδή δεν µπορούµε 

να καταλήξουµε σε συµπέρασµα.  

 

Β) Έλεγχος για την ύπαρξη αρνητικής αυτοσυσχετίσεως  

• Αν (4-d) < dL δεχόµαστε ότι υπάρχει αρνητική αυτοσυσχέτιση.  

• Αν (4-d) > dU δεχόµαστε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  

• Αν dL < (4-d) <dU το αποτέλεσµα είναι αβέβαιο. 

  

Το γράφηµα αποτελείται από 5 επίπεδα. Σχηµατίζοντας ένα ηµικύκλιο βρίσκω τις 

πέντε περιοχές που σχηµατίζονται σύµφωνα µε τα κρίσιµα σηµεία για επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% (κατώτερο dL και ανώτερο όριο dU) για η παρατηρήσεις και κ 
αριθµό ερµηνευτικών µεταβλητών.  

 

Έτσι λοιπόν στο υπόδειγµα µας ο έλεγχος των Durbin – Watson ξεκινάει µε 2 
υποθέσεις :  

• H0 : ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση  
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• Ha : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση  

Ακολουθώντας τις τιµές d των Durbin – Watson για α = 0.05 (5%), n =37 (δείγµα) 

και k=1 (αριθµός ερµηνευτικών -ανεξάρτητων µεταβλητών) οι κρίσιµες τιµές 
σύµφωνα µε τον πίνακα είναι dL = 1.419 και dU = 1.53.  

Από το Durbin – Watson stat. της άσκησης για την Αυστρία ισχύει ότι  

d=2.004924.∆ιαπιστώνουµε πως d>dU,και 4-d>dU,δηλαδή δεν υπάρχει 

αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης..  

• Φινλανδια 

Ακολουθώντας τις τιµές d των Durbin – Watson για α = 0.05 (5%), n =34 (δείγµα) 

και k=1 (αριθµός ερµηνευτικών -ανεξάρτητων µεταβλητών) οι κρίσιµες τιµές 
σύµφωνα µε τον πίνακα είναι dL = 1.393 και dU = 1.514.  

Από το Durbin – Watson stat. της άσκησης για την Φινλανδίας ισχύει ότι  d=0.701 

∆ιαπιστώνουµε πως d<dL,δηλαδή υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης. Επόµενο 

βήµα είναι να διαπιστώσουµε το είδος της αυτοσυσχέτισης(θετική ή 

αρνητική).∆ιαπιστώνουµε πως υπάρχει θετική αφού d<dL (0,702<1,393)   και   4-
d>dL (3,298>1,393),και αποδέχοµαι την υπόθεση Hα ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Εξετάζοντας τις τιµές του Durbin – Watson stat.  και για τις άλλες χώρες 

,παρατηρούµε πως δεν  υπάρχει  αυτοσυχέτιση για το Βέλγιο,τη ∆ανία,τη Γαλλία,τη 

Γερµανία,την Αυστρία και την Ισπανία.Ασαφές είναι το αποτέλεσµα για την 

Ιρλανδία,την Ιταλία,το Λουξεµβούργ,την Ολλανδία,την Πορτογαλία,την Σουηδία και 

την Ηνωµένο Βασίλειο.Εξαίρεση αποτελεί η χώρα της Φινλανδίας όπου παρουσιάζει 
θετική αυτοσυσχέτιση 

 

Αν και ο έλεγχος DW έχει το προτέρηµα ότι µπορεί να εφαρµοστεί σε µικρά 

δείγµατα, παρόλο αυτά έχει αρκετά µειονεκτήµατα που περιορίζουν τη χρήση του 

στην πράξη αρκετά. Πρώτον, όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει προηγουµένως, µπορεί 

να µη οδηγεί σε κανένα συµπέρασµα για µερικές τιµές του κριτηρίου d. Aυτό 

οφείλεται στο ότι η κατανοµή του d εξαρτάται από τις τιµές των ανεξάρτητων 

µεταβλητών και έτσι αναγκαζόµαστε να στηριχθούµε στις κατανοµές των κάτω (dL) 
και άνω (dU) ορίων του d.  

∆εύτερον, για τoν υπολογισµό των κριτικών τιµών των κατανοµών των dL και άνω 

dU υποθέτει ότι οι τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών είναι προκαθορισµένες και ότι 

το υπόδειγµα περιλαµβάνει πάντα τη σταθερά. Αν η τελευταία µεταβλητή δεν 

συµπεριληφθεί στο υπόδειγµα, τότε η κατανοµή του πάνω ορίου dU δεν µπορεί να 
προσδιορισθεί.  
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Τρίτον, η υπόθεση ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι προκαθορισµένες σηµαίνει 

ότι στο γραµµικό υπόδειγµα δεν µπορεί να συµπεριληφθεί η εξαρτηµένη µεταβλητή 

µε κάποια υστέρηση ως ερµηνευτική µεταβλητή. Τέταρτον, αν ο αριθµός των 

ανεξάρτητων µεταβλητών αυξηθεί σηµαντικά, τότε οι κριτικές τιµές των κάτω και 
άνω ορίων dL και dU αντίστοιχα µπορεί να µην είναι διαθέσιµες.  

Τέλος, ένα άλλο µειονέκτηµα του ελέγχου των Durbin-Watson είναι ότι µας επιτρέπει 

να ελέγξουµε την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης, καθώς υποθέτει ότι ο 17 

διαταρακτικός όρος ακολουθεί ένα αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα πρώτης τάξης, ΑR(1). 

Στην πράξη, είναι πολύ πιθανό η τάξη της αυτοσυσχέτισης του διαταρακτικό όρου να 

είναι µεγαλύτερη της πρώτης, πχ να ακολουθεί το αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα p-

τάξης, AR(p). Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο έλεγχος DW είναι 
ανεφάρµοστος.  

 

5.3.2 Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο Breusch -Godfrey)  

Ένας έλεγχος ο οποίος έχει προταθεί στη βιβλιογραφία o oποίος ξεπερνά τα 

προβλήµατα του DW είναι ο έλεγχος των Breusch-Godfrey18 (BG). Αυτός ισχύει για 

µεγάλα δείγµατα παρατηρήσεων. Ο έλεγχος για αυτοσυσχέτιση µπορεί να επεκταθεί 

και στη γενική περίπτωση ενός αυτοπαλίνδροµου σχήµατος ρ τάξεως, δηλαδή ενός 
υποδείγµατος όπως το ακόλουθο :  

 

ut =r 1ut - 1 +r 2ut- 2 + ...+rr ut -r +e t  

 

Ο έλεγχος για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης µπορεί να γίνει µε την κατανοµή χ 2 ή µε 

την κατανοµή F και είναι γνωστός ως έλεγχος Breusch – Godfrey για αυτοσυσχέτιση 

r τάξεως. Ας σηµειωθεί ότι ο έλεγχος Breusch – Godfrey ανήκει στην κατηγορία των 

LM ελέγχων (Lagrange Multiplier Tests). Ο έλεγχος των BG στηρίζεται στην 
ακόλουθη βοηθητική παλινδρόµηση :  

 

 

e t =g1 +g 2xt1 +g 3xt2 + ...+gk xtk +d1 e t - 1 +d2 e t- 2 + ...+dr e t-R +v   

 

 

17.Durbin J. and G.S.Watson, (1951), “Testing for serial Correlation in Least Squares Regression”, Biometrika,vol.38 
http://en.wikipedia.org/wiki/Durbin%E2%80%93Watson_statistic  

18.Godfrey L. (1978), “Testing for Multiplicatice Hetroskedasticity”, Journal of Econometrics 
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όπου αποτελούν τα κατάλοιπα του γραµµικού υποδείγµατος, το οποίο εκτιµάται σε 

πρώτο στάδιο µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Σηµειώστε ότι, εκτός από 

τις σειρές των καταλοίπων, η βοηθητική παλινδρόµηση αυτή περιλαµβάνει όλες τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές του πολυµεταβλητού υποδείγµατος. H προσθήκη των 

µεταβλητών αυτών στο υπόδειγµα κάνει τον έλεγχο των BG ανεξάρτητο των 

µεταβλητών του πολυµεταβλητό υποδείγµατος. Για το λόγο αυτό, µια από τις 

ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος µπορεί πλέον να είναι και η εξαρτηµένη 

µεταβλητή µε υστέρηση µιας, ή πολλών περιόδων, δηλαδή δηλαδή yt-1 για υστέρηση 
µιας περιόδου.  

Το κριτήριο αυτό µπορεί να ελέγξει την µηδενική υπόθεση της µη ύπαρξης 
αυτοσυσχέτισης, δηλαδή :  

 

• H0 : δ =0  

έναντι της εναλλακτικής υπόθεσης  

• Hα :δ#0  

 

 

Αυτή η εναλλακτική υπόθεση σηµαίνει ότι υπάρχει αυτοσυσχέτιση, καθώς ένας 

τουλάχιστον από τους συντελεστές δ των καταλοίπων της βοηθητικής παλινδρόµησης 

είναι διαφορετικός του µηδενός. Μια προφανής αδυναµία του κριτηρίου είναι ότι, για 

την εφαρµογή του, πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων το µήκος της υστέρησης. 
Στην πράξη συνήθως δοκιµάζονται διάφορες τιµές για το ρ.  

Σηµειώνεται επίσης, ότι σε αντίθεση µε τη στατιστική Durbin – Watson ή τον έλεγχο 

µε την στατιστική t, το κριτήριο Breusch – Godfrey εφαρµόζεται ακόµα και αν στην 
παλινδρόµηση περιλαµβάνεται η εξαρτηµένη µεταβλητή µε χρονική υστέρηση.  

Επειδή τις περισσότερες φορές δε γνωρίζουµε την τάξη της αυτοσυσχέτισης, 

αρχίζουµε τους ελέγχους υποθέτοντας µια µεγάλη τάξη αυτοσυσχέτισης και 

ακολουθούµε την διαδικασία ελέγχου BG µέχρι να βρούµε την ακριβή τάξη 
αυτοσυσχέτισης.  
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Πίνακας αυτοσυσχέτισης των Breusch-Godfrey για την Αυστρία 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 22.95016     Probability 0.000001
Obs*R-squared 21.52478     Probability 0.000021

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 02/08/10   Time: 16:09 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.112039 0.421663 0.265707 0.7921

LGDP -0.011452 0.042631 -0.268629 0.7899
RESID(-1) 0.853891 0.174275 4.899668 0.0000
RESID(-2) -0.116746 0.174567 -0.668773 0.5083

R-squared 0.581751     Mean dependent var -3.75E-15
Adjusted R-squared 0.543728     S.D. dependent var 0.088333
S.E. of regression 0.059667     Akaike info criterion -2.698276
Sum squared resid 0.117484     Schwarz criterion -2.524123
Log likelihood 53.91811     F-statistic 15.30011
Durbin-Watson stat 2.004924     Prob(F-statistic) 0.000002

 
 

Έτσι λοιπόν στο υπόδειγµα µας ο έλεγχος των Breusch – Godfrey ξεκινάει µε 2 
υποθέσεις :  

·  H0 : ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση  

·  Ha : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση  

Ακολουθώντας την x2 – κατανοµή µε α = 0.05 (5%) βαθµό σηµαντικότητας και v1 = k 

όπου k η τάξη της αυτοσυσχέτισης δηλ. 1 προκύπτει από τον πίνακα της x ότι το 
κρίσιµο σηµείο διαχωρισµού της H0 µε την Ha είναι 3.841.  

Το R2 της άσκησης για την χώρα της Αυστρίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Πίνακα ανέρχεται σε 21.52 > 3.841 εποµένως δεχόµαστε την υπόθεση Ηα δηλ. 

υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  

Ένας δεύτερος τρόπος ελέγχου της ύπαρξης ή όχι αυτοσυσχέτισης µε το κριτήριο 

Breusch – Godfrey είναι µε τον έλεγχο του Probability. Εάν αυτό είναι µικρότερο του 
επίπεδου σηµαντικότητας που χρησιµοποιούµε τότε γίνεται δεκτή η υπόθεση Ha .  

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα  το Probability του υποδείγµατος είναι 0.000 

<0.05 εποµένως η απόφαση είναι η ίδια δηλαδή δεχόµαστε την υπόθεση Ηα  

υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες χώρες,όπου το R2  
που σηµειώνουν είναι πολύ 

µεγαλύτερο από 3.841,και παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Βreusch Godfrey) 

 

 

5.3.3 Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο F Wald)  

Ο έλεγχος Breusch – Godfrey για αυτοσυσχέτιση ρ τάξεως µπορεί επίσης να γίνει και 

µε την F κατανοµή19 . Έτσι λοιπόν στο υπόδειγµα µας ο έλεγχος των Breusch – 
Godfrey ξεκινάει µε 2 υποθέσεις :  

·  H0 : ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση  

·  Ha : Υπάρχει αυτοσυσχέτιση  

 

 

Πίνακας: Ανάλυση Αυτοσυσχέτισης (κριτήριο F Wald)  

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 22.95016     Probability 0.000001
Obs*R-squared 21.52478     Probability 0.000021

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 02/08/10   Time: 16:09 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.112039 0.421663 0.265707 0.7921

LGDP -0.011452 0.042631 -0.268629 0.7899
RESID(-1) 0.853891 0.174275 4.899668 0.0000
RESID(-2) -0.116746 0.174567 -0.668773 0.5083

R-squared 0.581751     Mean dependent var -3.75E-15
Adjusted R-squared 0.543728     S.D. dependent var 0.088333
S.E. of regression 0.059667     Akaike info criterion -2.698276
Sum squared resid 0.117484     Schwarz criterion -2.524123
Log likelihood 53.91811     F-statistic 15.30011
Durbin-Watson stat 2.004924     Prob(F-statistic) 0.000002

 

 

 

 

19 Wooldridge M.J.,(2000), “Imtroductory Econometrics : A modern Approach, 3e” vol. 7, pp..384-387  



99 
 

 

Ακολουθώντας την F – κατανοµή µε α=0.05 (5%) βαθµό σηµαντικότητας και v1 =k = 

1 όπου k η τάξη της αυτοσυσχέτισης δηλ. 1 και v2 =n-(k+1) -p=37 -(1+1) -1=34 

προκύπτει από τον πίνακα της F ότι το κρίσιµο σηµείο διαχωρισµού της H0 µε την Ha 
είναι 4.13.  

Το F της άσκησης για την Αυστρία σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 3 ανέρχεται 
σε 22.95, εποµένως δεχόµαστε την υπόθεση Ηa δηλ.υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  

 

Ένας δεύτερος τρόπος ελέγχου της ύπαρξης ή όχι αυτοσυσχέτισης µε το κριτήριο 

Breusch – Godfrey είναι µε τον έλεγχο του Probability. Εάν αυτό είναι µικρότερο του 

επίπεδου σηµαντικότητας που χρησιµοποιούµε τότε γίνεται δεκτή η υπόθεση Ha . 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα το Πίνακα το Probability του υποδείγµατος είναι 0.00 < 

0.05 εποµένως η απόφαση είναι η ίδια δηλαδή δεχόµαστε την υπόθεση Ηa 
δηλ.υπάρχει αυτοσυσχέτιση.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και για τις επόµενες χώρες,αφού όλες παρουσιάζουν f 
statistic κατά πολύ µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα σηµεία διαχωρισµού . 
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5.4 Το υπόδειγµα ARCH 
• Αν η διακύµανση του διαταρακτικού όρου σε ένα υπόδειγµα παλινδρόµησης σε µια 
χρονική περίοδο t εξαρτάται από το τετράγωνο του διαταρακτικού όρου της χρονικής 
περιόδου t-1 τότε λέµε ότι υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα. Η υπόθεση αυτή µπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής: 
 

                                     
 
∆ηλαδή η διακύµανση του διαταρακτικού όρου αποτελείται από δύο µέρη από τη 
σταθερά (α0) και από τη µεταβλητικότητα της προηγούµενης περιόδου που 
εκφράζεται από το τετράγωνο της τιµής του (u2

t-1). Αυτό σηµαίνει ότι ο 
διαταρακτικός όρος είναι ετεροσκεδαστικός δεδοµένης της τιµής του στην 
προηγούµενη περίοδο (υπό συνθήκη διακύµανση). Μια υπό συνθήκη διακύµανση 
προκύπτει από ένα διαταρακτικό όρο ο οποίος προσδιορίζεται ως εξής: 

                                  
 
 
Υποθέτουµε ότι εt κατανέµεται κανονικά και ανεξάρτητα µε µέσο µηδέν και 
διακύµανση 1. 

 

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως διαδικασία αυτοπαλίνδροµης υπό συνθήκη 
ετεροσκεδαστικότητας πρώτης τάξης (Autoregressive Conditional 
Heteroskedasticity First Order) ή ARCH(1) 
 
• Ο έλεγχος για τη διαπίστωση του αποτελέσµατος ARCH σηµαίνει έλεγχο της 
µηδενικής υπόθεσης ότι οι συντελεστές α1, α2……αp είναι ίσοι µε µηδέν (υπάρχει 
οµοιοσκεδαστικότητα ή δεν υπάρχει διαδικασία ARCH). 
 
• Ο έλεγχος της µηδενικής υπόθεσης γίνεται είτε µε το κριτήριο F ή µε τη LM 
στατιστική TR2 η οποία ακολουθεί την Χ2 κατανοµή µε p βαθµούς ελευθερίας. 
 
Ηο: δεν υπαρχει υποδειγµα ARCH 1ης ταξης 

Ηa:  υπαρχει υποδειγµα ARCH 1ης ταξης 

 
• Αν F < Fπιν γίνεται δεκτή η µηδενική υπόθεση δηλαδή δεν υπάρχει διαδιακασία 
ARCH.20 
 
 
 

 
20. Dritsakis N., (2004), “Exports, Investments And Economic Development Of Pre-Accession Countries OfEuropean Union: 

An Empirical Investigation Of Bulgaria And Romania”, Applied Economics, Taylor and Francis Journal, vol 36  
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Εκτίµηση του υποδείγµατος ARCH 
 
Για την εκτίµηση των υποδειγµάτων ARCH χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της µέγιστης 
πιθανοφάνειας. Η εκτίµηση είναι µη γραµµική, αλλά οι εκτιµήσεις που προκύπτουν 
είναι ασυµπτωτικά αποτελεσµατικοί. 
 
 
Αρχικώς µε το Heteroskedasticity Test: ARCH ελέγχουµε το εάν έχουµε διαδικασία 

ARCH  1ης Τάξης κοιτώντας το probability του F-statistic θα µπορούµε να 
απορρίψουµε ή να δεχθούµε την µηδενική υπόθεση. Εποµενως εχουµε: 

 

Ηο:Υπάρχει διαδικασία ARCH 1ης Τάξης 

Ηa:∆εν υπάρχει διαδικασία ARCH 1ης Τάξης 

 

 Πίνακας: Έλεγχος ύπαρξης υποδείγµατος ΑRCH 1
ης

 Τάξης για την Αυστρία 

 

ARCH Test: 
F-statistic 17.12452     Probability 0.000218
Obs*R-squared 12.05846     Probability 0.000516

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 02/09/10   Time: 14:50 
Sample(adjusted): 1971 2006 
Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.003360 0.001481 2.268233 0.0298

RESID^2(-1) 0.574104 0.138734 4.138179 0.0002
R-squared 0.334957     Mean dependent var 0.007774
Adjusted R-squared 0.315397     S.D. dependent var 0.007452
S.E. of regression 0.006166     Akaike info criterion -7.285640
Sum squared resid 0.001293     Schwarz criterion -7.197667
Log likelihood 133.1415     F-statistic 17.12452
Durbin-Watson stat 1.971386     Prob(F-statistic) 0.000218

 

 

Αρα µετα τη δοκιµή καταλήγουµε στο συµπέρασµα πώς σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% το 

prob του υποδείγµατός µας είναι  0.000218 δηλ κατά πολύ µικρότερο του 0.05 και εποµένως 

απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε πως στο υπόδειγµα µας υπαρχει 

διαδικασία ARCH 1
ης

 ταξης. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

∆ιαδικασία ARCH 1ης ταξης δεν παρουσιάζουν η Γαλλία(0.052),η Αυστρία(0.165),η 

Ιταλία(0.157),το Λουξεµβούργο(0,8) και η Ηνωµένο Βασίλειο (0.264).Αναλυτική παρουσίαση 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (Αrch test) 

 

 

 

Στη συνέχεια µε τη βοήθεια του Chow Breakpoint test ελέγχουµε την σταθερότητα του 

υποδείγµατος κοιτώντας τις γραφικές παραστάσεις των stability test. Ελέγχοντας τo 

Probability του F-Statistic θα µπορούµε να απορρίψουµε ή να δεχθούµε την µηδενική 

υπόθεση. Εποµενως εχουµε για τη χώρα της Αυστρίας: 

Ηο:Οι συντελεστές είναι σταθεροί 

Ηa:Οι συντελεστές δεν είναι σταθεροί 

 

Chow Breakpoint Test: 1990 
F-statistic 6.959892 Probability 0.003007 

Log likelihood ratio 13.02148 Probability 0.001487 

 

Παρατηρώντας το Prob βλέπουµε πως είναι 0.003 δηλ πολύ µικρότερο από το 0.05 ή 

5% και άρα απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση .Αυτό σηµαίνει ότι οι συντελεστές 

στα 2 υποδείγµατα (λόγω του ότι σπάσαµε το δείγµα στο έτος 1980) δεν   είναι 

σταθεροί. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Χώρες µε σταθερούς συντελεστές στα δύο υποδείγµατα, παρουσιάζουν η Γαλλία(0.094),η 
Αυστρία(0.201),η Ιρλανδία(0.217),η Ολλανδία (0,198) και η Ηνωµένο Βασίλειο (0.67) 
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Με το Chow Forecast test ελέγχουµε την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος 

κοιτώντας το probability του F-statistic θα µπορούµε να απορρίψουµε ή να δεχθούµε την 
µηδενική υπόθεση. Εποµενως εχουµε για τη χώρα της Αυστρίας: 

Ηο:H προβλεπτική ικανότητα είναι σωστή 

Ηa:Η προβλεπτική ικανότητα δεν είναι σωστή 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 
F-statistic 0.630781     Probability 0.826149
Log likelihood ratio 17.29144     Probability 0.434796

     
Test Equation: 
Dependent Variable: LHCE 
Method: Least Squares 
Date: 02/09/10   Time: 15:30 
Sample: 1970 1989 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -8.618011 1.496541 -5.758620 0.0000

LGDP 1.604589 0.154125 10.41092 0.0000
R-squared 0.857581     Mean dependent var 6.960665
Adjusted R-squared 0.849669     S.D. dependent var 0.255053
S.E. of regression 0.098891     Akaike info criterion -1.694965
Sum squared resid 0.176028     Schwarz criterion -1.595392
Log likelihood 18.94965     F-statistic 108.3874
Durbin-Watson stat 0.525137     Prob(F-statistic) 0.000000

 

Παρατηρωντας το το Probability της F-statistic  βλεπουµε πως είναι 0.826149 αρα 

µεγαλύτερο του 0.05 ,απορρίπτωντας την Hα και καταληγουµε στο συµπερασµα πως 

η προβλεπτικη ικανοτητα του υποδειγµατος µας  είναι σωστη  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Εξετάζοντας το Probability της F-statistic  για τις υπόλιπες χώρες παρατηρούµε πως µόνο η 

Φινλανδία (0.0001),η Ολλανδία (0.000001) και το Λουξεµβούργο(0,00018) δεν έχουν σωστή 

προβλεπτική ικανότητα τα υποδείγµατά τους.όλες οι άλλες χώρες,είναι σύµφωνες µε την 
Αυστρία. Αναλυτική παρουσίαση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Chow Forecast Test) 
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Παρακάτω,δείχνουµε τους ελέγχους εξειδίκευσης του υποδείγµατος και διαστηµάτων 

εµπιστοσύνης. Αρχικά στο Ramsey test θα ελέγξουµε το prob και στη συνέχεια θα µπορούµε 
να απορρίψουµε ή να δεχθούµε την µηδενική υπόθεση. Εποµενως εχουµε: 

 

Ηο:Υπάρχει σωστή εξειδίκευση 

Ηa:∆εν υπάρχει σωστή εξειδίκευση 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.156043     Probability 0.695294

Log likelihood ratio 0.169423     Probability 0.680625

     

R-squared 0.962930     Mean dependent var 7.329653

Adjusted R-squared 0.960749     S.D. dependent var 0.457734

S.E. of regression 0.090686     Akaike info criterion -1.885231

Sum squared resid 0.279612     Schwarz criterion -1.754616

Log likelihood 37.87678     F-statistic 441.5868

Durbin-Watson stat 0.474746     Prob(F-statistic) 0.000000

 
 

παρατηρούµε ότι το prob είναι 0.695294,πολύ µεγαλύτερο από το 0.05 ή 5% πράγµα 

το οποίο σηµαίνει ότι η εξειδίκευση του υποδείγµατος   είναι σωστή. 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Εξετάζοντας το Probability της F-statistic  για τις υπόλιπες χώρες παρατηρούµε πως µόνο το 

Βέλγιο (0.00043), η Φινλανδία (0.0001),η Ιταλία (0.027) και η Ισπανία (0,000021) δεν έχουν 

σωστή εξειδίκευση.Όλες οι άλλες χώρες,είναι σύµφωνες µε την Αυστρία. Αναλυτική 
παρουσίαση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6(Ramsey RESET Test) 
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Τέλος,ο έλεγχος εµπιστοσύνης των διαστηµάτων θα είναι και ο τελευταίος έλεγχος των 
stability tests.Τρέχοντας το recursive residual test παρατηρούµε τα εξής : 

∆ιάγραµµα 5.4 Έλεγχος εµπιστοσύνης διαστηµάτων 
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Η τάση του από το 1995 και µετά είναι πτωτική ,πράγµα το οποίο σηµαίνει πως 

παράλληλα πτωτική είναι και η πιθανότητα λάθους.Έτσι ελαχιστοποιούνται οι 

πιθανότητες  λάθους στις προβλέψεις του υποδείγµατος.  

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Σύµφωνες µε τα αποτελέσµατα της Αυστρίας είναι και η πλειονότητα των υπόλοιπων χωρών 

της Ε.Ε.Αυτές που διαφοροποιούνται είναι η ∆ανία ,η Ιταλία ,η Ολλανδία και η Ιρλανδία στην 

οποία βέβαια, η γραµµή του CUSUM διασπά και σε κάποια σηµεία τα όρια του 5% 

σηµαντικότητας .Aναλυτική παρουσίαση στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ 7 (Cusum test) 
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5.5 Συµπέρασµατα  

Ο έλεγχος της αυτοσυσχέτισης πραγµατοποιήθηκε µε τα εξής κριτήρια:  

i. Έλεγχος µε το κριτήριο των Durbin-Watson (DW)  

ii. Έλεγχος µε το κριτήριο των Breusch-Godfrey (ΒG) χρησιµοποιώντας την x2  

κατανοµή και  

iii. Έλεγχος µε το κριτήριο των Breusch-Godfrey (ΒG) χρησιµοποιώντας την F 
κατανοµή.  

Είναι προφανές ότι µε τους δύο έγκυρους  ελέγχους των Breusch-Godfrey (ΒG) , 

γίνεται δεκτή η υπόθεση Ha - υπάρχει αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης στις τιµές 

του διαταρακτικού όρου για όλες τις χώρες της Ε.Ε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

6.1 Εισαγωγή  

 

Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση µιας παλινδρόµησης µεταξύ δύο ή περισσότερων 

µεταβλητών αξιολογούνται σύµφωνα µε τα στατιστικά διαγνωστικά κριτήρια. Η 

αξιολόγηση αυτή είναι έγκυρη µόνο αν ισχύουν οι υποθέσεις της παλινδρόµησης, 

όταν δηλαδή οι µεταβλητές που συµµετέχουν στην εκτίµηση της παλινδρόµησης 

είναι στάσιµες. ∆ηλαδή οι µεταβλητές αυτές έχουν σταθερό µέσο και διακύµανση και 

δεν εξαρτώνται από τον χρόνο. Η εµπειρική όµως έρευνα έχει αποδείξει ότι οι 

περισσότερες µεταβλητές δεν έχουν ούτε σταθερό µέσο, αλλά ούτε και σταθερή 

διακύµανση. Εποµένως είναι λογικό να µην ισχύουν οι κλασσικοί έλεγχοι που 

βασίζονται σε µεθόδους εκτίµησης που λαµβάνουν υπόψην τους τη σταθερότητα των 
µεταβλητών και οδηγούν σε παραπλανητικά συµπεράσµατα.  

 

Η χρήση της µη στασιµότητας των στοιχείων µπορεί να οδηγήσει σε κίβδηλες 

παλινδροµήσεις. Συνεπώς, οι κλασσικοί έλεγχοι των κατανοµών t και F βασισµένοι 

στις µεθόδους εκτίµησης που εξετάζουν τη συνέπεια των µεταβλητών ή µε άλλα 

λόγια προϋποθέτουν χωρίς την επιβεβαίωση ότι οι µεταβλητές που εκτιµώνται είναι 

στάσιµες, δεν είναι περαιτέρω έγκυρες δίνοντας λανθασµένα συµπεράσµατα. Αυτό 

είναι γνωστό ως πρόβληµα της «κίβδηλης παλινδρόµησης» Granger and Newbold80 

(1974). Σε αυτήν την περίπτωση, είναι προτιµότερο να εκτιµάται η σχέση ανάµεσα 

στις πρώτες διαφορές και όχι στα επίπεδα των µεταβλητών. Ο λόγος που συνιστάται 

η χρησιµοποίηση των πρώτων διαφορών είναι ότι πολλές οικονοµικές µεταβλητές 

έχουν τα χαρακτηριστικά τυχαίας διαδροµής. Η χρησιµοποίηση, εποµένως των 
πρώτων διαφορών τις καθιστά στάσιµες.  

 

6.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις  

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της οικονοµετρικής ανάλυσης ενός οικονοµικού 

φαινοµένου είναι η διενέργεια προβλέψεων, η χρησιµοποίηση δηλαδή, του 

εκτιµηµένου οικονοµετρικού υποδείγµατος για την πρόβλεψη των µελλοντικών τιµών 

των οικονοµικών µεγεθών. Η ανάγκη για έγκυρες προβλέψεις οδήγησε στην 

ανάπτυξη και εκτίµηση όχι µόνο οικονοµετρικών υποδειγµάτων, µίας ή πολλών 

ταυτόχρονων εξισώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη και άλλων τεχνικών µεθόδων, 
όπως οι τεχνικές αναλύσεως χρονολογικών σειρών .  
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Στα υποδείγµατα χρονολογικών σειρών, η τρέχουσα τιµή µιας οικονοµικής 

µεταβλητής εκφράζεται ως συνάρτηση των προηγούµενων τιµών της, δηλαδή των 

τιµών µε χρονική υστέρηση ή και των τιµών µε χρονική υστέρηση άλλων 
µεταβλητών.  

Η ανάπτυξη και χρησιµοποίηση τέτοιων υποδειγµάτων υπήρξε ραγδαία τις τελευταίες 

τρείς δεκαετίες, ιδίως µετά την δηµοσίευση του βιβλίου των Box και Jenkins (1970). 

Οι προβλέψεις µε υποδείγµατα γνωστά πλέον ως Box-Jenkins απεδείχθησαν πολλές 

φορές ανώτερες από τις αντίστοιχες προβλέψεις µε τα µεγάλα µακροοικονοµικά 
υποδείγµατα.  

Επιπλέον, η χρησιµοποίηση της προσεγγίσεως των τεχνικών αναλύσεως 

χρονολογικών σειρών στην παραδοσιακή οικονοµετρική ανάλυση έδωσε νέα 

διάσταση και φώτισε περισσότερο τα προβλήµατα νόθου ή φαινοµενικής 
παλινδροµήσεως.  

 

Τα στοιχεία των χρονολογικών σειρών αποτελούν µια από τις κυριότερες µορφές 

δεδοµένων για τις διάφορες οικονοµικές µεταβλητές που υπεισέρχονται σε ένα 

οικονοµετρικό υπόδειγµα. Χρονολογικές σειρές (time series) είναι ένα δείγµα y1, 

y2,..., yT όπου ο δείκτης παριστάνει ισαπέχοντα χρονικά σηµεία (έτη, µήνες κ.ο.κ). Αν 

οι παρατηρήσεις είναι συγκεκριµένες τιµές των τυχαίων µεταβλητών Y1, Y2 ,..., YT 

και οι τυχαίες µεταβλητές είναι υποσύνολο µιας άπειρης σειράς τυχαίων µεταβλητών, 

τότε λέµε ότι η άπειρη αυτή ακολουθία των τυχαίων µεταβλητών ονοµάζεται 
στοχαστική και παριστάνεται ως YT .  

 

Σύµφωνα µε ένα θεώρηµα, γνωστό ως θεώρηµα διαχωρισµού του Wold (Wold’s 

Decomposition Theorem) κάθε στάσιµη στοχαστική διαδικασία µπορεί να εκφρασθεί 

ως γραµµικός συνδυασµός µιας ακολουθίας ασυσχέτιστων τυχαίων µεταβλητών. 

Ένας τέτοιος γραµµικός συνδυασµός είναι γνωστός ως γραµµικό φίλτρο, το οποίο 
διατυπώνεται ως εξής :  

 

Yt -µ=et +Y1 et-1 +Y2e(t-2)  

 

Όταν σε µια τυχαία διαδικασία { et }ισχύουν οι παρακάτω τρείς υποθέσεις :  

E(e t ) = 0  

V (e t ) =s
2
  

Cov (et ,e t+ k  ) = 0 
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για όλα τα t και για κάθε k #0 τότε λέµε ότι η διαδικασία αυτή είναι διαδικασία 
λευκού θορύβου

21
 (white noise process).  

Έστω µία απλή στοχαστική διαδικασία που ορίζεται από µία αυτοπαλίνδροµη 
διαδικασία πρώτης τάξης ως εξής:  

Xt =β Xt- 1 +e t όπου η e t ακολουθεί τη διαδικασία λευκού θορύβου.  

Αν β = 1 το παραπάνω υπόδειγµα γίνεται : X1 = Xt-1 +e 

Το υπόδειγµα αυτό είναι γνωστό ως τυχαίος περίπατος (random walk). Όταν στο 

παραπάνω υπόδειγµα υπάρχει σταθερός όρος δηλαδή είναι της µορφής :  

Xt =a + Xt- 1 +e t  

τότε λέµε ότι το υπόδειγµα είναι τυχαίος περίπατος µε περιπλάνηση (random 

walk with drift). Μια στοχαστική διαδικασία που ακολουθεί τον τυχαίο περίπατο δεν 
είναι στάσιµη (βλέπε Hamilton 1994).  

 

Τα χαρακτηριστικά µιας κατανοµής πιθανότητας περιορίζονται στο µέσο και στη 

διακύµανση. Σε µια συνδυασµένη συνάρτηση πιθανότητας εκτός από τον µέσο και 

την διακύµανση έχουµε και την συνδιακύµανση. Εποµένως από ένα µόνο δείγµα 

παρατηρήσεων δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε τις παραπάνω παραµέτρους. Μια 

βασική υπόθεση που απλοποιεί σηµαντικά το παραπάνω πρόβληµα είναι η υπόθεση 

της στασιµότητας (stationary).  

Εποµένως µια στοχαστική διαδικασία είναι στάσιµη όταν οι ιδιότητές της δεν 

επηρεάζονται από µία αλλαγή µέτρησης της χρονικής περιόδου, δηλαδή η 

συνδυασµένη συνάρτηση πιθανότητας µε αρχή τη χρονική περίοδο t είναι ακριβώς 

ίδια µε τη συνδυασµένη συνάρτηση πιθανότητας µε αρχή τη χρονική περίοδο t + k. 

Όπου k είναι µια τυχαία χρονική περίοδος κατά µήκος του άξονα του χρόνου. Άρα 

σύµφωνα µε τα παραπάνω λέµε ότι σε µια συνδυασµένη συνάρτηση πιθανότητας ο 

µέσος και η διακύµανση δε µεταβάλλονται, ενώ η συνδυακύµανση είναι συνάρτηση 
µόνο χρονικών υστερήσεων ή προηγήσεων Mills (1991).  

Χρονική τάση λέµε τη µακροχρόνια µεταβολή (αύξηση ή µείωση) που παρατηρείται 

σε µια µεταβλητή κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, δηλαδή την τάση που 

έχει µία µη στάσιµη χρονική σειρά. Οι περισσότερες οικονοµικές χρονικές σειρές 

είναι µη στάσιµες διαδικασίες. Μπορούν όµως να µετατραπούν σε στάσιµες 
παίρνοντας τις πρώτες ή ακόµη και τις δεύτερες διαφορές τους.  

 

 

21 ∆ριτσάκης Ν. (2002), “Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Υπολογιστικές Τεχνικής Εκτιµητικής”,Εκδ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
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Όταν εποµένως µετατρέπουµε σε στάσιµη διαδικασία µία χρονική σειρά παίρνοντας 

τις πρώτες διαφορές τότε λέµε ότι η χρονική αυτή σειρά είναι ολοκληρωµένη πρώτης 
τάξης (integrated first order) και συµβολίζεται ως Ι(1). 

Αν επιτρέπουµε σε στάσιµη διαδικασία µία χρονική σειρά παίρνοντας τις δεύτερες 

διαφορές τότε λέµε ότι η χρονική αυτή σειρά είναι ολοκληρωµένη δεύτερης τάξης και 

συµβολίζεται ως Ι(2) κ.ο.κ. Στην έρευνα που κάνουµε για τις χρονικές σειρές µας 

ενδιαφέρει οι χρονικές σειρές να είναι στάσιµες διότι µε αυτόν τον τρόπο 

αποφεύγεται το πρόβληµα της κίβδηλης παλινδρόµησης.  

Μια από τις υποθέσεις που χρησιµοποιούµε στην ανάλυση της παλινδρόµησης είναι 

ότι οι χρονικές σειρές που χρησιµοποιούµε για τις εφαρµογές της µεθόδου της 

παλινδρόµησης είναι πως οι χρονικές αυτές σειρές είναι στάσιµες (stationary). Αν οι 

χρονικές αυτές σειρές δεν είναι στάσιµες τότε οι στατιστικοί έλεγχοι που 

εφαρµόζονται στα υποδείγµατα των παλινδροµήσεων δίνουν αναξιόπιστα 

αποτελέσµατα. Στις κίβδηλες παλινδροµήσεις ο συντελεστής προσδιορισµού R2 είναι 

πολύ υψηλός (τείνει στη µονάδα) ενώ η τιµή του στατιστικού των Durbin-Watson 

είναι πολύ χαµηλή R2 >DW . Το πρόβληµα της κίβδηλης παλινδρόµησης µπορεί 

να συµβεί επίσης και όταν δύο χρονικές σειρές σε µια παλινδρόµηση έχουν σε 

µεγάλο βαθµό υψηλή συσχέτιση, ενώ δεν έχουν καµιά πραγµατική σχέση µεταξύ 

τους. Η υψηλή συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη χρονικών τάσεων και στις δύο 

χρονικές σειρές Granger and Newbold22(1974). Για να εξαλείψουµε το πρόβληµα της 

κίβδηλης παλινδρόµησης εκτιµούµε τις πρώτες διαφορές των χρονικών σειρών και 
όχι τα επίπεδά τους. 

  

Ο λόγος που µας οδηγεί στην χρησιµοποίηση των πρώτων διαφορών είναι ότι πολλές 

οικονοµικές χρονικές σειρές έχουν τα χαρακτηριστικά του τυχαίου περιπάτου. Τους 
ελέγχους της στασιµότητας µπορούµε να τους χωρίσουµε σε δύο κατηγορίες :  

Ι) Στην πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των γραφικών παραστάσεων, 

καθώς και των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης,  

ΙΙ) Στην δεύτερη κατηγορία αναφέρονται οι έλεγχοι των µοναδιαίων ριζών.  

 

 

 

 

 

 

22.Granger C.W.J. and Newbold P.,”Spurius Regressions in Econometrics”,Journal of Econometrics, Vol.2,1974 



111 
 

6.3. Έλεγχος Στασιµότητας µε τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης  

 

Οι περισσότερες, αν όχι όλες οι χρονολογικές σειρές, όπως ΑΕΠ, κατανάλωση, 

επένδυση, δείκτης τιµών, κέρδη, απασχόληση, ανεργία κ.α. δεν έχουν τα 

χαρακτηριστικά στάσιµων διαδικασίων. Μπορούν, όµως, να µετατραπούν σε 
στάσιµες παίρνωντας τις πρώτες ή τις δεύτερες διαφορές κ.λ.π.  

Για να διαπιστώσουµε αν µια χρονική σειρά παρουσιάζει στασιµότητα κάνουµε την 

γραφική παράσταση των µεταβλητών της. Αν διαπιστώσουµε την εµφάνισης κάποιας 

από τις συνιστώσες (τάση, εποχική µεταβολή, κυκλική διακύµανση ή ακανόνιστη 

µεταβολή) τότε η χρονική σειρά δεν παρουσιάζει στασιµότητα. Η υπόθεση της 

στασιµότητας µπορεί να διαπιστωθεί και από τις γραφικές παραστάσεις των 

συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης (ACF) των µεταβλητών της χρονικής σειράς 

(correlogram) και της συνάρτησης µερικής αυτοσυσχέτισης (PACF) και του 

αντίστοιχου κορελογράµµατος (correlogram). Στη γραφική αυτή παράσταση ο 

συντελεστής αυτοσυσχέτισης αρχίζει από πολύ υψηλές τιµές και φθίνει αργά, πράγµα 
που υποδηλώνει ότι η αντίστοιχη µεταβλητή δεν είναι στάσιµη.  

 

Οι έλεγχοι που κάνουµε στην περίπτωση αυτή είναι :  

 

• H0: ∆εν υπάρχει αυτοσυσχέτιση µεταξύ των διαταρακτικών όρων ή δεν 

υπάρχει σειριακή συσχέτιση ή χρονική σειρά είναι στάσιµη ή pk = 0 
(συντελεστής αυτοσυσχέτισης του πληθυσµού).  

 

• Ha :∆εν ισχύει η H0 -η χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη.  

 

Οι στατιστικοί δείκτες (στατιστικοί έλεγχοι) που χρησιµοποιούµε για τον έλεγχο του 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων (έλεγχος της σηµαντικότητας των 
συντελεστών αυτοσυσχέτισης των παραπάνω υποθέσεων) είναι :  

 

1) Box – Pierce : Η στατιστική αυτή των Box and Pierce89 (1970), κατάλληλη για 

µεγάλα δείγµατα, χρησιµοποείται για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι όλοι οι 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι µηδέν.  
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H 0:p1 =p2 =...= p m =0  

και ορίζεται ως εξής :  

Q = n ε κ-1
m  pk

2 –x m 
2 

Όπου Q = η στατιστική των Box-Pierce  

m = βαθµοί ελευθερίας  

n = αριθµός παρατηρήσεων  

pk = τιµή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης  

Συνήθως ο αριθµός των αυτοσυσχετίσεων των καταλοίπων που χρησιµοποιούνται για 

τον υπολογισµό της στατιστικής QBP ισούται µε την τετραγωνική ρίζα του αριθµού 
των παρατηρήσεων, δηλαδή m = n1/2 .  

 

Η στατιστική Q ακολουθεί την κατανοµή x2
µε m βαθµούς ελευθερίας και σε επίπεδο 

σηµαντικότητας α. Για δεδοµένο επίπεδο σηµαντικότητας α, η µηδέν υπόθεση ότι 

όλοι οι συντελεστές αυτοσυσχετίσεως είναι µηδέν απορρίπτεται αν η τιµή της QBP 

υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή της χ
2
,τότε η χρονική σειρά είναι στάσιµη 

 

2) Bartlett Test : Ο έλεγχος του Bartlett90 (1946) βασίζεται στην υπόθεση ότι αν η 

χρονική σειρά είναι στάσιµη τότε οι συντελεστές της αυτοσυσχέτισης του δείγµατος 

ακολουθούν προσεγγιστικά την κανονική κατανοµή µε µέσο µηδέν και διακύµανση 

1/n (n: µέγεθος του δείγµατος). Σύµφωνα µε την υπόθεση αυτή οι συντελεστές 

συσχέτισης µε χρονική υστέρηση s πρέπει να βρίσκονται στο παρακάτω διάστηµα 
εµπιστοσύνης :  

 

- 1.96(1/n) ½ <pk<1.96(1/n) ½ 

 

τόσο οι γραφικές παραστάσεις όσο και η διαδικασία των συντελεστών 
αυτοσυσχέτισης δεν είναι αξιόπιστες.  
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6.3.1. Έλεγχος Στασιµότητας µε τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης στα επίπεδα 

για τις µεταβλητές LHCE,LGDP της Αυστρίας  

Θα εφαρµόσουµε την µεθοδολογία Box-Pierce στο υπόδειγµα µας για το LHCE της 
Αυστρίας την περίοδο 1970-2006. 

 

Το διάγραµµα που προκύπτει είναι το παρακάτω :  

 

Πίνακας 6.3.1 : Κορελλόγραµµα µεταβλητής LHCE στα επίπεδα για τη χώρα της 

Αυστρίας 

 

Sample: 1970 2006 
Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     .  |*******|      .  |*******| 1 0.911 0.911 33.294 0.000
     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.817 -0.082 60.798 0.000
     .  |****** |      . *|  .    | 3 0.718 -0.074 82.696 0.000
     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.621 -0.048 99.571 0.000
     .  |****   |      . *|  .    | 5 0.524 -0.061 111.96 0.000
     .  |***    |      .  |* .    | 6 0.453 0.094 121.52 0.000
     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.391 -0.005 128.88 0.000
     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.331 -0.047 134.34 0.000
     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.278 -0.010 138.32 0.000
     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.234 0.005 141.23 0.000
     .  |* .    |      .  |  .    | 11 0.191 -0.017 143.26 0.000
     .  |* .    |      . *|  .    | 12 0.130 -0.144 144.23 0.000
     .  |  .    |      . *|  .    | 13 0.065 -0.074 144.49 0.000
     .  |  .    |      .  |  .    | 14 0.001 -0.043 144.49 0.000
     . *|  .    |      . *|  .    | 15 -0.066 -0.060 144.78 0.000
     . *|  .    |      . *|  .    | 16 -0.134 -0.065 146.01 0.000

 

 

Στο πίνακα 6.3.1 δίνονται οι δειγµατικές συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεως (AC) και 

µερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…,16. Στην πέµπτη στήλη δίνεται η τιµή 

της στατιστικής QBP ενώ στην τελευταία στήλη δίνεται το ακριβές επίπεδο 
σηµαντικότητας, δηλαδή το Probability για την αντίστοιχη τιµή της στατιστικής QBP .  

Από το διάγραµµα 6.3.1 είναι προφανές ότι η σειρά δεν είναι στάσιµη αφού οι τιµές  

QBP αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,16 (τάξη αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα 

κρίσιµα σηµεία βάσει του πίνακα της x2 είναι µικρότερα από τις τιµές της QBP . 

Επιπλέον το Probability του QBP για όλες τιµές είναι µικρότερο του επιπέδου 
σηµαντικότητας 0,05.  
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Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και µε τον έλεγχο του Bartlett αφού τα 

διαγράµµατα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και µερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για 
s=1,2,…,16 είναι εκτός των ορίων.  

 

Για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. το διάγραµµα που προκύπτει µε την χρήση του 

οικονοµετρικού προγράµµατος Eviews για τον έλεγχο της στασιµότητας µε τους 
συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι το παρακάτω :  

 

Πίνακας 6.3.2 : Κορελλόγραµµα µεταβλητής LGDP στα επίπεδα για τη χώρα της 

Αυστρίας 

 

Sample: 1970 2006 
Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     .  |*******|      .  |*******| 1 0.903 0.903 32.704 0.000
     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.813 -0.016 59.946 0.000
     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.729 -0.012 82.520 0.000
     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.649 -0.026 100.97 0.000
     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.573 -0.030 115.75 0.000
     .  |****   |      . *|  .    | 6 0.491 -0.074 126.96 0.000
     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.412 -0.035 135.13 0.000
     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.344 -0.001 141.02 0.000
     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.274 -0.056 144.90 0.000
     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.217 0.017 147.42 0.000
     .  |* .    |      .  |  .    | 11 0.162 -0.035 148.87 0.000
     .  |* .    |      . *|  .    | 12 0.103 -0.062 149.49 0.000
     .  |  .    |      .  |  .    | 13 0.046 -0.050 149.61 0.000
     .  |  .    |      .  |  .    | 14 -0.005 -0.018 149.62 0.000
     . *|  .    |      . *|  .    | 15 -0.064 -0.096 149.88 0.000
     . *|  .    |      .  |  .    | 16 -0.119 -0.048 150.85 0.000

 

 

Από το πίνακα 6.3.2 δίνονται οι δειγµατικές συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεως (AC) και 

µερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,…,20. Στην πέµπτη στήλη δίνεται η τιµή 

της στατιστικής QBP ενώ στην τελευταία στήλη δίνεται το ακριβές επίπεδο 
σηµαντικότητας, δηλαδή το Probability για την αντίστοιχη τιµή της στατιστικής QBP .  

Από το διάγραµµα 6.3.2 είναι προφανές ότι η σειρά δεν είναι στάσιµη αφού οι τιµές 

QBP αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,24 (τάξη αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα 

κρίσιµα σηµεία βάσει του πίνακα της x2 είναι µικρότερα από τις τιµές της QBP . 

Επιπλέον το Probability του QBP για όλες τιµές είναι µικρότερο του επιπέδου 
σηµνατικότητας 0,05.  
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Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και µε τον έλεγχο του Bartlett αφού τα 

διαγράµµατα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και µερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για 
s=1,2,…,20 είναι εκτός των ορίων.  

Ο έλεγχος του κορελογράµµατος και για τις υπόλοιπες χώρες παρουσιάζεται 
αναλύτικα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 (Correlogram test). 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 

Στα επίπεδά τους όλες οι χώρες ,και για τις δύο µεταβλητές,δεν παρουσιάζουν 

στασιµότητα.Κρίνεται αναγκαίο εποµένως να προχωρήσουµε στον έλεγχο των 
πρώτων διαφορών. 

 

 

6.3.2. Έλεγχος Στασιµότητας µε τους Συντελεστές Αυτοσυσχέτισης στις πρώτες 

διαφορές για τις µεταβλητές LHCE, LGDP  για τη χώρα της Αυστρίας 

 

Θα εφαρµόσουµε την µεθοδολογία Box-Pierce στο υπόδειγµα µας για το LHCE της 

Αυστρίας την περίοδο 1970-2006.Το διάγραµµα που προκύπτει µε την χρήση του 
οικονοµετρικού προγράµµατος Eviews είναι το παρακάτω :  

 

Πίνακας 6.3.3 : Κορελλόγραµµα µεταβλητής DLHCE (πρώτες λογαριθµικές 

διαφορές) για τη χώρα της Αυστρίας 

 

Sample: 1970 2006 
Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     .  |**.    |      .  |**.    | 1 0.228 0.228 2.0404 0.153
     .  |* .    |      .  |* .    | 2 0.133 0.085 2.7505 0.253
     .  |* .    |      .  |  .    | 3 0.083 0.038 3.0331 0.387
     .  |* .    |      .  |  .    | 4 0.095 0.063 3.4187 0.490
     . *|  .    |      . *|  .    | 5 -0.105 -0.158 3.9048 0.563
     ***|  .    |      ***|  .    | 6 -0.370 -0.367 10.161 0.118
     . *|  .    |      .  |  .    | 7 -0.172 -0.030 11.559 0.116
     .**|  .    |      . *|  .    | 8 -0.191 -0.090 13.350 0.100
     ***|  .    |      .**|  .    | 9 -0.329 -0.253 18.824 0.027
     .  |  .    |      .  |* .    | 10 -0.057 0.171 18.994 0.040
     .  |  .    |      .  |  .    | 11 -0.047 -0.052 19.114 0.059
     .  |  .    |      .**|  .    | 12 -0.047 -0.198 19.238 0.083
     . *|  .    |      .  |  .    | 13 -0.066 -0.046 19.498 0.108
     .  |* .    |      .  |  .    | 14 0.094 -0.014 20.053 0.128
     .  |**.    |      .  |* .    | 15 0.290 0.110 25.517 0.043
     .  |  .    |      . *|  .    | 16 -0.023 -0.119 25.554 0.061
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Από το πίνακα 6.3.3 είναι προφανές ότι η σειρά είναι στάσιµη αφού οι τιµές QBP 

φθίνουν πολύ ταχύτερα από την αντίστοιχη της αρχικής σειράς και για ρ=1,2,…,20 

(τάξη αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα κρίσιµα σηµεία βάσει του πίνακα της x2 για 

όλες τις τιµές είναι µεγαλύτερα από τις αντίστοιχες τιµές της QBP . Επιπλέον το 

Probability του QBP για ορισµένες µόνο τιµές είναι µικρότερο του επιπέδου 

σηµαντικότητας 0,05.  

Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και µε τον έλεγχο του Bartlett αφού οριακά ακόµα 

όλα τα διαγράµµατα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και µερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) 
για s=1,2,…,20 είναι εντός των ορίων.  

 

Για την µεταβλητή του ΑΕΠ (LGDP) το διάγραµµα που προκύπτει µε την χρήση του 

οικονοµετρικού προγράµµατος Eviews για τον έλεγχο της στασιµότητας µε τους 

συντελεστές αυτοσυσχέτισης είναι το παρακάτω :  

 

Πίνακας 6.3.4 : Κορελλόγραµµα µεταβλητής DLGDP (πρώτες λογαριθµικές 

διαφορές) για τη χώρα της Αυστρίας 

 

Sample: 1970 2006 
Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
     .  |  .    |      .  |  .    | 1 0.048 0.048 0.0912 0.763
     .  |  .    |      .  |  .    | 2 0.008 0.005 0.0935 0.954
     .  |**.    |      .  |**.    | 3 0.210 0.210 1.9238 0.588
     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.126 -0.153 2.6018 0.626
     . *|  .    |      . *|  .    | 5 -0.143 -0.135 3.4980 0.624
     .  |* .    |      .  |* .    | 6 0.184 0.172 5.0455 0.538
     . *|  .    |      .  |  .    | 7 -0.078 -0.045 5.3329 0.619
     .  |  .    |      .  |  .    | 8 -0.038 -0.001 5.4040 0.714
     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.118 0.021 6.1061 0.729
     .  |  .    |      .  |  .    | 10 -0.048 -0.010 6.2287 0.796
     .  |* .    |      .  |* .    | 11 0.071 0.127 6.5050 0.838
     .  |* .    |      .  |  .    | 12 0.085 -0.010 6.9130 0.863
     . *|  .    |      .  |  .    | 13 -0.075 -0.052 7.2441 0.889
     . *|  .    |      . *|  .    | 14 -0.137 -0.167 8.4065 0.867
     .  |  .    |      .  |  .    | 15 0.004 0.009 8.4075 0.906
     . *|  .    |      .  |  .    | 16 -0.076 0.016 8.8057 0.921

 

 

Από το πίνακα 6.3.4 είναι προφανές ότι η σειρά  είναι στάσιµη αφού οι τιµές QBP 

δεν αυξάνονται συνεχώς και για ρ=1,2,…,16 (τάξη αυτοσυσχέτισης) και α = 0,05 τα 

κρίσιµα σηµεία βάσει του πίνακα της x για ορισµένες τιµές δεν  είναι µικρότερα από 

τις τιµές της QBP .  

Επιπλέον το Probability του QBP για σχεδόν όλες τις τιµές δεν είναι µικρότερο του 

επιπέδου σηµνατικότητας 0,05. Η παραπάνω απόφαση ενισχύεται και µε τον έλεγχο 
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του Bartlett αφού οριακά ένα από τα διαγράµµατα της αυτοσυσχετίσεως (AC) και 
µερικής αυτοσυσχετίσεως (PAC) για s=1,2,… ,16 δεν είναι εκτός των ορίων.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Από τον έλεγχο των πρώτων διαφορών προκύπτει πως ,για τις παρακάτω χώρες δεν 

επιτυγχάνεται στασιµότητα σε µία από τις δύο µεταβλητές ή και στις δύο.Έτσι 
έχουµε: 

• Φινλανδία:Η LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

• Γερµανία: Η LHCE δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

• Ελλάδα:Η LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

• Ιρλανδία:Η LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

• Ολλανδία:Η LHCE δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

• Ισπανία:Η LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές 

• Σουηδία:Η LGDP αλλά και η LHCE δεν παρουσιάζουν στασιµότητα στις 

πρώτες διαφορές 

• Ηνωµένο Βασίλειο:Η LGDP δεν παρουσιάζει στασιµότητα στις πρώτες 

διαφορές 

 

6.4. Έλεγχος Στασιµότητας µε την Μοναδιαία Ρίζα  

Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση της παλινδρόµησης ανάµεσα σε δύο ή 

περισσότερες µεταβλητές αξιολογούνται µε βάση τα συνήθη στατιστικά κριτήρια, R2 

,t,F .Η αξιολόγηση αυτή είναι έγκυρη µόνο αν ισχύουν οι υποθέσεις της κλασσικής 
παλινδρόµησης, ότι δηλαδή οι µεταβλητές είναι στάσιµες.  

Αν οι µεταβλητές δεν είναι στάσιµες τότε ο στατιστικός έλεγχος δεν είναι έγκυρος. 

Έτσι όταν οι µεταβλητές δεν είναι στάσιµες, τα στατιστικά αποτελέσµατα µπορεί να 

είναι πολύ ικανοποιητικά, δηλαδή υψηλή τιµή του συντελεστή προσδιορισµού και 
σηµαντικές τιµές του t αλλά να µην έχουν καµία οικονοµικά σηµασία.  

Οι οικονοµικές χρονολογικές σειρές συνήθως χαρακτηρίζονται από τάση (trend) που 

τις καθιστά ολοκληρωµένες (µη στάσιµες). Με τον όρο τάση εννοούµε την συνεχή, 

διαχρονική αύξηση ή µείωση των τιµών µιας χρονολογικής σειράς. Είναι προφανές 

ότι αν µια χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται από τάση, ο µέσος και πολύ πιθανόν 

και η διακύµανση µεταβάλλονται µε τον χρόνο, που σηµαίνει ότι η σειρά δεν είναι 

στάσιµη. Σύµφωνα µε τους Granger και Newbold όταν σε µια παλινδρόµηση η τιµή του 

συντελεστή προσδιορισµού είναι υψηλή και η τιµή της στατιστικής Durbin-Watson είναι 

χαµηλή και ιδιαίτερα όταν R
2
 > d είναι πολύ πιθανόν η παλινδρόµηση να µην είναι 
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πραγµατική αλλά φαινοµενική. Σε αυτήν την περίπτωση είναι προτιµότερο να 

εκτιµάται η σχέση ανάµεσα στις πρώτες διαφορές και όχι στα επίπεδα των 
µεταβλητών.  

Ένας άλλος τρόπος που χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση των χρονικών 

σειρών είναι οι έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας (unit root tests). Με τον όρο µοναδιαία ρίζα 

στις µακροοικονοµικές σειρές εννοούµε ότι κάποια ρίζα του πολυωνύµου µοναδιαίο 

κύκλο. Στην περίπτωση αυτή κάθε εξωγενής µεταβολή πάνω σε µια ενδογενή 

µακροοικονοµική µεταβλητή µπορεί να έχει µόνιµη επίδραση σ’ αυτή. Αυτό το 

αποτέλεσµα µπορούµε να το λάβουµε από ένα αυτοπαλινδροµούµενο υπόδειγµα 

πρώτης τάξης (first order autoregressive model) AR(1) µε συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης κοντά στη µονάδα και το λευκό θόρυβο ut να παίζει το ρόλο της 

τυχαίας µεταβλητής  

Yt =r Yt- 1 + ut 

• όπου ut η διαδικασία λευκού θορύβου (white noise) .  

 

Σ’ αυτό το αυτοπαλινδροµούµενο υπόδειγµα έχει αποδειχθεί ότι ο εκτιµητής p είναι 

µεροληπτικός και υποεκτιµά την παράµετρο ρ. Στην περίπτωση που ο συντελεστής 

αυτοπαλινδρόµησης ισούται µε µονάδα (ρ = 1) έχει δηλαδή µοναδιαία ρίζα (unit root) 
ο υπόδειγµα είναι µια διαδικασία µη στατική. Τότε η παραπάνω συνάρτηση γράφεται:  

 

Yt = Y t- 1 + u t.  

Η συνάρτηση αυτή λέγεται τυχαίος περίπατος (random walk) και η χρονική σειρά 
χαρακτηρίζεται ως µη στάσιµη. Άρα έχουµε τις δύο παρακάτω υποθέσεις:  

 

• Η0 : ρ = 1 η διαδικασία Yt είναι µη στάσιµη (υπάρχει µοναδιαία ρίζα).  

 

• Ηa: η διαδικασία Yt είναι στάσιµη (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα).  

 

Στην περίπτωση που ισχύει η H0 δηλαδή έχουµε µοναδιαία ρίζα τότε έχουµε τη 

διαδικασία του τυχαίου περιπάτου, δηλαδή έχουµε µία µη στάσιµη διαδικασία.  
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Οι Dickey –Fuller 
23 µέσω των πειραµάτων Monte – Carlo βρήκαν µια κατάλληλη 

ασύµµετρη κατανοµή που χρησιµοποίησαν για τον έλεγχο της υπόθεσης Η0 : ρ = 1. 

Την κατανοµή αυτή µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να ξεχωρίσουµε ένα ΑR(1) 

υπόδειγµα από µια ολοκληρωµένη σειρά, δηλαδή την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας Ι(1). 

Ο έλεγχος των D -F γίνεται µε την κατανοµή t -Student αλλά η σύγκριση για την 
αποδοχή ή όχι της H0 γίνεται από τις κριτικές τιµές του MacKinnon.  

 

Οι γνωστοί έλεγχοι των Dickey -Fuller (DF) για µοναδιαία ρίζα γίνονται από τις 
παρακάτω εξισώσεις :  

 

Υ t =ρΥ t-1 +e t (1) 

 

Αν αφαιρέσω το Υ t-1 από τα δύο µέλη της προηγούµενης συνάρτησης θα έχω:  

 

∆Υ 1 =δ2Υt- 1  +et   (Πρώτη Μορφή εξίσωσης)  

Όπου δ2 =ρ - 1 

∆ηλαδή αν οι εξισώσεις αυτές έχουν µοναδιαία ρίζα Η0 : ρ = 1  παίρνω τις πρώτες 

διαφορές και ελέγχω αν οι διαφορές αυτές βοήθησαν στην αποµάκρυνση της ρίζας 

αυτής Άρα οι δύο παρακάτω υποθέσεις µπορούν να γραφούν και ως εξής:  

 

 

 

Η0 : δ2 =0 η διαδικασία Υt είναι µη στάσιµη,(υπάρχει µοναδιαία ρίζα)  

 

Ηa : δ2 <0 η διαδικασία Υt είναι στάσιµη, (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα)  

 

 

 

23.Dickey D.A. and Fuller W.A. “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”,Econometrica, 

Vol.49,No.4,1981  
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Εποµένως θα µπορούσαµε εδώ να πούµε ότι το πρόβληµα της µοναδιαίας ρίζας 

µπορεί να εκφραστεί είτε µε ρ = 1 (από την προηγούµενη συνάρτηση) είτε µε δ = 0 

(από την παραπάνω συνάρτηση). Βέβαια οι έλεγχοι των εκτιµηµένων συντελεστών 

δεν µπορούν να ελεγχθούν µε τη συνηθισµένη κατανοµή t – Student, αλλά µε µία µη 

τυπική και µη συµµετρική κατανοµή που προτάθηκε από τον MacKinnon24 (1991). Ο 

έλεγχος της παραπάνω µηδενικής υπόθεσης γίνεται µε την βοήθεια των πινάκων της 

κατανοµής που κατασκεύασαν οι Dickey – Fuller. Για διάκριση οι κρίσιµες τιµές 
συµβολίζονται µε το ελληνικό γράµµα τ1. Οι κρίσιµες τιµές τ1 είναι αρνητικές.  

Αν στο υπόδειγµα (1) προστεθεί σταθρός όρος, έστω δ0 , δηλαδή,  

 

∆Υt = δο + δ2Υt-1 +et (2) (∆εύτερη Μορφή Εξίσωσης)  

 

όπου δ2= ρ – 1. Ο έλεγχος για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στο παραπάνω υπόδειγµα 

γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και για τον έλεγχο του υποδείγµατος χωρίς τον 
σταθερό όρο, µόνο που τώρα οι κρίσιµες συµβολίζονται µε το ελληνικό γράµµα τ2.  

Ο έλεγχος Dickey – Fuller µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση που στο 
υπόδειγµα περιλαµβάνεται και ο χρόνος (χρονική τάση) ως ερµηνευτική µεταβλητή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.McKinnon, R.(1964), “Foreign exchange constraint in economic development and efficient aid allocation”, Economic Journal, 
74, pp.388 – 409  
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 ∆ηλαδή στο υπόδειγµα :  

 

Υ t =δ 0+ρΥ t-1 +δ1t+e t    (3) 

 

 

Όπως γνωρίζουµε ο συντελεστής ρ µετράει την επίδραση της Υ t-1 επί της Y όταν οι 

γραµµικές επιδράσεις της µεταβλητής t (χρόνου) έχουν αφαιρεθεί από τις Υ t-1 και Y . 

Με άλλα λόγια, η εισαγωγή του χρόνου ως ανεξάρτητης µεταβλητής είναι ένας 

τρόπος απαλοιφής της τάσεως από τα δεδοµένα. Η πρακτική αυτή, όµως έγινε 

αντικείµενο σοβαρής κριτικής και θεωρείται πλέον έγκυρη µόνο αν η χρονολογική 

σειρά είναι στάσιµη ως προς την τάση και όχι στάσιµη ως προς τις διαφορές. Όπως 

υποδηλώνει και το όνοµα, στάσιµη ως προς την τάση είναι µια σειρά όταν καθίσταται 

στάσιµη αφαιρώντας την τάση, ενώ στάσιµη ως προς τις διαφορές όταν η σειρά 
καθίσταται στάσιµη παίρνοντας διαφορές.  

Αν αφαιρέσω το Υ t-1 από τα δύο µέλη της προηγούµενης συνάρτησης θα έχω:  

 

∆Υt = δο + δ1 t+ δ2Υt-1 +et (Τρίτη Μορφή Εξίσωσης)  

 

όπου δ2= ρ – 1. Ο έλεγχος για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στο παραπάνω υπόδειγµα 
γίνεται κατά τα γνωστά, µόνο που τώρα οι κρίσιµες συµβολίζονται µε το ελληνικό τ3.  

Οι υποθέσεις που έχουµε για το παραπάνω υπόδειγµα είναι :  

 

Η0 : δ2=0 η διαδικασία U είναι µη στάσιµη, (υπάρχει µοναδιαία ρίζα)  

 

Ηα : δ2<0 η διαδικασία Yt είναι στάσιµη, (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα)  

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό t-student του συντελεστή δ2 

είναι µικρότερο ( tδ2 < τ3) από την κρίσιµη τιµή τ3των πινάκων Dickey – Fuller.  

 

Για την επίτευξη εποµένως του πρώτου στόχου, δηλαδή για τον έλεγχο της µη 

στασιµότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος, ή αλλιώς όπως λέγεται για την 



122 
 

ύπαρξη µοναδιαίων ριζών στις µεταβλητές, χρησιµοποιούµε τον έλεγχο των Dickey – 
Fuller χρησιµοποιώντας τις παρακάτω εξισώσεις :  

 

 

 

Οι εξισώσεις αυτές ελέγχουν για ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στην C δηλαδή στις 

µεταβλητές του υποδείγµατος στον χρόνο t. Η µεταβλητή ∆Χt-1εκφράζει τις πρώτες 

διαφορές µε ρ χρονικές υστερήσεις και τέλος η µεταβλητή et προσαρµόζει τα λάθη 

της αυτοσυσχέτισης. Οι υποθέσεις που έχουµε για τα τρία υποδείγµατα έχουν 
εξετασθεί προηγουµένως.  

Για τον έλεγχο της σωστής εξειδίκευσης των εξισώσεων (6.4.1) – (6.4.3) 

χρησιµοποιούµε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike (AIC) (1973) και Schwartz 
(SCH) (1978).  

Για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λευκού θορύβου χρησιµοποιούµε το στατιστικό 

των Breuch και Godfrey (1978) ή αλλιώς πολλαπλασιαστή του Lagrange (LM) για 
τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης.  

Τα αποτελέσµατα από την µεταβλητή των δαπανών υγείας(LHCE) της Αυστρίας από 
την πρώτη συνάρηση των D-F για τα επίπεδα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 
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6.4.1. Επαυξηµένος έλεγχος Dickey – Fuller (ADF)  

Στον έλεγχο των Dickey – Fuller (DF) και στα τρία υποδείγµατα που 

παρουσιάσθηκαν προηγουµένως κάνουµε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος et 

είναι µια ανεξάρτητη και στάσιµη διαδικασία. Αν ο όρος et δεν είναι ανεξάρτητος 

λόγω πιθανών συσχετίσεων στη χρονική σειρά, τότε χρησιµοποιούµε τον επαυξηµένο 

έλεγχο των Dickey -Fuller (Augmented Dickey -Fuller test)25 ο οποίος είναι ένας 

τροποποιηµένος έλεγχος των DF. Με άλλα λόγια ο προηγούµενος έλεγχος των 

Dickey – Fuller (DF) ήταν ο έλεγχος για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας σε ένα 

αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα πρώτης τάξης AR(1). Στην περίπτωση που µία χρονική 

σειρά ακολουθεί ένα αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα τάξης µεγαλύτερης από την πρώτη, 

τότε η χρήση των υποδειγµάτων των Dickey -Fuller (DF), δηλαδή των υποδειγµάτων 

AR(1) για τον έλεγχο ύπαρξης της µοναδιαίας ρίζας θα έχει ως συνέπεια την 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε ένα AR(p) υπόδειγµα όπου η τάξη ρ να είναι αρκετά µεγάλη ώστε 

τα κατάλοιπα να µην αυτοσυσχετίζονται. Για τον έλεγχο της µοναδιαίας ρίζας στα 

υποδείγµατα αυτά, χρησιµοποιούµε τον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey -Fuller 

(ADF) ο οποίος διαφέρει από αυτό των DF στο ότι στο δεξί µέλος περιλαµβάνει 

επιπλέον τις υστερήσεις της εξαρτηµένης µεταβλητής οι οποίες διορθώνουν την 

αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Dickey D.A. and Fuller W.A. (1979), ”Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, 
Journal of the American Statistical Association, Vol. 74. 
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Η τροποποίηση αυτή περιλαµβάνει την εισαγωγή χρονικών υστερήσεων της 

εξαρτηµένης µεταβλητής και για τα τρία υποδείγµατα που χρησιµοποιήσαµε στον 
έλεγχο των Dickey - Fuller (DF).  

Τα τρία υποδείγµατα (οι τρείς µορφές εξισώσεων) του επαυξηµένου ελέγχου (ADF)  

γίνονται  και πάλι:  

 

Οι υποθέσεις που έχουµε για τα τρία παραπάνω υποδείγµατα είναι οι ίδιες µε αυτές 
για τα υποδείγµατα των Dickey – Fuller.  

Η0 : δ2=0 η διαδικασία είναι µη στάσιµη,(υπάρχει µοναδιαία ρίζα) 

Ηα : δ2<0 η διαδικασία  είναι στάσιµη, (δεν υπάρχει µοναδιαία ρίζα) 

 

Οι υποθέσεις αυτές ελέγχονται και πάλι µε το στατιστικό t χρησιµοποιώντας και πάλι 

τις κριτικές τιµές του MacKinnon από τον πίνακα των Dickey – Fuller. Ο έλεγχος 

εποµένως είναι ίδιος µε τον απλό έλεγχο των Dickey – Fuller (DF) και διαφέρει µόνο 

η εξίσωση της παλινδρόµησης η οποία έχει επαυξηθεί µε τις υστερήσεις της 

εξαρτηµένης µεταβλητής. Οι Dickey – Fuller έχουν δείξει ότι η ασυµπτωτική 

κατανοµή του στατιστικού t για τον έλεγχο στατιστικής σηµαντικότητας είναι 

ανεξάρτητος από τον αριθµό των χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης 

µεταβλητής. Αυτό που επηρεάζει τις τιµές της κατανοµής t είναι η παρουσία ή όχι 

των προσδιοριστικών όρων όπως είναι η σταθερά και η τάση. Ο αριθµός των 

χρονικών υστερήσεων θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να µην έχουµε 
αυτοσυσχετιζόµενα κατάλοιπα.  

Για τον προσδιορισµό του κατάλληλου αριθµού των χρονικών υστερήσεων µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ο έλεγχος των Breusch – Godfrey ή αλλιώς το στατιστικό κριτήριο 

του Lagrange Multiplier (LM). Επίσης πολλοί ερευνητές χρησιµοποιούν και κάποιο 

κριτήριο για την διαδικασία της επιλογής του υποδείγµατος όπως τα κριτήρια των 

Akaike (AIC) και Schwartz (SCH), ή υποθέτουν ένα καθορισµένο αριθµό χρονικών 
υστερήσεων.  
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Επιπλέον για την επιλογή των χρονικών υστερήσεων χρησιµοποιούµε τον συντελεστή 

πολλαπλού προσδιορισµού R2 ενώ για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα 

χρησιµοποιούµε το test Lagrange (LM) που ταυτόχρονα επανελέγχει και την επιλογή 
των χρονικών υστερήσεων.  

 

Πριν προχωρήσουµε στους επαυξηµένους ελέγχους των Dickey -Fuller (ADF) πρέπει 

να κάνουµε τον έλεγχο της υπόθεσης του λευκού θορύβου δηλαδή την επιλογή του 

αριθµού των χρονικών υστερήσεων. Ο µέγιστος αριθµός των χρονικών υστερήσεων 

της εξαρτηµένης µεταβλητής που µπορούµε να εισάγουµε στα υποδείγµατα του 

επαυξηµένου ελέγχου των Dickey – Fuller δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από την 

ποσότητα n1/ 3(βλέπε Dickey and Said 1984), όπου n ο αριθµός των παρατηρήσεων 
του δείγµατος.  

 

6.4.2 Προσδιοριστική και Στοχαστική Τάση  

Στους παραπάνω ελέγχους (DF και ADF) εξετάζουµε στη µηδενική υπόθεση µόνο το 

συντελεστή δ2 . ∆εν αναφερόµαστε καθόλου για τις άλλες δύο προσδιοριστικές 

παραµέτρους των συναρτήσεων δηλαδή την παράµετρο δ0 (περιπλάνηση, στοχαστική 

τάση) καθώς και την παράµετρο δ1 (προσδιοριστική χρονική τάση). Ο έλεγχος για τη 

µοναδιαία ρίζα εξαρτάται από τη µορφή της εξίσωσης των Dickey – Fuller, δηλαδή 

αν στην εξίσωση υπάρχει σταθερός όρος (περιπλάνηση) ή και ο χρόνος (χρονική 
τάση).  

 

Οι Dickey – Fuller για τη διερεύνηση των παραµέτρων δ0,δ1,δ2 πρότειναν τρεις 

επιπλέον κατανοµές από το στατιστικό F (το στατιστικό F από τη µεθοδολογία του 

Wald26 δίνεται από τον παρακάτω τύπο:  

F = (SSR - SSR0/ r) / (SSR 0/( n – k))  

όπου SSR rτο άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων από την παλινδρόµηση µε 

τους περιορισµούς, SSR0 το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων χωρίς τους 

περιορισµούς, n ο αριθµός των παρατηρήσεων, k ο αριθµός των συντελεστών της 

αρχικής παλινδρόµησης και r ο αριθµός των περιορισµών) που χρησιµοποιείται για 

την διερεύνηση συγχρόνως κι των τριών αυτών παραµέτρων, τις οποίες ονόµασαν Φ1, 

Φ2 και Φ3 ανάλογα µε το είδος των υποθέσεων που κάνουµε για τους κοινούς 
συντελεστές.  

 

26.Wald A.(1940), ”The Fitting of Straight Linew if both Variables are subject to Error”,Annals of Mathematical 
Statistics,Vol.11,pp.284-300  
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Οι υποθέσεις (οι τρείς µορφές εξισώσεων) για την διερεύνηση των συντελεστών  

δ1,δ2,δ3 είναι οι παρακάτω :  

 

• Για την πρώτη εξίσωση (6.4.1) οι υποθέσεις που έχουµε είναι :  

 

Η0 : δ 0 =δ2= 0, µη στάσιµη διαδικασία µε απουσία στοχαστικής τάσης  

Ηa: όχι όλοι οι συντελεστές ίσοι µε µηδέν  

 

 

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό F για τους συντελεστές: δ0 και 
δ2 είναι µεγαλύτερο ( F >Φ1) από την κρίσιµη τιµή Φ1 των πινάκων Dickey – Fuller.  

• Για την δεύτερη εξίσωση (6.4.2) οι υποθέσεις που έχουµε είναι :  

Η0: δ0=δ1=δ2=0,µη στάσιµη διαδικασία µε απουσία στοχαστικής και 

προσδιοριστικής τάσης  

Ηa: όχι όλοι οι συντελεστές ίσοι µε µηδέν  

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό F για τους συντελεστές: δ1,δ0 

και δ2 είναι µεγαλύτερο ( F >Φ2) από την κρίσιµη τιµή Φ2 των πινάκων Dickey – 
Fuller  
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• Για την τρίτη εξίσωση (6.4.3) οι υποθέσεις που έχουµε είναι :  

 

Η0 : δ1 =δ2= 0, µη στάσιµη διαδικασία µε απουσία προσδιοριστικής τάσης  

Ηa: όχι όλοι οι συντελεστές ίσοι µε µηδέν  

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό F για τους συντελεστές: δ1 και 
δ2 είναι µεγαλύτερο ( F >Φ3) από την κρίσιµη τιµή Φ3 των πινάκων Dickey – Fuller..  

 

6.4.3 Προσδιοριστική όροι και Μοναδιαία Ρίζα  

Για τον έλεγχο της παραµέτρου της σταθεράς δ0 , και της παραµέτρου της τάσεως δ1  

µε δεδοµένο ότι το δ2 είναι µηδέν (µη στάσιµη χρονική σειρά) οι Dickey and Fuller 

(1981) πρότειναν τρεις συµµετρικές κρίσιµες τιµές τις T2δ0 , T 3δ0και T 3δ1οι οποίες 

σηµειώνονται : 

 

 

• Για την πρώτη εξίσωση (6.4.1) οι υποθέσεις που έχουµε είναι :  

 

Η0 : δ0= 0| δ2= 0 Έλεγχος αν υπάρχει στοχαστική τάση µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει 
στασιµότητα (δοθέντος ότι δ2= 0) 
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Ηα : δ0# 0 ( δοθέντος ότι δ2= 0) 

 

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό t για τους συντελεστές δ0 είναι 
µεγαλύτερο ( t > T2d 0 ) από την κρίσιµη τιµή T 2δ0των πινάκων Dickey – Fuller.  

 

• Για την δεύτερη εξίσωση (6.4.2) οι υποθέσεις που έχουµε είναι :  

 

Η0 : δ0= 0| δ2= 0 Έλεγχος αν υπάρχει στοχαστική τάση µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει 
στασιµότητα (δοθέντος ότι δ2= 0) 

  

Ηα : δ0# 0 ( δοθέντος ότι δ2= 0) 

 

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό t για τους συντελεστές δ0 είναι 
µεγαλύτερο ( t > T3d 0 ) από την κρίσιµη τιµή T 3δ0των πινάκων Dickey – Fuller.  

 

• Για την τρίτη εξίσωση (6.4.3) οι υποθέσεις που έχουµε είναι :  

 

Η0 : δ1= 0| δ2= 0 Έλεγχος αν υπάρχει προσδιοστική τάση µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει 
στασιµότητα (δοθέντος ότι δ2= 0) 

  

Ηα : δ0# 0 ( δοθέντος ότι δ2= 0) 

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν το στατιστικό t για τους συντελεστές δ0 είναι 
µεγαλύτερο ( t > T3d1 ) από την κρίσιµη τιµή T 3δ0των πινάκων Dickey – Fuller.  
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6.4.4. Έλεγχος της Μοναδιαίας ρίζας των µεταβλητών του υποδείγµατος  

Για να ελέγξουµε κατά πόσο οι µεταβλητές του υποδείγµατος παρουσιάζουν 
µοναδιαία ρίζα ή όχι ακολουθήσαµε τα παρακάτω βήµατα :  

• Επιλέξαµε τον κατάλληλο αριθµό χρονικών υστερήσεων και την µορφή της 

εξίσωσης (κατάλληλη εξειδίκευση) σύµφωνα µε τα κριτήρια των Akaike 

(AIC) και Schwartz (SCH). .Για κάθε «κατάλληλη» εξίσωση ελέγξαµε αν 

υπάρχει ή όχι αυτοσυσχέτιση πρώτης τάξης στα κατάλοιπα, χρησιµοποιώντας 

τον έλεγχο των Breuch – Godfrey ή αλλιώς τον έλεγχο του πολλαπλασιατή 

Lagrange (LM) που ταυτόχρονα επανελέγχει και την επιλογή των χρονικών 
υστερήσεων.  

• Αν δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση στα κατάλοιπα για την µορφή εξίσωσης που 

υπέδειξαν τα κριτήρια του Akaike (AIC) και Schwartz (SCH) τότε 

σηµειώνουµε τα στατιστικά των DF και ADF.  

• Σηµειώνουµε αν η αντίστοιχη µεταβλητή είναι στάσιµη ή όχι.  

Στις περισσότερες οικονοµικές µεταβλητές υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ της 

τρέχουσας µεταβλητής και των τιµών που παίρνει αυτή σε προηγούµενες χρονικές 

περιόδους. Στην περίπτωση αυτή η εκτίµηση του υποδείγµατος µε χρονικές 

υστερήσεις µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα της εµφάνιση του προβλήµατος της 

πολυσυγγραµικότητας (ύπαρξη γραµµικών σχέσεων µεταξύ των ερµηνευτικών 

µεταβλητών) µε συνέπεια να υπάρξουν προβλήµατα στη σταθερότητα, την 
αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία των εκτιµητών.  

Οι έλεγχοι των Dickey – Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίων ριζών για όλες τις 

µεταβλητές που συµµετέχουν στο σύστηµα που εξετάζουµε έγινε τόσο στα 

λογαριθµικά επίπεδα όλων των µεταβλητών, όσο και στις κρίσιµες τιµές των πρώτων 

λογαριθµικών τους διαφορών. Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε κάθε έναν από τους 

πίνακες 6.4.1 µέχρι και 6.4.4 παρουσιάζουµε την ανάλυση που αναφέραµε για όλες 
τις µεταβλητές του υποδείγµατος.  

Γίνεται κατανοητό πως στους ακόλουθους πίνακες,δεν θα γίνει καταγραφή των 

στατιστικών όλων των µορφών παρά µόνο όσων έχουν µοναδιαία ρίζα και 

παρουσιάζουν στασιµότητα.Ακολούθως µε τα κριτήρια που προαναφέραµε θα 
γίνεται η εκλογή της κατάλληλης µορφής  

 

 

 

Πίνακας 6.4.1 : Έλεγχος Στασιµότητας της LHCE µε την µοναδιαία ρίζα στα επίπεδα 
(1η µορφή εξίσωσης) για την χώρα της Αυστρίας 
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ADF Test Statistic  1.914275     1%   Critical Value* -2.6321
      5%   Critical Value -1.9510
      10% Critical Value -1.6209

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LHCE) 
Method: Least Squares 
Date: 02/10/10   Time: 15:48 
Sample(adjusted): 1973 2006 
Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LHCE(-1) 0.003636 0.001900 1.914275 0.0649

D(LHCE(-1)) 0.224019 0.180084 1.243971 0.2228
D(LHCE(-2)) 0.099437 0.181092 0.549093 0.5869

R-squared 0.045169     Mean dependent var 0.041579
Adjusted R-squared -0.016433     S.D. dependent var 0.059324
S.E. of regression 0.059809     Akaike info criterion -2.711220
Sum squared resid 0.110891     Schwarz criterion -2.576541
Log likelihood 49.09074     Durbin-Watson stat 1.997333

 

Επειδή td >t δηλ. 1.91> -1.62 η µηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή.  

Η δεύτερη συνάρτηση των D-F για τα επίπεδα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 6.4.2 : Έλεγχος Στασιµότητας της LHCE µε την µοναδιαία ρίζα στα επίπεδα 
(2η µορφή εξίσωσης) για την χώρα της Αυστρίας 

ADF Test Statistic -1.582888     1%   Critical Value* -3.6289
      5%   Critical Value -2.9472
      10% Critical Value -2.6118

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LHCE) 
Method: Least Squares 
Date: 02/10/10   Time: 15:49 
Sample(adjusted): 1972 2006 
Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LHCE(-1) -0.035704 0.022556 -1.582888 0.1233

C 0.295304 0.166880 1.769561 0.0863
R-squared 0.121488     Mean dependent var 0.041656
Adjusted R-squared 0.066581     S.D. dependent var 0.058446
S.E. of regression 0.056467     Akaike info criterion -2.828495
Sum squared resid 0.102034     Schwarz criterion -2.695179
Log likelihood 52.49866     F-statistic 2.212619
Durbin-Watson stat 2.038689     Prob(F-statistic) 0.125881

 

Επειδή td >t δηλ. -1.58> -2.612 η µηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή. 

Η τρίτη συνάρηση των D-F για τα επίπεδα δίνεται από τον παρακάτω πίνακα :  

Πίνακας 6.4.3 : Έλεγχος Στασιµότητας της LHCE µε την µοναδιαία ρίζα στα επίπεδα 
(3η µορφή εξίσωσης) για την χώρα της Αυστρίας 
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ADF Test Statistic -2.774663     1%   Critical Value* -4.2505
      5%   Critical Value -3.5468
      10% Critical Value -3.2056

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(LHCE) 
Method: Least Squares 
Date: 02/10/10   Time: 15:51 
Sample(adjusted): 1973 2006 
Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
LHCE(-1) -0.288754 0.104068 -2.774663 0.0096

D(LHCE(-1)) 0.272600 0.168104 1.621612 0.1157
D(LHCE(-2)) 0.230088 0.175368 1.312031 0.1998

C 1.934104 0.678401 2.850974 0.0079
@TREND(1970) 0.010848 0.004417 2.455795 0.0203

R-squared 0.282847     Mean dependent var 0.041579
Adjusted R-squared 0.183929     S.D. dependent var 0.059324
S.E. of regression 0.053591     Akaike info criterion -2.879818
Sum squared resid 0.083288     Schwarz criterion -2.655353
Log likelihood 53.95691     F-statistic 2.859414
Durbin-Watson stat 2.137732     Prob(F-statistic) 0.041120

 

Επειδή td  >t δηλ. -2.77> -3.21 η µηδενική υπόθεση γίνεται δεκτή.  

Εποµένως στα επίπεδά της η µεταβλητή των δαπανών υγείας δεν παρουσιάζει 

στασιµότητα αφού και στις τρεις µορφές εξίσωσης υπάρχει µοναδιαία ρίζα 

Οι υπόλοιποι έλεγχοι  (πρώτες διαφορές) παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

(AUGMENTED-DICKEY-FULLER) µαζί και µε τους ελέγχους των άλλων χωρών 
της Ε.Ε. 

 

• Επαυξηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller για την µεταβλητή LHCE για την 

χώρα της Αυστρίας 
 

Ελέγχουµε (Πίνακας 6.4.5) αν υπάρχει µοναδιαία ρίζα χρησιµοποιώντας τις κρίσιµες 

τιµές των DF. Αν δεχθούµε την µηδενική υπόθεση, τότε έχουµε µοναδιαία ρίζα, ενώ 

αν την απορρίψουµε, τότε δεν έχουµε µοναδιαία ρίζα. 
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Μορφές 

Εξίσωσης 

Στατιστικά 

Επίπεδα 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ  

Πρώτες ∆ιαφορές 

ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ ΣΤΟ 1% 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2 

Χωρί 

Σταθερά ή 

Τάση 

DF/ADF 1.9142         
(-1.62)(10%) 

  -1.833623      

(-1.62)(10%) 
  

LM(1)D-W 

Prob 

1,997   2.066461   

      

AIC -2.711220     -2.607593   

SCH -2.576541     -2.471547   

Σταθερά 

DF/ADF 

-1.58288     
(-2.61)(10%) 

 

 

 

-4.519564     
(-3.629)(1%)   

LM(1) D-W 

Prob 

2,03   2.033861   

      

AIC -2.828495     -2.810254   

SCH -2.695179     -2.721377   

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

DF/ADF 

-2.774663 

(-3.21)(10%) 

 

  

4.659613      
(-4.241)(1%) 

  

LM(1) D-W 

Prob 

2,1377   2.026562   

      

AIC -2.879818   -2.789705   

SCH -2.655353   -2.656390   

Πίνακας 6.4.5.Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της 

µεταβλητής LHCE-Πηγή Πίνακα: ∆ρ.∆ριτσάκης Νικόλαος Πηγή ∆εδοµένων: Πρόγραµµα Eviews 6.1. 
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Παρατηρούµε στον πίνακα 6.4.5 ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LHCE δεν είναι 

στάσιµη σε καµία µορφή της εξίσωσης του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller. Αυτό 

σηµαίνει την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και στις τρείς µορφές εξίσωσης του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller.  Αφού λοιπόν σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%, 

5% και 10% καµία χρονική σειρά δεν είναι στάσιµη στα επίπεδά της, όλες δηλαδή 

παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα, επαναλαµβάνουνε τον έλεγχο παίρνοντας τις πρώτες 

διαφορές των χρονικών σειρών.  

Στις πρώτες διαφορές και στις τρείς µορφές εξίσωσης ,είναι φανερό πως 

παρουσιάζει ,η µεταβλητή µας,στασιµότητα.Έτσι,είναι στάσιµη στην πρώτη µορφή 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%,ενώ στις άλλες δύο,σε ποσοστό 1%.Είναι κατανοητό 

πως η κατάλληλη µορφή εξίσωσησς θα επιλεγεί από τις δύο τελευταίες µιας και 

παρουσιάζουν ισχυρή στασιµότητα.Έτσι επιλέγουµε την δεύτερη µίας και εκεί οι 

τιµές των Αkaike kai Schwarz είναι οι µικρότερες 

 

• Επαυξηµένος Έλεγχος Dickey-Fuller για την µεταβλητή LGDP για την 

χώρα της Αυστρίας 
 

 

Ελέγχουµε (Πίνακας 6.4.6) αν υπάρχει µοναδιαία ρίζα χρησιµοποιώντας τις κρίσιµες 

τιµές των DF. Αν δεχθούµε την µηδενική υπόθεση, τότε έχουµε µοναδιαία ρίζα, ενώ 

αν την απορρίψουµε, τότε δεν έχουµε µοναδιαία ρίζα. 
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Μορφές 

Εξίσωσης 

Στατιστικά 

Επίπεδα 

 ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΙΜΗ ΣΤΟ 5% 

Πρώτες ∆ιαφορές 

ΕΙΝΑΙ Η∆Η  ΣΤΑΣΙΜΗ 

ρ=0 ρ=1 ρ=2 Ρ=0 ρ=1 ρ=2 

Χωρίς 

Σταθερά ή 

Τάση 

DF/ADF 
 4.35             

(-1.62) 

(10%) 

   --- 

LM(1) D-W 

Prob 

 2.059578    --- 

 0.8970    --- 

AIC 
 

-5.319556    --- 

SCH 
 

-5.230679    --- 

Σταθερά 

DF/ADF -2.60875  (-

2.611) (10%) 

    --- 

LM(1) D-W 

Prob 

2. 5122     --- 

0.3003     --- 

AIC -5.494571     --- 

SCH -5.406598     --- 

Με 

Σταθερά 

και Τάση 

DF/ADF -3.777396         

(-3.53) (5%) 
    --- 

LM(1) D-W 

Prob 

2,152244     --- 

0,008     --- 

AIC -5.746686     --- 

SCH -5.614726     --- 

Πίνακας 6.4.6.Έλεγχος των Dickey-Fuller για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στα επίπεδα και τις πρώτες διαφορές της 

µεταβλητής LGDP-Πηγή Πίνακα: ∆ρ.∆ριτσάκης Νικόλαος Πηγή ∆εδοµένων: Πρόγραµµα Eviews 6.1. 
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Παρατηρούµε στον πίνακα 6.4.6 ότι στα Επίπεδα η µεταβλητή LGDP είναι στάσιµη 

στην 3
η
  µορφή  εξίσωσης του επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller στα επίπεδα. Αυτό 

σηµαίνει την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στις δύο πρώτες µορφές εξίσωσης του 

επαυξηµένου ελέγχου Dickey-Fuller αλλά όχι και στην τρίτη όπου παρουσιάζει 

στασιµότητα.  

Γνωρίζοντας ότι στην 3η µορφή της εξίσωσης η µεταβλητή είναι στάσιµη 

µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα, πέραν της απουσίας µοναδιαίας ρίζας, της 

παρουσίας στοχαστικής και προσδιοριστικής τάσης .Αφού λοιπόν επιλέξαµε  την 

µορφή της εξίσωσης στην οποία είναι στάσιµη η µεταβλητή  θα πρέπει να ελέγξουµε 

την ύπαρξη ή µη στασιµότητας στην εν λόγω µεταβλητή. Για να µπορέσουµε να το 

κάνουµε αυτό θα προβούµε στον έλεγχο της τιµής Durbin Watson ( για ά τάξη 

αυτοσυσχέτισης) ή µε έλεγχο του πολλαπλασιαστή Lagrange χρησιµοποιώντας την 

δεύτερη διαφορά της µεταβλητής. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Με την  ίδια λογική ,έγινε και ο έλεγχος στασιµότητας των δύο µεταβλητών και για 

τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαικής ένωσης.(Οι έλεγχοι παρουσιάζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 (AUGMENTED-DICKEY-FULLER)).Τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν ήταν τα εξής  

ΒΕΛΓΙΟ: Για τη χώρα του Βελγίου προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές στην δεύτερη µορφή εξίσωσης στα επίπεδα,και σε ποσοστό 

σηµαντικότητας 5%(µέση στασιµότητα) 

∆ΑΝΙΑ: Για τη χώρα της ∆ανίας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο µεταβλητές 

.Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, στις πρώτες 

διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) ,ενώ επιλέγει η 

δεύτερη µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz. 

Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στα επίπεδα στην 
3η µορφή εξίσωσης σε ποσοστό σηµαντικότητας 10% 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ: Για τη χώρα της Φινλανδίας,προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 

στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% (µέση στασιµότητα) , 

επιλέγει η 3η  µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz. 

Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στα επίπεδα στην 
3η µορφή εξίσωσης σε ποσοστό σηµαντικότητας 10% 
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ΓΑΛΛΙΑ : Για τη χώρα της Γαλλίας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 
µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 
στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) 
στην δεύτερη µορφή εξίσωσης. Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει 

στασιµότητα στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 10% (ισχνή 

στασιµότητα) στην δεύτερη µορφή εξίσωσης 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Για τη χώρα της Γερµανίας,προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 
µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 
στα επίπεδα,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) ,ενώ 
επιλέγει η 3η  µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz. 

Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στις πρωτες 

διαφορές  ενώ επιλέγει η 2η µορφή εξίσωσης σε ποσοστό σηµαντικότητας 

1%(ισχυρή στασιµότητα) µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz. 

ΕΛΛΑ∆Α: Για τη χώρα της Ελλάδας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 

στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) 

στην δεύτερη µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz. 

Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στις πρώτες 

διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% (µέση στασιµότητα) επιλέγει η 3η  
µορφή εξίσωσης 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ: Για τη χώρα της Ιρλανδίας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 

στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) 

ενώ επιλέγει η δεύτερη µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και 

Schwarz. Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στις 

πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% (µέση στασιµότητα)επιλέγει η 
2η  µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz.. 

ΙΤΑΛΙΑ: Για τη χώρα της Ιταλίας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 

στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% (µέση στασιµότητα) ενώ 

επιλέγει η δεύτερη µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και 

Schwarz. Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στις 

πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% (µέση στασιµότητα) ενώ 
επιλέγει η 2η  µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και Schwarz. 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: Για τη χώρα του Λουξεµβούργου προκύπτει στασιµότητα 

για µία από τις δύο µεταβλητές.Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,δεν 

προκύπτει στασιµότητα ούτε στα επίπεδα,ούτε στις πρώτες διαφορές. Επίσης για 

την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στις πρώτες διαφορές,και σε 
ποσοστό σηµαντικότητας 10% (ισχνή στασιµότητα) στην 2η  µορφή εξίσωσης. 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ: Για τη χώρα της Ολλανδίας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 

στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) 

στην δεύτερη µορφή εξίσωσης .Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει 

στασιµότητα στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή 

στασιµότητα) στην 2η  µορφή εξίσωσης  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: : Για τη χώρα της Πορτογαλίας,προκύπτει στασιµότητα και για 
τις δύο µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγείας ,η στασιµότητα 
προκύπτει, στα επίπεδα,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% (µέση στασιµότητα) 
στην 3η  µορφή εξίσωσης. Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει 

στασιµότητα στις πρωτες διαφορές ενώ επιλέγει η 3η µορφή εξίσωσης σε ποσοστό 

σηµαντικότητας 1%(ισχυρή στασιµότητα) µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike 
και Schwarz. 

ΙΣΠΑΝΙΑ: : Για τη χώρα της Ισπανίας,προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 
µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 
στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) 
,ενώ επιλέγει η 3η  µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και 
Schwarz. Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στα 

επίπεδα στην 3η µορφή εξίσωσης σε ποσοστό σηµαντικότητας 10%(ισχνή 

στασιµότητα). 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ: Για τη χώρα της Σουηδίας προκύπτει στασιµότητα και για τις δύο 

µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η στασιµότητα προκύπτει, 

στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) 

ενώ επιλέγει η δεύτερη µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των Αkaike και 

Schwarz.Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει στασιµότητα στις 

πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή στασιµότητα) στην 
2η  µορφή εξίσωσης  

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: : Για τη χώρα του Ηνωµένου Βασιλείου προκύπτει 

στασιµότητα και για τις δύο µεταβλητές .Για την µεταβλητή των δαπανών υγεία ,η 

στασιµότητα προκύπτει, στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% 

(ισχυρή στασιµότητα) ενώ επιλέγει η δεύτερη µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των 

τιµών των Αkaike και Schwarz.Επίσης για την µεταβλητή του Α.Ε.Π. προκύπτει 

στασιµότητα στις πρώτες διαφορές,και σε ποσοστό σηµαντικότητας 1% (ισχυρή 

στασιµότητα) ενώ επιλέγει η 2η  µορφή εξίσωσης µετά από έλεγχο των τιµών των 
Αkaike και Schwarz 
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6.5  Συµπεράσµατα  

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού ήταν να ελέγξουµε αν οι χρονικές σειρές όλων των 

µεταβλητών που εξετάζουµε είναι στάσιµες διαδικασίες. Με τα αποτελέσµατα του 

κεφαλαίου αυτού προσπαθήσαµε να δούµε ποίες µεταβλητές είναι στάσιµες και 

επίσης δείξαµε ότι τα αντίστοιχα στοχαστικά σφάλµατα αυτών είναι λευκοί θόρυβοι 

(από την στιγµή που τα κατάλοιπα τους είναι ταυτόχρονα χωρίς αυτοσυσχέτιση, 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή και είναι οµοιοσκεδαστικά). Άρα µπορούµε να 

πούµε ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) δεν είναι τυχαίοι περίπατοι (Hamilton 

1994). Με άλλα λόγια οι βασικές µεταβλητές που συµβάλλουν στην οικονοµική 

ανάπτυξη και ευηµερία της οικονοµίας της Ε.Ε.(εκτός του Λουξεµβούργου όπου η 

µεταβλητή των δαπανών υγείας παρουσιάζει µοναδιαία ρίζα) δεν αποτελούν 

«ασθενώς» αποτελεσµατικές µεταβλητές και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

µελλοντικές προβλέψεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  

 

7.1 Εισαγωγή  

Είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο ότι, όταν τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε 

ένα υπόδειγµα, δεν προέρχονται από στάσιµες χρονικές σειρές έχουµε το πρόβληµα 

της κίβδηλης παλινδρόµησης ( R2 > DW ). Το πρόβληµα της κίβδηλης 

παλινδρόµησης µπορεί επίσης να συµβεί όταν δύο χρονικές σειρές σε µια 

παλινδρόµηση έχουν σε µεγάλο βαθµό υψηλή συσχέτιση, ενώ δεν έχουν καµιά 

πραγµατική σχέση µεταξύ τους. Η υψηλή συσχέτιση οφείλεται στην ύπαρξη 

χρονικών τάσεων και στις δύο χρονικές σειρές (Granger and Newbold 1974). Στις 

περιπτώσεις αυτές έχει προταθεί να χρησιµοποιούνται οι πρώτες διαφορές και όχι τα 

επίπεδα των χρονικών σειρών. Τις περισσότερες φορές, αυτό που ενδιαφέρει τους 

ερευνητές είναι οι µακροχρόνιες σχέσεις ανάµεσα στα επίπεδα των χρονικών σειρών, 

και όχι στις διαφορές τους, όπου οι χρονικές σειρές αναφέρονται σε βραχυχρόνιες 
καταστάσεις για το φαινόµενο που ερευνούν.  

 

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισµός της τάξης ολοκλήρωσης 

ενός γραµµικού συνδυασµού δύο ή περισσοτέρων χρονικών σειρών, όπως είδαµε και 

στην προηγούµενη ανάλυση της στασιµότητας. Πάνω στην ιδέα αυτή της 

ολοκλήρωσης βασίζεται η έννοια των συνολοκληρωµένων διαδικασιών. Εποµένως αν 

οι χρονικές σειρές (µεταβλητές) είναι µη στάσιµες στα επίπεδά τους, µπορούν να 

ολοκληρωθούν µε βαθµό ολοκλήρωσης 1 όταν οι πρώτες διαφορές τους είναι 

στάσιµες. Οι µεταβλητές αυτές µπορούν επίσης να συνολοκληρωθούν αν υπάρχει 

ένας ή περισσότεροι γραµµικοί συνδυασµοί µεταξύ των µεταβλητών που να είναι 

στάσιµοι. Αν οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει µια σταθερή 
µακροπρόθεσµη γραµµική σχέση µεταξύ τους.  

 

7.2 Η έννοια της Συνολοκληρώσεως  

Ένα σύνολο µη στάσιµων χρονικών σειρών λέµε ότι είναι συνολοκληρωµένο 

(cointegrated) αν υπάρχει ένας γραµµικός συνδυασµός των χρονικών αυτών σειρών ο 

οποίος είναι στάσιµος, πράγµα που σηµαίνει ότι ο συνδυασµός αυτός δεν παρουσιάζει 

µία στοχαστική τάση. Ο γραµµικός αυτός συνδυασµός των χρονικών σειρών 

ονοµάζεται εξίσωση συνολοκλήρωσης. Η εξίσωση αυτή παριστά την µακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας που υπάρχει µεταξύ των χρονικών αυτών σειρών. Η οικονοµική 

θεωρία ασχολείται µε την εξέταση της αλληλεπίδρασης και των αιτιωδών σχέσεων 

µεταξύ αυτών των οικονοµικών µεταβλητών, καθώς και µε την εξέταση της 

διαχρονικής συγκριτικής εξέλιξης τους. Οι οικονοµικές µεταβλητές µπορεί να έχουν 

µια ανεξάρτητη πορεία µεταξύ τους σε βραχυχρόνιο επίπεδο (να είναι µη στάσιµες) 

µπορεί όµως να υπάρχουν και κοινές µακροχρόνιες πορείες (αν είναι 



140 
 

συνολοκληρωµένες) που αυτές πρέπει να τις λαµβάνουµε υπόψη µας, µέσω της 
εξειδίκευσης της διόρθωσης σφάλµατος.  

 

∆ύο ή περισσότερες χρονικές σειρές είναι δυνατόν να είναι συνολοκληρωµένες όταν 
είναι ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης. Η εξίσωση της συνολοκλήρωσης είναι:  

 

Υt =aXt +ut (7.2.1) 

Αν Χ και Υ βρίσκονται σε µακροχρόνια ισορροπία τότε :  

Υt - aXt =0 (7.2.2) 

 

Ο γραµµικός συνδυασµός των δύο αυτών µεταβλητών είναι στάσιµος είναι δηλαδή 
Ι(0). Είναι φανερό όµως ότι αυτό δεν µπορεί να συµβαίνει συνεχώς όποτε η διαφορά :  

 

ut = Υt -aXt (7.2.2) 

 

παριστάνει την έκταση της ανισορροπίας ανάµεσα στις µεταβλητές Χ και Υ 
βραχυχρονίως.  

Στην περίπτωση αυτή, οι παλινδροµήσεις µεταξύ των µεταβλητών αυτών 

εκφράζονται σε πραγµατικές τιµές και όχι σε διαφορές, για να έχουν νόηµα και δεν 
είναι πλασµατικές αν και οι αρχικές τους µεταβλητές είναι µη στάσιµες.  

 

Γενικά, δύο χρονολογικές σειρές καλούνται συνολοκληρωµένες τάξεως d, b αν 1) και 

οι δύο είναι ολοκληρωµένες τάξεως d, 2) υπάρχει γραµµικός συνδυασµός των δύο 

που αποτελεί ολοκληρωµένη σειρά τάξεως (d-b), όπου b>0. Η έννοια της 
συνολοκληρώσεως µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες από δύο µεταβλητές.  

 

∆ηλαδή αν Ut ~ I (1) , και Xt ~ I (1) τότε λέµε ότι αυτές είναι συνολοκληρωµένες 

όταν ο γραµµικός τους συνδυασµός ut είναι στάσιµος Ι(0). Στην περίπτωση που 

υπάρχει ένας τέτοιος γραµµικός συνδυασµός µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει και µια 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών αυτών, αν και οι βραχυχρόνιες 

διακυµάνσεις τους µπορεί να µη συσχετίζονται µεταξύ τους. ∆ηλαδή σε µακροχρόνιο 
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επίπεδο, αυτές οι µεταβλητές συνδιακυµαίνονται, παρουσιάζουν µακροχρόνιες 
τάσεις.  

 

7.3 Έλεγχος Συνολοκληρώσεως  

Αφού διαπιστωθεί πως οι εξεταζόµενες µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας 

τάξης, τότε εκτελείται ο έλεγχος για τη συνολοκλήρωση. Η υπόθεση που ελέγχεται 

είναι η µηδενική της µη συνολοκλήρωσης έναντι της εναλλακτικής που είναι η 
ύπαρξη συνολοκλήρωσης.  

 

H0 : ∆εν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών  

 

Hα : Υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών  

 

Για τον έλεγχο της συνολοκλήρωσης µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών 

υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες µεθόδων (βλέπε Harriw 1995, Maddala and Kim 

1998). Η πρώτη αναφέρεται στις µεθόδους της µίας εξίσωσης και βασίζεται στην 

εκτίµηση των ελαχίστων τετραγώνων και η δεύτερη σε σύστηµα εξισώσεων η οποία 

βασίζεται στη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Στην πρώτη κατηγορία έχουµε 

τους ελέγχους συνολοκλήρωσης µε δύο µεταβλητές και τους ελέγχους µε 

περισσότερες από δύο µεταβλητές. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι ελέγχου, είναι ο 

τροποποιηµένος έλεγχος Dickey – Fuller ή ο έλεγχος Engel – Granger και ο έλεγχος 

της παλινδροµήσεως συνολοκληρώσεως κατά Durbin – Watson που συµβολίζεται µε 

CRDW. Στη δεύτερη κατηγορία έχουµε τους ελέγχους που στηρίζονται στη 

µεθοδολογία των VAR υποδειγµάτων, όπου µπορούµε να προσδιορίσουµε το µέγιστο 

αριθµό των σχέσεων συνολοκλήρωσης που µπορούν να έχουν οι µεταβλητές του 

υποδείγµατος που εξετάζουµε, πράγµα που δεν µπορούµε να κάνουµε µε την πρώτη 

κατηγορία της µίας εξίσωσης. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος από την κατηγορία αυτή 
είναι η µέθοδος του Johansen27 (1988).  

 

 

 

 

 

27 Johansen S., (1988),”Statistical analysis of cointegration vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control,  
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7.3.1 Έλεγχος των Engel -Granger  

Η µέθοδος των Engel – Granger (1987) η οποία ονοµάζεται και µέθοδος 

συνολοκλήρωσης βάσει των καταλοίπων στηρίζεται στον έλεγχο της στασιµότητας 
των καταλοίπων.  

Για τον έλεγχο αυτό οι Engel–Granger πρότειναν τα παρακάτω βήµατα:  

 

Βήµα 1: Βρίσκουµε την τάξη ολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών.  

 

 

• Αν η τάξη ολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών είναι ίδια τότε συνεχίζουµε τη  

διαδικασία της συνολοκλήρωσης.  

• Αν η τάξη ολοκλήρωσης των δύο µεταβλητών δεν είναι ίδια τότε λέµε ότι δεν 

υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών που εξετάζουµε.  

Αν οι δύο µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης εκτιµούµε µε τη µέθοδο 

των ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση (εξίσωση συνολοκλήρωσης) για τη 
µακροχρόνια σχέση ισορροπίας.  

 

Yt =b0 +b1X t +ut (7.3)  

 

Από την παραπάνω εξίσωση (7.3) αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα ut .  

 

Βήµα 2: Εφαρµόζουµε τη µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών για τη στασιµότητα 
των καταλοίπων (σφάλµατα ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση:  

 

 

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαµβάνει σταθερό όρο διότι τα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το µηδέν. Για 
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τον έλεγχο της στασιµότητας των καταλοίπων ut οι Engel – Granger παρουσίασαν 

έναν πίνακα µε κρίσιµες τιµές για τον έλεγχο αυτό διαφορετικό από αυτό µε τα 

στατιστικά των ελέγχων των Dickey –Fuller. Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζονται οι 
τιµές αυτές.  

Οι υποθέσεις που ελέγχουµε για την παραπάνω εξίσωση είναι οι παρακάτω:  

 

 

H0 : δ2 = 0 (όταν δεν υπάρχει στασιµότητα στα κατάλοιπα ut δηλαδή δεν υπάρχει  

συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών)  

 

Ηα : δ2 < 0 (όταν υπάρχει στασιµότητα στα κατάλοιπα ut δηλαδή υπάρχει 
συνολοκλήρωση µεταξύ των µεταβλητών)  

 

Η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται όταν tδ2 <t (κρίσιµη τιµή του πίνακα 7.4 των 

Engel – Granger).  

 

Πίνακας 7.3 : Κρίσιµες τιµές τ για τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των Engel – 

Granger (EG – AEG)  
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Πηγή : Mackinnon (1991) και R.F. Engel – B.S. Yoo “Forecasting and Testing in 

Cointegrated System”, Journal of Econometrics, Vol. 35.  

 

Η µέθοδος των Engel – Granger (1987) µπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερες 

από δύο µεταβλητές. Για τον έλεγχο αυτό οι Engel –Granger πρότειναν τα 

παρακάτω βήµατα:  

 

Βήµα 1: Βρίσκουµε την τάξη ολοκλήρωσης όλων των µεταβλητών χρησιµοποιώντας 
τη µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών.  

 

• Αν η τάξη ολοκλήρωσης όλων των µεταβλητών είναι ίδια τότε συνεχίζουµε τη 

διαδικασία της συνολοκλήρωσης.  

• Αν η τάξη ολοκλήρωσης των µεταβλητών δεν είναι ίδια για όλες τις 

µεταβλητές τότε λέµε ότι δεν υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ των 

µεταβλητών που εξετάζουµε ή υπάρχει συνολοκλήρωση µεταξύ εκείνων των 

µεταβλητών µόνο που έχουν την ίδια τάξη ολοκλήρωσης οπότε συνεχίζουµε 
τη διαδικασία µε τις µεταβλητές αυτές.  

• Αν όλες οι µεταβλητές είναι ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης εκτιµούµε µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων την εξίσωση (εξίσωση συνολοκλήρωσης) 
για τη µακροχρόνια σχέση ισορροπίας.  

Από την παραπάνω εξίσωση αποθηκεύουµε τα κατάλοιπα ut  
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Βήµα 2: Εφαρµόζουµε τη µεθοδολογία των µοναδιαίων ριζών για τη στασιµότητα 
των καταλοίπων (σφάλµατα ισορροπίας) στην παρακάτω εξίσωση:  

 

 

 

Η παραπάνω εξίσωση δεν περιλαµβάνει σταθερό όρο διότι τα κατάλοιπα που 

προκύπτουν από τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι γύρω από το µηδέν. Οι 

υποθέσεις που ελέγχουµε για την παραπάνω εξίσωση είναι οι ίδιες µε την περίπτωση 
των δύο µεταβλητών.  

 
 
 
7.3.2 Έλεγχος του στατιστικού Durbin – Watson για την παλινδρόµηση της 

συνολοκλήρωσης  

Ο έλεγχος των Durbin –Watson στηρίζεται στα παρακάτω βήµατα:  

 

Βήµα 1: Εκτιµούµε την παλινδρόµηση της συνολοκλήρωσης Υ=bο+b1Χt+ut και από 

τα σφάλµατα της παλινδρόµησης αυτής υπολογίζουµε το στατιστικό των Durbin –
Watson (CRDW) από τον παρακάτω τύπο:  

 

 

Όπου n είναι το µέγεθος του δείγµατος και u ο αριθµητικός µέσος των σφαλµάτων 

της παλινδρόµησης της συνολοκλήρωσης.  
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Βήµα 2: Αν η τιµή των CRDW < d τότε δεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση H0 για τη 

µη συνολοκλήρωση των µεταβλητών που εξετάζουµε. Οι κρίσιµες τιµές d έχουν 

υπολογιστεί από τους Sarganand Bhargana (1983) και Engel and Granger (1987) και 

είναι 0.511, 0.386, και 0.322 για επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5%, και 10% 
αντίστοιχα και για 100 παρατηρήσεις110  

 

 

7.4 Σχέσεις συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών LHCE,LGDP του 

υποδείγµατος  

 

Στο τµήµα αυτό θα ασχοληθούµε µε την διερεύνηση των σχέσεων συνολοκλήρωσης 

Ακολουθώντας τα βήµατα των ελέγχων Engel – Granger βρίσκουµε την τάξη 

ολοκλήρωσης των µεταβλητών. Στο κεφάλαιο 6 είδαµε ότι όλες οι υπό εξέταση 

µεταβλητές στην λογαριθµική τους µορφή είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης. 

Εποµένως µπορούµε να προχωρήσουµε στην διαδικασία της συνολοκλήρωσης. Ο 

πίνακας 7.4 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των παλινδροµήσεων συνολοκλήρωσης 
για τις τρείς µεταβλητές.  

 

 Πίνακας 7.4 : Engel – Granger Συνολοκλήρωσης για την χώρα της Αυστρίας 

ADF Test Statistic -1.954908     1%   Critical Value* -2.6280
      5%   Critical Value -1.9504
      10% Critical Value -1.6206

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(RAUSTRIA) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1971 2006 
Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
RAUSTRIA(-1) -0.174524 0.089275 -1.954908 0.0586

R-squared 0.092141     Mean dependent var -6.424028
Adjusted R-squared 0.092141     S.D. dependent var 77.93253
S.E. of regression 74.25541     Akaike info criterion 11.48028
Sum squared resid 192985.3     Schwarz criterion 11.52427
Log likelihood -205.6451     Durbin-Watson stat 1.794070

 
Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 7.4 παρατηρούµε ότι τα κατάλοιπα είναι στάσιµα 
για όλες τις µορφές εξίσωσης  
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στα επίπεδα τους, tδ2 παρατηρούµε πως η τιµή του είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του τ (κρίσιµη τιµή των Engel –Granger) σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 
και 10%. Απορρίπτουµε έτσι την µηδενική υπόθεση και δεχόµαστε πως υπάρχει 
στασιµότητα στα κατάλοιπα ,και άρα συνολοκλήρωση,και µακροχρόνια σχεση 
ισσοροπίας. Η σχέση αυτή είναι ισχυρή αφού σε επίπεδο σηµαντικότητας µόλις 1% 
τα στατιστικά των D-F και του επαυξηµένου D-F (ADF) είναι µικρότερα από τις 
κρίσιµες τιµές του MacKinnon (για χρονική υστέρηση ρ = 0).  
 

Οι παλινδροµήσεις των µεταβλητών είναι στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο 5% και 

οι συντελεστές προσδιορισµού R2 δεν είναι πολύ υψηλοί, πράγµα που σηµαίνει ότι 

είναι φτωχότερη η προσαρµογή της γραµµής παλινδρόµησης στα δεδοµένα του 

δείγµατος. ∆εν υπάρχει πρόβληµα αντίστοιχα στις παλινδροµήσεις µε τις τιµές των 

στατιστικών των Durbin – Watson (1950) DW, αφού οι τιµές σε όλες τις χρονικές 

υστερήσεις των στατιστικών αυτών βρίσκεται µεταξύ 0 < d < 2 δηλαδή υπάρχει 
θετική αυτοσυσχέτιση.  

 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα αποτελέσµατα είναι αποδεκτά, επειδή ο συντελεστής 

προσδιορισµού R2 είναι µικρότερο από το στατιστικό των Durbin – Watson σε όλες 

τις χρονικές υστερήσεις, θα λέγαµε και ότι το αποτέλεσµα δεν είναι κίβδηλο. ∆ηλαδή 

οι παλινδροµήσεις των λογαριθµικών τιµών για όλες τις µεταβλητές είναι δεν είναι 
κίβδηλες (spurious) (βλέπε Granger and Newbold28, 1974).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.Granger C.W.J. and Newbold P.(1974), ”Spurious Regressions in Econometrics”,Journal of Econometrics,Vol.2  
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7.5 Συµπεράσµατα  

Χρησιµοποιώντας τα διανύσµατα συνολοκλήρωσης από τον πίνακα 7.4 εκτιµήσαµε 

τα αντίστοιχα κατάλοιπα για κάθε παλινδρόµηση. Στην συνέχεια ελέγξαµε την 

στασιµότητα των καταλοίπων σύµφωνα µε το βήµα 2 της παραγράφου 7.3.1. Από την 

άποψη της µορφής των εξισώσεων (εδώ πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι 
πειραµατισµοί έγιναν στην µορφή της εξίσωσης 

  

 η οποία δεν περιλαµβάνει σταθερά και τάση) τα στατιστικά των Akaike και Schwartz 

δεν συµφωνούν για όλες τις περιπτώσεις της µορφής της εξίσωσης (αριθµός χρονικών 

υστερήσεων). Σύµφωνα µε τα στατιστικά κριτήρια των Akaike και Schwartz η 

καλύτερη µορφή εξίσωσης είναι αυτή που δεν περιέχει χρονική υστέρηση (ρ = 0) 

Στην περίπτωση αυτή διαλέξαµε εκείνη τη µορφή της εξίσωσης που δεν παρουσίαζει 

αυτοσυσχέτιση (LM[prob] > 0.05) ή στην περίπτωση που και στα δύο κριτήρια δεν 
υπήρξε αυτοσυσχέτιση διαλέξαµε το κριτήριο του Akaike.  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Συγκρίνοντας τα στατιστικά των DF και ADF µε τις κρίσιµες τιµές του πίνακα 7.4 ,σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 1% µόνο η Γερµανία παρουσιάζει στασιµότητα στα 

κατάλοιπα της(δηλ,ισχυρή  ).Από κει και πέρα µε επίπεδο σηµαντικότητας 5% ,η 

Αυστρία,το Βέλγιο,η Γαλλία,η Ιρλανδία και η Ισπανία παρουσιάζουν µέση 

στασιµότητα,ενώ  σε ποσοστο 10% ,Η Φινανδία ,η Ελλάδα,η Σουηδία και η Ηνωµένο 

Βασίλειο.Αντιθέτως δεν έχουν µακροχρόνια σχέση ισορροπίας η ∆ανία,η 

Ιταλία,το Λουξεµβούργο,η Ολλανδία και η Πορτογαλία.Αναλυτικά οι έλεγχοι 

παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 (Έλεγχοι Engel-Granger) 

.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  

 

8.1 Εισαγωγή  

Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε τις µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας µεταξύ 

των µεταβλητών µας. Παρ’ όλα αυτά, βραχυχρόνια είναι πιθανόν να µην υπάρχει 

µεταξύ τους σχέση ισορροπίας. Ως εκ τούτου, το πιθανόν σφάλµα µπορεί να 

θεωρηθεί ως «σφάλµα ισορροπίας». Σύµφωνα µε το αντιπροσωπευτικό θεώρηµα των 

Engel and Granger (1987) όταν δύο µεταβλητές συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει 

ένα υπόδειγµα διόρθωσης λαθών, το οποίο συσχετίζει τις βραχυχρόνιες µεταβολές 

των δύο µεταβλητών µε τις αποκλίσεις από τη µακροχρόνια ισορροπία της 

προηγούµενης περιόδου. Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται για τη µελέτη αυτής 

της συσχέτισης ονοµάζεται Μηχανισµός ∆ιόρθωσης Σφάλµατος (Error Correction 

Mechanism ECM).  

 

8.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις  

Η µέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να 

εκτιµήσουµε τη µακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει µεταξύ δύο ή 

περισσότερων µεταβλητών. Οι Engel and Granger (1987) έχουν δείξει ότι αν δύο 

µεταβλητές Υ και Χ είναι συνολοκληρωµένες, τότε υπάρχει µία µακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών αυτών. Βραχυχρόνια όµως οι µεταβλητές αυτές 

µπορεί να βρίσκονται σε ανισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας 

µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών µπορεί να διατυπωθεί µε ένα υπόδειγµα που 

ονοµάζεται υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (ECM). Το σφάλµα ισορροπίας 

(ανισορροπίας) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συνενώσει τη βραχυχρόνια µε 

τη µακροχρόνια περίοδο. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη συνένωση αυτή 

λέγεται µηχανισµός διόρθωσης σφάλµατος (Error Correction ΜechanismECM). 
Άρα η συνάρτηση που προκύπτει για να συνδέσει τη βραχυχρόνια και τη 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

 

• όπου το ut- 1είναι το σφάλµα ισορροπίας και αναφέρεται στην προσαρµογή 

ως προς τη µακροχρόνια ισορροπία  

• -1 < λ < 0 είναι ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής,  
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• et είναι ο λευκός θόρυβος  

 

• ∆Υtκαι ∆Χt ίναι οι πρώτες διαφορές των µεταβλητών Υt και Χt οι οποίες 

είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης, ενώ το σφάλµα ισορροπίας ut είναι 

ολοκληρωµένο µηδενικής τάξης. Άρα µπορούµε να εκτιµήσουµε µε τη µέθοδο 
των ελαχίστων τετραγώνων την παραπάνω συνάρτηση.  

Αν οι µεταβλητές Υ και Χ είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε οι πρώτες 

διαφορές τους ∆Υ και ∆Χ είναι µηδενικής τάξης Ι(0), οπότε το αριστερό µέλος της 

συνάρτησης είναι µηδενικής τάξης Ι(0). Για να έχει νόηµα η παραπάνω συνάρτηση θα 

πρέπει και το δεξί µέλος να είναι µηδενικής τάξης Ι(0) πράγµα που σηµαίνει ότι το 

σφάλµα ισορροπίας ut- 1 θα πρέπει να είναι µηδενικής τάξης Ι(0), δηλαδή οι 

µεταβλητές της συνάρτησης να συνολοκληρώνονται.  

Στις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών εµπλέκονται περισσότερες από δύο 

µεταβλητές. Άρα µπορεί να υπάρχουν και περισσότερα από ένα συνολοκληρωµένα 

διανύσµατα µεταξύ των µεταβλητών. Εποµένως αν υπάρχουν k µεταβλητές οι οποίες 

είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1), τότε ο µέγιστος αριθµός των 

συνολοκληρωµένων διανυσµάτων που µπορεί να υπάρξει είναι k-1 διανύσµατα. Αν 

αυτό συµβαίνει, τότε η εκτίµηση ενός υποδείγµατος διόρθωσης λαθών δεν είναι 

δυνατή µε την µέθοδο Engel and Granger. Ο λόγος είναι ότι η OLS εκτίµηση της 

στατιστικής παλινδροµήσεως δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι συνεπής εκτίµηση 

οποιουδήποτε διανύσµατος συνολοκλήρωσης, αφού υπάρχει το πρόβληµα της 

ταυτοποίησης. ∆εν γνωρίζουµε µε άλλα λόγια, σε ποια µακροχρόνια σχέση 

αναφέρονται τα OLS κατάλοιπα. Ως εκ τούτου, απαιτούνται άλλες µέθοδοι 

εκτιµήσεως που παρακάµπτουν το παραπάνω πρόβληµα, όπως η προσέγγιση του 

Johansen που θα δούµε παρακάτω η οποία κάνει δυνατή την ανέρευση του µέγιστου 

αριθµού αυτών των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. Υπάρχουν όµως σοβαρά 

προβλήµατα ερµηνείας, όπως για παράδειγµα, ποιο από τα διανύσµατα πράγµατι 

αντιστοιχεί στην υποτιθέµενη µακροχρόνια σχέση ή ποια είναι η σηµασία των 
υπολοίπων

29 .  

Ένα υποσύνολο των µεταβλητών ελέγχεται για να εξακριβωθεί αν είναι στατιστικά 

σηµαντικές, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν µπορούν να διαγραφούν από το υπόδειγµα. 

Τέτοιοι σχετικοί στατιστικοί έλεγχοι περιλαµβάνουν το στατιστικό F και το 
στατιστικό δείκτη της λογαριθµισµένης πιθανότητας (log-likelihood). Κάθε µία από  

 

 

29 . Thomas (1997), σσ 440-444  
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τις στατιστικά µη σηµαντικές εταβλητές διαγράφεται από το γενικό δυναµικό 

υπόδειγµα, ενώ παράλληλα διατηρείται ο όρος της διόρθωσης του σφάλµατος ο 

οποίος πρέπει να είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο π.χ 5%. Οι 

στατιστικοί έλεγχοι δεν απορρίπτουν τη µηδενική υπόθεση που λέει ότι οι 

επιλεγµένοι συντελεστές είναι µηδέν σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. ∆ιαγράφοντας 

τους µη στατιστικά σηµαντικούς συντελεστές της παλινδρόµησης λαµβάνουµε τις 

µεταβλητές εκείνες που είναι στατιστικά σηµαντικές όπως και ο συντελεστής του 

όρου διόρθωσης σφάλµατος να είναι αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός. Ο 

εκτιµηµένος συντελεστής του όρου διόρθωσης σφάλµατος µετρά την ταχύτητα 

προσαρµογής που απαιτείται για την αποκατάσταση της ισορροπίας στο δυναµικό 

υπόδειγµα. Η χρησιµοποίηση όλων των διαγνωστικών ελέγχων, είναι απαραίτητοι για 
την καταλληλότητα των υποδειγµάτων διόρθωσης λαθών.  

Η εκτίµηση ενός υποδείγµατος διόρθωσης λαθών µπορεί να γίνει σε δύο στάδια 

σύµφωνα µε τους Engel and Granger (1987), αφού βέβαια προηγουµένως έχει γίνει ο 
έλεγχος συνολοκλήρωσης.  

Οι Engel – Granger εποµένως προτείνουν µία διαδικασία που περιλαµβάνει δύο 
στάδια:  

 

•  Στο πρώτο στάδιο εκτιµάται η συνάρτηση συνολοκλήρωσης µε OLS και 

υπολογίζουµε τα κατάλοιπα.  

• Στο δεύτερο στάδιο τα αληθινά λάθη ανισορροπίας αντικαθίστανται µε τα 

εκτιµηµένα κατάλοιπα, οπότε γίνεται η εκτίµηση της εξίσωσης :  

∆Υ= lοgged (∆Yt ,∆Xt ....) +λut- 1 +et µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  

 

Το υπόδειγµα αυτό είναι δυναµικό σε αντίθεση µε την παλινδρόµηση της 

συνολοκλήρωσης που έχουµε στατικό υπόδειγµα. Για τον λόγο αυτό οι Engel and 

Granger πρότειναν το δεύτερο στάδιο εκτίµησης του υποδείγµατος. Επειδή η 

υστέρηση του σφάλµατος ισορροπίας ut- 1 δεν είναι γνωστή, το υπόδειγµα δεν µπορεί 

να εκτιµηθεί άµεσα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση του ut από την 

εκτίµηση του πρώτου σταδίου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων του στατικού υποδείγµατος της συνολοκληρωµένης εξίσωσης. Για τον 

αριθµό των χρονικών υστερήσεων στις µεταβλητές µε τις πρώτες διαφορές που 

περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα χρησιµοποιούνται τα κριτήρια των Akaike (AIC) and 

Schwarz (SCH), καθώς και όλοι οι στατιστικοί και διαγνωστικοί έλεγχοι για την 

καταλληλότητα του παραπάνω υποδείγµατος. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε το 

πρόβληµα της κανονικοποίησης που υπάρχει µεταξύ τωνµεταβλητών, το οποίο µαζί 

µε το πρόβληµα της µη µοναδικότητας των σχέσεων συνολοκλήρωσης αποτελούν τα 
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βασικά µειονεκτήµατα της µεθοδολογίας των Engel and Granger όταν εξετάζουµε 
δύο µεταβλητές.  

8.3 Εξισώσεις διόρθωσης σφάλµατος στις παλινδροµήσεις συνολοκλήρωσης 

µεταξύ της µεταβλητής LHCE και LGDP  του Βελγίου 

Αρχικώς,ο έλεγχος θα γίνει στις χώρες που αποδείχθηκε πως παρουσιάζουν 

µακροχρόνια σχέση ισορροπίας.Έχοντας εκτιµήσει τις σχέσεις συνολοκλήρωσης 

µεταξύ της µεταβλητής LHCE και LGDP π.χ. του Βελγίου θα παρουσιάσουµε τις 

αντίστοιχες εξισώσεις διόρθωσης σφάλµατος,για κάθε µεταβλητή σύµφωνα µε την 

εξίσωση (6.4.1). Επειδή όλες οι µεταβλητές που συµπεριλαµβάνονται στην παραπάνω 

εξίσωση είναι στάσιµες στις πρώτες διαφορές τους, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

την OLS στην εκτίµηση αυτής της εξίσωσης . Στον πίνακα 8.3.1 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της από κοινού εκτίµησης βραχυχρόνιων και µακροχρόνιων 
παραµέτρων και η εκτίµηση του συντελεστή του λάθους ανισορροπίας. 

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι των καταλοίπων περιλαµβάνουν τους ελέγχους LM των 

Breusch (1978) – Godfrey (1980) για την πιθανή παρουσία αυτοσυσχέτισης, τον 

έλεγχο Jarque – Bera (1980) για την κανονικότητα, τον έλεγχο Ramsey RESET 

(1969) για λαθεµένη εξειδίκευση του υποδείγµατος σχετικά µε τη συναρτησιακή του 
µορφή και τον έλεγχο White (1980) για την ετεροσκεδαστικότητα.  

Στον πίνακα 8.3.1 δίνονται τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων του υποδείγµατος 
διόρθωσης σφάλµατος των δύο µεταβλητών : 

 

Πίνακας 8.3.1 : Υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος των δαπανών υγείας(LHCE) 

και του ΑΕΠ (LGDP) της χώρας του Βελγίου 

Dependent Variable: DLHCE 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001905 0.017377 0.109598 0.9135

DLHCE(-1) 0.268586 0.175131 1.533630 0.1368

DLHCE(-3) 0.207449 0.166034 1.249442 0.2222

DLGDP(-1) 0.288666 0.436813 0.660846 0.5143

DLGDP(-3) 0.572990 0.442015 1.296312 0.2058

RBELGIUM(-1) -0.000125 7.02E-05 -1.777612 0.0867

R-squared 0.295058     Mean dependent var 0.044482
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Adjusted R-squared 0.164514     S.D. dependent var 0.043592

S.E. of regression 0.039845     Akaike info criterion -3.444674

Sum squared resid 0.042866     Schwarz criterion -3.172581

Log likelihood 62.83711     F-statistic 2.260210

Durbin-Watson stat 2.019923     Prob(F-statistic) 0.076989

 

LHCE=0,001905+0.269LHCEt-1+0.207LHCEt-3+0.288DLGDPt-1+0.572DLGDPt-3  

-0.000125RBELGIUM(-1) 

Από τον πίνακα 8.3.1 παρατηρούµε ότι όλες οι εκτιµήσεις των συντελεστών δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικές αφού θα έπρεπε το prob. όλων των µεταβλητών να είναι 

µικρότερο του  0.05. Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής (λ) είναι αρνητικός 

(δηλ. -1 < λ < 0) και ανέρχεται σε -0.000125 πράγµα που σηµαίνει πως είναι µέσα 

στα όρια που θέσαµε και άρα γίνεται δεκτός.Το prob. είναι 0,0867 δηλ. στατιστικά 
σηµαντικός.  

Εποµένως υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των συντελεστών των δαπανών υγείας 

και του ΑΕΠ αφού ο συντελεστής των καταλοίπων µε µία χρονική υστέρηση είναι 

αρνητικός στα επιτρεπτά όρια. Το ποσοστό που ορίζεται από το βραχυχρόνιο 

συντελεστή προσαρµογής, δείχνει ότι η διόρθωση από την βραχυχρόνια προς την 

µακροχρόνια σχέση γίνεται κατά µόλις 0,000125 δηλ 0,00125% ετησίως.  

 

Οι υπόλοιποι έλεγχοι για τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

(∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ) 

 

8.4 Συµπεράσµατα  

Από τα αποτελέσµατα της εξίσωσης διόρθωσης σφάλµατος στις παλινδροµήσεις 

συνολοκλήρωσης µεταξύ της µεταβλητής LHCE και του LGDP παρατηρούµε ότι 

υπάρχει βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των συντελεστών που εξετάζουµε για τη χώρα 

του Βελγίου, την Φινλανδία ,την Ελλάδα και την Ιρλανδία ,διότι ο συντελεστής 

των καταλοίπων µε µία χρονική υστέρηση είναι  αρνητικός στα επιτρεπτά όρια,αλλά 

και στατιστικά αγγίζει τα όρια σηµαντικότητας. Για τις χώρες της Γερµανίας και της 

Πορτογαλίας παρατηρείται βραχυχρόνια σχέση µεταξύ των συντελεστών µε τον 

συντελεστή των καταλοίπων να είναι µεν στα επιτρεπτά όρια ,αλλά να µην είναι 

στατιστικά σηµαντικός. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ  

ΑΥΤΟΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΕΩΝ (VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ)  

 

9.1 Εισαγωγή  

Τα υποδείγµατα διανυασµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (υποδείγµατα VAR) 

αποτελούν ένα σύστηµα εξισώσεων όπου όλες οι µεταβλητές είναι ενδογενείς και 

κάθε µια από αυτές προσδιορίζεται ως συνάρτηση των προηγούµενων τιµών όλων 

των υπόλοιπων µεταβλητών του συστήµατος. Η σχέση ανάµεσα στην 

συνολοκλήρωση που αναφέραµε στο κεφάλαιο 7 και στα υποδείγµατα διόρθωση 

λαθών που αναφέραµε στο κεφάλαιο 8 µπορεί να µελετηθούν καλύτερα 

χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες των υποδειγµάτων διανυσµατικών 
αυτοπαλινδροµήσεων (υποδείγµατα VAR).  

 

 

9.2 Έννοιες και ορισµοί  

 

Μια χαρακτηριστική ιδιότητα των υποδειγµάτων VAR είναι ότι όλες οι ενδογενείς 

µεταβλητές εκφράζονται ως προς τις χρονικές υστερήσεις των ιδίων (ενδογενών) 
µεταβλητών του. Ένα υπόδειγµα VAR µπορεί να γραφεί ως εξής :  

 

 

  

Όπου :  

• Yt : είναι το διάνυσµα είναι το διάνυσµα των ενδογενών µεταβλητών.  

 

• ∆: είναι το διάνυσµα των σταθερών όρων.  

 

• At(i = 1,2) είναι οι µήτρες των συντελεστών των ενδογενών µεταβλητών µε 
χρονικές υστερήσεις.  
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• et είναι το διάνυσµα των καταλοίπων.  

 

 

Στην παραπάνω σχέση η µεταβλητή Y είναι συνάρτηση των παρελθουσών τιµών της. 

Αντί όµως µιας µόνο µεταβλητής θα µπορούσαµε να είχαµε περισσότερες 

µεταβλητές. Γενικά θα µπορούσαµε να είχαµε k διαφορετικές µεταβλητές πράγµα 

που σηµαίνει ένα διάνυσµα στήλης διαστάσεων kx1. Το διάνυσµα αυτό είναι 

συνάρτηση ή εκφράζεται σε όρους παρελθουσών τιµών του, εξού και ο όρος 

αυτοπαλίνδροµο ή διανυσµατική αυτοπαλινδρόµηση (Vector Autoregression). Για 
παράδειγµα έστω k=2 και p=1 οπότε έχουµε το εξής σύστηµα δύο εξισώσεων :  

 

 

 

 

Στο παραπάνω σύστηµα έχουµε δύο µεταβλητές και κάθε µια εκφράζεται ως 

γραµµικός συνδυασµός του εαυτού της µε χρονική υστέρηση µιας περιόδου και της 

τιµής της άλλης µεταβλητής, πάλι µε χρονική υστέρηση µίας περιόδου. Το σύστηµα 

αυτό συνιστά αυτό που ονοµάζεται υπόδειγµα αυτοπαλίνδροµου διανύσµατος (Vector 

Autoregressive Model)ή απλώς VAR30 . Στην συγκεκριµένη περίπτωση, είναι ένα 
υπόδειγµα αυτοπαλίνδροµου διανύσµατος τάξεως 1 ή VAR(1).  

Όπως γνωρίζουµε, για την διενέργεια προβλέψεων µε την χρήση ενός οικονοµετρικού 

υποδείγµατος συστήµατος εξισώσεων, τουλάχιστον στην βραχυχρόνια περίοδο, δεν 

απαιτείται γνώση διαρθωτικών παραµέτρων αλλά µόνο των παραµέτρων της 

ανηγµένης µορφής, η εκτίµηση των οποίων είναι πάντοτε εφικτή µε την κλασική 
µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων.  

 

 

30 ∆ριτσάκης Ν. (2007), “Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στα ειδικά θέµατα Οικονοµετρίας”, Εκδ. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
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Για την ορθή εκτίµηση ενός VAR υποδείγµατος, θα πρέπει να ικανοποιούνται 

ορισµένες βασικές υποθέσεις, τόσο για τις ενδογενείς µεταβλητές, όσο και για τα 

κατάλοιπα. Μια βασική υπόθεση που κάνουµε σε ένα VAR υπόδειγµα είναι ότι το 

διάνυσµα των καταλοίπων έχει µέσο µηδέν και επίσης το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης 

χωριστά έχει σταθερή διακύµανση που οι τιµές του δεν αυτοσυσχετίζονται, αλλά το 

κατάλοιπο αυτό µπορεί να συσχετίζεται µε το κατάλοιπο άλλης εξίσωσης (∆ηµελή 
2001). 

Μια εξίσου σηµαντική υπόθεση που κάνουµε είναι ότι το υπόδειγµα VAR είναι 

στάσιµο. Αυτό σηµαίνει ότι το διάνυσµα των ενδογενών µεταβλητών έχει σταθερό 

µέσο, σταθερή διακύµανση και οι µήτρες της συνδιακύµανσης µεταξύ Y και Y + k 

εξαρτώνται από την απόσταση k µεταξύ των τιµών και όχι από τον χρόνο (Κάτος 
2004) .  

Αν οι παραπάνω υποθέσεις πληρούνται, τότε η εκτίµηση των ελαχίστων τετραγώνων 

των εξισώσεων του συστήµατος VAR δίνει συνεπείς και αποτελεσµατικούς εκτιµητές 

παραµέτρων. Εντούτοις είναι δύσκολο να ερµηνευτούν από οικονοµικής πλευράς οι 
εκτιµηµένοι συντελεστές του VAR συστήµατος.  

 

Για την εκτίµηση των υποδειγµάτων VAR θα πρέπει να γνωρίζουµε τον αριθµό των 

χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του VAR υποδείγµατος. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι άγνωστη, οπότε πρέπει να την 

προσδιορίσουµε. Ο προσδιορισµός της τάξης του VAR υποδείγµατος γίνεται µε 

τουςελέγχους του λόγου πιθανοφανειών (LR), καθώς και τα κριτήρια των Akaike 

(AIC) και Schwartz (SCH) (Κάτος 2004).Σχέση ανάµεσα στα υποδείγµατα 

συνολοκλήρωσης (στατικά) και στα υποδείγµατα διόρθωσης λαθών (δυναµικά) 

µπορεί να µελετηθούν καλύτερα χρησιµοποιώντας τις ιδιότητες των υποδειγµάτων 

διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (υποδείγµατα VAR). Η σηµασία του δυναµικού 

συστήµατος εξισώσεων είναι ότι µας επιτρέπει να εξετάσουµε αµέσως αν οι 

µεταβλητές που εξετάζουµε συνολοκληρώνονται. Από την στιγµή που οι µεταβλητές 

είναι µη στάσιµες πρώτης τάξης Ι(1) και οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιµες 

µηδενικής τάξης Ι(0),θα πρέπει το σύστηµα να είναι συνεπές, δηλαδή οι όροι του 

συστήµατος στο δεξί µέλος να είναι και αυτοί µηδενικής τάξης Ι(0). Αυτό 

διασφαλίζεται όταν η σχέση συνολοκλήρωσης είναι και αυτή µηδενικής τάξης Ι(0) 
δηλαδή όταν οι µεταβλητές που εξετάζουµε συνολοκληρώνονται.  
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9.3 Τάξη VAR Υποδείγµατος  

 

Για την εκτίµηση των υποδειγµάτων VAR θα πρέπει να γνωρίζουµε τον αριθµό των 

χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του VAR υποδείγµατος. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι άγνωστη, οπότε πρέπει να την 

προσδιορίσουµε. Ο προσδιορισµός της τάξης του VAR υποδείγµατος γίνεται µε τους 

ελέγχους του λόγου πιθανοφανειών (LR), καθώς και τα κριτήρια των Akaike (AIC) 
και Schwartz (SCH).  

 

Για να βρούµε την τάξη ενός VAR υποδείγµατος υποθέτουµε ότι οι συντελεστές του 

VAR υποδείγµατος που αντιστοιχεί στις k χρονικές υστερήσεις σηµειώνονται µε τη 

µήτρα A = [A1,A2,...Ak ] . Αρχίζοντας από τη µήτρα αυτή που έχει το µεγαλύτερο 
αριθµό των συντελεστών του VAR υποδείγµατος ελέγχουµε τις παρακάτω υποθέσεις:  

 

Ηο: Ak=0  

Ηα: Ak # 0  

 

και στη συνέχεια  

 

Ηο: Ak-1 =0  

Ηα: Ak-1 # 0 , δοθέντος ότι Ak =0  

Ο έλεγχος σταµατά (χρησιµοποιώντας το στατιστικό LR) όταν απορρίπτεται η 

µηδενική υπόθεση και µε αυτό τον τρόπο επιλέγεται η τάξη ρ του VAR 

υποδείγµατος, που κυµαίνεται από 1<ρ<k. Σύµφωνα µε το στατιστικό LR η µηδενική 

υπόθεση απορρίπτεται όταν η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι ρ= 1.  

 

Ο πίνακας 9.4.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα για την επιλογή της καλύτερης τάξης 

του VAR υποδείγµατος. Χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο LR για την επιλογή του 
κατάλληλου αριθµού των χρονικών υστερήσεων.  
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Πίνακας 9.4.1 – Αποτελέσµατα τάξης VAR υποδείγµατος για τη χώρα της 

Αυστρίας 

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: LGDP  
Exogenous variables: C  
Date: 02/10/10   Time: 14:57 
Sample: 1970 2006 
Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0  6.314598 NA   0.042831 -0.312623 -0.267730 -0.297314 
1  95.66750   168.1937*   0.000237*  -5.509853*  -5.420067*  -5.479234* 
2  95.97112  0.553652  0.000247 -5.468889 -5.334210 -5.422960 
3  96.17658  0.362585  0.000259 -5.422152 -5.242580 -5.360913 

 * indicates lag order selected by the criterion 
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 
 FPE: Final prediction error 
 AIC: Akaike information criterion 
 SC: Schwarz information criterion 
 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 9.4.1 η καλύτερη τάξη (LR) του VAR 

υποδείγµατος είναι για Lag = 1 (δηλ. µία χρονική υστέρηση). Για ρ = 1 (χρονικές 

υστερήσεις) και k = 2 (αριθµός µεταβλητών) έλεγχος σταµατά (χρησιµοποιώντας το 
στατιστικό LR), απορρίπτεται η µηδενική υπόθεση (Ηο: Ak=0 ).  

Αναλυτικά οι έλεγχοι για την τάξη του υποδείγµατος για τις άλλες χώρες στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 (VAR ΥΠΟ∆ΕΊΓΜΑΤΟΣ) 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

ΧΩΡΑ ΤΑΞΗ VAR 

ΥΠΟ∆ΕΓΜΑΤΟΣ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1Η 

ΒΕΛΓΙΟ 1Η 

∆ΑΝΙΑ 1Η 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 3Η 

ΓΑΛΛΙΑ 1Η 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2Η 

ΕΛΛΑ∆Α 1Η 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 2Η 

ΙΤΑΛΙΑ 1Η 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1Η 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1Η 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1Η 

ΙΣΠΑΝΙΑ 2Η 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 2Η 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

3Η 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ KAI VAR  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  

 

10.1 Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνούµε αν υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

µεταξύ των µεταβλητών που εξετάζουµε. Βασικό στοιχείο για την διερεύνηση αυτή 

είναι η γνώση των a priori περιορισµών, δηλαδή των προσήµων των συντελεστών 

των µεταβλητών που θεωρούνται ως ερµηνευτικές µεταβλητές (εξαγωγές και 

επενδύσεις), σε µια συνάρτηση µε εξαρτηµένη µεταβλητή µια οικονοµική µεταβλητή 
από αυτές που µελετούµε.  

 

10.2 Υποδείγµατα VAR  

Η σχέση σ’ένα στατικό υπόδειγµα συνολοκλήρωσης και σ’ένα υπόδειγµα διόρθωσης 

λαθών µπορεί να µελετηθεί καλύτερα όταν χρησιµοποιούµε τις ιδιότητες των 

αυτοπαλίνδροµων διανυσµατικών υποδειγµάτων (υποδείγµατα VAR). Αν έχουµε ένα 

σύστηµα εξισώσεων διόρθωσης λαθών µε δύο µεταβλητές, τότε µπορούµε το 

σύστηµα αυτό να το θεωρήσουµε ως ένα αυτοπαλίνδροµο υπόδειγµα VAR(2) στις 

πρώτες του διαφορές µε επιπλέον τον όρο της διόρθωσης των λαθών ut- 1.  

 

Αν θεωρήσουµε το παρακάτω σύστηµα διόρθωσης λαθών µε τις δύο µεταβλητές 

Ytκαι Xt µπορούµε να θεωρήσουµε το σύστηµα αυτό ως ένα υπόδειγµα VAR στις 

πρώτες διαφορές µε τον όρο ut- 1 της διόρθωσης λάθους, δηλαδή την απόκλιση από 
τη µακροχρόνια ισορροπία της προηγούµενης περιόδου.  

 

Στις παραπάνω εξισώσεις θα έχουµε :  
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Όπου οι µεταβλητές Ytκαι Xt είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1) και τα λάθη 

V1t και V2t είναι το καθένα λευκός θόρυβος και µπορεί µεταξύ τους να 

συσχετίζονται. Ο αριθµός των υστερήσεων επιλέγεται ανάλογα µε το δείγµα. Η 

σηµασία του δυναµικού συστήµατος εξισώσεων είναι ότι µας επιτρέπει να 

εξετάσουµε αµέσως αν οι µεταβλητές Yt και Xt συνολοκληρώνονται. Αφού οι 

µεταβλητές Yt και Xt είναι µη στάσιµες πρώτης τάξης Ι(1) και οι πρώτες διαφορές 

τους  ∆Yt και  ∆Xt θα είναι στάσιµες µηδενικής τάξης Ι(0). Εποµένως για να είναι το 

σύστηµα συνεπές θα πρέπει και οι όροι στο δεξί µέλος να είναι και αυτοί µηδενικής 

τάξης Ι(0). Αυτό διασφαλίζεται όταν η σχέση συνολοκλήρωσης είναι και αυτή 
µηδενικής τάξης Ι(0) δηλαδή όταν οι µεταβλητές Yt και Xt συνολοκληρώνονται.  

Πίνακας 10.2.1  Vector Autoregression Estimates 

Vector Autoregression Estimates 
 Sample(adjusted): 1971 2006 

 LHCE LGDP 
LHCE(-1)  0.821639  0.029943 

  (0.10543)  (0.02868) 
 [ 7.79293] [ 1.04400] 

LGDP(-1)  0.288117  0.912964 
  (0.20810)  (0.05661) 
 [ 1.38449] [ 16.1276] 

C -1.500300  0.663937 
  (1.30874)  (0.35601) 
 [-1.14637] [ 1.86495] 

 R-squared  0.984988  0.995678 
 Adj. R-squared  0.984079  0.995416 
 Sum sq. resids  0.101388  0.007502 
 S.E. equation  0.055429  0.015078 
 F-statistic  1082.651  3800.820 
 Log likelihood  54.61997  101.4872 
 Akaike AIC -2.867776 -5.471510 
 Schwarz SC -2.735816 -5.339550 
 Mean dependent  7.353987  9.901786 
 S.D. dependent  0.439285  0.222691 
 Determinant Residual Covariance  6.91E-07 
 Log Likelihood (d.f. adjusted)  153.1656 
 Akaike Information Criteria -8.175868 
 Schwarz Criteria -7.911949 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ(Vector Autoregression Estimates) 

 

1) Από την πρώτη στήλη προκύπτει πως οι συντελεστές και  τα πρόσηµα αυτών 
για τις τέσσερις µεταβλητές του υποδείγµατος είναι αντίστοιχα : 

 

LHCE:  0,821 

LGDP:  0,288 

 C : -1,500 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως τα πρόσηµα των συντελεστών  

ανταποκρίνονται στην οικονοµική θεωρία µιας και η αύξηση του επιπέδου τιµών του 

ΑΕΠ,σηµαίνει και την άνοδο των δαπανών υγείας.Γίνεται κατανοητό πως η εξίσωση  

γίνεται δεκτή  

2) Από την δεύτερη στήλη προκύπτει πως οι συντελεστές και  τα πρόσηµα αυτών 
για τις τέσσερις µεταβλητές του υποδείγµατος είναι αντίστοιχα : 

 

LHCE:  0,0299 

LGDP:  0,912 

C:  0,6639 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως τα πρόσηµα των συντελεστών  

ανταποκρίνονται στην οικονοµική θεωρία και στην δεύτερη εξίσωση.Γίνεται 
κατανοητό πως η εξίσωση γίνεται δεκτή  

Από τα αποτελέσµατα και των υπολοίπων χωρών της  Ε.Ε. (παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 (VECTOR AUTOREGRESSION ESTIMATES)) προκύπτει το ίδιο 

συµπέρασµα εκτός της Ιρλανδίας ,της Ιταλίας ,της Ολλανδίας και της Ισπανίας όπου η 

δεύτερη προκύπτουσα εξίσωση δεν συµφωνεί µε την οικονοµική θεωρία.Παραταύτα και 
αυτές οι χώρες παρουσιάζουν τουλάχιστον µια εξίσωση η οποία είναι σύµφωνη. 

10.3 Μεθοδολογία Johansen  

Έστω Yt ένα διάνυσµα nx1 µη στάσιµων πρώτης τάξης ολοκληρωµένων µεταβλητών 

το οποίο εκφράζεται από ένα αυτοπαλίνδροµο διανυσµατικό υπόδειγµα (VAR) τάξης 

: 
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όπου A1.... An είναι οι µήτρες των παραµέτρων τάξης nxn η καθεµία utτο διάνυσµα 

των καταλοίπων που πληροί τις υποθέσεις ενός VAR συστήµατος, δηλαδή έχει µέσο 

µηδέν καθώς και το κατάλοιπο κάθε εξίσωσης έχει και σταθερή διακύµανση που οι 

τιµές του δεν αυτοσυσχετίζονται. Εποµένως ένα VAR υπόδειγµα µπορεί να γραφεί 
και σε µορφή διαφορών µε διόρθωση λαθών ως εξής :  

 

Η µήτρα Pρxρ των παραµέτρων που πολλαπλασιάζει το διάνυσµα της υστέρησης  Ut-

1 των ενδογενών µεταβλητών λέγεται µήτρα ισορροπίας και ο βαθµός αυτής της 

µήτρας προσδιορίζει και την ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών του 
διανύσµατος.  

Υπάρχουν τρείς περιπτώσεις που µπορούµε να διακρίνουµε σε σχέση µε το βαθµό της 
µήτρας Π. 

• r(Π) = µηδενικός βαθµός  

Για να έχουµε µηδενικό βαθµό της µήτρας Π θα πρέπει κάθε στοιχείο της Π να είναι 

µηδέν. Οπότε το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (VEC) γίνεται ένα 

υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων (υπόδειγµα VAR) στις πρώτες 

διαφορές ∆Υt που οι µεταβλητές του είναι στάσιµες ολοκληρωµένης µηδενικής τάξης 

Ι(0) αφού οι µεταβλητές Υt είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). Στην περίπτωση 
αυτή οι µεταβλητές δεν συνολοκληρώνονται.  

• r(Π) = πλήρης βαθµός  

Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο όταν το διάνυσµα των µεταβλητών Υt είναι στάσιµο 
οπότε το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών (VEC) δεν έχει νόηµα.  

• r(Π) = µειωµένος βαθµός  

Αυτό σηµαίνει ότι οι στήλες της µήτρας Π δεν είναι όλες γραµµικά ανεξάρτητες, 

πράγµα που επιτρέπει τη δυνατότητα σχέσεων συνολοκλήρωσης µεταξύ των 

µεταβλητών του διανύσµατος Υt .Εποµένως στην περίπτωση που η µήτρα Π έχει 

βαθµό µικρότερο από την τάξη ρ που ταυτίζεται µε τον αριθµό των ενδογενών 

µεταβλητών, τότε µπορούµε να πούµε ότι οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται. Στην 

περίπτωση αυτή το ορθό προς εκτίµηση υπόδειγµα είναι το υπόδειγµα διόρθωσης 

λαθών και όχι το υπόδειγµα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων στις διαφορές διότι 

η παράλειψη του όρου διόρθωσης σφάλµατος από το υπόδειγµα θα οδηγούσε σε 

σοβαρά λάθη εξειδίκευσης αφού οι µεταβλητές συνολοκληρώνονται και η 
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βραχυχρόνια συµπεριφορά των ενδογενών µεταβλητών επηρεάζεται από την πορεία 
προς την µακροχρόνια ισορροπία.  

Ο αριθµός των σχέσεων συνολοκλήρωσης προσδιορίζεται από τον ίδιο βαθµό της 

µήτρας Π. Έτσι αν έχουµε ρ ενδογενείς µεταβλητές και κάθε µια είναι ολοκληρωµένη 

πρώτης τάξης Ι(1) τότε µπορούµε να έχουµε το πολύ ρ-1 γραµµικά ανεξάρτητες 

σχέσεις συνολοκλήρωσης. Στην περίπτωση δηλαδή του διµεταβλητού υποδείγµατος 

θα έχουµε µια ανεξάρτητη σχέση συνολοκλήρωσης. Αν θεωρήσουµε ότι ο βαθµός της 

µήτρας Π είναι έστω κ < ρ, τότε θα έχουµε αντίστοιχα κ διανύσµατα 
συνολοκλήρωσης που είναι στάσιµα, δηλαδή κ σχέσεις συνολοκλήρωσης.  

10.4 Έλεγχος του βαθµού Συνολοκλήρωσης  

Επειδή πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από µια σχέση συνολοκλήρωσης, ο 

αριθµός των οποίων ονοµάζεται βαθµός συνολοκλήρωσης, για τον έλεγχο των 

σχέσεων συνολοκλήρωσης χρησιµοποιείται η µεθοδολογία του Johansen31 (1988), 

Johansen and Juselious32 (1990,1992) και των Stock and Watson119 (1988) η οποία 

βασίζεται στη µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Η µεθοδολογία του Johansen 

(1988) οδηγεί σε δύο τύπους ελέγχου του αριθµού των διανυσµάτων 

συνολοκλήρωσης µεταξύ των ρ µεταβλητών του διανύσµατος Υt ή του βαθµού117 

συνολοκλήρωσης έστω h. Όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο αν ο βαθµός 

της µήτρας Π είναι µικρότερος από τον αριθµό των µεταβλητών h < ρ τότε οι 

µεταβλητές συνολοκληρώνονται και ο αριθµός h δηλώνει τον αριθµό των 
διανυσµάτων συνολοκλήρωσης. Επίσης εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο βαθµός  

µιας µήτρας που ορίζεται ως ο βαθµός των γραµµικά ανεξάρτητων στηλών της 

µήτρας Π ισούται µε τον αριθµό των ιδιοτιµών (ριζών) της µήτρας Π που είναι µη 

µηδενικές.Ένα βασικό σηµείο που πρέπει να προσέξουµε για τον έλεγχο της 

συνολοκλήρωσης είναι ότι αν υπάρχουν h διανύσµατα συνολοκλήρωσης, τότε µόνο h 

γραµµικοί συνδυασµοί των µεταβλητών είναι στάσιµοι ολοκληρωµένοι µηδενικής 

τάξης Ι(0), ενώ οι υπόλοιποι είναι µη στάσιµοι.Η υπόθεση µηδέν ότι έχουµε h το 

πολύ διανύσµατα συνολοκλήρωσης µπορεί να διατυπωθεί µε την υπόθεση 
στατιστικής σηµαντικότητας των τελευταίων ιδιοτιµών.  

 

 

 

 

31Johansen S., (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 12, pp. 
231-254  

32 Johansen S., and K. Juselious (1992), “Testing Structural Hypothesis in a Multivariate Cointegration Analysis at the 
Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for the U.K.” , Journal of Econometrics , Vol. 53, pp. 211-244  
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όπου h δείχνει ότι µόνο οι πρώτες n ιδιοτιµές είναι µη µηδενικές (βαθµός 

συνολοκλήρωσης). Ο έλεγχος αυτός γίνεται συγκρίνοντας τη λογαριθµική συνάρτηση 

πιθανοφάνειας όταν επιβάλλουµε τον παραπάνω περιορισµό για διάφορες τιµές του h 

µε την αντίστοιχη χωρίς τον περιορισµό. Αυτό είναι το κριτήριο του λόγου 
πιθανοφανειών και ακολουθεί την X 2 κατανοµή.  

Για την εναλλακτική υπόθεση (Ηα) έχουµε δύο τύπους ελέγχων :  

• Έλεγχος ίχνους (trace test)  

Ο έλεγχος αυτό ελέγχει την υπόθεση Ηο ότι υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα 
χρησιµοποιώντας τις παρακάτω υποθέσεις :  

Ηο : υπάρχουν h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 0) και η εναλλακτική  

Ηα : υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h >= 1)  

ή  

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h <=1) και η εναλλακτική  

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h >= 2)  

ή  

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h <=ρ- 1) και η 
εναλλακτική  

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = ρ).  

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιµοποιούµε το παρακάτω στατιστικό :  

 

 

για h = 0,1..... ρ- 1.Η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι h = ρ δηλαδή οι σειρές είναι 
στάσιµες.  
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Ο έλεγχος εφαρµόζεται διαδοχικά για τιµές αυτές. Έτσι αποδοχή της Ηο για h = 0 

δηλώνει τη διακοπή της διαδικασίας. ∆ιαφορετικά συνεχίζουµε για h = 1, h = 2,… 

µέχρι την τιµή h για την οποία αποδεχόµαστε την Hο. Οι κριτικές τιµές για τον 
παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους Osterwaid – Lenum (1992).  

 

• Έλεγχος µέγιστης ιδιοτιµής (λ – max test)  

 

Ο έλεγχος αυτός ελέγχει την υπόθεση Ηο ότι υπάρχουν h διανύσµατα 

συνολοκλήρωσης ως προς την εναλλακτική υπόθεση Ηα ότι υπάρχουν h+1 
διανύσµατα χρησιµοποιώντας τις παρακάτω υποθέσεις :  

Ηο : υπάρχουν h διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 0) και η εναλλακτική  

Ηα : υπάρχουν το πολύ h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = 1)  

ή  

Ηο: υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h <= 1) και η εναλλακτική  

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h >= 2)  

ή  

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h <=ρ- 1) και η 
εναλλακτική  

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = ρ).  

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιµοποιούµε το παρακάτω στατιστικό :  

και η εναλλακτική  

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h >= 2)  

ή  

Ηο : υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης ( h <=ρ- 1) και η 
εναλλακτική  

Ηα: υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης (h = ρ).  

Για τον έλεγχο του ίχνους χρησιµοποιούµε το παρακάτω στατιστικό :  
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για h = 0,1...... ρ-1. Οι κριτικές τιµές για τον παραπάνω έλεγχο παρέχονται από τους 
Osterwaid – Lenum (1992) για τον έλεγχο του λmax .  

 

10.5 Εµπειρικά αποτελέσµατα  

Θα λέγαµε περιληπτικά ότι στη περίπτωση που διερευνούµε σχέσεις 

συνολοκλήρωσης µεταξύ k µεταβλητών οι οποίοι είναι ολοκληρωµένοι της ίδιας 

τάξης τα βήµατα των ελέγχων που κάνουµε σύµφωνα µε την µεθδολογία του 
Johansen είναι τα εξής :  

 

• Βρίσκουµε την τάξη του αυτοπαλίνδροµου διανυσµατικού υποδείγµατος 

(VAR) χρησιµοποιώντας τα κριτήρια των Akaike και Schwartz.  

 

• Χρησιµοποιώντας τα στατιστικά του ίχνους και της µέγιστης ιδιοτιµής 
βρίσκουµε το βαθµό συνολοκλήρωσης του υποδείγµατος.  

 

• Σύµφωνα µε το βαθµό συνολοκλήρωσης (h < ρ) ρ = αριθµός µεταβλητών του 

υποδείγµατος, εκτιµούµε τα αντίστοιχα διανύσµατα συνολοκλήρωσης µε τη 

µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουµε ότι για να 

είναι αξιόπιστα τα εκτιµηµένα διανύσµατα συνολοκλήρωσης θα πρέπει να 

ισχύουν οι apriori περιορισµοί που τίθενται για τα υποδείγµατα που 
µελετούµε.  

Όλες οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στα υποδείγµατα του κεφαλαίου 6, είναι 

ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). Άρα µπορούν αυτές να συνολοκληρωθούν, πάνω 

σε ένα αυτοπαλίνδροµο διανυσµατικό υπόδειγµα (VAR) µε µια χρονική υστέρηση. 

Καθώς τα διανύσµατα των χρονικών υστερήσεων ορίζονται σαν ζεύγη εύρους, αυτό 

σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται οι χρονικές υστερήσεις των πρώτων διαφορών, όπου η 

µεγαλύτερη χρονική υστέρηση στα επίπεδά τους είναι 3ης τάξης. Έτσι αν επιλεχθεί 

το διάστηµα των χρονικών υστερήσεων από 1 µέχρι 3, το VAR υπόδειγµα εκτελεί την 

ανάλυση παλινδρόµησης του ∆Υt στα ∆Υt- 1 και ∆Υt- 2 ∆Υt- 3  και περιλαµβάνει τρείς 

µεταβλητές. Κατά την εφαρµογή της µεθόδου του Johansen, συµπεριλαµβάνεται στην 
εξίσωση της συνολοκλήρωσης µόνο η σταθερά.  

 

Ο έλεγχος του ίχνους για τον αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων έχει ως  

εξής :  

Ηο : ρ=0 (καµία σχέση συνολοκλήρωσης)  
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Ηα : ρ >=1 (µια τουλάχιστον σχέση συνολοκλήρωσης)  

ή  

Ηο : ρ <=1 (το πολύ µια σχέση συνολοκλήρωσης)  

Ηα : ρ>=2 (τουλάχιστον δύο σχέσεις συνολοκλήρωσης)  

ή  

Ηο : ρ<=2 (το πολύ δυο σχέσεις συνολοκλήρωσης)  

Ηα : ρ>=3 (τουλάχιστον τρείς σχέσεις συνολοκλήρωσης)  

ή  

Ηο : ρ<=3 (το πολύ τρείς σχέσεις συνολοκλήρωσης)  

Ηα : ρ>=4 (τουλάχιστον τέσσερις σχέσεις συνολοκλήρωσης)  

 

Το στατιστικό του ίχνους και της µέγιστης ιδιοτιµής είτε απορρίπτει τη µηδενική 

υπόθεση της µη συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών ( r = 3 ) είτε δεν 

απορρίπτει τη µηδενική υπόθεση που λέει ότι υπάρχει µια συνολοκληρωµένη σχέση 
µεταξύ των µεταβλητών  

Ο πίνακας 10.5.1 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα του συστήµατος εξισώσεων του 

κεφαλαίου 5 δηλ. (LHCE = (LGDP ) ). Καθώς το κριτήριο του AIC τείνει να επιλέγει 

τη µεγαλύτερη χρονική υστέρηση και το κριτήριο SCΗ το πιο φειδωλό VAR 

µοντέλο,χρησιµοποιήθηκε το κριτήριο LR για την επιλογή του κατάλληλου αριθµού 
χρονικών υστερήσεων (βλ. κεφάλαιο 9).  

 

Βασισµένοι στις µικρότερες τιµές των AIC και SCΗ, τα αποτελέσµατα του 

στατιστικού του ίχνους για µια συνολοκληρωµένη εξίσωση που περιλαµβάνει 
τέσσερις µεταβλητές παρουσιάζεται στον πίνακα 10.5.1   

Πίνακας 10.5.1 : Χαρακτηριστικές ρίζες λόγοι πιθανοφάνειας και σχέσεις 

συνολοκλήρωσης για τάξη (LR = 1) για τη χώρα της Αυστρίας 

 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  
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Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.149109  10.20867  15.41  20.04 

At most 1 *  0.122084  4.557172   3.76   6.65 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.149109  5.651503  14.07  18.63 

At most 1 *  0.122084  4.557172   3.76   6.65 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

 9.828282 -16.27724    

-6.959529  17.75804    

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE) -0.020732  0.004434   

D(LGDP) -0.001819 -0.005087   

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  151.3118  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.656163    

  (0.22202)    

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.203758    

  (0.09025)    

D(LGDP) -0.017876    

  (0.02682)    
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1. Από τα αποτελέσµατα του πίνακα θα γίνει ο πρώτος έλεγχος που είναι αυτός 

του ίχνους,ο οποίος και θα µας δείξει την ύπαρξη ή µη,συνολοκληρωµένων 

εξισώσεων.Οι κρίσιµες τιµές για το στατιστικό του ίχνους (trace) που ορίζεται 
από την εξίσωση (10.4.1) είναι :  

15.31 και 20.04 για την Ηο : ρ=0 (καµία σχέση συνολοκλήρωσης),  

3.76 και 6.65 για την Ηο : ρ <=1 (το πολύ µια σχέση συνολοκλήρωσης)  

µε επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1% αντίστοιχα. 

Αρχικά θα εξεταστεί η ακόλουθη σειρά υποθέσεων : 

Ηο : ρ=0 (καµία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Ηα : ρ >=1 (µια τουλάχιστον σχέση συνολοκλήρωσης)  

 

Γίνεται δεκτή η υπόθεση Ηο αφού η τιµή του trace statistic ( X2 ) 10.21 είναι 

µικρότερη από τις κρίσιµες τιµές (critical value) για επίπεδο σηµαντικότητας 5% ήτοι 
15.41. Ετσι ξέρουµε πως δεν έχουµε καµία συνολοκληρωµένη εξίσωση.  

 

2. ∆εύτερος έλεγχος της ύπαρξης συνολοκληρωµένων διανυσµατων,όχι όµως 
τόσο ισχυρός όσο του ίχνους, είναι και αυτός της µέγιστης ιδιοτιµής,ο 

οποίος  παρουσιάζεται και πάλι στον πίνακα 10.5.1. Οι κρίσιµες τιµές για το 

στατιστικό της µέγιστης ιδιοτιµής (max – eigen) που ορίζεται από την 
εξίσωση (10.4.2), µε επίπεδα σηµαντικότητας 5% και 1% αντίστοιχα είναι : 

14.07 και 18.63  για την Ηο : r =0 (καµία σχέση συνολοκλήρωσης)  

3.76 και 6.65 για την Ηο : r <=1 (το πολύ µία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα προκύπτει η ακόλουθη σειρά υποθέσεων : 

Ηο : ρ=0 (καµία σχέση συνολοκλήρωσης)  

Ηα : ρ >=1 (µια τουλάχιστον σχέση συνολοκλήρωσης)  

Γίνεται δεκτή η υπόθεση Ηο αφού η τιµή του trace statistic ( X2 ) 5.65 είναι 

µικρότερη από τις κρίσιµες τιµές (critical value) για επίπεδο σηµαντικότητας 5% ήτοι 
14.07. Ετσι ξέρουµε πως δεν έχουµε καµία συνολοκληρωµένη εξίσωση.  

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 (ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) 
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10.6 Συµπεράσµατα 

Από τους δύο ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν,αυτών του ίχνους και της µέγιστης 

ιδιοτιµής,για την χώρα της Αυστρίας συµπεραίνουµε πως δεν  προκύπτει η 

οποιαδήποτε συνολοκληρωµένη εξίσωση.Τούτο σηµαίνει πως δεν υπάρχει 

µακροχρόνια σχέση ισορροπίας (κρίθηκε άσκοπη για το λογο αυτό και η εξέταση για 

ύπαρξη βραχυχρόνιας).Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και για τις χώρες της 

∆ανίας,Γαλλίας,Ιρλανδίας,Ιταλίας,Λουξεµβούργου,Ολλανδίας,Ισπανίας,Σουηδίας και 

Ηνωµένου Βασιλείου. 

Αντιθέτως,µακροχρόνια σχέση ισορροπίας εµφανίζουν οι χώρες του Βελγίου, της 
Φινλανδίας ,της Ελλάδας, της Ιρλανδίας ,της Γερµανίας και της Πορτογαλίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 -ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

11.1 Εισαγωγή  

Είδαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο ότι σε ένα σύστηµα εξισώσεων οι µεταβλητές που 

προσδιορίζονται από κοινού είναι οι ενδογενείς µεταβλητές (endogenous variables), 

ενώ οι εξωγενείς και οι προκαθορισµένες είναι οι µεταβλητές που είναι δεδοµένες. Οι 

εξωγενείς µεταβλητές, προσδιορίζονται έξω από το σύστηµα, ενώ οι 
προκαθορισµένες είναι ενδογενείς µε χρονική υστέρηση.  

 

Στην κλασική, παραδοσιακή προσέγγιση, των υποδειγµάτων ταυτοχρόνων εξισώσεων 

η ταξινόµηση των µεταβλητών σε ενδογενείς και εξωγενείς, όπως επίσης και οι 

αιτιώδεις σχέσεις ανάµεσα τους, είναι δεδοµένες a priori. ∆ηλαδή, δεν υπόκεινται σε 

στατιστικό έλεγχο.  

Ένα βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί κατά την εξειδίκευση ενός 

υποδείγµατος είναι ο προσδιορισµός του κατά πόσο µια µεταβλητή αιτιάζει µια άλλη 

ή αιτιάζεται από αυτή ή ακόµη αν αυτή η µεταβλητή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. 

Στην οικονοµική επιστήµη όµως µια τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να 

καθορισθεί λόγω της έλλειψης πειραµατικών δεδοµένων. Για αυτό το λόγο τη σχέση 

αυτή τη θεωρούµε εκ των προτέρων για να προχωρήσουµε στις εκτιµήσεις ενός 
υποδείγµατος.  

Αν σε µια εξίσωση παλινδρόµηση έχουµε δύο µεταβλητές Χ και Υ και σύµφωνα µε 

την οικονοµική θεωρία η µεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συµπεριφορά της Υ τότε λέµε 

ότι η µεταβλητή Χ επηρεάζει (προκαλεί) τη µεταβλητή Υ δηλαδή η µεταβλητή Χ 

µεταβάλλει τη µεταβλητή Υ. Το ερώτηµα όµως που τίθεται είναι αν πράγµατι µια 

τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουµε για να απαντήσουµε στο ερώτηµα 

αυτό είναι να τρέχουµε µια παλινδρόµηση τη µεταβλητή Υ πάνω στη Χ 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα (στοιχεία) που έχουµε και να ελέγξουµε τη 
σηµαντικότητα του συντελεστή της µεταβλητής Χ.  

Ο Granger (1969) για την ανάπτυξη της οικονοµικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής 

ως «αιτιότητα κατά Granger 33» (Granger Causality) χρησιµοποίησε την παρακάτω 

θεωρία « Μια µεταβλητή Χ αιτιάζει µια άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και 

προηγούµενη πληροφόρηση γύρω από τις τιµές της µεταβλητής αυτής βοηθούν στην 
καλύτερη πρόβλεψη των τιµών της Υ».  

 

33 Granger C.W.J. (1969), “Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica, 
Vol. 37, pp.424-438  
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Για να χρησιµοποιηθεί αυτός ο ορισµός της αιτιότητας του Granger θα πρέπει πρώτα 

να προσδιορίσουµε τον τρόπο πρόβλεψης των µεταβλητών που χρησιµοποιούµε. Ο 

Granger στον ορισµό που χρησιµοποίησε περιορίστηκε στις αµερόληπτες προβλέψεις 

των ελαχίστων τετραγώνων και χρησιµοποίησε για τη µέτρηση των προβλέψεων τη 

δικαύµανση των λαθών πρόβλεψης µιας περιόδου στο µέλλον. Έτσι σύµφωνα µε τον 

ορισµό του Granger, η µεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν η πρόβλεψη της Υ για µια 

περίοδο στο µέλλον, που προέκυψε µε βάση όλη την προηγούµενη πληροφόρηση έχει 

µικρότερο µέσα σφάλµα τετραγώνου από την πρόβλεψη του Υ που γίνεται µε βάση 

όλη την προηγούµενη πληροφόρηση πλην εκείνης που αφορά τη µεταβλητή Χ 
(∆ηµελή, 2003)34 .  

 

11.2 Θεωρητικές προσεγγίσεις, έννοιες  

Ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που προτάθηκε 

από τον Granger. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισµό ότι το µέλλον δεν 

µπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγµατα της οικονοµετρίας η 
σχέση αιτίας – αιτιατού(αιτιότητα) είναι δεδοµένη εκ των προτέρων (a priori).  

Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο ακόλουθος:  

Έστω ότι έχουµε δύο χρονικές σειρές Yt και Xt και τα παρακάτω υποδείγµατα:  

 

όπου m το µέγεθος των χρονικών σειρών και et και ut τα κατάλοιπα τα οποία δεν 
πρέπει να συσχετίζονται γιατί θα έχω πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας  

Στο πρώτο υπόδειγµα (11.1) υποθέτουµε ότι οι τρέχουσες τιµές της µεταβλητής Υ 

είναι συνάρτηση των τιµών της σε προηγούµενες περιόδους, καθώς και των 
προηγούµενων περιόδων των τιµών της µεταβλητής Χ.  

Στο δεύτερο υπόδειγµα (11.2) υποθέτουµε ότι οι τρέχουσες τιµές της µεταβλητής Χ 
είναι συνάρτηση των τιµών µε τις προηγούµενες τιµές της µεταβλητής Υ και µε τις  

 

 

34 ∆ηµελή Σ. (2003), Σύγχρονες µέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών, Κριτική, Αθήνα  
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προηγούµενες τιµές της ίδιας µεταβλητής. Υποθέτουµε επίσης ότι οι διαταρακτικοί 
όροι ut και et στα δύο υποδείγµατα δεν συσχετίζονται.  

 

Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγµατα µπορούµε να έχουµε τις παρακάτω 
περιπτώσεις:  

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-1 στην πρώτη συνάρτηση είναι στατιστικά 

σηµαντικοί (διάφοροι του µηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των µεταβλητών Υt-i στην 

δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του µηδέν), τότε υπάρχει 

αιτιότητα κατά Granger από τη µεταβλητή Χ προς τη µεταβλητή Υ. ∆ηλαδή, αν {β1, 

β2,……….βκ}.0 και {γ1, γ2,……..γκ} = 0 τότε υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητας 
από τη µεταβλητή Χ στην µεταβλητή Υ (Χ>Υ).  

 

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του µηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των µεταβλητών Υt-i 

στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σηµαντικοί (διάφοροι του µηδέν), τότε 

υπάρχει µονόδροµη σχέση αιτιότητα κατά Granger από τη µεταβλητή Υ προς τη 

µεταβλητή Χ. ∆ηλαδή, αν {β1, β2,… …….βκ}= 0 και {γ1, γ2,……..γκ} .0 τότε υπάρχει 
µονόδροµη σχέση αιτιότητας από τη µεταβλητή Υ στην µεταβλητή Χ (Υ>Χ).  

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των 

µεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση είναι στατιστικά σηµαντικοί (διάφοροι του 

µηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο κατευθύνσεις. ∆ηλαδή, 

αν {β1, β2,… …….βκ} .0 και {γ1, γ2,……..γκ} .0 τότε υπάρχει αµφίδροµη σχέση 
αιτιότητας(Υ-Χ).  

Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Χt-i στην πρώτη συνάρτηση και γi των 

µεταβλητών Υt-i στη δεύτερη συνάρτηση δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του 

µηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger. ∆ηλαδή, αν {β1, β2,……….βκ} = 0 

και {γ1, γ2,……..γκ} = 0 τότε δεν υπάρχει σχέση αιτιότητας, µε άλλα λόγια οι 
µεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες.  

Στην πράξη, οι έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας γίνονται µε τη χρήση των 

υποδειγµάτων VAR. 35
∆ηλαδή, για να αιτιάζει µία µεταβλητή Χ µία άλλη Υ θα 

πρέπει οι συντελεστές όλων των χρονικών υστερήσεων της Χ στην εξίσωση της Υ να 

 

 

 

 

35 Wald A. (1940), “The fitting of straight lines if both variables are subjects to error”, Annals of Mathematics and Statistics, 
Vol 11,pp. 284-300  
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 διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από το µηδέν, ενώ οι συντελεστές των χρονικών 

υστερήσεων της Υ στην εξίσωση της Χ να µη διαφέρουν σηµαντικά από το µηδέν. Ο 

έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει µε το κριτήριο της κατανοµής F του Wald (1940) για 

την από κοινού σηµαντικότητα των παραµέτρων των χρονικών υστερήσεων των 

αντίστοιχων µεταβλητών και δίνεται από τον παρακάτω τύπο:      

   
όπου:  

SSRR = Άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίµηση 

της εξίσωσης µε περιορισµό (δηλαδή παλινδροµώντας τη µεταβλητή Χ µόνον πάνω 
στις υστερήσεις της).  

SSRU = Άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίµηση 
της εξίσωσης παλινδρόµησης (πλήρη εξίσωση).  

k = Αριθµός τω νπεριορισµών  

n = Μέγεθος του δείγµατος.  

Αν η τιµή της κατανοµής F είναι µεγαλύτερη από αυτή των πινάκων σε κάποιο 

επίπεδο σηµαντικότητας τότε λέµε ότι η υπόθεση Ηο απορρίπτεται και 

συµπεραίνουµε ότι οι υστερήσεις της µεταβλητής Χ επηρεάζουν σηµαντικά τη 

συµπεριφορά της Υ. Στη συνέχεια για να συµπεράνουµε ότι η Χ αιτιάζει την Υ 

µονόδροµα θα πρέπει να ελέγξουµε την αντίστοιχη υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ 
πάνω στη µεταβλητή Χ συγκεκριµένα έχουµε:  

 

Αν F<Fπιν δεχόµαστε την υπόθεση Ηo δηλαδή η µεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά 

Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η µεταβλητή Υ δεν 

προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση. Αν F>Fπιν 

δεχόµαστε την υπόθεση Ηα δηλαδή η µεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger 

(αιτιάται) της Υ για την πρώτη συνάρτηση ή η µεταβλητή Υ προκαλεί κατά Granger 
( αιτιάται) της Χ για τη δεύτερη συνάρτηση.  
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Τα παραπάνω µπορούν να συγκεντρωθούν στον πίνακα που ακολουθεί :  

 

  

Η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη του VAR 

υποδείγµατος, καθώς και από τη στασιµότητα των µεταβλητών που συµµετέχουν στις 

δύο παραπάνω συναρτήσεις. Σύµφωνα µε τους Gewekeet.al(1983) η αξιοπιστία του 

ελέγχου αιτιότητας κατά Granger µειώνεται αν οι µεταβλητές που συµµετέχουν στον 
έλεγχο αυτό είναι µη στάσιµες.  

 

11.3 Σχέσεις Αιτιότητας των µεταβλητών του υποδείγµατος  

Είδαµε στο κεφάλαιο 6 ότι όλες οι µεταβλητές είναι στάσιµες αφού είναι 

ολοκληρωµένες πρώτης τάξης. Άρα για να εφαρµόσουµε τον έλεγχο της αιτιότητας 

κατά Granger θα πρέπει να βρούµε την τάξη των αντίστοιχων υποδειγµάτων VAR. 

Έτσι στην αρχή διαµορφώνουµε ένα VAR υπόδειγµα µε τις µεταβλητές της 
οικονοµικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και των επενδύσεων.  

Λαµβάνοντας υπόψη της τάξη του VAR και υποθέτοντας ότι οι χρονικές σειρές έχουν 

τάση αλλά οι εξισώσεις συνολοκλήρωσης έχουν µόνο σταθερές βρίσκουµε τον 
αριθµό των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων.  

Στον πίνακα 11.1 παρουσιάζονται τα στατιστικά των LR, AIC και SCH για την 

περίπτωση που το VAR υπόδειγµα κατασκευάζεται από τις µεταβλητές 
τηςοικονοµικής ανάπτυξης, των εξαγωγών και των επενδύσεων.  
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Πίνακας 11.1 : Τάξη VAR  για τη χώρα της Αυστρίας 

Από τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι και τα τρία στατιστικά 
µας δίνουν την ίδια τάξη του VAR υποδείγµατος που είναι k = 1.  

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  40.01827 NA   0.000366 -2.236369 -2.146583 -2.205749 

1  147.3580   195.7372*   8.40E-07*  -8.315176*  -8.045818*  -8.223317* 

2  149.9333  4.393252  9.16E-07 -8.231373 -7.782444 -8.078276 

3  150.9803  1.662769  1.10E-06 -8.057663 -7.429162 -7.843326 

 

Στον πίνακα 11.2 παρουσιάζουµε τους ελέγχους αιτιότητας για τις µεταβλητές της 

οικονοµικής ανάπτυξης και των δαπανών υγείας για k = 1 (τάξη του VAR 
υποδείγµατος).  

Πίνακας 11.2 : Έλεγχος αιτιότητας του Granger για τη χώρα της Αυστρίας 

 

Pairwise Granger Causality Tests 
Sample: 1970 2006 
Lags: 4 
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 33  2.01117  0.12499 
  LHCE does not Granger Cause LGDP  1.19059  0.34030 

 

 

Οι 2 υποθέσεις για την ανάλυση της αιτιότητας έχουν ως εξής :  

Ηο : Η µεταβλητή Χ δεν αιτιάται την µεταβλητή Υ  

Ηα: Η µεταβλητή Χ αιτιάται την µεταβλητή Υ  

Οι έλεγχοι για τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζονται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 (ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ). 

Από τα αποτελέσµατα του πίνακα 11.2 παρατηρούµε ότι : 
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• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.12 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι ισχύει και την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως και πάλι δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση 

αφού το prob είναι 0.498 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά 

Granger τη µεταβλητή LGDP  

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΕΛΓΙΟ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας  1% (πρόκειται για ισχυρή σχέση 

αιτιότητας) αφού το prob είναι 0.003.Έτσι η µεταβλητή LGDP δεν προκαλεί 

κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού 

κινούµαστε σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.916 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10)  και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί 

κατά Granger τη µεταβλητή LGDP  

∆ΑΝΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.298 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι ισχύει και την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως και πάλι δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση 

αφού το prob είναι 0.176 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά 

Granger τη µεταβλητή LGDP  
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας  1% (πρόκειται για ισχυρή σχέση 

αιτιότητας) αφού το prob είναι 0.0007.Έτσι η µεταβλητή LGDP δεν προκαλεί 

κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού 

κινούµαστε σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.602 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10)  και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί 

κατά Granger τη µεταβλητή LGDP  

ΓΑΛΛΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.404 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Παρατηρούµε ότι δεν ισχύει το ίδιο και για την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το prob 

είναι 0.083 (µέση αιτιότητα) και έτσι η µεταβλητή LHCE προκαλεί κατά 

Granger τη µεταβλητή LGDP  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.873 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Παρατηρούµε ότι δεν ισχύει το ίδιο και για την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το prob 

είναι 0.00082 (ισχυρή αιτιότητα)  και έτσι η µεταβλητή LHCE προκαλεί κατά 

Granger τη µεταβλητή LGDP  

ΕΛΛΑ∆Α 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει οριακά σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.125 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  
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• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει και για την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το prob 

είναι 0.022(µέση αιτιότητα) και η µεταβλητή LHCE προκαλεί κατά Granger 

τη µεταβλητή LGDP  

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει αφού το prob είναι 0.0000052 (ισχυρή αιτιότητα) η οποία σηµειώνει ότι 

η µεταβλητή LGDP προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι ισχύει και την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως και πάλι απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση 

αφού το prob είναι 0.01690 (µέση αιτιότητα)  και η µεταβλητή LHCE  

προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LGDP  

ΙΤΑΛΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.113 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι ισχύει και την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως και πάλι δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση 

αφού το prob είναι 0.188 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά 

Granger τη µεταβλητή LGDP  

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο 

ισχύει σε επίπεδο σηµαντικότητας άνω του 10% (το prob είναι 0.154 

µεγαλύτερο δηλ από το επιτρεπτό 0.10) η οποία σηµειώνει ότι η µεταβλητή 

LGDP δεν προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι ισχύει και την αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως και πάλι δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση 

αφού το prob είναι 0.647 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά 

Granger τη µεταβλητή LGDP  
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει αφού το prob είναι 0.0039,ισχυρή αιτιότητα, και η οποία σηµειώνει ότι η 

µεταβλητή LGDP  προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει και στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το 

prob είναι 0.372 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά Granger τη 

µεταβλητή LGDP  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει αφού το prob είναι 0.00239, ισχυρή αιτιότητα, και η οποία σηµειώνει ότι 

η µεταβλητή LGDP  προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι ισχύει και στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το prob 

είναι 0.0318,µέση αιτιότητα, και η µεταβλητή LHCE προκαλεί κατά Granger 

τη µεταβλητή LGDP  

ΙΣΠΑΝΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει αφού το prob είναι 0.0086, ισχυρή αιτιότητα, και η οποία σηµειώνει ότι η 

µεταβλητή LGDP  προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει και στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το 

prob είναι 0.939 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά Granger τη 

µεταβλητή LGDP  

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει αφού το prob είναι 0.01, ισχυρή αιτιότητα, και η οποία σηµειώνει ότι η 

µεταβλητή LGDP  προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει και στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το 

prob είναι 0.694 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά Granger τη 

µεταβλητή LGDP  
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

• Στον πρώτο έλεγχο των µεταβλητών εξετάζουµε την πιθάνη σχέση αιτιότητας 

µεταξύ των LHCE και LGDP.∆ιαπιστώνουµε πως η µηδενική υπόθεση Ηο δεν 

ισχύει αφού το prob είναι 0.0158, µέση αιτιότητα, και η οποία σηµειώνει ότι η 

µεταβλητή LGDP  προκαλεί κατά Granger τη µεταβλητή LHCE .  

• Το ίδιο παρατηρούµε ότι δεν ισχύει και στην αντίθετη σχεσιακή 

αιτιότητα.Παρατηρούµε πως δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση αφού το 

prob είναι 0.238 και η µεταβλητή LHCE δεν προκαλεί κατά Granger τη 

µεταβλητή LGDP  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 –ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

12.1. Ανακεφαλαίωση 

Η σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει την επίδραση των δαπανών 
υγείας στην οικονοµική ανάπτυξη,για τις Ε.Ε. χρησιµοποιώντας ετήσια στοιχεία για 
την περίοδο 1970-2009, εκφρασµένα σε ετήσιες µεταβολές. Για την οικονοµετρική 
ανάλυση το υπόδειγµα που χρησιµοποιήθηκε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
διάφορων ελέγχων δεν περιγράφει µε αξιοπιστία την εξαρτηµένη µεταβλητή των 
δαπανών υγείας. Για το λόγο αυτό προχωρούµε σε περαιτέρω µελέτη των χρονικών 
σειρών, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση στασιµότητας (µε τη βοήθεια των ελέγχων 
ADF/DF), έλεγχο βραχυχρόνιας και µακροχρόνιας συσχέτισης των µεταβλητών 
(ECM και έλεγχος Johansen), έλεγχο αιτιότητας κατά Granger και τέλος τον έλεγχο 
συνολοκλήρωσης. 
 

 

12.2 Επιµέρους συµπεράσµατα 

Λαµβάνοντας υπόψιν τους ελέγχους τους οποίους κάναµε,προέκυψαν κάποια 

συµπεράσµατα.Έτσι ,αρχικώς διαπιστώσαµε πως τα κατάλοιπα του υποδείγµατός µας 

ακολουθούν την κανονική κατανοµή ..Στη συνέχεια,θέλοντας να ελέγξουµε την 

ύπαρξη ή όχι αυτοσυσχέτισης,πραγµατοποιήσαµε τα κριτήρια των Durbin-Watson 

(DW) των Breusch-Godfrey (ΒG) χρησιµοποιώντας την F κατανοµή,και του F Wald 

χρησιµοποιώντας την x2 κατανοµή. Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να ελέγξουµε αν οι 

χρονικές σειρές όλων των µεταβλητών που εξετάζουµε είναι στάσιµες διαδικασίες. 

Με τα αποτελέσµατα του κεφαλαίου αυτού προσπαθήσαµε να δούµε ποίες 

µεταβλητές είναι στάσιµες και επίσης δείξαµε ότι τα αντίστοιχα στοχαστικά 

σφάλµατα αυτών είναι λευκοί θόρυβοι (από την στιγµή που τα κατάλοιπα τους είναι 

ταυτόχρονα χωρίς αυτοσυσχέτιση, ακολουθούν την κανονική κατανοµή και είναι 

οµοιοσκεδαστικά). Άρα µπορούµε να πούµε ότι οι µεταβλητές (χρονικές σειρές) δεν 

είναι τυχαίοι περίπατοι (Hamilton 1994). Με άλλα λόγια οι βασικές µεταβλητές που 

συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία της οικονοµίας , δεν αποτελούν 

«ασθενώς» αποτελεσµατικές µεταβλητές και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
µελλοντικές προβλέψεις.  

Χρησιµοποιώντας τα διανύσµατα συνολοκλήρωσης από τον πίνακα 7.4 εκτιµήσαµε 

τα αντίστοιχα κατάλοιπα για κάθε παλινδρόµηση. Στην συνέχεια ελέγξαµε την 

στασιµότητα των καταλοίπων σύµφωνα µε το βήµα 2 της παραγράφου 7.3.1. Από την 

άποψη της µορφής των εξισώσεων τα στατιστικά των Akaike και Schwartz δεν 

συµφωνούν για όλες τις περιπτώσεις της µορφής της εξίσωσης.Τα αποτελέσµατα τω 
εποµένων ελέγχων παρουσιάζοντα αναλυτικά στα επι µέρους κεφάλαια.  
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12.3 Γενικά συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη σχέση των δαπανών υγείαςµε το κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ,χρησιµοποιώντας ετήσια στοιχεία για τα έτη από 1970-2009.Η εµπειρική 
ανάλυση έδειξε ότι οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην εργασία αυτή 
παρουσιάζουν µοναδιαία ρίζα. Στη βάση αυτή χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση της 
συνολοκλήρωσης όπως προτάθηκε από το Johansen για να προκύψει µια 
µακροχρόνια σχέση ισορροπίας ανάµεσα στις µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν. 
 
Στη συνέχεια εφαρµόστηκε η µεθοδολογία του υποδείγµατος διορθωτικού 
σφάλµατος,για να εκτιµηθούν οι µακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις. Τα 
επιλεγµένα διανύσµατα έδωσαν όρους διορθωτικού σφάλµατος, οι οποίοι 
αποδείχθηκαν στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% κατά την 
εισαγωγή τους στις βραχυχρόνιες δυναµικές εξισώσεις. 
 
Υπάρχει ένα µεγάλο τµήµα της οικονοµικής θεωρίας που αναλύει τη θεωρητική 
σχέση ανάµεσα στις µεταβλητές του υποδείγµατός µας.Στην πραγµατικότητα βέβαια 
παρατηρούνται αποκλίσεις η οποίες έχουν και τις ιστορικές τους εξηγήσεις. Οι 
δαπάνες υγείας αυξάνονται διεθνώς. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση κυµαίνονται κατά µέσο 
όρο στο 9% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα έφτασαν στο 10%, ενώ στις ΗΠΑ ξεπέρασαν το 
15%. Οι κυβερνήσεις και πολλοί ιθύνοντες από τον χώρο της υγείας αντιµετωπίζουν 
την αύξηση αυτή ως µια αδικαιολόγητη, ανεξέλεγκτη και επιζήµια απειλή, όχι µόνο 
για τη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγείας, αλλά και για την ίδια την οικονοµία. 
Υπάρχει όµως και ο αντίλογος. 
Η αύξηση των δαπανών υγείας, ιδίως την τελευταία δεκαετία στις αναπτυγµένες 
χώρες, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γήρανση του πληθυσµού και στη συνακόλουθη 
αύξηση της ζήτησης, στην επικράτηση των χρόνιων νοσηµάτων που απαιτούν 
µακροχρόνιες θεραπείες, στη νέα ιατρική και φαρµακευτική τεχνολογία που είναι πιο 
ακριβή και στις αυξηµένες απαιτήσεις και προσδοκίες των πολιτών για περισσότερη 
και καλύτερη ιατρική φροντίδα. Αρα δεν είναι αδικαιολόγητη, γι΄ αυτό και η αύξηση 
των δαπανών υγείας θα συνεχιστεί όσο συνεχίζουν να επικρατούν οι τάσεις αυτές. 
Πόσο θα αυξηθούν δεν είναι κάτι το δεδοµένο, παρά την πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για 
διπλασιασµό τους ως το 2050. 
Πρώτα απ΄ όλα, αν και οι δαπάνες υγείας αυξάνονται µε την ηλικία, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι οι πιο γηρασµένοι πληθυσµοί θα είναι και πιο δαπανηροί. Σχετικές 
µελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι µεγάλες δαπάνες υγείας σχετίζονται µε το τελευταίο 
έτος ζωής και όχι µε την ηλικία. Σε όσο δε µικρότερη ηλικία επέρχεται ο θάνατος 
τόσο µεγαλύτερες είναι οι δαπάνες αυτές, γιατί καταβάλλονται περισσότερες και πιο 
εντατικές προσπάθειες περίθαλψης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις πως 
οι ηλικιωµένοι στην εποχή µας είναι πιο υγιείς απ΄ ό,τι στο παρελθόν και βιώνουν 
λιγότερη νοσηρότητα εξαιτίας της υιοθέτησης ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής και της 
χρήσης προληπτικών υπηρεσιών. Αρκεί να τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Κάτι 
που δυστυχώς δεν ισχύει προς το παρόν στη χώρα µας. Εξάλλου, ένα άτοµο που 
υπερβαίνει τον µέσο όρο του προσδόκιµου ζωής έχει κατά κανόνα γερή κράση και 
καλή υγεία. 
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Στη βάση αυτών των διαπιστώσεων έχουν αναπτυχθεί δύο ενδιαφέρουσες θεωρίες: Η 
θεωρία της «συµπίεσης της νοσηρότητας», η οποία υποστηρίζει ότι όσο ο πληθυσµός 
θα γίνεται γηραιότερος η έναρξη της νοσηρότητας θα καθυστερεί και θα πλήττει για 
µικρότερο διάστηµα, και η θεωρία της «δυναµικής ισορροπίας», σύµφωνα µε την 
οποία, καθώς αυξάνεται το προσδόκιµο ζωής, τα χρόνια που διατελεί κανείς 
άρρωστος θα παραµένουν σταθερά. 
Βέβαια, η επικράτηση των χρόνιων νοσηµάτων, καθώς και το γεγονός ότι τα 
ηλικιωµένα άτοµα χρήζουν µεγαλύτερης προνοιακής φροντίδας θα επιβαρύνουν τις 
δαπάνες του ευρύτερου τοµέα της υγείας. Μόνο που, µε βάση όσα προαναφέρθηκαν, 
η επιβάρυνση αυτή δεν είναι αναπόφευκτο να προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 
Ακόµα και στο κρίσιµο θέµα της νέας και πιο ακριβής ιατρικής και φαρµακευτικής 
τεχνολογίας θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή είναι και πιο 
αποτελεσµατική. Χάρη σε αυτήν µειώθηκε η µέση διάρκεια νοσηλείας στο µισό κατά 
την τελευταία εικοσαετία και χάρη σε αυτήν θεραπεύονται πιο γρήγορα πολλά 
νοσήµατα. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι,ενώ προ εικοσαετίας η ιατρική ευθυνόταν 
µόνο για το 10%-15% της υγείας µας, σήµερα εκτιµάται ότι η συµβολή της στην 
αύξηση του προσδόκιµου ζωής αγγίζει το 50%. 
Αν ισχύουν όµως τα παραπάνω, γιατί οι δαπάνες νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής 
περίθαλψης συνεχίζουν να αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς, ιδιαίτερα στη χώρα µας; 
Απλούστατα γιατί γίνεται µεγάλη σπατάλη και αλόγιστη χρήση ακόµα και 
θεραπευτικών υπηρεσιών και προϊόντων µε µικρή ή µηδενική αποτελεσµατικότητα. 
Η υπερκατανάλωση στον τοµέα της υγείας, η οποία προκαλείται κυρίως από τους 
γιατρούς και τα ιδιωτικά συµφέροντα, αλλά και από τις αυξηµένες απαιτήσεις και 
προσδοκίες των πολιτών, κυµαίνεται διεθνώς στο 30%-40% της συνολικής 
κατανάλωσης, ενώ στη χώρα µας για ορισµένες «προνοµιούχες οµάδες 
ασφαλισµένων» ξεπερνά το 50%. Αλλά και αυτό το πρόβληµα είναι αντιµετωπίσιµο 
και ήδη αντιµετωπίζεται επιτυχώς σε ορισµένες χώρες µε την ανάπτυξη της 
«τεκµηριωµένης ιατρικής»( evidence based medicine) η οποία αξιολογεί και 
προκρίνει τις αποτελεσµατικές και αποδοτικές αγωγές, καθώς και µε τη χρήση 
πρωτοκόλλων και την εφαρµογή προγραµµάτων ποιοτικού ελέγχου, µε τη θέσπιση 
αυστηρών ρυθµίσεων και τη λειτουργία µηχανισµών διαπραγµάτευσης και µε τη 
διαπαιδαγώγηση των πολιτών για τη σωστή διαχείριση των προσδοκιών τους και την 
ορθολογική χρήση των υπηρεσιών υγείας. Πρέπει όµως να αντιµετωπίζουµε τις 
δαπάνες υγείας µόνο ως δυσβάστακτο κόστος; Είναι γνωστό ότι η υγεία ενός 
πληθυσµού επιδρά σηµαντικά στην παραγωγικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. 
Οι οικονοµολόγοι έχουν από καιρό αναγνωρίσει τη σηµασία του σωστού µείγµατος 
φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά όµως το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
παραδοσιακά εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στην εκπαίδευση και όχι στην 
υγεία. Η υγεία όµως είναι µια σηµαντική συνιστώσα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η 
φτωχή υγεία παρεµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη. Τα άτοµα µε κακή υγεία είναι 
λιγότερο πιθανόν να δουλεύουν και όταν δουλεύουν, είναι λιγότερο παραγωγικά. 
Επενδύουν λιγότερο στην εκπαίδευσή τους και αποταµιεύουν λιγότερο για τη 
σύνταξή τους, και έτσι στηρίζουν λιγότερο την ευρύτερη οικονοµία. Η οικονοµική 
θέση των χωρών σήµερα εξαρτάται σηµαντικά από τον βαθµό στον οποίο 
εξασφάλισαν καλύτερη υγεία στη διάρκεια της ιστορίας τους. 
Στις αναπτυγµένες χώρες έχει διαπιστωθεί πως η µείωση της θνησιµότητας στη 
διάρκεια του 20ού αιώνα ευθυνόταν για το 30% της αύξησης του εισοδήµατος. Πιο 
συγκεκριµένα, για τη ∆υτική Ευρώπη έχει εκτιµηθεί ότι το 29%-38% της αύξησης 
του ΑΕΠ µεταξύ 1970 και 2003 µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του προσδόκιµου 
ζωής. Στο δε Ηνωµένο Βασίλειο το 50% της οικονοµικής ανάπτυξης από το 1780 ως 
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το 1980 αποδίδεται στη βελτίωση της υγείας και της διατροφής. Οι δαπάνες λοιπόν 
που αφορούν τη χρηµατοδότηση των συστηµάτων υγείας και των άλλων τοµέων που 
επιδρούν στην υγεία (διατροφή, οδική ασφάλεια κ.ά.) επιτυγχάνουν «κοινωνική 
παραγωγικότητα» πολλαπλάσια από αυτήν που σχετίζεται µε άλλου είδους 
επενδύσεις. 
Τα συστήµατα υγείας όµως δεν παράγουν κοινωνική ευµάρεια µόνο βελτιώνοντας 
την υγεία. Επιδρούν στην παραγωγή πλούτου αποτελώντας έναν µεγάλο τοµέα 
οικονοµικής δραστηριότητας. Το 9,3% του συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, ηλικίας 15-64 ετών, απασχολείται στον ευρύτερο τοµέα της υγείας-
πρόνοιας. 
Η υγεία έχει επίσης αξία από µόνη της αποτελώντας κεφαλαιώδες ανθρώπινο 
δικαίωµα. Η αξία αυτή µπορεί να εκφραστεί και µε χρηµατικούς όρους, στη βάση των 
επιλογών που κάνουν τα άτοµα στην καθηµερινή τους ζωή σε ζητήµατα που επιδρούν 
στην υγεία τους, όπως η απόφαση για µια επικίνδυνη εργασία. Και παρά τις 
δυσκολίες τέτοιου είδους µετρήσεων, εύκολα διαπιστώνεται ότι τα άτοµα προσδίδουν 
στην υγεία τους τεράστια αξία ανεξάρτητα από πολιτιστικές και οικονοµικές 
διαφορές. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η αύξηση των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ 
δεν πρέπει να µας φοβίζει. ∆εν πρέπει ακόµα να ξεχνάµε πως το ΑΕΠ δεν αποτελεί 
τίποτα περισσότερο από το άθροισµα των συνολικών χρηµατικών συναλλαγών, χωρίς 
να αποτιµά τη χρήση των πόρων και χωρίς να διαφοροποιεί τις δαπάνες που 
αυξάνουν την κοινωνική ευµάρεια, όπως αυτές της υγείας, από αυτές που τη 
µειώνουν. Ούτε αντανακλά το ΑΕΠ τα στοιχεία εκείνα της οικονοµίας που δεν 
µεταφράζονται σε χρηµατικούς όρους, είτε αυτά είναι αρνητικά, π.χ. ρύπανση, είτε 
θετικά, π.χ. ευηµερία. Γι΄ αυτό ιδιαίτερη σηµασία δεν έχει από µόνη της η αύξηση 
των δαπανών υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά σε βάρος ποιων άλλων τοµέων 
οικονοµικής δραστηριότητας θα πραγµατοποιηθεί. Εάν θα προέλθει, δηλαδή, σε 
βάρος της κατανάλωσης και όχι των επενδύσεων και εάν στην περίπτωση αυτή θα 
πληγεί κατά προτεραιότητα η κατανάλωση που µειώνει την κοινωνική ευµάρεια και 
όχι αυτή που την αυξάνει. Με άλλα λόγια, αυτό που τελικά µετράει είναι εάν η 
µετατόπιση αυτή θα αποδώσει µεγαλύτερο κοινωνικό όφελος. 
Με βάση όλα αυτά τα δεδοµένα οφείλουµε να επανεξετάσουµε τα συστήµατα υγείας 
όχι φοβικά ως καταναλωτές περιορισµένων πόρων, αλλά θαρραλέα ως ευκαιρίες για 
επένδυση και για οικονοµική ανάπτυξη και πάνω απ΄ όλα ως δυνατότητες για τη 
βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. Ενας πιο υγιής πληθυσµός χρειάζεται λιγότερη 
περίθαλψη και άρα λιγότερες δαπάνες. Αλλωστε η βελτίωση της υγείας του 
πληθυσµού στη Γαλλία, η οποία σηµειώθηκε µεταξύ 1992 και 2000, είχε ως 
αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών υγείας κατά 8,6%.* 
 

 

12.4 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η έκρηξη των δαπανών υγείας οδηγεί τη χώρα σε επιδείνωση της δηµοσιονοµικής 
κρίσης που ζούµε πρωτίστως στη γήρανση του πληθυσµού και την αντιστροφή της 
δηµογραφικής πυραµίδας λόγω των λιγότερων γεννήσεων. Οφείλεται όµως και σε 
νοσηρά φαινόµενα όπως η υπερσυνταγογράφηση φαρµάκων µε στόχο το κέρδος και 
η αλόγιστη παραποµπή ασθενών σε ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις.  
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Πολλοί µιλούν για «βιοµηχανία» εξετάσεων που πληρώνει το ∆ηµόσιο. Αλλοι µιλούν 
για την «απάτη της άσπρης µπλούζας» όταν αναφέρονται στην κατευθυνόµενη 
συνταγογραφία, µε το αζηµίωτο, από γιατρούς προς όφελος συγκεκριµένων 
φαρµακευτικών εταιρειών. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε κύµα 
δηµιουργίας ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων σε κάθε γειτονιά και κάθε πόλη της 
Ελλάδας.  
 
Οπως επισηµαίνει ο ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι γιατροί ανά 
κάτοικο απ΄ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγµένη χώρα. Χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι υπάρχει και το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης. Κατά τη διάρκεια των 
προηγούµενων δεκαετιών, ο αριθµός των γιατρών ανά κάτοικο αυξήθηκε ραγδαία  
στην Ελλάδα,ξεπερνώντας τους πέντε γιατρούς εν ενεργεία ανά 1.000 άτοµα 
πληθυσµό, αριθµό πολύ υψηλότερο του µέσου όρου 3,1 του ΟΟΣΑ. Από την άλλη 
πλευρά, υπήρχαν µόνο 3,3 νοσοκόµες ανά 1.000 άτοµα πληθυσµό, αριθµός πολύ 
χαµηλότερος από τον µέσο όρο 9,7 των χωρών του ΟΟΣΑ.  
 
Επίσης την προηγούµενη δεκαετία σηµειώθηκε ραγδαία αύξηση στη διαθεσιµότητα 
των διαγνωστικών τεχνολογιών, όπως οι αξονικοί τοµογράφοι υπολογιστικής 
τοµογραφίας και οι µονάδες απεικόνισης µαγνητικού συντονισµού, στις περισσότερες 
χώρες του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα ο αριθµός των αξονικών τοµογράφων αυξήθηκε 
επίσης µε την πάροδο του χρόνου. Προ τετραετίας ήταν 25,8 ανά εκατοµµύριο 
πληθυσµού, πάνω από τον µέσο όρο 19,2 του ΟΟΣΑ. Ο αριθµός των µονάδων 
απεικόνισης µαγνητικού συντονισµού ανά κάτοικο είναι επίσης σχετικά υψηλός, µε 
13,2 µονάδες ανά εκατοµµύριο πληθυσµού, σε σύγκριση µε τον µέσο όρο 10,2 του 
ΟΟΣΑ.  
 
Η µοναδική ίσως δικαιολογηµένη πηγή αύξησης του κόστους των δαπανών 
φαρµάκων είναι οι υψηλές τιµές της νέας γενιάς φαρµάκων κατά του καρκίνου.  
 
Υπό αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση εξετάζει µέτρα όπως η αύξηση της συµµετοχής 
των δηµοσίων υπαλλήλων (του ασφαλίστρου) για τα φάρµακα και τις εξετάσεις και η 
πλήρης µηχανοργάνωση (bar code) της συνταγογράφησης εξετάσεων και φαρµάκων 
στα Ταµεία µε πρώτο το ∆ηµόσιο, µέτρο που προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµίας 
κ.Ι.Παπαθανασίου στη συνέντευξή του στο «Βήµα».  
 
 
Ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει νοσηρά φαινόµενα στον χώρο της υγείας που αυξάνουν το 
κόστος λειτουργίας του συστήµατος και µεγεθύνουν την ταλαιπωρία των 
ασφαλισµένων.  
 
Οπως αναφέρει στις εκθέσεις του στην Ελλάδα παρατηρούνται σε µεγάλη έκταση: 
Υπερκατανάλωση των υπηρεσιών υγείας µε είσοδο µεγάλης µερίδας του πληθυσµού 
µε το παραµικρό στο νοσοκοµείο και παραµονή σε αυτό για µεγαλύτερο του 
αναγκαίου διάστηµα, µε µεγαλύτερη του αναγκαίου συχνότητα επισκέψεων στους 
ιατρούς του ΙΚΑ, του ∆ηµοσίου ή άλλων οργανισµών. Αποτέλεσµα είναι η µεγάλη 
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δυσκολία πρόσβασης και, σε ορισµένες περιπτώσεις, ουσιαστική αδυναµία 
χρησιµοποίησης των νοσοκοµείων και των γιατρών από ασθενείς που έχουν 
πραγµατική ανάγκη.  
 
 
Γίνεται εποµένως κατανοητό πως είναι επιβεβληµένη η δραστηριοποίηση και η 
εντατοποίηση των ερευνών για νέες πηγές χρηµατοδότησης και κατ’ επέκταση 
διοχέτευσης της αισχροκέρδιας στη λήθη του παρελθόντος. 
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ΒΕΛΓΙΟ: 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΕΛΛΑ∆Α: 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
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Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       9.022925

Median   9.030137

Maximum  9.411402

Minimum  8.485290

Std. Dev.   0.290166

Skewness  -0.081305

Kurtosis   1.623513

Jarque-Bera  2.961786

Probability  0.227434
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2

Series: LHCE

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       6.537730

Median   6.522093

Maximum  7.285507

Minimum  5.556828

Std. Dev.   0.471163

Skewness  -0.138559

Kurtosis   1.984078

Jarque-Bera  1.709541

Probability  0.425381

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9.0 9.2 9.4 9.6 9.8

Series: LGDP

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       9.350669

Median   9.337413

Maximum  9.766751

Minimum  8.909641

Std. Dev.   0.245734

Skewness   0.154224

Kurtosis   1.856040

Jarque-Bera  2.164169

Probability  0.338888
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

0

4

8

12

16

9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2

Series: LHCE

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       9.732440

Median   9.739438

Maximum  10.19854

Minimum  9.239996

Std. Dev.   0.244750

Skewness  -0.040277

Kurtosis   2.737594

Jarque-Bera  0.116159

Probability  0.943575

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

12.0 12.2 12.4 12.6

Series: LGDP

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       12.22246

Median   12.23645

Maximum  12.58655

Minimum  11.93212

Std. Dev.   0.182542

Skewness   0.255419

Kurtosis   2.124820

Jarque-Bera  1.583132

Probability  0.453135
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

0

1

2

3

4

5

6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4

Series: LHCE

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       6.642373

Median   6.629363

Maximum  7.338888

Minimum  5.963579

Std. Dev.   0.389778

Skewness   0.085578

Kurtosis   1.965950

Jarque-Bera  1.693604

Probability  0.428784

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

9.2 9.4 9.6 9.8

Series: LGDP

Sample 1970 2006

Observations 37

Mean       9.426832

Median   9.462266

Maximum  9.818964

Minimum  9.062768

Std. Dev.   0.227727

Skewness   0.150932

Kurtosis   1.794262

Jarque-Bera  2.381760

Probability  0.303954
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 (ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -11.67973 0.632122 -18.47702 0.0000 

LGDP 1.922342 0.063907 30.08049 0.0000 

R-squared 0.962759     Mean dependent var 7.329653 

Adjusted R-squared 0.961695     S.D. dependent var 0.457734 

S.E. of regression 0.089586     Akaike info criterion -1.934706 

Sum squared resid 0.280895     Schwarz criterion -1.847630 

Log likelihood 37.79207     F-statistic 904.8360 

Durbin-Watson stat 0.476561     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΒΕΛΓΙΟ: 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -14.02720 0.632263 -22.18570 0.0000 

LGDP 2.154845 0.064163 33.58367 0.0000 

R-squared 0.969902     Mean dependent var 7.201580 

Adjusted R-squared 0.969042     S.D. dependent var 0.471230 

S.E. of regression 0.082913     Akaike info criterion -2.089523 
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Sum squared resid 0.240607     Schwarz criterion -2.002446 

Log likelihood 40.65618     F-statistic 1127.863 

Durbin-Watson stat 0.511740     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

∆ΑΝΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -3.442758 0.492705 -6.987468 0.0000 

LGDP 1.080997 0.040538 26.66619 0.0000 

R-squared 0.954368     Mean dependent var 9.694052 

Adjusted R-squared 0.953026     S.D. dependent var 0.222393 

S.E. of regression 0.048201     Akaike info criterion -3.172936 

Sum squared resid 0.078992     Schwarz criterion -3.084963 

Log likelihood 59.11285     F-statistic 711.0859 

Durbin-Watson stat 0.408161     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.546041 1.007396 -6.497983 0.0000 

LGDP 1.384045 0.101674 13.61261 0.0000 

R-squared 0.852740     Mean dependent var 7.164130 
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Adjusted R-squared 0.848138     S.D. dependent var 0.321427 

S.E. of regression 0.125258     Akaike info criterion -1.259853 

Sum squared resid 0.502069     Schwarz criterion -1.170067 

Log likelihood 23.41750     F-statistic 185.3032 

Durbin-Watson stat 0.202889     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 17 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -11.48105 1.592485 -7.209523 0.0000 

LGDP 1.916030 0.158937 12.05528 0.0000 

R-squared 0.906443     Mean dependent var 7.716234 

Adjusted R-squared 0.900206     S.D. dependent var 0.159172 

S.E. of regression 0.050283     Akaike info criterion -3.032178 

Sum squared resid 0.037925     Schwarz criterion -2.934153 

Log likelihood 27.77351     F-statistic 145.3298 

Durbin-Watson stat 0.555032     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -10.68478 0.760882 -14.04264 0.0000 

LGDP 1.830353 0.076368 23.96757 0.0000 
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R-squared 0.942571     Mean dependent var 7.549520 

Adjusted R-squared 0.940930     S.D. dependent var 0.294340 

S.E. of regression 0.071538     Akaike info criterion -2.384650 

Sum squared resid 0.179117     Schwarz criterion -2.297574 

Log likelihood 46.11603     F-statistic 574.4443 

Durbin-Watson stat 1.123931     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΕΛΛΑ∆Α: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.962149 1.626021 -4.896708 0.0001 

LGDP 1.576801 0.173250 9.101288 0.0000 

R-squared 0.821488     Mean dependent var 6.835188 

Adjusted R-squared 0.811570     S.D. dependent var 0.242258 

S.E. of regression 0.105161     Akaike info criterion -1.572015 

Sum squared resid 0.199058     Schwarz criterion -1.472442 

Log likelihood 17.72015     F-statistic 82.83343 

Durbin-Watson stat 0.430350     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -2.967094 0.358367 -8.279474 0.0000 
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LGDP 1.030642 0.037231 27.68256 0.0000 

R-squared 0.956322     Mean dependent var 6.942516 

Adjusted R-squared 0.955074     S.D. dependent var 0.482375 

S.E. of regression 0.102243     Akaike info criterion -1.670399 

Sum squared resid 0.365874     Schwarz criterion -1.583323 

Log likelihood 32.90239     F-statistic 766.3240 

Durbin-Watson stat 0.318188     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1988 2006 

Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -8.995585 1.215754 -7.399179 0.0000 

LGDP 1.653912 0.123038 13.44226 0.0000 

R-squared 0.914009     Mean dependent var 7.346431 

Adjusted R-squared 0.908950     S.D. dependent var 0.134022 

S.E. of regression 0.040440     Akaike info criterion -3.478679 

Sum squared resid 0.027802     Schwarz criterion -3.379264 

Log likelihood 35.04745     F-statistic 180.6944 

Durbin-Watson stat 0.428338     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1995 2006 

Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C -17.86883 3.251086 -5.496264 0.0003 

LGDP 2.428331 0.306978 7.910429 0.0000 

R-squared 0.862211     Mean dependent var 7.847929 

Adjusted R-squared 0.848432     S.D. dependent var 0.217636 

S.E. of regression 0.084729     Akaike info criterion -1.947699 

Sum squared resid 0.071791     Schwarz criterion -1.866881 

Log likelihood 13.68619     F-statistic 62.57488 

Durbin-Watson stat 0.749580     Prob(F-statistic) 0.000013 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.617058 0.400593 -16.51815 0.0000 

LGDP 1.410735 0.040502 34.83118 0.0000 

R-squared 0.975085     Mean dependent var 7.333581 

Adjusted R-squared 0.974281     S.D. dependent var 0.271299 

S.E. of regression 0.043509     Akaike info criterion -3.373021 

Sum squared resid 0.058683     Schwarz criterion -3.282324 

Log likelihood 57.65485     F-statistic 1213.211 

Durbin-Watson stat 0.499621     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -13.24552 0.686000 -19.30833 0.0000 

LGDP 2.156706 0.075990 28.38131 0.0000 

R-squared 0.958358     Mean dependent var 6.214280 

Adjusted R-squared 0.957168     S.D. dependent var 0.639254 

S.E. of regression 0.132299     Akaike info criterion -1.154969 

Sum squared resid 0.612604     Schwarz criterion -1.067893 

Log likelihood 23.36693     F-statistic 805.4990 

Durbin-Watson stat 0.550547     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -11.16668 0.478024 -23.36006 0.0000 

LGDP 1.893384 0.051105 37.04907 0.0000 

R-squared 0.975136     Mean dependent var 6.537730 

Adjusted R-squared 0.974425     S.D. dependent var 0.471163 

S.E. of regression 0.075349     Akaike info criterion -2.280831 

Sum squared resid 0.198712     Schwarz criterion -2.193755 

Log likelihood 44.19538     F-statistic 1372.634 

Durbin-Watson stat 0.324362     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.005260 0.772513 -7.773663 0.0000 

LGDP 1.287605 0.063198 20.37428 0.0000 

R-squared 0.922241     Mean dependent var 9.732440 

Adjusted R-squared 0.920020     S.D. dependent var 0.244750 

S.E. of regression 0.069217     Akaike info criterion -2.450597 

Sum squared resid 0.167686     Schwarz criterion -2.363520 

Log likelihood 47.33604     F-statistic 415.1114 

Durbin-Watson stat 0.256298     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Dependent Variable: LHCE 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -9.353470 0.357476 -26.16534 0.0000 

LGDP 1.696842 0.037910 44.75938 0.0000 

R-squared 0.982830     Mean dependent var 6.642373 

Adjusted R-squared 0.982339     S.D. dependent var 0.389778 

S.E. of regression 0.051799     Akaike info criterion -3.030344 

Sum squared resid 0.093911     Schwarz criterion -2.943267 

Log likelihood 58.06136     F-statistic 2003.402 

Durbin-Watson stat 0.636788     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  (Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 22.95016     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 21.52478     Probability 0.000021 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/08/10   Time: 16:09 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.112039 0.421663 0.265707 0.7921 

LGDP -0.011452 0.042631 -0.268629 0.7899 

RESID(-1) 0.853891 0.174275 4.899668 0.0000 

RESID(-2) -0.116746 0.174567 -0.668773 0.5083 

R-squared 0.581751     Mean dependent var -3.75E-15 

Adjusted R-squared 0.543728     S.D. dependent var 0.088333 

S.E. of regression 0.059667     Akaike info criterion -2.698276 

Sum squared resid 0.117484     Schwarz criterion -2.524123 

Log likelihood 53.91811     F-statistic 15.30011 

Durbin-Watson stat 2.004924     Prob(F-statistic) 0.000002 
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ΒΕΛΓΙΟ: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 37.19442     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 19.33008     Probability 0.000011 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:29 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.014374 0.443318 0.032423 0.9743 

LGDP -0.001474 0.044989 -0.032755 0.9741 

RESID(-1) 0.722890 0.118531 6.098723 0.0000 

R-squared 0.522434     Mean dependent var 3.43E-15 

Adjusted R-squared 0.494342     S.D. dependent var 0.081753 

S.E. of regression 0.058134     Akaike info criterion -2.774523 

Sum squared resid 0.114906     Schwarz criterion -2.643908 

Log likelihood 54.32867     F-statistic 18.59721 

Durbin-Watson stat 1.829849     Prob(F-statistic) 0.000003 
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∆ΑΝΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 49.01264     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 21.51443     Probability 0.000004 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:30 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.150160 0.317963 -0.472257 0.6399 

LGDP 0.012510 0.026162 0.478168 0.6357 

RESID(-1) 0.811954 0.115979 7.000903 0.0000 

R-squared 0.597623     Mean dependent var 1.03E-15 

Adjusted R-squared 0.573237     S.D. dependent var 0.047507 

S.E. of regression 0.031035     Akaike info criterion -4.027747 

Sum squared resid 0.031785     Schwarz criterion -3.895787 

Log likelihood 75.49944     F-statistic 24.50632 

Durbin-Watson stat 1.609503     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 94.96786     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 25.63279     Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:11 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.116664 0.507886 0.229706 0.8198 

LGDP -0.011892 0.051260 -0.231998 0.8181 

RESID(-1) 0.870288 0.089305 9.745146 0.0000 

R-squared 0.753905     Mean dependent var -3.29E-15 

Adjusted R-squared 0.738028     S.D. dependent var 0.123346 

S.E. of regression 0.063132     Akaike info criterion -2.603069 

Sum squared resid 0.123557     Schwarz criterion -2.468390 

Log likelihood 47.25218     F-statistic 47.48393 

Durbin-Watson stat 0.702988     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΓΑΛΛΙΑ 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 8.750731     Probability 0.010377 

Obs*R-squared 6.538798     Probability 0.010555 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:31 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.354276 1.298608 0.272812 0.7890 

LGDP -0.035406 0.129608 -0.273176 0.7887 

RESID(-1) 0.624257 0.211029 2.958163 0.0104 

R-squared 0.384635     Mean dependent var 2.58E-15 

Adjusted R-squared 0.296726     S.D. dependent var 0.048686 

S.E. of regression 0.040829     Akaike info criterion -3.400071 

Sum squared resid 0.023338     Schwarz criterion -3.253033 

Log likelihood 31.90060     F-statistic 4.375366 

Durbin-Watson stat 1.404977     Prob(F-statistic) 0.033414 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 6.410104     Probability 0.016136 

Obs*R-squared 5.869172     Probability 0.015408 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:32 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.255846 0.715293 0.357680 0.7228 

LGDP -0.025705 0.071794 -0.358040 0.7225 

RESID(-1) 0.402850 0.159115 2.531818 0.0161 

R-squared 0.158626     Mean dependent var 2.98E-16 

Adjusted R-squared 0.109134     S.D. dependent var 0.070537 

S.E. of regression 0.066577     Akaike info criterion -2.503316 

Sum squared resid 0.150704     Schwarz criterion -2.372701 

Log likelihood 49.31134     F-statistic 3.205052 

Durbin-Watson stat 1.885819     Prob(F-statistic) 0.053065 
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ΕΛΛΑ∆Α: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 25.35391     Probability 0.000102 

Obs*R-squared 11.97241     Probability 0.000540 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:33 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.157041 1.060483 0.148084 0.8840 

LGDP -0.016768 0.112993 -0.148395 0.8838 

RESID(-1) 0.774175 0.153751 5.035266 0.0001 

R-squared 0.598620     Mean dependent var -2.65E-15 

Adjusted R-squared 0.551399     S.D. dependent var 0.102356 

S.E. of regression 0.068556     Akaike info criterion -2.384862 

Sum squared resid 0.079898     Schwarz criterion -2.235502 

Log likelihood 26.84862     F-statistic 12.67695 

Durbin-Watson stat 1.674709     Prob(F-statistic) 0.000427 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 37.70530     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 19.45597     Probability 0.000010 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:33 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.083713 0.250744 -0.333859 0.7405 

LGDP 0.008834 0.026051 0.339094 0.7366 

RESID(-1) 0.730201 0.118916 6.140464 0.0000 

R-squared 0.525837     Mean dependent var -1.74E-15 

Adjusted R-squared 0.497945     S.D. dependent var 0.100813 

S.E. of regression 0.071432     Akaike info criterion -2.362549 

Sum squared resid 0.173484     Schwarz criterion -2.231934 

Log likelihood 46.70716     F-statistic 18.85265 

Durbin-Watson stat 1.534677     Prob(F-statistic) 0.000003 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 25.76558     Probability 0.000112 

Obs*R-squared 11.72128     Probability 0.000618 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:34 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.626283 0.785393 -0.797413 0.4369 

LGDP 0.063630 0.079492 0.800455 0.4352 

RESID(-1) 0.844661 0.166403 5.075981 0.0001 

R-squared 0.616909     Mean dependent var -4.63E-15 

Adjusted R-squared 0.569023     S.D. dependent var 0.039301 

S.E. of regression 0.025801     Akaike info criterion -4.332900 

Sum squared resid 0.010651     Schwarz criterion -4.183778 

Log likelihood 44.16255     F-statistic 12.88279 

Durbin-Watson stat 1.317480     Prob(F-statistic) 0.000464 

 

 

 

 

 

 



224 
 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 5.595175     Probability 0.042225 

Obs*R-squared 4.600294     Probability 0.031966 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:35 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.884008 2.716889 0.325375 0.7523 

LGDP -0.083738 0.256553 -0.326396 0.7516 

RESID(-1) 0.638653 0.269996 2.365412 0.0422 

R-squared 0.383358     Mean dependent var 4.94E-15 

Adjusted R-squared 0.246326     S.D. dependent var 0.080786 

S.E. of regression 0.070134     Akaike info criterion -2.264498 

Sum squared resid 0.044269     Schwarz criterion -2.143272 

Log likelihood 16.58699     F-statistic 2.797587 

Durbin-Watson stat 1.036433     Prob(F-statistic) 0.113540 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 37.18106     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 18.26370     Probability 0.000019 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:35 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.170875 0.273559 -0.624637 0.5369 

LGDP 0.017458 0.027661 0.631130 0.5327 

RESID(-1) 0.786743 0.129025 6.097628 0.0000 

R-squared 0.553446     Mean dependent var -1.54E-15 

Adjusted R-squared 0.523675     S.D. dependent var 0.042823 

S.E. of regression 0.029555     Akaike info criterion -4.118609 

Sum squared resid 0.026205     Schwarz criterion -3.982563 

Log likelihood 70.95705     F-statistic 18.59053 

Durbin-Watson stat 1.339963     Prob(F-statistic) 0.000006 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 28.02422     Probability 0.000007 

Obs*R-squared 16.71760     Probability 0.000043 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:36 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.048964 0.515404 -0.095001 0.9249 

LGDP 0.005575 0.057093 0.097640 0.9228 

RESID(-1) 0.675333 0.127571 5.293791 0.0000 

R-squared 0.451827     Mean dependent var 1.04E-14 

Adjusted R-squared 0.419582     S.D. dependent var 0.130448 

S.E. of regression 0.099382     Akaike info criterion -1.702080 

Sum squared resid 0.335813     Schwarz criterion -1.571465 

Log likelihood 34.48847     F-statistic 14.01211 

Durbin-Watson stat 1.500872     Prob(F-statistic) 0.000036 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 54.05444     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 22.71338     Probability 0.000002 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:37 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002754 0.301376 0.009139 0.9928 

LGDP -0.000386 0.032220 -0.011967 0.9905 

RESID(-1) 0.786767 0.107012 7.352172 0.0000 

R-squared 0.613875     Mean dependent var -5.83E-16 

Adjusted R-squared 0.591162     S.D. dependent var 0.074295 

S.E. of regression 0.047505     Akaike info criterion -3.178372 

Sum squared resid 0.076728     Schwarz criterion -3.047757 

Log likelihood 61.79988     F-statistic 27.02722 

Durbin-Watson stat 1.529163     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 75.25169     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 25.48530     Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:37 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.030976 0.437261 0.070840 0.9439 

LGDP -0.002539 0.035771 -0.070986 0.9438 

RESID(-1) 0.829981 0.095678 8.674773 0.0000 

R-squared 0.688792     Mean dependent var 3.95E-16 

Adjusted R-squared 0.670486     S.D. dependent var 0.068249 

S.E. of regression 0.039177     Akaike info criterion -3.563837 

Sum squared resid 0.052185     Schwarz criterion -3.433222 

Log likelihood 68.93098     F-statistic 37.62584 

Durbin-Watson stat 1.452995     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 26.26664     Probability 0.000012 

Obs*R-squared 16.12610     Probability 0.000059 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 13:38 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.018566 0.272446 -0.068147 0.9461 

LGDP 0.002029 0.028893 0.070217 0.9444 

RESID(-1) 0.663771 0.129514 5.125099 0.0000 

R-squared 0.435840     Mean dependent var -3.54E-15 

Adjusted R-squared 0.402655     S.D. dependent var 0.051075 

S.E. of regression 0.039475     Akaike info criterion -3.548708 

Sum squared resid 0.052981     Schwarz criterion -3.418093 

Log likelihood 68.65110     F-statistic 13.13332 

Durbin-Watson stat 1.384367     Prob(F-statistic) 0.000059 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 (ARCH Test) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ARCH Test: 

F-statistic 17.12452     Probability 0.000218 

Obs*R-squared 12.05846     Probability 0.000516 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 14:50 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003360 0.001481 2.268233 0.0298 

RESID^2(-1) 0.574104 0.138734 4.138179 0.0002 

R-squared 0.334957     Mean dependent var 0.007774 

Adjusted R-squared 0.315397     S.D. dependent var 0.007452 

S.E. of regression 0.006166     Akaike info criterion -7.285640 

Sum squared resid 0.001293     Schwarz criterion -7.197667 

Log likelihood 133.1415     F-statistic 17.12452 

Durbin-Watson stat 1.971386     Prob(F-statistic) 0.000218 
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ΒΕΛΓΙΟ: 

ARCH Test: 

F-statistic 21.81042     Probability 0.000046 

Obs*R-squared 14.06861     Probability 0.000176 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 14:57 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002182 0.001252 1.742367 0.0905 

RESID^2(-1) 0.631058 0.135126 4.670162 0.0000 

R-squared 0.390795     Mean dependent var 0.006399 

Adjusted R-squared 0.372877     S.D. dependent var 0.006574 

S.E. of regression 0.005206     Akaike info criterion -7.624057 

Sum squared resid 0.000921     Schwarz criterion -7.536084 

Log likelihood 139.2330     F-statistic 21.81042 

Durbin-Watson stat 1.854545     Prob(F-statistic) 0.000046 
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∆ΑΝΙΑ 

ARCH Test: 

F-statistic 13.15604     Probability 0.000956 

Obs*R-squared 9.976188     Probability 0.001586 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 14:57 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001004 0.000461 2.178609 0.0366 

RESID^2(-1) 0.572108 0.157730 3.627125 0.0010 

R-squared 0.285034     Mean dependent var 0.002183 

Adjusted R-squared 0.263368     S.D. dependent var 0.002250 

S.E. of regression 0.001931     Akaike info criterion -9.606362 

Sum squared resid 0.000123     Schwarz criterion -9.517485 

Log likelihood 170.1113     F-statistic 13.15604 

Durbin-Watson stat 1.789595     Prob(F-statistic) 0.000956 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  

ARCH Test: 

F-statistic 58.87653     Probability 0.000000 

Obs*R-squared 21.61772     Probability 0.000003 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 14:58 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002045 0.003417 0.598569 0.5538 

RESID^2(-1) 0.808110 0.105317 7.673104 0.0000 

R-squared 0.655082     Mean dependent var 0.014292 

Adjusted R-squared 0.643956     S.D. dependent var 0.029088 

S.E. of regression 0.017357     Akaike info criterion -5.210974 

Sum squared resid 0.009339     Schwarz criterion -5.120277 

Log likelihood 87.98107     F-statistic 58.87653 

Durbin-Watson stat 0.774348     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΓΑΛΛΙΑ 

 

 

ARCH Test: 

F-statistic 4.471843     Probability 0.052877 

Obs*R-squared 3.873435     Probability 0.049056 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 14:59 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000848 0.000775 1.094808 0.2921 

RESID^2(-1) 0.435613 0.205995 2.114673 0.0529 

R-squared 0.242090     Mean dependent var 0.001876 

Adjusted R-squared 0.187953     S.D. dependent var 0.002677 

S.E. of regression 0.002413     Akaike info criterion -9.099818 

Sum squared resid 8.15E-05     Schwarz criterion -9.003245 

Log likelihood 74.79855     F-statistic 4.471843 

Durbin-Watson stat 1.536002     Prob(F-statistic) 0.052877 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

ARCH Test: 

F-statistic 23.27727     Probability 0.000029 

Obs*R-squared 14.63027     Probability 0.000131 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 14:59 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001437 0.001323 1.086192 0.2850 

RESID^2(-1) 0.626775 0.129911 4.824652 0.0000 

R-squared 0.406396     Mean dependent var 0.004548 

Adjusted R-squared 0.388937     S.D. dependent var 0.008867 

S.E. of regression 0.006932     Akaike info criterion -7.051481 

Sum squared resid 0.001634     Schwarz criterion -6.963508 

Log likelihood 128.9267     F-statistic 23.27727 

Durbin-Watson stat 1.403120     Prob(F-statistic) 0.000029 
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ΕΛΛΑ∆Α:  

ARCH Test: 

F-statistic 2.106891     Probability 0.164842 

Obs*R-squared 2.095105     Probability 0.147772 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:00 

Sample(adjusted): 1988 2006 

Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.006700 0.003454 1.939784 0.0692 

RESID^2(-1) 0.337715 0.232664 1.451513 0.1648 

R-squared 0.110269     Mean dependent var 0.010237 

Adjusted R-squared 0.057932     S.D. dependent var 0.010995 

S.E. of regression 0.010671     Akaike info criterion -6.143203 

Sum squared resid 0.001936     Schwarz criterion -6.043788 

Log likelihood 60.36043     F-statistic 2.106891 

Durbin-Watson stat 1.350722     Prob(F-statistic) 0.164842 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

  

ARCH Test: 

F-statistic 4.977393     Probability 0.032383 

Obs*R-squared 4.597182     Probability 0.032025 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:00 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.005894 0.001538 3.833201 0.0005 

RESID^2(-1) 0.191033 0.085627 2.231007 0.0324 

R-squared 0.127699     Mean dependent var 0.007815 

Adjusted R-squared 0.102044     S.D. dependent var 0.008065 

S.E. of regression 0.007643     Akaike info criterion -6.856169 

Sum squared resid 0.001986     Schwarz criterion -6.768196 

Log likelihood 125.4110     F-statistic 4.977393 

Durbin-Watson stat 1.462379     Prob(F-statistic) 0.032383 
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ΙΤΑΛΙΑ 

ARCH Test: 

F-statistic 2.209665     Probability 0.156588 

Obs*R-squared 2.184223     Probability 0.139431 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:01 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001056 0.000472 2.239130 0.0397 

RESID^2(-1) 0.350562 0.235832 1.486494 0.1566 

R-squared 0.121346     Mean dependent var 0.001539 

Adjusted R-squared 0.066430     S.D. dependent var 0.001501 

S.E. of regression 0.001450     Akaike info criterion -10.12975 

Sum squared resid 3.37E-05     Schwarz criterion -10.03082 

Log likelihood 93.16773     F-statistic 2.209665 

Durbin-Watson stat 1.826437     Prob(F-statistic) 0.156588 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

  

ARCH Test: 

F-statistic 0.067984     Probability 0.800163 

Obs*R-squared 0.082469     Probability 0.773979 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:01 

Sample(adjusted): 1996 2006 

Included observations: 11 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.005918 0.003124 1.894556 0.0907 

RESID^2(-1) 0.085214 0.326818 0.260738 0.8002 

R-squared 0.007497     Mean dependent var 0.006453 

Adjusted R-squared -0.102781     S.D. dependent var 0.007443 

S.E. of regression 0.007816     Akaike info criterion -6.702251 

Sum squared resid 0.000550     Schwarz criterion -6.629906 

Log likelihood 38.86238     F-statistic 0.067984 

Durbin-Watson stat 1.941637     Prob(F-statistic) 0.800163 

 

 

 

 

 

 



240 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ  

ARCH Test: 

F-statistic 5.978728     Probability 0.020566 

Obs*R-squared 5.317567     Probability 0.021111 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:02 

Sample(adjusted): 1973 2004 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001129 0.000457 2.470161 0.0194 

RESID^2(-1) 0.423870 0.173352 2.445144 0.0206 

R-squared 0.166174     Mean dependent var 0.001834 

Adjusted R-squared 0.138380     S.D. dependent var 0.002161 

S.E. of regression 0.002006     Akaike info criterion -9.524625 

Sum squared resid 0.000121     Schwarz criterion -9.433017 

Log likelihood 154.3940     F-statistic 5.978728 

Durbin-Watson stat 1.707980     Prob(F-statistic) 0.020566 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ARCH Test: 

F-statistic 12.13047     Probability 0.001385 

Obs*R-squared 9.466563     Probability 0.002093 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:02 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.007144 0.003853 1.854014 0.0724 

RESID^2(-1) 0.481777 0.138327 3.482883 0.0014 

R-squared 0.262960     Mean dependent var 0.015270 

Adjusted R-squared 0.241282     S.D. dependent var 0.021122 

S.E. of regression 0.018398     Akaike info criterion -5.099200 

Sum squared resid 0.011509     Schwarz criterion -5.011226 

Log likelihood 93.78559     F-statistic 12.13047 

Durbin-Watson stat 2.248609     Prob(F-statistic) 0.001385 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

  

ARCH Test: 

F-statistic 5.963130     Probability 0.019962 

Obs*R-squared 5.371768     Probability 0.020465 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:03 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003019 0.001169 2.581816 0.0143 

RESID^2(-1) 0.348875 0.142867 2.441952 0.0200 

R-squared 0.149216     Mean dependent var 0.004929 

Adjusted R-squared 0.124193     S.D. dependent var 0.005571 

S.E. of regression 0.005214     Akaike info criterion -7.621138 

Sum squared resid 0.000924     Schwarz criterion -7.533165 

Log likelihood 139.1805     F-statistic 5.963130 

Durbin-Watson stat 1.512607     Prob(F-statistic) 0.019962 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

  

ARCH Test: 

F-statistic 37.43368     Probability 0.000001 

Obs*R-squared 18.86522     Probability 0.000014 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:03 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001034 0.000775 1.334403 0.1909 

RESID^2(-1) 0.694141 0.113453 6.118307 0.0000 

R-squared 0.524034     Mean dependent var 0.004267 

Adjusted R-squared 0.510035     S.D. dependent var 0.004859 

S.E. of regression 0.003401     Akaike info criterion -8.475513 

Sum squared resid 0.000393     Schwarz criterion -8.387540 

Log likelihood 154.5592     F-statistic 37.43368 

Durbin-Watson stat 1.485062     Prob(F-statistic) 0.000001 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

ARCH Test: 

F-statistic 1.288239     Probability 0.264311 

Obs*R-squared 1.314222     Probability 0.251632 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:03 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.002011 0.000650 3.093650 0.0039 

RESID^2(-1) 0.191416 0.168648 1.135006 0.2643 

R-squared 0.036506     Mean dependent var 0.002505 

Adjusted R-squared 0.008168     S.D. dependent var 0.002908 

S.E. of regression 0.002896     Akaike info criterion -8.797011 

Sum squared resid 0.000285     Schwarz criterion -8.709037 

Log likelihood 160.3462     F-statistic 1.288239 

Durbin-Watson stat 2.061992     Prob(F-statistic) 0.264311 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 (Chow Forecast Test) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 0.630781     Probability 0.826149 

Log likelihood ratio 17.29144     Probability 0.434796 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:30 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -8.618011 1.496541 -5.758620 0.0000 

LGDP 1.604589 0.154125 10.41092 0.0000 

R-squared 0.857581     Mean dependent var 6.960665 

Adjusted R-squared 0.849669     S.D. dependent var 0.255053 

S.E. of regression 0.098891     Akaike info criterion -1.694965 

Sum squared resid 0.176028     Schwarz criterion -1.595392 

Log likelihood 18.94965     F-statistic 108.3874 

Durbin-Watson stat 0.525137     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΒΕΛΓΙΟ: 

 

  

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 0.922203     Probability 0.564447 

Log likelihood ratio 23.17891     Probability 0.143516 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:33 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -17.99061 1.442984 -12.46764 0.0000 

LGDP 2.566190 0.148990 17.22389 0.0000 

R-squared 0.942796     Mean dependent var 6.861059 

Adjusted R-squared 0.939618     S.D. dependent var 0.343978 

S.E. of regression 0.084525     Akaike info criterion -2.008902 

Sum squared resid 0.128600     Schwarz criterion -1.909329 

Log likelihood 22.08902     F-statistic 296.6625 

Durbin-Watson stat 0.797283     Prob(F-statistic) 0.000000 
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∆ΑΝΙΑ 

 

  

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 1.325783     Probability 0.283677 

Log likelihood ratio 30.38605     Probability 0.023692 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:42 

Sample: 1971 1989 

Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -3.436492 1.071768 -3.206377 0.0052 

LGDP 1.081100 0.089356 12.09885 0.0000 

R-squared 0.895950     Mean dependent var 9.530078 

Adjusted R-squared 0.889829     S.D. dependent var 0.134663 

S.E. of regression 0.044697     Akaike info criterion -3.278498 

Sum squared resid 0.033964     Schwarz criterion -3.179083 

Log likelihood 33.14573     F-statistic 146.3822 

Durbin-Watson stat 0.600509     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 11.08917     Probability 0.000013 

Log likelihood ratio 88.66158     Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:44 

Sample: 1973 1989 

Included observations: 17 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.986952 0.887208 -9.002341 0.0000 

LGDP 1.526899 0.091033 16.77295 0.0000 

R-squared 0.949381     Mean dependent var 6.892774 

Adjusted R-squared 0.946006     S.D. dependent var 0.213753 

S.E. of regression 0.049669     Akaike info criterion -3.056752 

Sum squared resid 0.037005     Schwarz criterion -2.958727 

Log likelihood 27.98240     F-statistic 281.3318 

Durbin-Watson stat 0.499441     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΓΑΛΛΙΑ 

Chow Forecast Test: Forecast from 1999 to 2006 

F-statistic 0.566928     Probability 0.778264 

Log likelihood ratio 8.491717     Probability 0.386968 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:45 

Sample: 1990 1998 

Included observations: 9 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -22.51646 6.356498 -3.542274 0.0094 

LGDP 3.025675 0.638691 4.737310 0.0021 

R-squared 0.762245     Mean dependent var 7.596102 

Adjusted R-squared 0.728280     S.D. dependent var 0.109999 

S.E. of regression 0.057339     Akaike info criterion -2.686552 

Sum squared resid 0.023014     Schwarz criterion -2.642724 

Log likelihood 14.08948     F-statistic 22.44210 

Durbin-Watson stat 0.962938     Prob(F-statistic) 0.002114 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

  

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 1.460416     Probability 0.216432 

Log likelihood ratio 32.07156     Probability 0.014743 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:46 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -9.331670 1.099006 -8.491009 0.0000 

LGDP 1.691075 0.111461 15.17196 0.0000 

R-squared 0.927474     Mean dependent var 7.340964 

Adjusted R-squared 0.923445     S.D. dependent var 0.233735 

S.E. of regression 0.064671     Akaike info criterion -2.544372 

Sum squared resid 0.075282     Schwarz criterion -2.444798 

Log likelihood 27.44372     F-statistic 230.1884 

Durbin-Watson stat 0.432959     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΕΛΛΑ∆Α: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1999 to 2006 

F-statistic 0.387569     Probability 0.903808 

Log likelihood ratio 5.401381     Probability 0.713940 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:47 

Sample: 1987 1998 

Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -21.00162 8.998504 -2.333901 0.0418 

LGDP 2.981143 0.968965 3.076625 0.0117 

R-squared 0.486274     Mean dependent var 6.683184 

Adjusted R-squared 0.434901     S.D. dependent var 0.163977 

S.E. of regression 0.123266     Akaike info criterion -1.197925 

Sum squared resid 0.151946     Schwarz criterion -1.117107 

Log likelihood 9.187550     F-statistic 9.465620 

Durbin-Watson stat 0.601459     Prob(F-statistic) 0.011708 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 1.013420     Probability 0.487208 

Log likelihood ratio 24.84452     Probability 0.098244 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:49 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.364850 1.359703 -4.681059 0.0002 

LGDP 1.400097 0.146891 9.531564 0.0000 

R-squared 0.834636     Mean dependent var 6.593426 

Adjusted R-squared 0.825449     S.D. dependent var 0.243927 

S.E. of regression 0.101911     Akaike info criterion -1.634795 

Sum squared resid 0.186945     Schwarz criterion -1.535222 

Log likelihood 18.34795     F-statistic 90.85071 

Durbin-Watson stat 0.406696     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Chow Forecast Test: Forecast from 2000 to 2006 

F-statistic 1.783997     Probability 0.195973 

Log likelihood ratio 15.39752     Probability 0.031228 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:50 

Sample: 1988 1999 

Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -4.052136 2.056048 -1.970838 0.0770 

LGDP 1.150340 0.209123 5.500783 0.0003 

R-squared 0.751606     Mean dependent var 7.257597 

Adjusted R-squared 0.726767     S.D. dependent var 0.067266 

S.E. of regression 0.035161     Akaike info criterion -3.706735 

Sum squared resid 0.012363     Schwarz criterion -3.625918 

Log likelihood 24.24041     F-statistic 30.25861 

Durbin-Watson stat 0.748394     Prob(F-statistic) 0.000262 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

 

  

Chow Forecast Test: Forecast from 2001 to 2006 

F-statistic 149.0089     Probability 0.000118 

Log likelihood ratio 64.96722     Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:52 

Sample: 1995 2000 

Included observations: 6 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.010581 0.654987 -9.176640 0.0008 

LGDP 1.298698 0.062223 20.87181 0.0000 

R-squared 0.990901     Mean dependent var 7.659973 

Adjusted R-squared 0.988627     S.D. dependent var 0.083838 

S.E. of regression 0.008941     Akaike info criterion -6.335153 

Sum squared resid 0.000320     Schwarz criterion -6.404567 

Log likelihood 21.00546     F-statistic 435.6325 

Durbin-Watson stat 2.945686     Prob(F-statistic) 0.000031 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1998 to 2004 

F-statistic 4.126292     Probability 0.004156 

Log likelihood ratio 26.07158     Probability 0.000489 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:53 

Sample: 1972 1997 

Included observations: 26 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.269934 0.481950 -15.08442 0.0000 

LGDP 1.477672 0.049104 30.09281 0.0000 

R-squared 0.974182     Mean dependent var 7.231961 

Adjusted R-squared 0.973106     S.D. dependent var 0.203127 

S.E. of regression 0.033312     Akaike info criterion -3.892024 

Sum squared resid 0.026632     Schwarz criterion -3.795247 

Log likelihood 52.59631     F-statistic 905.5773 

Durbin-Watson stat 0.742651     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 0.421015     Probability 0.959537 

Log likelihood ratio 12.38665     Probability 0.776180 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:55 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -16.76133 2.102639 -7.971568 0.0000 

LGDP 2.559538 0.239292 10.69632 0.0000 

R-squared 0.864060     Mean dependent var 5.726064 

Adjusted R-squared 0.856508     S.D. dependent var 0.411949 

S.E. of regression 0.156048     Akaike info criterion -0.782666 

Sum squared resid 0.438318     Schwarz criterion -0.683093 

Log likelihood 9.826660     F-statistic 114.4112 

Durbin-Watson stat 0.850149     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

  

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 1.451470     Probability 0.220147 

Log likelihood ratio 31.93992     Probability 0.015309 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:55 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -13.82330 1.254200 -11.02161 0.0000 

LGDP 2.182957 0.136994 15.93465 0.0000 

R-squared 0.933802     Mean dependent var 6.160465 

Adjusted R-squared 0.930125     S.D. dependent var 0.258145 

S.E. of regression 0.068238     Akaike info criterion -2.436995 

Sum squared resid 0.083815     Schwarz criterion -2.337422 

Log likelihood 26.36995     F-statistic 253.9132 

Durbin-Watson stat 0.478062     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

  

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 0.413108     Probability 0.962658 

Log likelihood ratio 12.18845     Probability 0.788594 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:58 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -9.056487 2.183457 -4.147775 0.0006 

LGDP 1.541223 0.180598 8.533980 0.0000 

R-squared 0.801825     Mean dependent var 9.576436 

Adjusted R-squared 0.790815     S.D. dependent var 0.178984 

S.E. of regression 0.081861     Akaike info criterion -2.072937 

Sum squared resid 0.120623     Schwarz criterion -1.973364 

Log likelihood 22.72937     F-statistic 72.82882 

Durbin-Watson stat 0.244003     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

 

 

 

 

 



259 
 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 2006 

F-statistic 0.432113     Probability 0.954899 

Log likelihood ratio 12.66311     Probability 0.758430 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:59 

Sample: 1970 1989 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -8.910356 1.091066 -8.166649 0.0000 

LGDP 1.648536 0.117943 13.97734 0.0000 

R-squared 0.915638     Mean dependent var 6.338667 

Adjusted R-squared 0.910951     S.D. dependent var 0.203981 

S.E. of regression 0.060870     Akaike info criterion -2.665513 

Sum squared resid 0.066693     Schwarz criterion -2.565939 

Log likelihood 28.65513     F-statistic 195.3662 

Durbin-Watson stat 0.624215     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 (Ramsey RESET Test) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.156043     Probability 0.695294 

Log likelihood ratio 0.169423     Probability 0.680625 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:40 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -4.926569 17.10762 -0.287975 0.7751 

LGDP 1.074064 2.148390 0.499939 0.6203 

FITTED^2 0.030326 0.076770 0.395022 0.6953 

R-squared 0.962930     Mean dependent var 7.329653 

Adjusted R-squared 0.960749     S.D. dependent var 0.457734 

S.E. of regression 0.090686     Akaike info criterion -1.885231 

Sum squared resid 0.279612     Schwarz criterion -1.754616 

Log likelihood 37.87678     F-statistic 441.5868 

Durbin-Watson stat 0.474746     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΒΕΛΓΙΟ: 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 9.040026     Probability 0.004939 

Log likelihood ratio 8.723490     Probability 0.003141 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:36 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -59.63525 15.17970 -3.928618 0.0004 

LGDP 7.741268 1.858915 4.164402 0.0002 

FITTED^2 -0.181045 0.060215 -3.006664 0.0049 

R-squared 0.976224     Mean dependent var 7.201580 

Adjusted R-squared 0.974825     S.D. dependent var 0.471230 

S.E. of regression 0.074768     Akaike info criterion -2.271239 

Sum squared resid 0.190070     Schwarz criterion -2.140624 

Log likelihood 45.01792     F-statistic 697.9951 

Durbin-Watson stat 0.693694     Prob(F-statistic) 0.000000 
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∆ΑΝΙΑ 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 1.933076     Probability 0.173729 

Log likelihood ratio 2.049356     Probability 0.152271 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:43 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 36 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 41.39159 32.25045 1.283443 0.2083 

LGDP -4.769338 4.208002 -1.133397 0.2652 

FITTED^2 0.279320 0.200899 1.390351 0.1737 

R-squared 0.956893     Mean dependent var 9.694052 

Adjusted R-squared 0.954280     S.D. dependent var 0.222393 

S.E. of regression 0.047553     Akaike info criterion -3.174307 

Sum squared resid 0.074621     Schwarz criterion -3.042347 

Log likelihood 60.13753     F-statistic 366.2668 

Durbin-Watson stat 0.417588     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 13.28867     Probability 0.000968 

Log likelihood ratio 12.12922     Probability 0.000496 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:44 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 34 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -117.4715 30.44125 -3.858958 0.0005 

LGDP 16.53977 4.158435 3.977403 0.0004 

FITTED^2 -0.762596 0.209196 -3.645362 0.0010 

R-squared 0.896925     Mean dependent var 7.164130 

Adjusted R-squared 0.890275     S.D. dependent var 0.321427 

S.E. of regression 0.106472     Akaike info criterion -1.557771 

Sum squared resid 0.351425     Schwarz criterion -1.423092 

Log likelihood 29.48211     F-statistic 134.8761 

Durbin-Watson stat 0.301257     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΓΑΛΛΙΑ 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 2.077013     Probability 0.171524 

Log likelihood ratio 2.351664     Probability 0.125149 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:46 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 17 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -302.9199 202.2276 -1.497916 0.1564 

LGDP 38.31543 25.25704 1.517019 0.1515 

FITTED^2 -1.229942 0.853424 -1.441185 0.1715 

R-squared 0.918530     Mean dependent var 7.716234 

Adjusted R-squared 0.906891     S.D. dependent var 0.159172 

S.E. of regression 0.048569     Akaike info criterion -3.052864 

Sum squared resid 0.033026     Schwarz criterion -2.905827 

Log likelihood 28.94935     F-statistic 78.92082 

Durbin-Watson stat 0.648043     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 2.207478     Probability 0.146557 

Log likelihood ratio 2.327491     Probability 0.127107 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:47 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -58.27759 32.04140 -1.818822 0.0778 

LGDP 7.874338 4.068639 1.935374 0.0613 

FITTED^2 -0.221087 0.148804 -1.485758 0.1466 

R-squared 0.946072     Mean dependent var 7.549520 

Adjusted R-squared 0.942900     S.D. dependent var 0.294340 

S.E. of regression 0.070335     Akaike info criterion -2.393501 

Sum squared resid 0.168196     Schwarz criterion -2.262886 

Log likelihood 47.27978     F-statistic 298.2349 

Durbin-Watson stat 1.061174     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΕΛΛΑ∆Α: 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 1.484521     Probability 0.239708 

Log likelihood ratio 1.674407     Probability 0.195669 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:48 

Sample: 1987 2006 

Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -129.9363 100.1222 -1.297777 0.2117 

LGDP 18.42334 13.82772 1.332348 0.2003 

FITTED^2 -0.772374 0.633920 -1.218409 0.2397 

R-squared 0.835824     Mean dependent var 6.835188 

Adjusted R-squared 0.816510     S.D. dependent var 0.242258 

S.E. of regression 0.103773     Akaike info criterion -1.555735 

Sum squared resid 0.183071     Schwarz criterion -1.406375 

Log likelihood 18.55735     F-statistic 43.27383 

Durbin-Watson stat 0.554220     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.235111     Probability 0.630869 

Log likelihood ratio 0.254976     Probability 0.613593 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:49 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.176385 8.688608 -0.825953 0.4146 

LGDP 1.700486 1.381968 1.230481 0.2270 

FITTED^2 -0.046086 0.095045 -0.484883 0.6309 

R-squared 0.956622     Mean dependent var 6.942516 

Adjusted R-squared 0.954071     S.D. dependent var 0.482375 

S.E. of regression 0.103378     Akaike info criterion -1.623237 

Sum squared resid 0.363361     Schwarz criterion -1.492622 

Log likelihood 33.02988     F-statistic 374.9060 

Durbin-Watson stat 0.319887     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΙΤΑΛΙΑ 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 5.941208     Probability 0.026837 

Log likelihood ratio 5.999778     Probability 0.014308 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:51 

Sample: 1988 2006 

Included observations: 19 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 277.7865 117.6610 2.360905 0.0313 

LGDP -35.80362 15.36783 -2.329777 0.0332 

FITTED^2 1.543547 0.633260 2.437459 0.0268 

R-squared 0.937293     Mean dependent var 7.346431 

Adjusted R-squared 0.929455     S.D. dependent var 0.134022 

S.E. of regression 0.035597     Akaike info criterion -3.689194 

Sum squared resid 0.020274     Schwarz criterion -3.540072 

Log likelihood 38.04734     F-statistic 119.5781 

Durbin-Watson stat 0.588153     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.643186     Probability 0.443219 

Log likelihood ratio 0.828323     Probability 0.362758 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:52 

Sample: 1995 2006 

Included observations: 12 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 194.4872 264.8075 0.734447 0.4814 

LGDP -21.25430 29.53154 -0.719715 0.4900 

FITTED^2 0.623913 0.777958 0.801989 0.4432 

R-squared 0.871402     Mean dependent var 7.847929 

Adjusted R-squared 0.842824     S.D. dependent var 0.217636 

S.E. of regression 0.086283     Akaike info criterion -1.850059 

Sum squared resid 0.067002     Schwarz criterion -1.728832 

Log likelihood 14.10035     F-statistic 30.49265 

Durbin-Watson stat 0.902442     Prob(F-statistic) 0.000098 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 2.323666     Probability 0.137893 

Log likelihood ratio 2.461875     Probability 0.116639 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:53 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -35.90731 19.21882 -1.868341 0.0715 

LGDP 5.423667 2.632839 2.060007 0.0482 

FITTED^2 -0.193001 0.126611 -1.524357 0.1379 

R-squared 0.976876     Mean dependent var 7.333581 

Adjusted R-squared 0.975334     S.D. dependent var 0.271299 

S.E. of regression 0.042609     Akaike info criterion -3.387017 

Sum squared resid 0.054465     Schwarz criterion -3.250971 

Log likelihood 58.88578     F-statistic 633.6689 

Durbin-Watson stat 0.571823     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 3.536868     Probability 0.068607 

Log likelihood ratio 3.661634     Probability 0.055679 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:54 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -39.88859 14.18238 -2.812545 0.0081 

LGDP 5.679933 1.874839 3.029557 0.0047 

FITTED^2 -0.131973 0.070174 -1.880656 0.0686 

R-squared 0.962282     Mean dependent var 6.214280 

Adjusted R-squared 0.960063     S.D. dependent var 0.639254 

S.E. of regression 0.127750     Akaike info criterion -1.199878 

Sum squared resid 0.554882     Schwarz criterion -1.069263 

Log likelihood 25.19775     F-statistic 433.7100 

Durbin-Watson stat 0.689814     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 24.25365     Probability 0.000021 

Log likelihood ratio 19.92251     Probability 0.000008 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:56 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -57.87380 9.491302 -6.097562 0.0000 

LGDP 8.018880 1.244437 6.443782 0.0000 

FITTED^2 -0.246094 0.049970 -4.924799 0.0000 

R-squared 0.985488     Mean dependent var 6.537730 

Adjusted R-squared 0.984634     S.D. dependent var 0.471163 

S.E. of regression 0.058405     Akaike info criterion -2.765224 

Sum squared resid 0.115979     Schwarz criterion -2.634609 

Log likelihood 54.15664     F-statistic 1154.426 

Durbin-Watson stat 0.576306     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.999387     Probability 0.324521 

Log likelihood ratio 1.071891     Probability 0.300519 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 15:59 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -49.69353 43.70850 -1.136931 0.2635 

LGDP 6.456281 5.170648 1.248641 0.2203 

FITTED^2 -0.205601 0.205664 -0.999693 0.3245 

R-squared 0.924462     Mean dependent var 9.732440 

Adjusted R-squared 0.920018     S.D. dependent var 0.244750 

S.E. of regression 0.069218     Akaike info criterion -2.425513 

Sum squared resid 0.162897     Schwarz criterion -2.294898 

Log likelihood 47.87199     F-statistic 208.0517 

Durbin-Watson stat 0.269520     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

  

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.451769     Probability 0.506038 

Log likelihood ratio 0.488394     Probability 0.484645 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: LHCE 

Method: Least Squares 

Date: 02/09/10   Time: 16:00 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -17.00092 11.38351 -1.493470 0.1445 

LGDP 2.720381 1.523290 1.785858 0.0830 

FITTED^2 -0.045210 0.067263 -0.672138 0.5060 

R-squared 0.983055     Mean dependent var 6.642373 

Adjusted R-squared 0.982058     S.D. dependent var 0.389778 

S.E. of regression 0.052210     Akaike info criterion -2.989490 

Sum squared resid 0.092679     Schwarz criterion -2.858875 

Log likelihood 58.30556     F-statistic 986.2365 

Durbin-Watson stat 0.664788     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 (CUSUM TEST) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
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∆ΑΝΙΑ 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΓΑΛΛΙΑ 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
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ΕΛΛΑ∆Α: 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΙΤΑΛΙΑ 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 (Correlogram test) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.911 0.911 33.294 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.817 -0.082 60.798 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 3 0.718 -0.074 82.696 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.621 -0.048 99.571 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 5 0.524 -0.061 111.96 0.000 

     .  |***    |      .  |* .    | 6 0.453 0.094 121.52 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.391 -0.005 128.88 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.331 -0.047 134.34 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.278 -0.010 138.32 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.234 0.005 141.23 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.903 0.903 32.704 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.813 -0.016 59.946 0.000 
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     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.729 -0.012 82.520 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.649 -0.026 100.97 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.573 -0.030 115.75 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 6 0.491 -0.074 126.96 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.412 -0.035 135.13 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.344 -0.001 141.02 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.274 -0.056 144.90 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.217 0.017 147.42 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |**.    |      .  |**.    | 1 0.228 0.228 2.0404 0.153 

     .  |* .    |      .  |* .    | 2 0.133 0.085 2.7505 0.253 

     .  |* .    |      .  |  .    | 3 0.083 0.038 3.0331 0.387 

     .  |* .    |      .  |  .    | 4 0.095 0.063 3.4187 0.490 

     . *|  .    |      . *|  .    | 5 -0.105 -0.158 3.9048 0.563 

     ***|  .    |      ***|  .    | 6 -0.370 -0.367 10.161 0.118 

     . *|  .    |      .  |  .    | 7 -0.172 -0.030 11.559 0.116 

     .**|  .    |      . *|  .    | 8 -0.191 -0.090 13.350 0.100 

     ***|  .    |      .**|  .    | 9 -0.329 -0.253 18.824 0.027 

     .  |  .    |      .  |* .    | 10 -0.057 0.171 18.994 0.040 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  



285 
 

 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |  .    |      .  |  .    | 1 0.048 0.048 0.0912 0.763 

     .  |  .    |      .  |  .    | 2 0.008 0.005 0.0935 0.954 

     .  |**.    |      .  |**.    | 3 0.210 0.210 1.9238 0.588 

     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.126 -0.153 2.6018 0.626 

     . *|  .    |      . *|  .    | 5 -0.143 -0.135 3.4980 0.624 

     .  |* .    |      .  |* .    | 6 0.184 0.172 5.0455 0.538 

     . *|  .    |      .  |  .    | 7 -0.078 -0.045 5.3329 0.619 

     .  |  .    |      .  |  .    | 8 -0.038 -0.001 5.4040 0.714 

     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.118 0.021 6.1061 0.729 

     .  |  .    |      .  |  .    | 10 -0.048 -0.010 6.2287 0.796 

 

ΒΕΛΓΙΟ: 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:14 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.893 0.893 32.000 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.782 -0.082 57.197 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 3 0.670 -0.063 76.246 0.000 
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     .  |****   |      .  |  .    | 4 0.568 -0.020 90.331 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.476 -0.014 100.55 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.406 0.044 108.23 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.343 -0.024 113.89 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.288 -0.009 118.02 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.239 -0.012 120.96 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.189 -0.039 122.88 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:15 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.904 0.904 32.766 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.812 -0.027 59.982 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.726 -0.024 82.329 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.651 0.017 100.85 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.579 -0.025 115.99 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 6 0.499 -0.091 127.57 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.425 -0.013 136.27 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.353 -0.043 142.46 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.286 -0.024 146.69 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.222 -0.036 149.33 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:14 
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Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |**.    |      .  |**.    | 1 0.263 0.263 2.7016 0.100 

     .  |* .    |      .  |  .    | 2 0.110 0.044 3.1875 0.203 

     .  |* .    |      .  |  .    | 3 0.092 0.056 3.5356 0.316 

     .  |* .    |      .  |* .    | 4 0.193 0.165 5.1338 0.274 

     .  |  .    |      . *|  .    | 5 0.032 -0.068 5.1798 0.394 

     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.063 -0.088 5.3591 0.499 

     . *|  .    |      . *|  .    | 7 -0.081 -0.067 5.6693 0.579 

     .  |* .    |      .  |* .    | 8 0.083 0.110 6.0084 0.646 

     . *|  .    |      . *|  .    | 9 -0.091 -0.130 6.4265 0.697 

     . *|  .    |      . *|  .    | 10 -0.130 -0.066 7.3219 0.695 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:15 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |  .    |      .  |  .    | 1 -0.019 -0.019 0.0143 0.905 

     .  |* .    |      .  |* .    | 2 0.135 0.134 0.7437 0.689 

     . *|  .    |      . *|  .    | 3 -0.122 -0.120 1.3633 0.714 

     .  |  .    |      .  |  .    | 4 -0.002 -0.023 1.3635 0.851 

     .**|  .    |      . *|  .    | 5 -0.192 -0.165 2.9897 0.702 

     .  |  .    |      .  |  .    | 6 0.018 0.005 3.0044 0.808 

     . *|  .    |      .  |  .    | 7 -0.063 -0.022 3.1895 0.867 

     .  |  .    |      .  |  .    | 8 0.065 0.024 3.3935 0.907 

     .  |  .    |      .  |  .    | 9 -0.048 -0.043 3.5093 0.941 
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     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.085 0.038 3.8931 0.952 

 

∆ΑΝΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:16 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.885 0.885 30.582 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.781 -0.008 55.107 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 3 0.671 -0.083 73.776 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 4 0.579 0.015 88.130 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.497 -0.008 99.037 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.421 -0.026 107.13 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 7 0.343 -0.059 112.69 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.266 -0.051 116.15 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.203 0.011 118.25 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.152 0.006 119.46 0.000 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:17 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 36 
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Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.913 0.913 32.609 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.834 0.001 60.622 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.762 -0.004 84.663 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 4 0.683 -0.074 104.59 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 5 0.594 -0.107 120.18 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 6 0.514 -0.013 132.23 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 7 0.429 -0.079 140.92 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.350 -0.023 146.90 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.278 -0.012 150.81 0.000 

     .  |**.    |      . *|  .    | 10 0.202 -0.076 152.95 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:16 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 35 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     . *|  .    |      . *|  .    | 1 -0.134 -0.134 0.6815 0.409 

     .  |* .    |      .  |* .    | 2 0.195 0.181 2.1811 0.336 

     . *|  .    |      .  |  .    | 3 -0.078 -0.034 2.4279 0.488 

     .  |  .    |      . *|  .    | 4 -0.024 -0.075 2.4523 0.653 

     .  |**.    |      .  |**.    | 5 0.198 0.220 4.1365 0.530 

     .  |**.    |      .  |**.    | 6 0.211 0.297 6.1239 0.409 

     .  |  .    |      .  |  .    | 7 0.047 0.023 6.2269 0.514 

     .  |  .    |      . *|  .    | 8 -0.027 -0.113 6.2625 0.618 
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     . *|  .    |      . *|  .    | 9 -0.105 -0.094 6.8139 0.656 

     .**|  .    |      ***|  .    | 10 -0.246 -0.323 9.9600 0.444 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:17 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 35 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |* .    |      .  |* .    | 1 0.078 0.078 0.2341 0.628 

     .**|  .    |      .**|  .    | 2 -0.201 -0.208 1.8122 0.404 

     .  |  .    |      .  |  .    | 3 -0.048 -0.014 1.9073 0.592 

     .**|  .    |      .**|  .    | 4 -0.231 -0.281 4.1372 0.388 

     .**|  .    |      .**|  .    | 5 -0.261 -0.261 7.0725 0.215 

     .  |* .    |      .  |  .    | 6 0.144 0.065 7.9988 0.238 

     . *|  .    |      .**|  .    | 7 -0.073 -0.275 8.2470 0.311 

     .  |  .    |      . *|  .    | 8 -0.053 -0.098 8.3841 0.397 

     .  |  .    |      ***|  .    | 9 -0.054 -0.336 8.5303 0.482 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.116 0.024 9.2311 0.510 

 

 

 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

  

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 
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Date: 02/10/10   Time: 13:18 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 34 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.887 0.887 29.187 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.777 -0.046 52.286 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.685 0.023 70.821 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.601 -0.018 85.541 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 5 0.513 -0.061 96.652 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.442 0.024 105.18 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.373 -0.039 111.48 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.304 -0.040 115.84 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.241 -0.022 118.69 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.184 -0.026 120.41 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:27 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 34 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.895 0.895 29.701 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.787 -0.067 53.420 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 3 0.679 -0.066 71.614 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 4 0.573 -0.052 84.996 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 5 0.465 -0.075 94.128 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 6 0.360 -0.062 99.790 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 7 0.270 0.001 103.10 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.198 0.020 104.95 0.000 
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     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.132 -0.041 105.80 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.075 -0.012 106.08 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:26 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 33 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.421 0.421 6.4060 0.011 

     .  |  .    |      .**|  .    | 2 -0.051 -0.278 6.5022 0.039 

     . *|  .    |      .  |  .    | 3 -0.148 -0.005 7.3497 0.062 

     .  |  .    |      .  |* .    | 4 0.036 0.137 7.4022 0.116 

     .  |* .    |      .  |  .    | 5 0.111 -0.007 7.9114 0.161 

     .  |  .    |      . *|  .    | 6 -0.004 -0.076 7.9120 0.245 

     . *|  .    |      .  |  .    | 7 -0.095 -0.017 8.3151 0.306 

     .**|  .    |      .**|  .    | 8 -0.235 -0.232 10.866 0.209 

     .**|  .    |      . *|  .    | 9 -0.223 -0.075 13.260 0.151 

     . *|  .    |      .  |  .    | 10 -0.077 0.019 13.557 0.194 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:28 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 33 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
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     .  |*****  |      .  |*****  | 1 0.608 0.608 13.326 0.000 

     .  |* .    |     ****|  .    | 2 0.070 -0.474 13.509 0.001 

     .**|  .    |      .  |  .    | 3 -0.233 -0.015 15.593 0.001 

     .**|  .    |      . *|  .    | 4 -0.284 -0.072 18.796 0.001 

     .**|  .    |      . *|  .    | 5 -0.216 -0.081 20.729 0.001 

     .**|  .    |      .**|  .    | 6 -0.207 -0.214 22.556 0.001 

     .**|  .    |      .  |  .    | 7 -0.192 -0.040 24.195 0.001 

     . *|  .    |      .  |  .    | 8 -0.069 0.052 24.416 0.002 

     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.074 -0.034 24.682 0.003 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.139 -0.028 25.648 0.004 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:28 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 17 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |****** |     .   |****** | 1 0.815 0.815 13.415 0.000 

    .   |*****  |     .  *|   .   | 2 0.629 -0.106 21.933 0.000 

    .   |***.   |     .  *|   .   | 3 0.448 -0.098 26.569 0.000 

    .   |** .   |     .  *|   .   | 4 0.277 -0.097 28.472 0.000 

    .   |*  .   |     .  *|   .   | 5 0.104 -0.140 28.760 0.000 

    .   |   .   |     .   |*  .   | 6 0.017 0.115 28.769 0.000 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.069 -0.109 28.924 0.000 



294 
 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 8 -0.160 -0.126 29.842 0.000 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 9 -0.242 -0.097 32.215 0.000 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 10 -0.312 -0.110 36.709 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:29 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 17 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |*******|     .   |*******| 1 0.857 0.857 14.812 0.000 

    .   |*****  |     .  *|   .   | 2 0.702 -0.119 25.426 0.000 

    .   |****   |     .  *|   .   | 3 0.542 -0.109 32.215 0.000 

    .   |***.   |     .  *|   .   | 4 0.364 -0.174 35.514 0.000 

    .   |*  .   |     .  *|   .   | 5 0.185 -0.132 36.436 0.000 

    .   |   .   |     .  *|   .   | 6 0.005 -0.155 36.436 0.000 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.177 -0.185 37.451 0.000 

    . **|   .   |     .   |   .   | 8 -0.317 -0.044 41.066 0.000 

    .***|   .   |     .   |   .   | 9 -0.407 0.004 47.759 0.000 

    .***|   .   |     .   |   .   | 10 -0.443 0.050 56.826 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:29 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 16 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
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    . **|   .   |     . **|   .   | 1 -0.240 -0.240 1.1016 0.294 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 2 -0.108 -0.175 1.3413 0.511 

    .   |   .   |     .  *|   .   | 3 -0.007 -0.086 1.3423 0.719 

    .   |   .   |     .   |   .   | 4 0.033 -0.012 1.3686 0.850 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 5 -0.058 -0.069 1.4570 0.918 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 6 -0.069 -0.111 1.5959 0.953 

    .   |   .   |     .   |   .   | 7 0.031 -0.042 1.6263 0.978 

    .   |*  .   |     .   |*  .   | 8 0.093 0.066 1.9374 0.983 

    .   |   .   |     .   |*  .   | 9 0.035 0.084 1.9866 0.992 

    .   |   .   |     .   |   .   | 10 -0.026 0.036 2.0192 0.996 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:30 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 16 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |** .   |     .   |** .   | 1 0.316 0.316 1.9170 0.166 

    .   |*  .   |     .   |   .   | 2 0.070 -0.033 2.0182 0.365 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 3 -0.087 -0.111 2.1855 0.535 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 4 -0.191 -0.145 3.0628 0.547 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 5 -0.238 -0.148 4.5466 0.474 

    .  *|   .   |     .   |   .   | 6 -0.157 -0.050 5.2590 0.511 

    .***|   .   |     .***|   .   | 7 -0.335 -0.342 8.8510 0.264 

    .  *|   .   |     .   |   .   | 8 -0.115 0.012 9.3299 0.315 

    .   |   .   |     .   |   .   | 9 0.065 0.041 9.5052 0.392 

    .   |*  .   |     .   |   .   | 10 0.170 0.042 10.894 0.366 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:38 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.880 0.880 31.009 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.769 -0.020 55.398 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.668 -0.019 74.340 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 4 0.575 -0.022 88.807 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.491 -0.017 99.675 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.419 0.003 107.85 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.355 -0.008 113.93 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.292 -0.038 118.18 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.237 -0.011 121.07 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.183 -0.033 122.86 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:39 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.873 0.873 30.544 0.000 
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     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.774 0.051 55.248 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.676 -0.039 74.671 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.594 0.009 90.114 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 5 0.506 -0.065 101.66 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 6 0.406 -0.110 109.34 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 7 0.321 -0.014 114.29 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.253 0.014 117.47 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.194 -0.006 119.41 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.150 0.026 120.61 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:39 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.441 0.441 7.5958 0.006 

     .  |**.    |      .  |* .    | 2 0.303 0.135 11.292 0.004 

     .  |**.    |      .  |* .    | 3 0.310 0.170 15.269 0.002 

     .  |**.    |      .  |* .    | 4 0.287 0.104 18.800 0.001 

     .  |  .    |      .**|  .    | 5 0.019 -0.243 18.816 0.002 

     .  |  .    |      .  |  .    | 6 -0.009 -0.054 18.819 0.004 

     .  |* .    |      .  |* .    | 7 0.136 0.175 19.691 0.006 

     .  |  .    |      . *|  .    | 8 -0.055 -0.173 19.839 0.011 

     . *|  .    |      .  |  .    | 9 -0.101 -0.005 20.357 0.016 

     .  |  .    |      .  |* .    | 10 0.005 0.080 20.359 0.026 
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LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:40 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     ***|  .    |      ***|  .    | 1 -0.358 -0.358 5.0091 0.025 

     .  |* .    |      .  |  .    | 2 0.093 -0.041 5.3543 0.069 

     . *|  .    |      . *|  .    | 3 -0.077 -0.065 5.5989 0.133 

     .  |  .    |      .  |  .    | 4 0.001 -0.052 5.5990 0.231 

     .  |  .    |      .  |  .    | 5 0.008 -0.008 5.6021 0.347 

     .  |  .    |      .  |  .    | 6 0.005 0.005 5.6035 0.469 

     .  |  .    |      .  |  .    | 7 -0.043 -0.048 5.6897 0.576 

     .  |  .    |      .  |  .    | 8 0.012 -0.022 5.6973 0.681 

     .  |  .    |      .  |  .    | 9 0.008 0.009 5.7009 0.769 

     .  |  .    |      .  |  .    | 10 0.021 0.026 5.7236 0.838 

 

 

ΕΛΛΑ∆Α: 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:41 

Sample: 1987 2006 

Included observations: 20 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |****** |      .  |****** | 1 0.821 0.821 15.614 0.000 
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     .  |*****  |      . *|  .    | 2 0.633 -0.125 25.419 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 3 0.501 0.057 31.905 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 4 0.355 -0.142 35.366 0.000 

     .  |**.    |      . *|  .    | 5 0.209 -0.081 36.649 0.000 

     .  |* .    |      . *|  .    | 6 0.081 -0.080 36.853 0.000 

     .  |  .    |      .  |* .    | 7 0.024 0.111 36.872 0.000 

     .  |  .    |      . *|  .    | 8 -0.044 -0.124 36.942 0.000 

     . *|  .    |      .  |  .    | 9 -0.095 0.023 37.306 0.000 

     . *|  .    |      . *|  .    | 10 -0.158 -0.164 38.408 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:41 

Sample: 1987 2006 

Included observations: 20 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |****** |      .  |****** | 1 0.828 0.828 15.863 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 2 0.665 -0.063 26.675 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 3 0.513 -0.063 33.486 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 4 0.360 -0.103 37.044 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 5 0.228 -0.043 38.564 0.000 

     .  |* .    |      . *|  .    | 6 0.102 -0.086 38.892 0.000 

     .  |  .    |      . *|  .    | 7 -0.023 -0.111 38.909 0.000 

     . *|  .    |      .  |  .    | 8 -0.125 -0.056 39.482 0.000 

     .**|  .    |      . *|  .    | 9 -0.211 -0.066 41.258 0.000 

     .**|  .    |      . *|  .    | 10 -0.279 -0.062 44.683 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
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LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:41 

Sample: 1987 2006 

Included observations: 19 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .***|  .    |     .***|  .    | 1 -0.396 -0.396 3.4786 0.062 

    .   |* .    |     .   |  .    | 2 0.133 -0.029 3.8907 0.143 

    .  *|  .    |     .  *|  .    | 3 -0.107 -0.076 4.1741 0.243 

    .   |* .    |     .   |  .    | 4 0.094 0.033 4.4082 0.354 

    .  *|  .    |     .   |  .    | 5 -0.075 -0.026 4.5689 0.471 

    . **|  .    |     .***|  .    | 6 -0.262 -0.367 6.6697 0.352 

    .   |  .    |     . **|  .    | 7 0.041 -0.256 6.7265 0.458 

    .  *|  .    |     . **|  .    | 8 -0.069 -0.202 6.8993 0.548 

    .   |* .    |     .   |  .    | 9 0.146 0.024 7.7556 0.559 

    .   |  .    |     .   |* .    | 10 -0.007 0.136 7.7577 0.652 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:42 

Sample: 1987 2006 

Included observations: 19 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |*****  |     .   |*****  | 1 0.620 0.620 8.5090 0.004 

    .   |***    |     .   |* .    | 2 0.451 0.108 13.277 0.001 

    .   |***    |     .   |**.    | 3 0.437 0.198 18.034 0.000 

    .   |  .    |    *****|  .    | 4 0.012 -0.585 18.037 0.001 

    .  *|  .    |     .   |* .    | 5 -0.092 0.087 18.281 0.003 

    .  *|  .    |     .   |  .    | 6 -0.080 -0.005 18.477 0.005 

    . **|  .    |     .   |* .    | 7 -0.257 0.080 20.674 0.004 
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    . **|  .    |     . **|  .    | 8 -0.290 -0.311 23.731 0.003 

    . **|  .    |     .   |  .    | 9 -0.251 -0.018 26.252 0.002 

    .***|  .    |     . **|  .    | 10 -0.353 -0.207 31.762 0.000 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:42 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.885 0.885 31.388 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.774 -0.042 56.089 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.672 -0.020 75.273 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 4 0.570 -0.061 89.495 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.474 -0.038 99.615 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.390 -0.004 106.70 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 7 0.314 -0.025 111.44 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.240 -0.043 114.31 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.185 0.025 116.07 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.131 -0.040 116.98 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:43 

Sample: 1970 2006 
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Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.923 0.923 34.123 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.841 -0.066 63.313 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.760 -0.047 87.808 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 4 0.675 -0.066 107.74 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 5 0.588 -0.064 123.35 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 6 0.502 -0.049 135.10 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 7 0.414 -0.074 143.34 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.333 -0.012 148.85 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.260 -0.004 152.33 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.190 -0.041 154.26 0.000 

 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:42 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |* .    |      .  |* .    | 1 0.104 0.104 0.4221 0.516 

     .  |* .    |      .  |* .    | 2 0.131 0.121 1.1110 0.574 

     .  |* .    |      .  |* .    | 3 0.158 0.137 2.1428 0.543 

     .  |* .    |      .  |* .    | 4 0.180 0.146 3.5218 0.475 

     .  |  .    |      .  |  .    | 5 0.057 0.001 3.6653 0.599 
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     .  |  .    |      . *|  .    | 6 -0.038 -0.103 3.7299 0.713 

     .  |  .    |      .  |  .    | 7 0.065 0.024 3.9318 0.788 

     . *|  .    |      . *|  .    | 8 -0.105 -0.139 4.4669 0.813 

     .  |  .    |      .  |  .    | 9 -0.006 0.011 4.4686 0.878 

     . *|  .    |      . *|  .    | 10 -0.122 -0.096 5.2516 0.874 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:43 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.459 0.459 8.2281 0.004 

     .  |**.    |      .  |* .    | 2 0.322 0.142 12.407 0.002 

     .  |**.    |      .  |* .    | 3 0.250 0.075 14.998 0.002 

     .  |  .    |      .**|  .    | 4 -0.026 -0.250 15.027 0.005 

     .  |* .    |      .  |**.    | 5 0.111 0.203 15.572 0.008 

     .  |  .    |      . *|  .    | 6 -0.018 -0.126 15.587 0.016 

     .  |  .    |      .  |* .    | 7 0.052 0.164 15.715 0.028 

     .  |  .    |      .**|  .    | 8 -0.038 -0.253 15.786 0.046 

     .  |  .    |      .  |**.    | 9 -0.021 0.217 15.808 0.071 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.155 0.057 17.078 0.073 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:44 
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Sample: 1988 2006 

Included observations: 19 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |****** |     .   |****** | 1 0.808 0.808 14.461 0.000 

    .   |*****  |     .  *|  .    | 2 0.603 -0.142 22.993 0.000 

    .   |***    |     .   |  .    | 3 0.443 0.006 27.892 0.000 

    .   |***    |     .   |  .    | 4 0.337 0.036 30.915 0.000 

    .   |**.    |     .  *|  .    | 5 0.227 -0.099 32.384 0.000 

    .   |* .    |     .  *|  .    | 6 0.111 -0.086 32.761 0.000 

    .   |  .    |     .  *|  .    | 7 -0.009 -0.104 32.764 0.000 

    .  *|  .    |     .  *|  .    | 8 -0.120 -0.103 33.289 0.000 

    . **|  .    |     .  *|  .    | 9 -0.220 -0.102 35.227 0.000 

    . **|  .    |     .   |  .    | 10 -0.288 -0.044 38.910 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Date: 02/10/10   Time: 13:45 

Sample: 1988 2006 

Included observations: 19 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |****** |     .   |****** | 1 0.835 0.835 15.456 0.000 

    .   |*****  |     .   |  .    | 2 0.694 -0.011 26.756 0.000 

    .   |****   |     .  *|  .    | 3 0.554 -0.076 34.400 0.000 

    .   |***    |     .   |  .    | 4 0.425 -0.052 39.199 0.000 

    .   |**.    |     .  *|  .    | 5 0.282 -0.133 41.465 0.000 

    .   |* .    |     . **|  .    | 6 0.112 -0.208 41.851 0.000 

    .   |  .    |     .  *|  .    | 7 -0.045 -0.121 41.919 0.000 

    .  *|  .    |     .   |  .    | 8 -0.152 0.017 42.755 0.000 

    . **|  .    |     .  *|  .    | 9 -0.247 -0.074 45.186 0.000 
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    .***|  .    |     .  *|  .    | 10 -0.326 -0.066 49.903 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Date: 02/10/10   Time: 13:45 

Sample: 1988 2006 

Included observations: 18 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |***.   |     .   |***.   | 1 0.393 0.393 3.2692 0.071 

    .  *|   .   |     . **|   .   | 2 -0.081 -0.278 3.4154 0.181 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 3 -0.218 -0.088 4.5609 0.207 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 4 -0.247 -0.164 6.1285 0.190 

    .***|   .   |     .***|   .   | 5 -0.413 -0.390 10.844 0.055 

    . **|   .   |     .   |   .   | 6 -0.226 -0.001 12.381 0.054 

    .   |   .   |     .  *|   .   | 7 0.036 -0.068 12.424 0.087 

    .   |   .   |     . **|   .   | 8 0.026 -0.255 12.449 0.132 

    .   |*  .   |     .   |   .   | 9 0.066 0.009 12.623 0.180 

    .   |** .   |     .   |   .   | 10 0.201 -0.024 14.448 0.154 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Date: 02/10/10   Time: 13:45 

Sample: 1988 2006 

Included observations: 18 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |*  .   |     .   |*  .   | 1 0.196 0.196 0.8103 0.368 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 2 -0.133 -0.178 1.2060 0.547 
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    .  *|   .   |     .  *|   .   | 3 -0.164 -0.106 1.8496 0.604 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 4 -0.191 -0.170 2.7924 0.593 

    .   |   .   |     .   |   .   | 5 0.021 0.059 2.8045 0.730 

    .   |*  .   |     .   |   .   | 6 0.077 -0.007 2.9811 0.811 

    . **|   .   |     . **|   .   | 7 -0.228 -0.306 4.6891 0.698 

    . **|   .   |     .  *|   .   | 8 -0.198 -0.134 6.1070 0.635 

    .   |*  .   |     .   |*  .   | 9 0.144 0.187 6.9385 0.644 

    .   |*  .   |     .   |   .   | 10 0.168 0.029 8.2124 0.608 

 

 

 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1995 2006 

Included observations: 12 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |****** |     .   |****** | 1 0.830 0.830 10.526 0.001 

    .   |****   |     .***|   .   | 2 0.581 -0.348 16.196 0.000 

    .   |** .   |     . **|   .   | 3 0.285 -0.280 17.707 0.001 

    .   |   .   |     .  *|   .   | 4 0.020 -0.071 17.716 0.001 

    .  *|   .   |     .   |   .   | 5 -0.183 -0.049 18.515 0.002 

    .***|   .   |     .  *|   .   | 6 -0.343 -0.187 21.811 0.001 
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    .***|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.437 -0.076 28.241 0.000 

    ****|   .   |     .   |   .   | 8 -0.466 -0.032 37.342 0.000 

    .***|   .   |     .   |*  .   | 9 -0.400 0.091 46.294 0.000 

    . **|   .   |     .   |*  .   | 10 -0.262 0.067 52.063 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Sample: 1995 2006 

Included observations: 12 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

    .   |****** |     .   |****** | 1 0.744 0.744 8.4533 0.004 

    .   |***.   |     . **|   .   | 2 0.458 -0.213 11.981 0.003 

    .   |** .   |     .  *|   .   | 3 0.203 -0.121 12.753 0.005 

    .   |   .   |     .   |   .   | 4 0.017 -0.057 12.759 0.013 

    .  *|   .   |     .  *|   .   | 5 -0.112 -0.070 13.060 0.023 

    .  *|   .   |     .   |   .   | 6 -0.174 -0.020 13.906 0.031 

    . **|   .   |     . **|   .   | 7 -0.307 -0.311 17.076 0.017 

    .***|   .   |     .   |   .   | 8 -0.383 -0.040 23.227 0.003 

    .***|   .   |     .  *|   .   | 9 -0.405 -0.072 32.413 0.000 

    .***|   .   |     .   |   .   | 10 -0.346 0.009 42.477 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1995 2006 

Included observations: 11 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

   .    |*** .  |    .    |*** .  | 1 0.432 0.432 2.6708 0.102 
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   .  **|    .  |    .****|    .  | 2 -0.192 -0.466 3.2585 0.196 

   .  **|    .  |    .    |*   .  | 3 -0.269 0.085 4.5517 0.208 

   .   *|    .  |    .  **|    .  | 4 -0.169 -0.197 5.1337 0.274 

   .   *|    .  |    .   *|    .  | 5 -0.134 -0.096 5.5633 0.351 

   .  **|    .  |    .  **|    .  | 6 -0.228 -0.300 7.0467 0.317 

   .  **|    .  |    .  **|    .  | 7 -0.266 -0.191 9.5741 0.214 

   .    |    .  |    .    |    .  | 8 -0.005 0.050 9.5755 0.296 

   .    |**  .  |    .   *|    .  | 9 0.202 -0.126 12.489 0.187 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

 

 

Sample: 1995 2006 

Included observations: 11 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

   .    |*   .  |    .    |*   .  | 1 0.094 0.094 0.1253 0.723 

   .    |    .  |    .    |    .  | 2 -0.016 -0.025 0.1293 0.937 

   .****|    .  |    .****|    .  | 3 -0.474 -0.474 4.1412 0.247 

   . ***|    .  |    .****|    .  | 4 -0.435 -0.456 7.9994 0.092 

   .    |    .  |    .    |*   .  | 5 0.059 0.086 8.0834 0.152 

   .    |    .  |    .  **|    .  | 6 0.054 -0.222 8.1661 0.226 

   .    |**  .  |    .  **|    .  | 7 0.243 -0.289 10.276 0.173 

   .    |    .  |    .   *|    .  | 8 0.036 -0.181 10.336 0.242 

   .    |    .  |    .    |    .  | 9 0.016 -0.039 10.355 0.323 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
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ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 33 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.897 0.897 29.017 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.787 -0.087 52.081 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.688 -0.006 70.282 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.598 -0.011 84.545 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.516 -0.022 95.530 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.435 -0.044 103.64 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.364 -0.004 109.53 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.303 -0.003 113.76 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.241 -0.047 116.56 0.000 

     .  |* .    |      . *|  .    | 10 0.177 -0.060 118.13 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 33 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.909 0.909 29.813 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.824 -0.014 55.084 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.738 -0.050 76.026 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 4 0.638 -0.125 92.261 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.545 -0.036 104.49 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.455 -0.035 113.33 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.372 -0.011 119.49 0.000 
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     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.295 -0.029 123.53 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.226 -0.015 126.00 0.000 

     .  |* .    |      . *|  .    | 10 0.156 -0.070 127.22 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

 

 

 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 32 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.390 0.390 5.3280 0.021 

     .  |* .    |      .  |  .    | 2 0.136 -0.019 5.9941 0.050 

     .  |* .    |      .  |* .    | 3 0.176 0.153 7.1596 0.067 

     . *|  .    |      .**|  .    | 4 -0.115 -0.283 7.6703 0.104 

     ***|  .    |      ***|  .    | 5 -0.413 -0.354 14.539 0.013 

     ***|  .    |      .**|  .    | 6 -0.381 -0.189 20.614 0.002 

     ***|  .    |      . *|  .    | 7 -0.349 -0.141 25.913 0.001 

     .**|  .    |      .  |  .    | 8 -0.284 -0.004 29.569 0.000 

     .  |  .    |      .  |* .    | 9 -0.035 0.133 29.627 0.001 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.076 -0.024 29.914 0.001 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Sample: 1972 2004 
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Included observations: 32 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.352 0.352 4.3380 0.037 

     .  |  .    |      . *|  .    | 2 0.020 -0.118 4.3532 0.113 

     .  |  .    |      .  |  .    | 3 -0.056 -0.026 4.4710 0.215 

     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.147 -0.131 5.3087 0.257 

     . *|  .    |      . *|  .    | 5 -0.160 -0.076 6.3419 0.274 

     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.125 -0.062 6.9963 0.321 

     . *|  .    |      . *|  .    | 7 -0.149 -0.124 7.9684 0.335 

     .**|  .    |      .**|  .    | 8 -0.256 -0.233 10.929 0.206 

     . *|  .    |      .  |  .    | 9 -0.138 -0.032 11.829 0.223 

     .  |**.    |      .  |**.    | 10 0.226 0.271 14.358 0.157 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.892 0.892 31.894 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.782 -0.067 57.113 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.696 0.055 77.671 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.621 0.002 94.543 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.547 -0.033 108.05 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 6 0.488 0.033 119.12 0.000 
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     .  |***    |      . *|  .    | 7 0.423 -0.065 127.73 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 8 0.352 -0.060 133.91 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.283 -0.041 138.04 0.000 

     .  |**.    |      . *|  .    | 10 0.210 -0.078 140.40 0.000 

 

 

 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.916 0.916 33.640 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.833 -0.036 62.276 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.760 0.016 86.822 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.703 0.056 108.44 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 5 0.638 -0.081 126.77 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 6 0.551 -0.162 140.91 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 7 0.470 -0.018 151.54 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.395 -0.038 159.30 0.000 

     .  |**.    |      . *|  .    | 9 0.319 -0.074 164.55 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.244 -0.038 167.74 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 
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Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |* .    |      .  |* .    | 1 0.168 0.168 1.1023 0.294 

     . *|  .    |      . *|  .    | 2 -0.103 -0.135 1.5266 0.466 

     .  |  .    |      .  |  .    | 3 -0.005 0.039 1.5274 0.676 

     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.118 -0.145 2.1216 0.713 

     .  |* .    |      .  |* .    | 5 0.103 0.169 2.5891 0.763 

     .  |  .    |      . *|  .    | 6 0.024 -0.072 2.6164 0.855 

     .  |  .    |      .  |  .    | 7 0.000 0.062 2.6164 0.918 

     .  |  .    |      .  |  .    | 8 0.058 0.010 2.7809 0.947 

     . *|  .    |      .  |  .    | 9 -0.079 -0.054 3.0973 0.960 

     . *|  .    |      .  |  .    | 10 -0.063 -0.049 3.3036 0.973 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.355 0.355 4.9242 0.026 

     . *|  .    |      ***|  .    | 2 -0.161 -0.329 5.9690 0.051 

     . *|  .    |      .  |* .    | 3 -0.130 0.081 6.6670 0.083 

     .**|  .    |      ***|  .    | 4 -0.232 -0.329 8.9598 0.062 

     .**|  .    |      .  |  .    | 5 -0.192 0.033 10.582 0.060 

     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.082 -0.184 10.886 0.092 

     .  |  .    |      .  |  .    | 7 -0.045 -0.009 10.980 0.139 

     .  |* .    |      .  |  .    | 8 0.088 0.023 11.361 0.182 

     .  |**.    |      .  |* .    | 9 0.265 0.195 14.912 0.093 
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     .  |* .    |      . *|  .    | 10 0.105 -0.148 15.493 0.115 

 

IΣΠΑΝΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.895 0.895 32.116 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.800 -0.005 58.518 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.712 -0.015 80.053 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 4 0.622 -0.063 96.945 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.551 0.047 110.65 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 6 0.480 -0.044 121.36 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.419 0.009 129.80 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.363 -0.016 136.36 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.307 -0.032 141.22 0.000 

     .  |**.    |      . *|  .    | 10 0.247 -0.063 144.49 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.908 0.908 33.028 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.814 -0.055 60.360 0.000 
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     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.728 -0.008 82.869 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.651 -0.003 101.38 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.578 -0.016 116.47 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 6 0.502 -0.067 128.21 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.430 -0.024 137.09 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.363 -0.015 143.66 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.301 -0.028 148.32 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.239 -0.045 151.37 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |**.    |      .  |**.    | 1 0.302 0.302 3.5606 0.059 

     .  |**.    |      .  |* .    | 2 0.207 0.127 5.2773 0.071 

     .  |  .    |      .  |  .    | 3 0.061 -0.036 5.4293 0.143 

     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.059 -0.104 5.5797 0.233 

     .  |  .    |      .  |  .    | 5 0.009 0.055 5.5833 0.349 

     . *|  .    |      . *|  .    | 6 -0.120 -0.119 6.2441 0.396 

     .**|  .    |      .**|  .    | 7 -0.233 -0.205 8.8129 0.266 

     .**|  .    |      . *|  .    | 8 -0.234 -0.113 11.482 0.176 

     .**|  .    |      . *|  .    | 9 -0.291 -0.152 15.770 0.072 

     .**|  .    |      . *|  .    | 10 -0.237 -0.124 18.734 0.044 
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LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*****  |      .  |*****  | 1 0.622 0.622 15.143 0.000 

     .  |**.    |      . *|  .    | 2 0.277 -0.181 18.220 0.000 

     .  |  .    |      . *|  .    | 3 0.005 -0.144 18.221 0.000 

     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.151 -0.076 19.194 0.001 

     ***|  .    |      ***|  .    | 5 -0.364 -0.322 25.031 0.000 

     ***|  .    |      .  |  .    | 6 -0.398 -0.018 32.242 0.000 

     ***|  .    |      . *|  .    | 7 -0.363 -0.112 38.454 0.000 

     .**|  .    |      . *|  .    | 8 -0.276 -0.101 42.168 0.000 

     . *|  .    |      .  |  .    | 9 -0.164 -0.017 43.538 0.000 

     .  |  .    |      . *|  .    | 10 -0.040 -0.080 43.621 0.000 

 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.881 0.881 31.108 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.765 -0.052 55.207 0.000 
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     .  |*****  |      . *|  .    | 3 0.643 -0.087 72.774 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 4 0.513 -0.116 84.278 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 5 0.391 -0.050 91.157 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 6 0.286 -0.003 94.972 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 7 0.203 0.017 96.955 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 8 0.142 0.026 97.959 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 9 0.095 -0.006 98.423 0.000 

     .  |  .    |      .  |  .    | 10 0.059 -0.010 98.612 0.000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.900 0.900 32.459 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.797 -0.068 58.637 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 3 0.698 -0.036 79.306 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.612 0.010 95.678 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.530 -0.033 108.35 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 6 0.452 -0.034 117.86 0.000 

     .  |***    |      . *|  .    | 7 0.371 -0.064 124.49 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 8 0.295 -0.036 128.81 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.230 0.007 131.54 0.000 

     .  |* .    |      .  |  .    | 10 0.180 0.021 133.27 0.000 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
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LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.413 0.413 6.6548 0.010 

     .  |**.    |      .  |* .    | 2 0.283 0.136 9.8739 0.007 

     .  |***    |      .  |**.    | 3 0.406 0.306 16.720 0.001 

     .  |  .    |      ***|  .    | 4 0.019 -0.329 16.735 0.002 

     .  |* .    |      .  |* .    | 5 0.069 0.101 16.942 0.005 

     .  |* .    |      .  |  .    | 6 0.160 0.042 18.109 0.006 

     . *|  .    |      . *|  .    | 7 -0.112 -0.125 18.703 0.009 

     .**|  .    |      .**|  .    | 8 -0.207 -0.292 20.798 0.008 

     . *|  .    |      .  |  .    | 9 -0.116 0.031 21.483 0.011 

     .**|  .    |      . *|  .    | 10 -0.260 -0.061 25.032 0.005 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |***    |      .  |***    | 1 0.452 0.452 8.0011 0.005 

     .  |  .    |      .**|  .    | 2 0.016 -0.238 8.0108 0.018 

     . *|  .    |      .  |  .    | 3 -0.140 -0.055 8.8245 0.032 

     . *|  .    |      .  |  .    | 4 -0.066 0.051 9.0127 0.061 

     .  |  .    |      .  |  .    | 5 0.024 0.015 9.0392 0.108 

     . *|  .    |      .**|  .    | 6 -0.125 -0.229 9.7574 0.135 

     ***|  .    |      .**|  .    | 7 -0.367 -0.281 16.119 0.024 

     .**|  .    |      .  |* .    | 8 -0.251 0.079 19.188 0.014 
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     . *|  .    |      . *|  .    | 9 -0.115 -0.131 19.861 0.019 

     .  |* .    |      .  |**.    | 10 0.171 0.227 21.407 0.018 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.907 0.907 32.980 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 2 0.814 -0.047 60.322 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.723 -0.042 82.527 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.640 -0.007 100.45 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 5 0.567 0.007 114.97 0.000 

     .  |****   |      .  |  .    | 6 0.496 -0.036 126.44 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.429 -0.028 135.27 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.360 -0.050 141.71 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.296 -0.019 146.22 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.232 -0.049 149.09 0.000 

 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 37 
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Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |*******|      .  |*******| 1 0.916 0.916 33.615 0.000 

     .  |****** |      . *|  .    | 2 0.828 -0.063 61.911 0.000 

     .  |****** |      .  |  .    | 3 0.743 -0.034 85.357 0.000 

     .  |*****  |      .  |  .    | 4 0.671 0.031 105.04 0.000 

     .  |*****  |      . *|  .    | 5 0.595 -0.070 121.00 0.000 

     .  |****   |      . *|  .    | 6 0.514 -0.075 133.31 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 7 0.435 -0.036 142.40 0.000 

     .  |***    |      .  |  .    | 8 0.362 -0.017 148.94 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 9 0.298 -0.011 153.51 0.000 

     .  |**.    |      .  |  .    | 10 0.238 -0.017 156.53 0.000 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |  .    |      .  |  .    | 1 0.044 0.044 0.0746 0.785 

     .  |  .    |      .  |  .    | 2 0.033 0.031 0.1185 0.942 

     .**|  .    |      .**|  .    | 3 -0.205 -0.208 1.8577 0.602 

     . *|  .    |      . *|  .    | 4 -0.115 -0.102 2.4222 0.659 

     .  |  .    |      .  |  .    | 5 -0.015 0.009 2.4322 0.787 

     .  |  .    |      . *|  .    | 6 -0.038 -0.076 2.4993 0.869 

     .  |* .    |      .  |  .    | 7 0.070 0.031 2.7291 0.909 

     .  |  .    |      .  |  .    | 8 -0.031 -0.045 2.7750 0.948 

     .  |  .    |      .  |  .    | 9 0.059 0.036 2.9525 0.966 

     .**|  .    |      .**|  .    | 10 -0.255 -0.263 6.3644 0.784 
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LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

Sample: 1970 2006 

Included observations: 36 

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

     .  |**.    |      .  |**.    | 1 0.323 0.323 4.0796 0.043 

     .**|  .    |      ***|  .    | 2 -0.210 -0.351 5.8514 0.054 

     .**|  .    |      .  |  .    | 3 -0.221 -0.020 7.8701 0.049 

     .**|  .    |      .**|  .    | 4 -0.206 -0.225 9.6881 0.046 

     . *|  .    |      .  |  .    | 5 -0.070 0.018 9.9067 0.078 

     .  |  .    |      .  |  .    | 6 0.063 -0.040 10.086 0.121 

     .**|  .    |      ***|  .    | 7 -0.247 -0.431 12.961 0.073 

     ***|  .    |      . *|  .    | 8 -0.325 -0.174 18.120 0.020 

     .  |  .    |      .  |  .    | 9 0.020 -0.027 18.140 0.034 

     .  |**.    |      .  |* .    | 10 0.285 0.085 22.418 0.013 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 (AUGMENTED-DICKEY-FULLER) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

 

EΠΙΠΕ∆Α 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  4.359261     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:10 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.002096 0.000481 4.359261 0.0001 

D(LGDP(-1)) 0.069086 0.168877 0.409090 0.6851 

R-squared -0.017769     Mean dependent var 0.022444 

Adjusted R-squared -0.048610     S.D. dependent var 0.016080 

S.E. of regression 0.016466     Akaike info criterion -5.319556 

Sum squared resid 0.008948     Schwarz criterion -5.230679 

Log likelihood 95.09224     Durbin-Watson stat 2.059703 
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2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.608759     1%   Critical Value* -3.6228 

      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:11 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.029091 0.011151 -2.608759 0.0134 

C 0.310465 0.110190 2.817539 0.0080 

R-squared 0.166782     Mean dependent var 0.023080 

Adjusted R-squared 0.142275     S.D. dependent var 0.016302 

S.E. of regression 0.015098     Akaike info criterion -5.494571 

Sum squared resid 0.007750     Schwarz criterion -5.406598 

Log likelihood 100.9023     F-statistic 6.805625 

Durbin-Watson stat 2.152244     Prob(F-statistic) 0.013408 

 

3η µορφή εξίσωσης 

 

 

ADF Test Statistic -3.773967     1%   Critical Value* -4.2324 

      5%   Critical Value -3.5386 



324 
 

      10% Critical Value -3.2009 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:12 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.314096 0.083227 -3.773967 0.0006 

C 3.010624 0.788971 3.815889 0.0006 

@TREND(1970) 0.006233 0.001808 3.447948 0.0016 

R-squared 0.387453     Mean dependent var 0.023080 

Adjusted R-squared 0.350329     S.D. dependent var 0.016302 

S.E. of regression 0.013140     Akaike info criterion -5.746686 

Sum squared resid 0.005698     Schwarz criterion -5.614726 

Log likelihood 106.4403     F-statistic 10.43672 

Durbin-Watson stat 2.203615     Prob(F-statistic) 0.000307 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.833623     1%   Critical Value* -2.6344 

      5%   Critical Value -1.9514 
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      10% Critical Value -1.6211 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:04 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.340817 0.185871 -1.833623 0.0766 

D(LHCE(-1),2) -0.341138 0.204757 -1.666059 0.1061 

D(LHCE(-2),2) -0.158861 0.177706 -0.893955 0.3785 

R-squared 0.330059     Mean dependent var -0.001915 

Adjusted R-squared 0.285396     S.D. dependent var 0.074424 

S.E. of regression 0.062914     Akaike info criterion -2.607593 

Sum squared resid 0.118745     Schwarz criterion -2.471547 

Log likelihood 46.02529     Durbin-Watson stat 2.066461 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.519564     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 



326 
 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:05 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.769348 0.170226 -4.519564 0.0001 

C 0.031824 0.012162 2.616697 0.0133 

R-squared 0.382328     Mean dependent var -0.000971 

Adjusted R-squared 0.363611     S.D. dependent var 0.072381 

S.E. of regression 0.057741     Akaike info criterion -2.810254 

Sum squared resid 0.110023     Schwarz criterion -2.721377 

Log likelihood 51.17945     F-statistic 20.42645 

Durbin-Watson stat 2.033861     Prob(F-statistic) 0.000075 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.659613     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:06 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.807223 0.173238 -4.659613 0.0001 

C 0.053846 0.023530 2.288388 0.0289 

@TREND(1970) -0.001074 0.000983 -1.092109 0.2829 

R-squared 0.404523     Mean dependent var -0.000971 

Adjusted R-squared 0.367306     S.D. dependent var 0.072381 

S.E. of regression 0.057573     Akaike info criterion -2.789705 

Sum squared resid 0.106069     Schwarz criterion -2.656390 

Log likelihood 51.81984     F-statistic 10.86922 

Durbin-Watson stat 2.026562     Prob(F-statistic) 0.000250 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.732390     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:15 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.333896 0.122199 -2.732390 0.0099 
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R-squared 0.179570     Mean dependent var -0.000536 

Adjusted R-squared 0.179570     S.D. dependent var 0.022483 

S.E. of regression 0.020364     Akaike info criterion -4.921902 

Sum squared resid 0.014100     Schwarz criterion -4.877464 

Log likelihood 87.13329     Durbin-Watson stat 2.564605 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.627592     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:15 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.951880 0.169145 -5.627592 0.0000 

C 0.021338 0.004765 4.478505 0.0001 

R-squared 0.489715     Mean dependent var -0.000536 

Adjusted R-squared 0.474252     S.D. dependent var 0.022483 

S.E. of regression 0.016302     Akaike info criterion -5.339619 

Sum squared resid 0.008770     Schwarz criterion -5.250742 

Log likelihood 95.44333     F-statistic 31.66979 

Durbin-Watson stat 2.050515     Prob(F-statistic) 0.000003 
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3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -6.091574     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:15 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -1.074338 0.176365 -6.091574 0.0000 

C 0.034102 0.008322 4.098071 0.0003 

@TREND(1970) -0.000524 0.000284 -1.840810 0.0749 

R-squared 0.538577     Mean dependent var -0.000536 

Adjusted R-squared 0.509738     S.D. dependent var 0.022483 

S.E. of regression 0.015742     Akaike info criterion -5.383129 

Sum squared resid 0.007930     Schwarz criterion -5.249814 

Log likelihood 97.20476     F-statistic 18.67534 

Durbin-Watson stat 2.005155     Prob(F-statistic) 0.000004 
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ΒΕΛΓΙΟ: 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  6.175570     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:21 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.006519 0.001056 6.175570 0.0000 

R-squared -0.063899     Mean dependent var 0.048187 

Adjusted R-squared -0.063899     S.D. dependent var 0.044188 

S.E. of regression 0.045578     Akaike info criterion -3.311419 

Sum squared resid 0.072706     Schwarz criterion -3.267432 

Log likelihood 60.60554     Durbin-Watson stat 1.361539 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -2.757414     1%   Critical Value* -3.6228 

      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:22 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.040894 0.014831 -2.757414 0.0093 

C 0.341877 0.106723 3.203396 0.0029 

R-squared 0.182758     Mean dependent var 0.048187 

Adjusted R-squared 0.158721     S.D. dependent var 0.044188 

S.E. of regression 0.040529     Akaike info criterion -3.519624 

Sum squared resid 0.055850     Schwarz criterion -3.431650 

Log likelihood 65.35323     F-statistic 7.603330 

Durbin-Watson stat 1.690563     Prob(F-statistic) 0.009305 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.807566     1%   Critical Value* -4.2505 

      5%   Critical Value -3.5468 

      10% Critical Value -3.2056 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:22 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.302378 0.079415 -3.807566 0.0007 

D(LHCE(-1)) 0.128921 0.152427 0.845784 0.4046 

D(LHCE(-2)) 0.034880 0.152711 0.228407 0.8209 

C 2.015279 0.513636 3.923554 0.0005 

@TREND(1970) 0.010883 0.003247 3.351386 0.0022 

R-squared 0.423153     Mean dependent var 0.046784 

Adjusted R-squared 0.343588     S.D. dependent var 0.044975 

S.E. of regression 0.036439     Akaike info criterion -3.651318 

Sum squared resid 0.038506     Schwarz criterion -3.426853 

Log likelihood 67.07241     F-statistic 5.318328 

Durbin-Watson stat 2.081987     Prob(F-statistic) 0.002448 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  4.438611     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     



333 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:25 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.002105 0.000474 4.438611 0.0001 

D(LGDP(-1)) -0.004725 0.172440 -0.027400 0.9783 

R-squared -0.015294     Mean dependent var 0.020748 

Adjusted R-squared -0.046060     S.D. dependent var 0.017029 

S.E. of regression 0.017417     Akaike info criterion -5.207291 

Sum squared resid 0.010011     Schwarz criterion -5.118414 

Log likelihood 93.12760     Durbin-Watson stat 2.008026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.998985     1%   Critical Value* -3.6228 
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      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:25 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.026096 0.013055 -1.998985 0.0537 

C 0.277999 0.128518 2.163117 0.0377 

R-squared 0.105168     Mean dependent var 0.021151 

Adjusted R-squared 0.078849     S.D. dependent var 0.016957 

S.E. of regression 0.016275     Akaike info criterion -5.344394 

Sum squared resid 0.009006     Schwarz criterion -5.256421 

Log likelihood 98.19909     F-statistic 3.995939 

Durbin-Watson stat 2.196498     Prob(F-statistic) 0.053655 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.711549     1%   Critical Value* -4.2324 

      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:26 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.383796 0.103406 -3.711549 0.0008 

C 3.665440 0.979735 3.741257 0.0007 

@TREND(1970) 0.007198 0.002068 3.480148 0.0014 

R-squared 0.345410     Mean dependent var 0.021151 

Adjusted R-squared 0.305738     S.D. dependent var 0.016957 

S.E. of regression 0.014129     Akaike info criterion -5.601466 

Sum squared resid 0.006588     Schwarz criterion -5.469507 

Log likelihood 103.8264     F-statistic 8.706635 

Durbin-Watson stat 2.114151     Prob(F-statistic) 0.000919 
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∆ΑΝΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  3.705907     1%   Critical Value* -2.6321 

      5%   Critical Value -1.9510 

      10% Critical Value -1.6209 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:28 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.001399 0.000377 3.705907 0.0008 

D(LGDP(-1)) 0.080287 0.176130 0.455841 0.6516 

R-squared 0.005502     Mean dependent var 0.018497 

Adjusted R-squared -0.025576     S.D. dependent var 0.018596 

S.E. of regression 0.018832     Akaike info criterion -5.049511 

Sum squared resid 0.011348     Schwarz criterion -4.959725 

Log likelihood 87.84169     Durbin-Watson stat 1.966983 
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2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.121798     1%   Critical Value* -3.6353 

      5%   Critical Value -2.9499 

      10% Critical Value -2.6133 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:28 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.002132 0.017506 -0.121798 0.9038 

D(LGDP(-1)) 0.079205 0.178911 0.442708 0.6611 

C 0.042943 0.212847 0.201757 0.8414 

R-squared 0.006806     Mean dependent var 0.018497 

Adjusted R-squared -0.057271     S.D. dependent var 0.018596 

S.E. of regression 0.019121     Akaike info criterion -4.992000 

Sum squared resid 0.011334     Schwarz criterion -4.857321 

Log likelihood 87.86400     F-statistic 0.106212 

Durbin-Watson stat 1.960922     Prob(F-statistic) 0.899560 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.385889     1%   Critical Value* -4.2505 
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      5%   Critical Value -3.5468 

      10% Critical Value -3.2056 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:29 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.499953 0.147658 -3.385889 0.0020 

D(LGDP(-1)) 0.340766 0.172839 1.971578 0.0579 

C 5.910820 1.741046 3.394982 0.0019 

@TREND(1971) 0.009576 0.002825 3.389295 0.0020 

R-squared 0.281809     Mean dependent var 0.018497 

Adjusted R-squared 0.209990     S.D. dependent var 0.018596 

S.E. of regression 0.016528     Akaike info criterion -5.257367 

Sum squared resid 0.008195     Schwarz criterion -5.077795 

Log likelihood 93.37524     F-statistic 3.923869 

Durbin-Watson stat 2.096927     Prob(F-statistic) 0.017822 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  4.856905     1%   Critical Value* -2.6321 

      5%   Critical Value -1.9510 

      10% Critical Value -1.6209 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:31 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.002797 0.000576 4.856905 0.0000 

D(LHCE(-1)) -0.140754 0.174510 -0.806565 0.4259 

R-squared 0.022893     Mean dependent var 0.023736 

Adjusted R-squared -0.007641     S.D. dependent var 0.021647 

S.E. of regression 0.021730     Akaike info criterion -4.763246 

Sum squared resid 0.015110     Schwarz criterion -4.673460 

Log likelihood 82.97519     Durbin-Watson stat 1.865405 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.103123     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:32 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.001827 0.017718 0.103123 0.9185 

C 0.006647 0.171581 0.038740 0.9693 

R-squared 0.000322     Mean dependent var 0.024337 

Adjusted R-squared -0.029971     S.D. dependent var 0.021621 

S.E. of regression 0.021942     Akaike info criterion -4.745371 

Sum squared resid 0.015888     Schwarz criterion -4.656494 

Log likelihood 85.04399     F-statistic 0.010634 

Durbin-Watson stat 2.225042     Prob(F-statistic) 0.918490 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.543961     1%   Critical Value* -4.2605 

      5%   Critical Value -3.5514 

      10% Critical Value -3.2081 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:32 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.193344 0.125226 -1.543961 0.1338 

D(LHCE(-1)) 0.038243 0.197530 0.193607 0.8479 

D(LHCE(-2)) 0.279869 0.185755 1.506662 0.1431 

C 1.817225 1.164757 1.560175 0.1300 



341 
 

@TREND(1971) 0.003993 0.002512 1.589310 0.1232 

R-squared 0.128070     Mean dependent var 0.024331 

Adjusted R-squared 0.003508     S.D. dependent var 0.021698 

S.E. of regression 0.021660     Akaike info criterion -4.687943 

Sum squared resid 0.013137     Schwarz criterion -4.461199 

Log likelihood 82.35105     F-statistic 1.028166 

Durbin-Watson stat 1.732132     Prob(F-statistic) 0.410026 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.370936     1%   Critical Value* -2.6321 

      5%   Critical Value -1.9510 

      10% Critical Value -1.6209 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:33 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.509583 0.151170 -3.370936 0.0019 

R-squared 0.256138     Mean dependent var -6.29E-05 
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Adjusted R-squared 0.256138     S.D. dependent var 0.032700 

S.E. of regression 0.028203     Akaike info criterion -4.269811 

Sum squared resid 0.026248     Schwarz criterion -4.224918 

Log likelihood 73.58679     Durbin-Watson stat 2.426439 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -6.514109     1%   Critical Value* -3.6353 

      5%   Critical Value -2.9499 

      10% Critical Value -2.6133 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:33 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.137427 0.174610 -6.514109 0.0000 

C 0.027007 0.005587 4.834084 0.0000 

R-squared 0.570087     Mean dependent var -6.29E-05 

Adjusted R-squared 0.556652     S.D. dependent var 0.032700 

S.E. of regression 0.021773     Akaike info criterion -4.759260 

Sum squared resid 0.015170     Schwarz criterion -4.669474 

Log likelihood 82.90742     F-statistic 42.43361 

Durbin-Watson stat 1.860518     Prob(F-statistic) 0.000000 
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3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -6.465076     1%   Critical Value* -4.2505 

      5%   Critical Value -3.5468 

      10% Critical Value -3.2056 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:34 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.139379 0.176236 -6.465076 0.0000 

C 0.022440 0.009016 2.489013 0.0184 

@TREND(1971) 0.000249 0.000384 0.649109 0.5210 

R-squared 0.575852     Mean dependent var -6.29E-05 

Adjusted R-squared 0.548487     S.D. dependent var 0.032700 

S.E. of regression 0.021973     Akaike info criterion -4.713937 

Sum squared resid 0.014967     Schwarz criterion -4.579258 

Log likelihood 83.13692     F-statistic 21.04381 

Durbin-Watson stat 1.880260     Prob(F-statistic) 0.000002 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

  

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.296241     1%   Critical Value* -2.6369 

      5%   Critical Value -1.9517 

      10% Critical Value -1.6213 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:36 

Sample(adjusted): 1975 2006 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.002682 0.001168 2.296241 0.0288 

D(LHCE(-1)) 0.443244 0.165870 2.672241 0.0121 

R-squared 0.174149     Mean dependent var 0.034683 

Adjusted R-squared 0.146621     S.D. dependent var 0.038136 

S.E. of regression 0.035229     Akaike info criterion -3.793423 

Sum squared resid 0.037233     Schwarz criterion -3.701815 

Log likelihood 62.69477     Durbin-Watson stat 1.741939 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -1.677390     1%   Critical Value* -3.6422 

      5%   Critical Value -2.9527 

      10% Critical Value -2.6148 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:37 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.034642 0.020652 -1.677390 0.1035 

C 0.282812 0.147774 1.913815 0.0649 

R-squared 0.083210     Mean dependent var 0.035168 

Adjusted R-squared 0.053636     S.D. dependent var 0.037638 

S.E. of regression 0.036615     Akaike info criterion -3.718017 

Sum squared resid 0.041561     Schwarz criterion -3.627319 

Log likelihood 63.34728     F-statistic 2.813638 

Durbin-Watson stat 1.193701     Prob(F-statistic) 0.103523 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.546078     1%   Critical Value* -4.2712 

      5%   Critical Value -3.5562 

      10% Critical Value -3.2109 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:37 

Sample(adjusted): 1975 2006 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.189048 0.074251 -2.546078 0.0167 

D(LHCE(-1)) 0.457502 0.161895 2.825912 0.0086 

C 1.278869 0.491870 2.600016 0.0147 

@TREND(1973) 0.005451 0.002373 2.297196 0.0293 

R-squared 0.342011     Mean dependent var 0.034683 

Adjusted R-squared 0.271512     S.D. dependent var 0.038136 

S.E. of regression 0.032549     Akaike info criterion -3.895649 

Sum squared resid 0.029665     Schwarz criterion -3.712432 

Log likelihood 66.33039     F-statistic 4.851303 

Durbin-Watson stat 1.777330     Prob(F-statistic) 0.007666 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  1.747408     1%   Critical Value* -2.6369 

      5%   Critical Value -1.9517 

      10% Critical Value -1.6213 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
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Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:41 

Sample(adjusted): 1975 2006 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.000894 0.000511 1.747408 0.0908 

D(LGDP(-1)) 0.619078 0.145867 4.244114 0.0002 

R-squared 0.376228     Mean dependent var 0.022429 

Adjusted R-squared 0.355436     S.D. dependent var 0.027642 

S.E. of regression 0.022192     Akaike info criterion -4.717713 

Sum squared resid 0.014774     Schwarz criterion -4.626104 

Log likelihood 77.48340     Durbin-Watson stat 1.356612 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.275448     1%   Critical Value* -3.6422 

      5%   Critical Value -2.9527 

      10% Critical Value -2.6148 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:42 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.006539 0.023740 0.275448 0.7848 

C -0.042133 0.234925 -0.179348 0.8588 

R-squared 0.002441     Mean dependent var 0.022563 

Adjusted R-squared -0.029738     S.D. dependent var 0.027217 

S.E. of regression 0.027619     Akaike info criterion -4.281953 

Sum squared resid 0.023647     Schwarz criterion -4.191255 

Log likelihood 72.65222     F-statistic 0.075872 

Durbin-Watson stat 0.771904     Prob(F-statistic) 0.784800 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

 

ADF Test Statistic -3.284914     1%   Critical Value* -4.2712 

      5%   Critical Value -3.5562 

      10% Critical Value -3.2109 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:42 

Sample(adjusted): 1975 2006 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.230813 0.070265 -3.284914 0.0027 

D(LGDP(-1)) 0.737225 0.133064 5.540370 0.0000 

C 2.205504 0.669959 3.291998 0.0027 

@TREND(1973) 0.004960 0.001486 3.337415 0.0024 

R-squared 0.554556     Mean dependent var 0.022429 

Adjusted R-squared 0.506830     S.D. dependent var 0.027642 

S.E. of regression 0.019412     Akaike info criterion -4.929425 

Sum squared resid 0.010551     Schwarz criterion -4.746208 

Log likelihood 82.87080     F-statistic 11.61954 

Durbin-Watson stat 1.527975     Prob(F-statistic) 0.000040 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.489392     1%   Critical Value* -2.6395 

      5%   Critical Value -1.9521 

      10% Critical Value -1.6214 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:38 

Sample(adjusted): 1976 2006 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.364217 0.146308 -2.489392 0.0188 
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D(LHCE(-1),2) 0.082734 0.181818 0.455036 0.6525 

R-squared 0.185458     Mean dependent var -0.000717 

Adjusted R-squared 0.157370     S.D. dependent var 0.040714 

S.E. of regression 0.037373     Akaike info criterion -3.673378 

Sum squared resid 0.040506     Schwarz criterion -3.580863 

Log likelihood 58.93736     Durbin-Watson stat 1.887360 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.904633     1%   Critical Value* -3.6576 

      5%   Critical Value -2.9591 

      10% Critical Value -2.6181 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:39 

Sample(adjusted): 1976 2006 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.750557 0.192222 -3.904633 0.0005 

D(LHCE(-1),2) 0.275412 0.178202 1.545506 0.1335 

C 0.024381 0.008820 2.764348 0.0100 

R-squared 0.360097     Mean dependent var -0.000717 

Adjusted R-squared 0.314390     S.D. dependent var 0.040714 

S.E. of regression 0.033712     Akaike info criterion -3.850172 

Sum squared resid 0.031822     Schwarz criterion -3.711399 
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Log likelihood 62.67766     F-statistic 7.878318 

Durbin-Watson stat 1.933263     Prob(F-statistic) 0.001930 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.796592     1%   Critical Value* -4.2826 

      5%   Critical Value -3.5614 

      10% Critical Value -3.2138 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:39 

Sample(adjusted): 1976 2006 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.791590 0.208500 -3.796592 0.0008 

D(LHCE(-1),2) 0.302644 0.187149 1.617127 0.1175 

C 0.033026 0.018094 1.825250 0.0790 

@TREND(1973) -0.000404 0.000736 -0.549397 0.5872 

R-squared 0.367172     Mean dependent var -0.000717 

Adjusted R-squared 0.296857     S.D. dependent var 0.040714 

S.E. of regression 0.034140     Akaike info criterion -3.796773 

Sum squared resid 0.031470     Schwarz criterion -3.611742 

Log likelihood 62.84998     F-statistic 5.221863 

Durbin-Watson stat 1.932229     Prob(F-statistic) 0.005663 
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ΓΑΛΛΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

 

 

ADF Test Statistic  3.230073     1%   Critical Value* -2.7411 

      5%   Critical Value -1.9658 

      10% Critical Value -1.6277 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:44 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.004926 0.001525 3.230073 0.0066 

D(LHCE(-1)) -0.240716 0.277488 -0.867483 0.4014 

R-squared 0.041802     Mean dependent var 0.030454 

Adjusted R-squared -0.031906     S.D. dependent var 0.029185 

S.E. of regression 0.029647     Akaike info criterion -4.075345 

Sum squared resid 0.011426     Schwarz criterion -3.980938 
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Log likelihood 32.56509     Durbin-Watson stat 2.022072 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.422090     1%   Critical Value* -3.9635 

      5%   Critical Value -3.0818 

      10% Critical Value -2.6829 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:44 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.075904 0.053375 -1.422090 0.1805 

D(LHCE(-1)) -0.281194 0.265965 -1.057260 0.3112 

C 0.625526 0.412902 1.514951 0.1557 

R-squared 0.195641     Mean dependent var 0.030454 

Adjusted R-squared 0.061581     S.D. dependent var 0.029185 

S.E. of regression 0.028272     Akaike info criterion -4.117020 

Sum squared resid 0.009592     Schwarz criterion -3.975410 

Log likelihood 33.87765     F-statistic 1.459354 

Durbin-Watson stat 2.162085     Prob(F-statistic) 0.270832 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.205879     1%   Critical Value* -4.6712 
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      5%   Critical Value -3.7347 

      10% Critical Value -3.3086 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:45 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.565764 0.256480 -2.205879 0.0460 

C 4.247781 1.906084 2.228538 0.0441 

@TREND(1990) 0.016574 0.008294 1.998229 0.0671 

R-squared 0.317436     Mean dependent var 0.030749 

Adjusted R-squared 0.212426     S.D. dependent var 0.028220 

S.E. of regression 0.025044     Akaike info criterion -4.369000 

Sum squared resid 0.008154     Schwarz criterion -4.224139 

Log likelihood 37.95200     F-statistic 3.022915 

Durbin-Watson stat 2.029574     Prob(F-statistic) 0.083547 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.162991     1%   Critical Value* -2.7411 

      5%   Critical Value -1.9658 

      10% Critical Value -1.6277 
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*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:49 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.000986 0.000456 2.162991 0.0498 

D(LGDP(-1)) 0.315734 0.258418 1.221796 0.2435 

R-squared 0.103961     Mean dependent var 0.014117 

Adjusted R-squared 0.035034     S.D. dependent var 0.011661 

S.E. of regression 0.011454     Akaike info criterion -5.977313 

Sum squared resid 0.001706     Schwarz criterion -5.882907 

Log likelihood 46.82985     Durbin-Watson stat 2.000062 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.457859     1%   Critical Value* -3.9228 

      5%   Critical Value -3.0659 

      10% Critical Value -2.6745 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 
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Date: 02/10/10   Time: 16:49 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.018538 0.040489 0.457859 0.6541 

C -0.172040 0.405381 -0.424391 0.6777 

R-squared 0.014753     Mean dependent var 0.013562 

Adjusted R-squared -0.055622     S.D. dependent var 0.011482 

S.E. of regression 0.011797     Akaike info criterion -5.925520 

Sum squared resid 0.001948     Schwarz criterion -5.828947 

Log likelihood 49.40416     F-statistic 0.209635 

Durbin-Watson stat 1.374908     Prob(F-statistic) 0.654079 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.167591     1%   Critical Value* -4.8025 

      5%   Critical Value -3.7921 

      10% Critical Value -3.3393 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:50 

Sample(adjusted): 1993 2006 

Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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LGDP(-1) -0.695919 0.219700 -3.167591 0.0114 

D(LGDP(-1)) 0.442625 0.232868 1.900757 0.0898 

D(LGDP(-2)) 0.291794 0.253516 1.150988 0.2794 

C 6.869550 2.166010 3.171522 0.0113 

@TREND(1990) 0.011675 0.003666 3.184393 0.0111 

R-squared 0.575082     Mean dependent var 0.014508 

Adjusted R-squared 0.386230     S.D. dependent var 0.011999 

S.E. of regression 0.009400     Akaike info criterion -6.223732 

Sum squared resid 0.000795     Schwarz criterion -5.995497 

Log likelihood 48.56612     F-statistic 3.045145 

Durbin-Watson stat 1.762112     Prob(F-statistic) 0.076244 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.398023     1%   Critical Value* -2.7411 

      5%   Critical Value -1.9658 

      10% Critical Value -1.6277 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:46 

Sample(adjusted): 1992 2006 
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Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.559592 0.233356 -2.398023 0.0310 

R-squared 0.289916     Mean dependent var -0.001841 

Adjusted R-squared 0.289916     S.D. dependent var 0.045518 

S.E. of regression 0.038356     Akaike info criterion -3.619467 

Sum squared resid 0.020597     Schwarz criterion -3.572263 

Log likelihood 28.14600     Durbin-Watson stat 2.369733 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.543424     1%   Critical Value* -3.9635 

      5%   Critical Value -3.0818 

      10% Critical Value -2.6829 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:47 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.251004 0.275344 -4.543424 0.0006 

C 0.038560 0.011685 3.299871 0.0057 

R-squared 0.613586     Mean dependent var -0.001841 

Adjusted R-squared 0.583862     S.D. dependent var 0.045518 
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S.E. of regression 0.029363     Akaike info criterion -4.094608 

Sum squared resid 0.011208     Schwarz criterion -4.000202 

Log likelihood 32.70956     F-statistic 20.64270 

Durbin-Watson stat 2.034489     Prob(F-statistic) 0.000552 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.725492     1%   Critical Value* -4.7315 

      5%   Critical Value -3.7611 

      10% Critical Value -3.3228 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:48 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.306924 0.276569 -4.725492 0.0005 

C 0.058471 0.020923 2.794535 0.0162 

@TREND(1990) -0.002012 0.001763 -1.141311 0.2760 

R-squared 0.651424     Mean dependent var -0.001841 

Adjusted R-squared 0.593328     S.D. dependent var 0.045518 

S.E. of regression 0.029027     Akaike info criterion -4.064327 

Sum squared resid 0.010111     Schwarz criterion -3.922717 

Log likelihood 33.48245     F-statistic 11.21289 

Durbin-Watson stat 2.158719     Prob(F-statistic) 0.001794 
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LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

 

ADF Test Statistic -0.931399     1%   Critical Value* -2.7570 

      5%   Critical Value -1.9677 

      10% Critical Value -1.6285 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:51 

Sample(adjusted): 1993 2006 

Included observations: 14 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.201118 0.215931 -0.931399 0.3700 

D(LGDP(-1),2) -0.211541 0.287501 -0.735791 0.4760 

R-squared 0.160385     Mean dependent var 0.000488 

Adjusted R-squared 0.090417     S.D. dependent var 0.014189 

S.E. of regression 0.013532     Akaike info criterion -5.635915 

Sum squared resid 0.002197     Schwarz criterion -5.544621 

Log likelihood 41.45140     Durbin-Watson stat 1.815708 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.780529     1%   Critical Value* -4.0681 

      5%   Critical Value -3.1222 
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      10% Critical Value -2.7042 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:51 

Sample(adjusted): 1994 2006 

Included observations: 13 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.913872 0.328668 -2.780529 0.0214 

D(LGDP(-1),2) 0.177088 0.287180 0.616646 0.5527 

D(LGDP(-2),2) 0.059287 0.239202 0.247854 0.8098 

C 0.015305 0.005340 2.865854 0.0186 

R-squared 0.566477     Mean dependent var 0.002230 

Adjusted R-squared 0.421969     S.D. dependent var 0.013118 

S.E. of regression 0.009974     Akaike info criterion -6.130072 

Sum squared resid 0.000895     Schwarz criterion -5.956242 

Log likelihood 43.84547     F-statistic 3.920043 

Durbin-Watson stat 1.448531     Prob(F-statistic) 0.048270 

 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.568488     1%   Critical Value* -4.7315 
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      5%   Critical Value -3.7611 

      10% Critical Value -3.3228 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:52 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.705200 0.274558 -2.568488 0.0246 

C 0.007869 0.007397 1.063719 0.3084 

@TREND(1990) 0.000254 0.000729 0.348810 0.7333 

R-squared 0.357038     Mean dependent var 0.000683 

Adjusted R-squared 0.249878     S.D. dependent var 0.013694 

S.E. of regression 0.011860     Akaike info criterion -5.854428 

Sum squared resid 0.001688     Schwarz criterion -5.712818 

Log likelihood 46.90821     F-statistic 3.331812 

Durbin-Watson stat 1.977736     Prob(F-statistic) 0.070650 

 

 

 

 

 



363 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.330570     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:55 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.001884 0.000808 2.330570 0.0260 

D(LHCE(-1)) 0.465783 0.140530 3.314481 0.0022 

R-squared 0.214239     Mean dependent var 0.029206 

Adjusted R-squared 0.190428     S.D. dependent var 0.028478 

S.E. of regression 0.025624     Akaike info criterion -4.435153 

Sum squared resid 0.021667     Schwarz criterion -4.346276 

Log likelihood 79.61517     Durbin-Watson stat 2.305079 
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2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.665695     1%   Critical Value* -3.6228 

      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:55 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.072277 0.012757 -5.665695 0.0000 

C 0.575943 0.096242 5.984308 0.0000 

R-squared 0.485629     Mean dependent var 0.031059 

Adjusted R-squared 0.470500     S.D. dependent var 0.030190 

S.E. of regression 0.021968     Akaike info criterion -4.744493 

Sum squared resid 0.016408     Schwarz criterion -4.656520 

Log likelihood 87.40088     F-statistic 32.10010 

Durbin-Watson stat 1.752853     Prob(F-statistic) 0.000002 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.128207     1%   Critical Value* -4.2324 

      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 
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*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:56 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.215395 0.042002 -5.128207 0.0000 

C 1.579062 0.296000 5.334669 0.0000 

@TREND(1970) 0.004098 0.001160 3.531365 0.0012 

R-squared 0.626698     Mean dependent var 0.031059 

Adjusted R-squared 0.604073     S.D. dependent var 0.030190 

S.E. of regression 0.018996     Akaike info criterion -5.009495 

Sum squared resid 0.011908     Schwarz criterion -4.877535 

Log likelihood 93.17091     F-statistic 27.70011 

Durbin-Watson stat 2.101152     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.973343     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:57 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.002054 0.000691 2.973343 0.0055 

D(LGDP(-1)) -0.357407 0.163146 -2.190720 0.0356 

R-squared 0.124169     Mean dependent var 0.015275 

Adjusted R-squared 0.097628     S.D. dependent var 0.040075 

S.E. of regression 0.038069     Akaike info criterion -3.643397 

Sum squared resid 0.047825     Schwarz criterion -3.554520 

Log likelihood 65.75944     Durbin-Watson stat 2.017714 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.667717     1%   Critical Value* -3.6228 

      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:58 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.070697 0.042391 -1.667717 0.1046 

C 0.719264 0.422096 1.704031 0.0975 

R-squared 0.075617     Mean dependent var 0.015409 

Adjusted R-squared 0.048429     S.D. dependent var 0.039507 

S.E. of regression 0.038538     Akaike info criterion -3.620375 

Sum squared resid 0.050497     Schwarz criterion -3.532401 

Log likelihood 67.16674     F-statistic 2.781281 

Durbin-Watson stat 2.733236     Prob(F-statistic) 0.104558 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.882094     1%   Critical Value* -4.2324 

      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:58 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.352497 0.122306 -2.882094 0.0069 

C 3.444491 1.186515 2.903031 0.0065 

@TREND(1970) 0.004344 0.001784 2.435355 0.0204 
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R-squared 0.216442     Mean dependent var 0.015409 

Adjusted R-squared 0.168954     S.D. dependent var 0.039507 

S.E. of regression 0.036015     Akaike info criterion -3.730101 

Sum squared resid 0.042804     Schwarz criterion -3.598141 

Log likelihood 70.14182     F-statistic 4.557800 

Durbin-Watson stat 2.401717     Prob(F-statistic) 0.017872 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -7.004949     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:59 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -1.185092 0.169179 -7.004949 0.0000 

R-squared 0.590696     Mean dependent var 0.000266 

Adjusted R-squared 0.590696     S.D. dependent var 0.066010 
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S.E. of regression 0.042231     Akaike info criterion -3.463176 

Sum squared resid 0.060637     Schwarz criterion -3.418737 

Log likelihood 61.60558     Durbin-Watson stat 1.920699 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -8.352064     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:59 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -1.359349 0.162756 -8.352064 0.0000 

C 0.020669 0.006867 3.009784 0.0050 

R-squared 0.678854     Mean dependent var 0.000266 

Adjusted R-squared 0.669122     S.D. dependent var 0.066010 

S.E. of regression 0.037970     Akaike info criterion -3.648594 

Sum squared resid 0.047577     Schwarz criterion -3.559717 

Log likelihood 65.85040     F-statistic 69.75697 

Durbin-Watson stat 2.020368     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

3η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -8.508836     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 16:59 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -1.392382 0.163640 -8.508836 0.0000 

C 0.036205 0.014271 2.536986 0.0163 

@TREND(1970) -0.000792 0.000639 -1.238919 0.2244 

R-squared 0.693553     Mean dependent var 0.000266 

Adjusted R-squared 0.674400     S.D. dependent var 0.066010 

S.E. of regression 0.037666     Akaike info criterion -3.638303 

Sum squared resid 0.045399     Schwarz criterion -3.504987 

Log likelihood 66.67030     F-statistic 36.21131 

Durbin-Watson stat 2.054688     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ΕΛΛΑ∆Α: 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  4.462389     1%   Critical Value* -2.7057 

      5%   Critical Value -1.9614 

      10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:04 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.009250 0.002073 4.462389 0.0004 

D(LHCE(-1)) -0.404644 0.200879 -2.014368 0.0611 

R-squared 0.195128     Mean dependent var 0.047008 

Adjusted R-squared 0.144823     S.D. dependent var 0.053090 

S.E. of regression 0.049095     Akaike info criterion -3.085662 

Sum squared resid 0.038566     Schwarz criterion -2.986732 

Log likelihood 29.77096     Durbin-Watson stat 1.702174 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -0.083918     1%   Critical Value* -3.8572 

      5%   Critical Value -3.0400 

      10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:04 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.004929 0.058736 -0.083918 0.9342 

D(LHCE(-1)) -0.390891 0.214749 -1.820229 0.0887 

C 0.096372 0.398966 0.241555 0.8124 

R-squared 0.198247     Mean dependent var 0.047008 

Adjusted R-squared 0.091346     S.D. dependent var 0.053090 

S.E. of regression 0.050607     Akaike info criterion -2.978433 

Sum squared resid 0.038416     Schwarz criterion -2.830038 

Log likelihood 29.80590     F-statistic 1.854497 

Durbin-Watson stat 1.708888     Prob(F-statistic) 0.190680 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.963873     1%   Critical Value* -4.5348 

      5%   Critical Value -3.6746 

      10% Critical Value -3.2762 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 
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Date: 02/10/10   Time: 17:05 

Sample(adjusted): 1988 2006 

Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.729431 0.246107 -2.963873 0.0091 

C 4.707490 1.580247 2.978959 0.0089 

@TREND(1987) 0.030248 0.009861 3.067366 0.0074 

R-squared 0.371076     Mean dependent var 0.040908 

Adjusted R-squared 0.292460     S.D. dependent var 0.058042 

S.E. of regression 0.048822     Akaike info criterion -3.057323 

Sum squared resid 0.038138     Schwarz criterion -2.908201 

Log likelihood 32.04457     F-statistic 4.720129 

Durbin-Watson stat 1.728491     Prob(F-statistic) 0.024479 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  1.479900     1%   Critical Value* -2.7057 

      5%   Critical Value -1.9614 

      10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:08 

Sample(adjusted): 1989 2006 
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Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.000910 0.000615 1.479900 0.1583 

D(LGDP(-1)) 0.627961 0.192291 3.265682 0.0049 

R-squared 0.411501     Mean dependent var 0.023073 

Adjusted R-squared 0.374719     S.D. dependent var 0.019371 

S.E. of regression 0.015317     Akaike info criterion -5.415242 

Sum squared resid 0.003754     Schwarz criterion -5.316312 

Log likelihood 50.73718     Durbin-Watson stat 2.137511 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  1.544275     1%   Critical Value* -3.8572 

      5%   Critical Value -3.0400 

      10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:08 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.057093 0.036971 1.544275 0.1434 

D(LGDP(-1)) 0.410878 0.233620 1.758743 0.0990 

C -0.521920 0.343401 -1.519857 0.1493 
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R-squared 0.490034     Mean dependent var 0.023073 

Adjusted R-squared 0.422039     S.D. dependent var 0.019371 

S.E. of regression 0.014726     Akaike info criterion -5.447363 

Sum squared resid 0.003253     Schwarz criterion -5.298967 

Log likelihood 52.02627     F-statistic 7.206867 

Durbin-Watson stat 2.096308     Prob(F-statistic) 0.006406 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.032662     1%   Critical Value* -4.5348 

      5%   Critical Value -3.6746 

      10% Critical Value -3.2762 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:08 

Sample(adjusted): 1988 2006 

Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.002809 0.085991 0.032662 0.9743 

C -0.020674 0.787877 -0.026241 0.9794 

@TREND(1987) 0.001832 0.001923 0.952826 0.3549 

R-squared 0.306408     Mean dependent var 0.023963 

Adjusted R-squared 0.219709     S.D. dependent var 0.019220 

S.E. of regression 0.016978     Akaike info criterion -5.169866 

Sum squared resid 0.004612     Schwarz criterion -5.020744 
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Log likelihood 52.11372     F-statistic 3.534163 

Durbin-Watson stat 1.023849     Prob(F-statistic) 0.053559 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.721625     1%   Critical Value* -2.7057 

      5%   Critical Value -1.9614 

      10% Critical Value -1.6257 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:05 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.887757 0.238540 -3.721625 0.0017 

R-squared 0.445982     Mean dependent var 0.006844 

Adjusted R-squared 0.445982     S.D. dependent var 0.095869 

S.E. of regression 0.071358     Akaike info criterion -2.388265 

Sum squared resid 0.086563     Schwarz criterion -2.338800 

Log likelihood 22.49438     Durbin-Watson stat 1.625911 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -7.003162     1%   Critical Value* -3.8572 
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      5%   Critical Value -3.0400 

      10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:06 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.396030 0.199343 -7.003162 0.0000 

C 0.062914 0.014055 4.476125 0.0004 

R-squared 0.754014     Mean dependent var 0.006844 

Adjusted R-squared 0.738640     S.D. dependent var 0.095869 

S.E. of regression 0.049012     Akaike info criterion -3.089075 

Sum squared resid 0.038434     Schwarz criterion -2.990145 

Log likelihood 29.80167     F-statistic 49.04428 

Durbin-Watson stat 1.707317     Prob(F-statistic) 0.000003 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -6.743184     1%   Critical Value* -4.5743 

      5%   Critical Value -3.6920 

      10% Critical Value -3.2856 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:06 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.402429 0.207977 -6.743184 0.0000 

C 0.058198 0.027299 2.131860 0.0500 

@TREND(1987) 0.000474 0.002323 0.203886 0.8412 

R-squared 0.754694     Mean dependent var 0.006844 

Adjusted R-squared 0.721986     S.D. dependent var 0.095869 

S.E. of regression 0.050549     Akaike info criterion -2.980731 

Sum squared resid 0.038328     Schwarz criterion -2.832336 

Log likelihood 29.82658     F-statistic 23.07400 

Durbin-Watson stat 1.700690     Prob(F-statistic) 0.000026 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.205648     1%   Critical Value* -2.7057 

      5%   Critical Value -1.9614 

      10% Critical Value -1.6257 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:09 

Sample(adjusted): 1989 2006 
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Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.150133 0.124524 -1.205648 0.2445 

R-squared 0.078673     Mean dependent var -0.000165 

Adjusted R-squared 0.078673     S.D. dependent var 0.016507 

S.E. of regression 0.015844     Akaike info criterion -5.398064 

Sum squared resid 0.004268     Schwarz criterion -5.348599 

Log likelihood 49.58257     Durbin-Watson stat 2.366088 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.912693     1%   Critical Value* -3.8572 

      5%   Critical Value -3.0400 

      10% Critical Value -2.6608 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:10 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.365020 0.190841 -1.912693 0.0739 

C 0.008317 0.005723 1.453210 0.1655 

R-squared 0.186098     Mean dependent var -0.000165 

Adjusted R-squared 0.135229     S.D. dependent var 0.016507 
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S.E. of regression 0.015350     Akaike info criterion -5.410929 

Sum squared resid 0.003770     Schwarz criterion -5.311998 

Log likelihood 50.69836     F-statistic 3.658394 

Durbin-Watson stat 2.142220     Prob(F-statistic) 0.073859 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.836786     1%   Critical Value* -4.6193 

      5%   Critical Value -3.7119 

      10% Critical Value -3.2964 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 17:10 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.899984 0.234567 -3.836786 0.0021 

D(LGDP(-1),2) -0.001410 0.197935 -0.007126 0.9944 

C -0.012660 0.007396 -1.711626 0.1107 

@TREND(1987) 0.002987 0.000843 3.541811 0.0036 

R-squared 0.588731     Mean dependent var 0.000172 

Adjusted R-squared 0.493822     S.D. dependent var 0.016951 

S.E. of regression 0.012060     Akaike info criterion -5.795517 

Sum squared resid 0.001891     Schwarz criterion -5.599467 

Log likelihood 53.26190     F-statistic 6.203149 

Durbin-Watson stat 1.741986     Prob(F-statistic) 0.007561 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  3.313430     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:33 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.005950 0.001796 3.313430 0.0022 

D(LHCE(-1)) 0.113123 0.164509 0.687640 0.4965 

R-squared 0.017747     Mean dependent var 0.047500 

Adjusted R-squared -0.012018     S.D. dependent var 0.050825 

S.E. of regression 0.051129     Akaike info criterion -3.053478 

Sum squared resid 0.086268     Schwarz criterion -2.964601 

Log likelihood 55.43587     Durbin-Watson stat 1.888452 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.247641     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 
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      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:33 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.005034 0.020329 0.247641 0.8060 

D(LHCE(-1)) 0.113696 0.167534 0.678643 0.5022 

C 0.006350 0.140446 0.045213 0.9642 

R-squared 0.017810     Mean dependent var 0.047500 

Adjusted R-squared -0.043577     S.D. dependent var 0.050825 

S.E. of regression 0.051920     Akaike info criterion -2.996399 

Sum squared resid 0.086263     Schwarz criterion -2.863084 

Log likelihood 55.43699     F-statistic 0.290130 

Durbin-Watson stat 1.887895     Prob(F-statistic) 0.750113 

 

 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.118596     1%   Critical Value* -4.2412 
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      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:34 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.083555 0.074696 -1.118596 0.2719 

D(LHCE(-1)) 0.168605 0.172072 0.979856 0.3347 

C 0.543610 0.457892 1.187200 0.2442 

@TREND(1970) 0.003941 0.003199 1.231736 0.2273 

R-squared 0.063637     Mean dependent var 0.047500 

Adjusted R-squared -0.026979     S.D. dependent var 0.050825 

S.E. of regression 0.051506     Akaike info criterion -2.987038 

Sum squared resid 0.082238     Schwarz criterion -2.809284 

Log likelihood 56.27316     F-statistic 0.702270 

Durbin-Watson stat 1.926836     Prob(F-statistic) 0.557890 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  3.012118     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 
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      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:37 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.002407 0.000799 3.012118 0.0050 

D(LGDP(-1)) 0.439982 0.157121 2.800272 0.0085 

R-squared 0.220326     Mean dependent var 0.040987 

Adjusted R-squared 0.196699     S.D. dependent var 0.027280 

S.E. of regression 0.024450     Akaike info criterion -4.528928 

Sum squared resid 0.019727     Schwarz criterion -4.440051 

Log likelihood 81.25624     Durbin-Watson stat 2.071107 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.750056     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:38 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.007952 0.010602 0.750056 0.4587 

D(LGDP(-1)) 0.410051 0.168810 2.429072 0.0209 

C -0.052157 0.099428 -0.524574 0.6035 

R-squared 0.226973     Mean dependent var 0.040987 

Adjusted R-squared 0.178659     S.D. dependent var 0.027280 

S.E. of regression 0.024723     Akaike info criterion -4.480348 

Sum squared resid 0.019559     Schwarz criterion -4.347032 

Log likelihood 81.40608     F-statistic 4.697863 

Durbin-Watson stat 2.034499     Prob(F-statistic) 0.016260 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.016179     1%   Critical Value* -4.2324 

      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:38 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.047051 0.046302 -1.016179 0.3169 

C 0.439642 0.409092 1.074677 0.2903 
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@TREND(1970) 0.002822 0.001944 1.451936 0.1560 

R-squared 0.147534     Mean dependent var 0.040526 

Adjusted R-squared 0.095869     S.D. dependent var 0.027029 

S.E. of regression 0.025701     Akaike info criterion -4.404941 

Sum squared resid 0.021797     Schwarz criterion -4.272981 

Log likelihood 82.28894     F-statistic 2.855606 

Durbin-Watson stat 1.197470     Prob(F-statistic) 0.071808 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.810969     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:35 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.493268 0.129434 -3.810969 0.0006 
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R-squared 0.291952     Mean dependent var -0.006979 

Adjusted R-squared 0.291952     S.D. dependent var 0.069107 

S.E. of regression 0.058150     Akaike info criterion -2.823421 

Sum squared resid 0.114969     Schwarz criterion -2.778982 

Log likelihood 50.40986     Durbin-Watson stat 2.117749 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.384973     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:36 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.880500 0.163511 -5.384973 0.0000 

C 0.040990 0.012417 3.301137 0.0023 

R-squared 0.467724     Mean dependent var -0.006979 

Adjusted R-squared 0.451595     S.D. dependent var 0.069107 

S.E. of regression 0.051176     Akaike info criterion -3.051628 

Sum squared resid 0.086428     Schwarz criterion -2.962751 

Log likelihood 55.40348     F-statistic 28.99794 

Durbin-Watson stat 1.885427     Prob(F-statistic) 0.000006 
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3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.354984     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:36 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.886430 0.165534 -5.354984 0.0000 

C 0.031911 0.020261 1.575023 0.1251 

@TREND(1970) 0.000495 0.000867 0.570681 0.5722 

R-squared 0.473087     Mean dependent var -0.006979 

Adjusted R-squared 0.440155     S.D. dependent var 0.069107 

S.E. of regression 0.051708     Akaike info criterion -3.004611 

Sum squared resid 0.085557     Schwarz criterion -2.871295 

Log likelihood 55.58069     F-statistic 14.36553 

Durbin-Watson stat 1.895073     Prob(F-statistic) 0.000035 

 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  
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1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.713023     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:39 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.161001 0.093986 -1.713023 0.0958 

R-squared 0.079410     Mean dependent var 0.000184 

Adjusted R-squared 0.079410     S.D. dependent var 0.028347 

S.E. of regression 0.027198     Akaike info criterion -4.343176 

Sum squared resid 0.025151     Schwarz criterion -4.298737 

Log likelihood 77.00557     Durbin-Watson stat 2.488369 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.506947     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 
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Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:40 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.539621 0.153872 -3.506947 0.0013 

C 0.022202 0.007527 2.949832 0.0058 

R-squared 0.271502     Mean dependent var 0.000184 

Adjusted R-squared 0.249426     S.D. dependent var 0.028347 

S.E. of regression 0.024559     Akaike info criterion -4.520063 

Sum squared resid 0.019903     Schwarz criterion -4.431186 

Log likelihood 81.10109     F-statistic 12.29868 

Durbin-Watson stat 2.093380     Prob(F-statistic) 0.001330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.676149     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 
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      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:41 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.609843 0.165892 -3.676149 0.0009 

C 0.015728 0.009504 1.654945 0.1077 

@TREND(1970) 0.000492 0.000443 1.109242 0.2756 

R-squared 0.298476     Mean dependent var 0.000184 

Adjusted R-squared 0.254631     S.D. dependent var 0.028347 

S.E. of regression 0.024473     Akaike info criterion -4.500649 

Sum squared resid 0.019166     Schwarz criterion -4.367334 

Log likelihood 81.76137     F-statistic 6.807487 

Durbin-Watson stat 2.017856     Prob(F-statistic) 0.003441 

 

 

 

 

 

 



392 
 

ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  1.646647     1%   Critical Value* -2.7158 

      5%   Critical Value -1.9627 

      10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:43 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.001988 0.001208 1.646647 0.1204 

D(LHCE(-1)) 0.394384 0.238020 1.656939 0.1183 

R-squared 0.152470     Mean dependent var 0.024567 

Adjusted R-squared 0.095968     S.D. dependent var 0.028400 

S.E. of regression 0.027003     Akaike info criterion -4.275629 

Sum squared resid 0.010937     Schwarz criterion -4.177604 

Log likelihood 38.34285     Durbin-Watson stat 1.597504 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -0.607589     1%   Critical Value* -3.8877 

      5%   Critical Value -3.0521 

      10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:43 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.035822 0.058957 -0.607589 0.5532 

D(LHCE(-1)) 0.415035 0.244956 1.694325 0.1123 

C 0.277314 0.432320 0.641455 0.5316 

R-squared 0.176668     Mean dependent var 0.024567 

Adjusted R-squared 0.059049     S.D. dependent var 0.028400 

S.E. of regression 0.027549     Akaike info criterion -4.186949 

Sum squared resid 0.010625     Schwarz criterion -4.039911 

Log likelihood 38.58906     F-statistic 1.502040 

Durbin-Watson stat 1.589566     Prob(F-statistic) 0.256463 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.567617     1%   Critical Value* -4.6193 
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      5%   Critical Value -3.7119 

      10% Critical Value -3.2964 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:44 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.413017 0.160856 -2.567617 0.0234 

D(LHCE(-1)) 0.604752 0.223348 2.707666 0.0179 

C 2.951616 1.144370 2.579250 0.0229 

@TREND(1988) 0.009192 0.003722 2.469670 0.0282 

R-squared 0.439596     Mean dependent var 0.024567 

Adjusted R-squared 0.310272     S.D. dependent var 0.028400 

S.E. of regression 0.023586     Akaike info criterion -4.454002 

Sum squared resid 0.007232     Schwarz criterion -4.257952 

Log likelihood 41.85902     F-statistic 3.399178 

Durbin-Watson stat 1.806178     Prob(F-statistic) 0.050444 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  5.253066     1%   Critical Value* -2.7057 

      5%   Critical Value -1.9614 

      10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
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Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:48 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.001367 0.000260 5.253066 0.0001 

R-squared -0.008043     Mean dependent var 0.013528 

Adjusted R-squared -0.008043     S.D. dependent var 0.010855 

S.E. of regression 0.010899     Akaike info criterion -6.146336 

Sum squared resid 0.002019     Schwarz criterion -6.096871 

Log likelihood 56.31702     Durbin-Watson stat 1.431984 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.840529     1%   Critical Value* -3.8572 

      5%   Critical Value -3.0400 

      10% Critical Value -2.6608 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:48 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.060123 0.032666 -1.840529 0.0843 

C 0.607249 0.322591 1.882414 0.0781 

R-squared 0.174728     Mean dependent var 0.013528 
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Adjusted R-squared 0.123149     S.D. dependent var 0.010855 

S.E. of regression 0.010165     Akaike info criterion -6.235278 

Sum squared resid 0.001653     Schwarz criterion -6.136348 

Log likelihood 58.11750     F-statistic 3.387549 

Durbin-Watson stat 1.621671     Prob(F-statistic) 0.084313 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.761265     1%   Critical Value* -4.6712 

      5%   Critical Value -3.7347 

      10% Critical Value -3.3086 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.622829 0.353626 -1.761265 0.1059 

D(LGDP(-1)) 0.495876 0.333368 1.487471 0.1650 

D(LGDP(-2)) 0.121912 0.325310 0.374755 0.7150 

C 6.074513 3.439144 1.766287 0.1050 

@TREND(1988) 0.008490 0.005063 1.676699 0.1218 

R-squared 0.279586     Mean dependent var 0.011839 

Adjusted R-squared 0.017617     S.D. dependent var 0.010152 

S.E. of regression 0.010063     Akaike info criterion -6.109672 

Sum squared resid 0.001114     Schwarz criterion -5.868238 

Log likelihood 53.87738     F-statistic 1.067247 

Durbin-Watson stat 2.044373     Prob(F-statistic) 0.417972 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
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LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.392108     1%   Critical Value* -2.7275 

      5%   Critical Value -1.9642 

      10% Critical Value -1.6269 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:45 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.448506 0.187494 -2.392108 0.0313 

D(LHCE(-1),2) 0.091896 0.225758 0.407056 0.6901 

R-squared 0.292952     Mean dependent var -0.003507 

Adjusted R-squared 0.242449     S.D. dependent var 0.029699 

S.E. of regression 0.025850     Akaike info criterion -4.356576 

Sum squared resid 0.009355     Schwarz criterion -4.260002 

Log likelihood 36.85261     Durbin-Watson stat 1.939801 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.142133     1%   Critical Value* -3.9228 

      5%   Critical Value -3.0659 
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      10% Critical Value -2.6745 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:46 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.789404 0.251232 -3.142133 0.0078 

D(LHCE(-1),2) 0.266254 0.227968 1.167946 0.2638 

C 0.016185 0.008660 1.868783 0.0843 

R-squared 0.442674     Mean dependent var -0.003507 

Adjusted R-squared 0.356931     S.D. dependent var 0.029699 

S.E. of regression 0.023816     Akaike info criterion -4.469523 

Sum squared resid 0.007374     Schwarz criterion -4.324663 

Log likelihood 38.75619     F-statistic 5.162825 

Durbin-Watson stat 2.070604     Prob(F-statistic) 0.022372 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.232156     1%   Critical Value* -4.6712 

      5%   Critical Value -3.7347 

      10% Critical Value -3.3086 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:47 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.803857 0.248706 -3.232156 0.0072 

D(LHCE(-1),2) 0.272055 0.225440 1.206773 0.2508 

C 0.001238 0.015658 0.079056 0.9383 

@TREND(1988) 0.001458 0.001279 1.140150 0.2765 

R-squared 0.497147     Mean dependent var -0.003507 

Adjusted R-squared 0.371434     S.D. dependent var 0.029699 

S.E. of regression 0.023546     Akaike info criterion -4.447376 

Sum squared resid 0.006653     Schwarz criterion -4.254229 

Log likelihood 39.57901     F-statistic 3.954610 

Durbin-Watson stat 2.278824     Prob(F-statistic) 0.035714 

 

 

 

 

 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.216401     1%   Critical Value* -2.7158 

      5%   Critical Value -1.9627 
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      10% Critical Value -1.6262 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:50 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.363803 0.164141 -2.216401 0.0415 

R-squared 0.229431     Mean dependent var -0.001098 

Adjusted R-squared 0.229431     S.D. dependent var 0.013384 

S.E. of regression 0.011749     Akaike info criterion -5.993103 

Sum squared resid 0.002209     Schwarz criterion -5.944090 

Log likelihood 51.94137     Durbin-Watson stat 2.186941 

 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.517485     1%   Critical Value* -3.8877 

      5%   Critical Value -3.0521 

      10% Critical Value -2.6672 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:51 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.804199 0.228629 -3.517485 0.0031 

C 0.009797 0.003969 2.468308 0.0261 

R-squared 0.452009     Mean dependent var -0.001098 

Adjusted R-squared 0.415476     S.D. dependent var 0.013384 

S.E. of regression 0.010233     Akaike info criterion -6.216325 

Sum squared resid 0.001571     Schwarz criterion -6.118300 

Log likelihood 54.83876     F-statistic 12.37270 

Durbin-Watson stat 2.036632     Prob(F-statistic) 0.003110 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.417673     1%   Critical Value* -4.6193 

      5%   Critical Value -3.7119 

      10% Critical Value -3.2964 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
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Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:53 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.866517 0.253540 -3.417673 0.0042 

C 0.014175 0.008054 1.760044 0.1002 

@TREND(1988) -0.000353 0.000562 -0.628971 0.5395 

R-squared 0.467068     Mean dependent var -0.001098 

Adjusted R-squared 0.390935     S.D. dependent var 0.013384 

S.E. of regression 0.010445     Akaike info criterion -6.126544 

Sum squared resid 0.001527     Schwarz criterion -5.979506 

Log likelihood 55.07562     F-statistic 6.134884 

Durbin-Watson stat 1.995152     Prob(F-statistic) 0.012210 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  1.721802     1%   Critical Value* -2.9075 

      5%   Critical Value -1.9835 

      10% Critical Value -1.6357 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:53 

Sample(adjusted): 1998 2006 

Included observations: 9 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.007851 0.004560 1.721802 0.1359 

D(LHCE(-1)) 0.735426 0.361896 2.032150 0.0884 

D(LHCE(-2)) -0.830565 0.464124 -1.789532 0.1237 

R-squared 0.497578     Mean dependent var 0.053262 

Adjusted R-squared 0.330105     S.D. dependent var 0.049551 

S.E. of regression 0.040556     Akaike info criterion -3.311065 

Sum squared resid 0.009869     Schwarz criterion -3.245323 

Log likelihood 17.89979     Durbin-Watson stat 2.123406 
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2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.581136     1%   Critical Value* -4.4613 

      5%   Critical Value -3.2695 

      10% Critical Value -2.7822 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:54 

Sample(adjusted): 1998 2006 

Included observations: 9 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.115787 0.199243 -0.581136 0.5864 

D(LHCE(-1)) 0.707962 0.384546 1.841035 0.1250 

D(LHCE(-2)) -0.140959 1.214192 -0.116093 0.9121 

C 0.932549 1.502362 0.620722 0.5620 

R-squared 0.533525     Mean dependent var 0.053262 

Adjusted R-squared 0.253639     S.D. dependent var 0.049551 

S.E. of regression 0.042808     Akaike info criterion -3.163077 

Sum squared resid 0.009163     Schwarz criterion -3.075422 

Log likelihood 18.23385     F-statistic 1.906227 

Durbin-Watson stat 2.077069     Prob(F-statistic) 0.246570 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.287207     1%   Critical Value* -5.2735 
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      5%   Critical Value -3.9948 

      10% Critical Value -3.4455 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:54 

Sample(adjusted): 1997 2006 

Included observations: 10 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.786292 0.343778 -2.287207 0.0622 

D(LHCE(-1)) 0.939157 0.282673 3.322419 0.0160 

C 5.873329 2.544238 2.308482 0.0604 

@TREND(1995) 0.045938 0.023306 1.971065 0.0962 

R-squared 0.701798     Mean dependent var 0.050137 

Adjusted R-squared 0.552696     S.D. dependent var 0.047751 

S.E. of regression 0.031936     Akaike info criterion -3.760985 

Sum squared resid 0.006119     Schwarz criterion -3.639951 

Log likelihood 22.80492     F-statistic 4.706856 

Durbin-Watson stat 1.969913     Prob(F-statistic) 0.051076 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  3.760034     1%   Critical Value* -2.8270 

      5%   Critical Value -1.9755 
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      10% Critical Value -1.6321 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:57 

Sample(adjusted): 1996 2006 

Included observations: 11 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.002095 0.000557 3.760034 0.0037 

R-squared -0.002269     Mean dependent var 0.022186 

Adjusted R-squared -0.002269     S.D. dependent var 0.019532 

S.E. of regression 0.019554     Akaike info criterion -4.944730 

Sum squared resid 0.003824     Schwarz criterion -4.908558 

Log likelihood 28.19602     Durbin-Watson stat 1.585805 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.400373     1%   Critical Value* -4.2207 

      5%   Critical Value -3.1801 

      10% Critical Value -2.7349 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Sample(adjusted): 1996 2006 

Included observations: 11 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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LGDP(-1) -0.033348 0.083292 -0.400373 0.6982 

C 0.374982 0.881188 0.425541 0.6804 

R-squared 0.017499     Mean dependent var 0.022186 

Adjusted R-squared -0.091667     S.D. dependent var 0.019532 

S.E. of regression 0.020408     Akaike info criterion -4.782833 

Sum squared resid 0.003748     Schwarz criterion -4.710488 

Log likelihood 28.30558     F-statistic 0.160298 

Durbin-Watson stat 1.572912     Prob(F-statistic) 0.698219 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.517692     1%   Critical Value* -5.1152 

      5%   Critical Value -3.9271 

      10% Critical Value -3.4104 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:58 

Sample(adjusted): 1996 2006 

Included observations: 11 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.447424 0.294805 -1.517692 0.1676 

C 4.695371 3.079012 1.524960 0.1658 

@TREND(1995) 0.010036 0.006887 1.457231 0.1832 

R-squared 0.223590     Mean dependent var 0.022186 

Adjusted R-squared 0.029487     S.D. dependent var 0.019532 
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S.E. of regression 0.019242     Akaike info criterion -4.836435 

Sum squared resid 0.002962     Schwarz criterion -4.727918 

Log likelihood 29.60039     F-statistic 1.151916 

Durbin-Watson stat 1.281641     Prob(F-statistic) 0.363383 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.049372     1%   Critical Value* -2.9075 

      5%   Critical Value -1.9835 

      10% Critical Value -1.6357 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:55 

Sample(adjusted): 1998 2006 

Included observations: 9 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.240563 0.229244 -1.049372 0.3289 

D(LHCE(-1),2) 0.258523 0.366755 0.704892 0.5036 

R-squared 0.135902     Mean dependent var -0.005964 

Adjusted R-squared 0.012460     S.D. dependent var 0.046184 

S.E. of regression 0.045896     Akaike info criterion -3.131763 
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Sum squared resid 0.014745     Schwarz criterion -3.087935 

Log likelihood 16.09293     Durbin-Watson stat 1.963879 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.073927     1%   Critical Value* -4.4613 

      5%   Critical Value -3.2695 

      10% Critical Value -2.7822 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:56 

Sample(adjusted): 1998 2006 

Included observations: 9 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -1.060085 0.511149 -2.073927 0.0834 

D(LHCE(-1),2) 0.791320 0.444235 1.781311 0.1251 

C 0.059727 0.034231 1.744851 0.1316 

R-squared 0.426770     Mean dependent var -0.005964 

Adjusted R-squared 0.235693     S.D. dependent var 0.046184 

S.E. of regression 0.040376     Akaike info criterion -3.319939 

Sum squared resid 0.009782     Schwarz criterion -3.254197 

Log likelihood 17.93972     F-statistic 2.233498 

Durbin-Watson stat 2.117074     Prob(F-statistic) 0.188360 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.815038     1%   Critical Value* -5.2735 
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      5%   Critical Value -3.9948 

      10% Critical Value -3.4455 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 19:56 

Sample(adjusted): 1997 2006 

Included observations: 10 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.275305 0.337782 -0.815038 0.4419 

C 0.054445 0.033525 1.624026 0.1484 

@TREND(1995) -0.006719 0.004593 -1.462933 0.1869 

R-squared 0.339744     Mean dependent var -0.004183 

Adjusted R-squared 0.151099     S.D. dependent var 0.043906 

S.E. of regression 0.040453     Akaike info criterion -3.334039 

Sum squared resid 0.011455     Schwarz criterion -3.243263 

Log likelihood 19.67019     F-statistic 1.800974 

Durbin-Watson stat 2.019334     Prob(F-statistic) 0.233880 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

 

 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.141228     1%   Critical Value* -2.8622 

      5%   Critical Value -1.9791 
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      10% Critical Value -1.6337 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1997 2006 

Included observations: 10 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.306561 0.268624 -1.141228 0.2832 

R-squared 0.104949     Mean dependent var 0.003810 

Adjusted R-squared 0.104949     S.D. dependent var 0.025621 

S.E. of regression 0.024239     Akaike info criterion -4.507031 

Sum squared resid 0.005288     Schwarz criterion -4.476773 

Log likelihood 23.53516     Durbin-Watson stat 1.930522 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.828766     1%   Critical Value* -4.3260 

      5%   Critical Value -3.2195 

      10% Critical Value -2.7557 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1997 2006 

Included observations: 10 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.895136 0.316440 -2.828766 0.0222 

C 0.022705 0.009030 2.514465 0.0361 

R-squared 0.500060     Mean dependent var 0.003810 

Adjusted R-squared 0.437567     S.D. dependent var 0.025621 



412 
 

S.E. of regression 0.019215     Akaike info criterion -4.889424 

Sum squared resid 0.002954     Schwarz criterion -4.828907 

Log likelihood 26.44712     F-statistic 8.001920 

Durbin-Watson stat 1.739271     Prob(F-statistic) 0.022192 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.853145     1%   Critical Value* -5.2735 

      5%   Critical Value -3.9948 

      10% Critical Value -3.4455 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1997 2006 

Included observations: 10 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.926452 0.324713 -2.853145 0.0246 

C 0.035170 0.017514 2.008168 0.0846 

@TREND(1995) -0.001816 0.002171 -0.836606 0.4304 

R-squared 0.545504     Mean dependent var 0.003810 

Adjusted R-squared 0.415648     S.D. dependent var 0.025621 

S.E. of regression 0.019586     Akaike info criterion -4.784722 

Sum squared resid 0.002685     Schwarz criterion -4.693947 

Log likelihood 26.92361     F-statistic 4.200833 

Durbin-Watson stat 1.865212     Prob(F-statistic) 0.063293 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  8.605826     1%   Critical Value* -2.6369 

      5%   Critical Value -1.9517 

      10% Critical Value -1.6213 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:04 

Sample(adjusted): 1973 2004 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.004039 0.000469 8.605826 0.0000 

R-squared 0.018994     Mean dependent var 0.029453 

Adjusted R-squared 0.018994     S.D. dependent var 0.019627 

S.E. of regression 0.019439     Akaike info criterion -5.012280 

Sum squared resid 0.011715     Schwarz criterion -4.966476 

Log likelihood 81.19649     Durbin-Watson stat 1.205726 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic  1.146265     1%   Critical Value* -3.6496 

      5%   Critical Value -2.9558 

      10% Critical Value -2.6164 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:04 

Sample(adjusted): 1973 2004 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.015497 0.013520 1.146265 0.2607 

C -0.083948 0.098991 -0.848034 0.4031 

R-squared 0.041960     Mean dependent var 0.029453 

Adjusted R-squared 0.010025     S.D. dependent var 0.019627 

S.E. of regression 0.019528     Akaike info criterion -4.973470 

Sum squared resid 0.011440     Schwarz criterion -4.881861 

Log likelihood 81.57551     F-statistic 1.313923 

Durbin-Watson stat 1.248780     Prob(F-statistic) 0.260747 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.878377     1%   Critical Value* -4.2712 

      5%   Critical Value -3.5562 

      10% Critical Value -3.2109 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 
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Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1973 2004 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.088666 0.100943 -0.878377 0.3870 

C 0.630319 0.693054 0.909480 0.3706 

@TREND(1972) 0.002907 0.002792 1.041254 0.3064 

R-squared 0.076487     Mean dependent var 0.029453 

Adjusted R-squared 0.012796     S.D. dependent var 0.019627 

S.E. of regression 0.019501     Akaike info criterion -4.947674 

Sum squared resid 0.011028     Schwarz criterion -4.810261 

Log likelihood 82.16279     F-statistic 1.200910 

Durbin-Watson stat 1.166351     Prob(F-statistic) 0.315447 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.848079     1%   Critical Value* -2.6395 

      5%   Critical Value -1.9521 

      10% Critical Value -1.6214 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.001174 0.000412 2.848079 0.0080 
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D(LGDP(-1)) 0.350309 0.162744 2.152515 0.0398 

R-squared 0.139835     Mean dependent var 0.018365 

Adjusted R-squared 0.110174     S.D. dependent var 0.015302 

S.E. of regression 0.014434     Akaike info criterion -5.576105 

Sum squared resid 0.006042     Schwarz criterion -5.483590 

Log likelihood 88.42963     Durbin-Watson stat 1.948722 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.264519     1%   Critical Value* -3.6576 

      5%   Critical Value -2.9591 

      10% Critical Value -2.6181 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.003962 0.014978 0.264519 0.7933 

D(LGDP(-1)) 0.349325 0.165606 2.109373 0.0440 

C -0.027563 0.148006 -0.186228 0.8536 

R-squared 0.140899     Mean dependent var 0.018365 

Adjusted R-squared 0.079534     S.D. dependent var 0.015302 

S.E. of regression 0.014681     Akaike info criterion -5.512827 

Sum squared resid 0.006034     Schwarz criterion -5.374054 

Log likelihood 88.44882     F-statistic 2.296100 

Durbin-Watson stat 1.955153     Prob(F-statistic) 0.119295 

 

3η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -2.352951     1%   Critical Value* -4.2826 

      5%   Critical Value -3.5614 

      10% Critical Value -3.2138 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:10 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.187954 0.079880 -2.352951 0.0262 

D(LGDP(-1)) 0.444680 0.157586 2.821818 0.0089 

C 1.803233 0.762852 2.363806 0.0255 

@TREND(1972) 0.003835 0.001572 2.439268 0.0216 

R-squared 0.296033     Mean dependent var 0.018365 

Adjusted R-squared 0.217814     S.D. dependent var 0.015302 

S.E. of regression 0.013533     Akaike info criterion -5.647466 

Sum squared resid 0.004945     Schwarz criterion -5.462435 

Log likelihood 91.53572     F-statistic 3.784690 

Durbin-Watson stat 2.143117     Prob(F-statistic) 0.021834 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 
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1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.631707     1%   Critical Value* -2.6395 

      5%   Critical Value -1.9521 

      10% Critical Value -1.6214 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:05 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.171599 0.105165 -1.631707 0.1132 

R-squared 0.080637     Mean dependent var 0.000658 

Adjusted R-squared 0.080637     S.D. dependent var 0.021646 

S.E. of regression 0.020755     Akaike info criterion -4.880337 

Sum squared resid 0.012923     Schwarz criterion -4.834080 

Log likelihood 76.64523     Durbin-Watson stat 2.041547 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.663395     1%   Critical Value* -3.6576 

      5%   Critical Value -2.9591 

      10% Critical Value -2.6181 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:06 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.610359 0.166610 -3.663395 0.0010 

C 0.018675 0.005906 3.162246 0.0037 

R-squared 0.316368     Mean dependent var 0.000658 

Adjusted R-squared 0.292794     S.D. dependent var 0.021646 

S.E. of regression 0.018203     Akaike info criterion -5.112082 

Sum squared resid 0.009609     Schwarz criterion -5.019567 

Log likelihood 81.23727     F-statistic 13.42046 

Durbin-Watson stat 1.723727     Prob(F-statistic) 0.000989 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.620023     1%   Critical Value* -4.2826 

      5%   Critical Value -3.5614 

      10% Critical Value -3.2138 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:07 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.630579 0.174192 -3.620023 0.0012 

C 0.016194 0.007954 2.035992 0.0513 

@TREND(1972) 0.000181 0.000382 0.473815 0.6393 

R-squared 0.321805     Mean dependent var 0.000658 

Adjusted R-squared 0.273363     S.D. dependent var 0.021646 

S.E. of regression 0.018452     Akaike info criterion -5.055552 
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Sum squared resid 0.009533     Schwarz criterion -4.916779 

Log likelihood 81.36105     F-statistic 6.643042 

Durbin-Watson stat 1.704602     Prob(F-statistic) 0.004355 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.536521     1%   Critical Value* -2.6395 

      5%   Critical Value -1.9521 

      10% Critical Value -1.6214 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:11 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.292011 0.115122 -2.536521 0.0166 

R-squared 0.174128     Mean dependent var -0.000951 

Adjusted R-squared 0.174128     S.D. dependent var 0.017666 

S.E. of regression 0.016054     Akaike info criterion -5.393989 

Sum squared resid 0.007732     Schwarz criterion -5.347731 

Log likelihood 84.60682     Durbin-Watson stat 2.155478 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.984934     1%   Critical Value* -3.6576 
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      5%   Critical Value -2.9591 

      10% Critical Value -2.6181 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:11 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.648333 0.162696 -3.984934 0.0004 

C 0.011572 0.004075 2.839876 0.0082 

R-squared 0.353828     Mean dependent var -0.000951 

Adjusted R-squared 0.331546     S.D. dependent var 0.017666 

S.E. of regression 0.014443     Akaike info criterion -5.574847 

Sum squared resid 0.006050     Schwarz criterion -5.482332 

Log likelihood 88.41013     F-statistic 15.87970 

Durbin-Watson stat 1.946239     Prob(F-statistic) 0.000417 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.950706     1%   Critical Value* -4.2826 

      5%   Critical Value -3.5614 

      10% Critical Value -3.2138 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 
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Date: 02/10/10   Time: 20:12 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.649235 0.164334 -3.950706 0.0005 

C 0.008336 0.006440 1.294384 0.2061 

@TREND(1972) 0.000191 0.000293 0.653328 0.5189 

R-squared 0.363531     Mean dependent var -0.000951 

Adjusted R-squared 0.318068     S.D. dependent var 0.017666 

S.E. of regression 0.014588     Akaike info criterion -5.525460 

Sum squared resid 0.005959     Schwarz criterion -5.386687 

Log likelihood 88.64463     F-statistic 7.996342 

Durbin-Watson stat 1.974358     Prob(F-statistic) 0.001790 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.658518     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:14 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.007389 0.002779 2.658518 0.0120 

D(LHCE(-1)) 0.219385 0.171890 1.276313 0.2108 

R-squared -0.017298     Mean dependent var 0.063429 

Adjusted R-squared -0.048126     S.D. dependent var 0.078062 

S.E. of regression 0.079918     Akaike info criterion -2.160178 

Sum squared resid 0.210769     Schwarz criterion -2.071301 

Log likelihood 39.80311     Durbin-Watson stat 1.774142 
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2η µορφή εξίσωσης 

 

ADF Test Statistic -2.633688     1%   Critical Value* -3.6228 

      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:15 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.050500 0.019174 -2.633688 0.0126 

C 0.377020 0.119265 3.161192 0.0033 

R-squared 0.169442     Mean dependent var 0.064480 

Adjusted R-squared 0.145013     S.D. dependent var 0.077197 

S.E. of regression 0.071380     Akaike info criterion -2.387640 

Sum squared resid 0.173235     Schwarz criterion -2.299666 

Log likelihood 44.97751     F-statistic 6.936314 

Durbin-Watson stat 1.881866     Prob(F-statistic) 0.012620 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.957745     1%   Critical Value* -4.2324 
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      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:16 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.384166 0.097067 -3.957745 0.0004 

C 2.067860 0.495528 4.173043 0.0002 

@TREND(1970) 0.020228 0.005797 3.489107 0.0014 

R-squared 0.393268     Mean dependent var 0.064480 

Adjusted R-squared 0.356496     S.D. dependent var 0.077197 

S.E. of regression 0.061926     Akaike info criterion -2.646095 

Sum squared resid 0.126550     Schwarz criterion -2.514135 

Log likelihood 50.62971     F-statistic 10.69488 

Durbin-Watson stat 1.913901     Prob(F-statistic) 0.000263 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

 

1η µορφή εξίσωσης 

 

ADF Test Statistic  2.109058     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 
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      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:17 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.001640 0.000778 2.109058 0.0426 

D(LGDP(-1)) 0.362417 0.158719 2.283394 0.0290 

R-squared 0.128508     Mean dependent var 0.024461 

Adjusted R-squared 0.102099     S.D. dependent var 0.035483 

S.E. of regression 0.033623     Akaike info criterion -3.891769 

Sum squared resid 0.037307     Schwarz criterion -3.802892 

Log likelihood 70.10596     Durbin-Watson stat 1.810651 

 

 

 

 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.009900     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 
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      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.021209 0.021001 -1.009900 0.3201 

D(LGDP(-1)) 0.336610 0.160040 2.103285 0.0434 

C 0.207119 0.190238 1.088733 0.2844 

R-squared 0.159636     Mean dependent var 0.024461 

Adjusted R-squared 0.107113     S.D. dependent var 0.035483 

S.E. of regression 0.033529     Akaike info criterion -3.870998 

Sum squared resid 0.035974     Schwarz criterion -3.737683 

Log likelihood 70.74247     F-statistic 3.039372 

Durbin-Watson stat 1.791710     Prob(F-statistic) 0.061870 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.125211     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.348460 0.111500 -3.125211 0.0038 
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D(LGDP(-1)) 0.528085 0.157142 3.360556 0.0021 

C 2.984304 0.948107 3.147644 0.0036 

@TREND(1970) 0.009051 0.003040 2.977698 0.0056 

R-squared 0.346540     Mean dependent var 0.024461 

Adjusted R-squared 0.283302     S.D. dependent var 0.035483 

S.E. of regression 0.030039     Akaike info criterion -4.065409 

Sum squared resid 0.027973     Schwarz criterion -3.887655 

Log likelihood 75.14466     F-statistic 5.479932 

Durbin-Watson stat 1.882846     Prob(F-statistic) 0.003861 

 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.271006     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.440949 0.134805 -3.271006 0.0025 

R-squared 0.238017     Mean dependent var -0.001677 

Adjusted R-squared 0.238017     S.D. dependent var 0.040424 
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S.E. of regression 0.035287     Akaike info criterion -3.822463 

Sum squared resid 0.042335     Schwarz criterion -3.778024 

Log likelihood 67.89310     Durbin-Watson stat 1.888355 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.048685     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:20 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.642935 0.158801 -4.048685 0.0003 

C 0.015128 0.007026 2.153081 0.0387 

R-squared 0.331874     Mean dependent var -0.001677 

Adjusted R-squared 0.311627     S.D. dependent var 0.040424 

S.E. of regression 0.033539     Akaike info criterion -3.896767 

Sum squared resid 0.037121     Schwarz criterion -3.807890 

Log likelihood 70.19342     F-statistic 16.39185 

Durbin-Watson stat 1.808624     Prob(F-statistic) 0.000293 

 

3η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -4.685473     1%   Critical Value* -4.2505 

      5%   Critical Value -3.5468 

      10% Critical Value -3.2056 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:20 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.901681 0.192442 -4.685473 0.0001 

D(LGDP(-1),2) 0.326283 0.166938 1.954516 0.0600 

C 0.026942 0.014303 1.883587 0.0693 

@TREND(1970) -0.000300 0.000578 -0.519730 0.6071 

R-squared 0.431926     Mean dependent var -0.001956 

Adjusted R-squared 0.375119     S.D. dependent var 0.040998 

S.E. of regression 0.032409     Akaike info criterion -3.910658 

Sum squared resid 0.031509     Schwarz criterion -3.731087 

Log likelihood 70.48119     F-statistic 7.603340 

Durbin-Watson stat 1.941868     Prob(F-statistic) 0.000634 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.918334     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:22 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.004380 0.001501 2.918334 0.0063 

D(LHCE(-1)) 0.324920 0.148411 2.189331 0.0358 

R-squared 0.095535     Mean dependent var 0.044908 

Adjusted R-squared 0.068127     S.D. dependent var 0.041945 

S.E. of regression 0.040491     Akaike info criterion -3.520010 

Sum squared resid 0.054105     Schwarz criterion -3.431133 

Log likelihood 63.60018     Durbin-Watson stat 2.268351 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -0.875282     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:23 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.014263 0.016295 -0.875282 0.3879 

D(LHCE(-1)) 0.271965 0.154721 1.757783 0.0883 

C 0.125064 0.108851 1.148945 0.2591 

R-squared 0.131369     Mean dependent var 0.044908 

Adjusted R-squared 0.077079     S.D. dependent var 0.041945 

S.E. of regression 0.040296     Akaike info criterion -3.503292 

Sum squared resid 0.051962     Schwarz criterion -3.369976 

Log likelihood 64.30760     F-statistic 2.419780 

Durbin-Watson stat 2.185224     Prob(F-statistic) 0.105043 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.189033     1%   Critical Value* -4.2324 
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      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:23 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.276330 0.086650 -3.189033 0.0031 

C 1.649163 0.495820 3.326130 0.0022 

@TREND(1970) 0.010794 0.003786 2.850918 0.0075 

R-squared 0.286400     Mean dependent var 0.048019 

Adjusted R-squared 0.243151     S.D. dependent var 0.045360 

S.E. of regression 0.039462     Akaike info criterion -3.547288 

Sum squared resid 0.051390     Schwarz criterion -3.415328 

Log likelihood 66.85119     F-statistic 6.622192 

Durbin-Watson stat 1.282324     Prob(F-statistic) 0.003820 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.057470     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     



434 
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:27 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.000912 0.000443 2.057470 0.0476 

D(LGDP(-1)) 0.625072 0.135040 4.628777 0.0001 

R-squared 0.390244     Mean dependent var 0.023473 

Adjusted R-squared 0.371767     S.D. dependent var 0.019547 

S.E. of regression 0.015493     Akaike info criterion -5.441372 

Sum squared resid 0.007921     Schwarz criterion -5.352495 

Log likelihood 97.22401     Durbin-Watson stat 1.709191 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.472217     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.005504 0.011655 -0.472217 0.6400 

D(LGDP(-1)) 0.620920 0.136696 4.542325 0.0001 
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C 0.060136 0.109158 0.550911 0.5855 

R-squared 0.395973     Mean dependent var 0.023473 

Adjusted R-squared 0.358221     S.D. dependent var 0.019547 

S.E. of regression 0.015659     Akaike info criterion -5.393669 

Sum squared resid 0.007847     Schwarz criterion -5.260353 

Log likelihood 97.38921     F-statistic 10.48888 

Durbin-Watson stat 1.703201     Prob(F-statistic) 0.000314 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.253790     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:27 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.192461 0.059150 -3.253790 0.0028 

D(LGDP(-1)) 0.708366 0.123372 5.741729 0.0000 

C 1.725089 0.527599 3.269696 0.0026 

@TREND(1970) 0.004277 0.001333 3.209386 0.0031 

R-squared 0.546616     Mean dependent var 0.023473 

Adjusted R-squared 0.502740     S.D. dependent var 0.019547 

S.E. of regression 0.013784     Akaike info criterion -5.623405 

Sum squared resid 0.005890     Schwarz criterion -5.445651 

Log likelihood 102.4096     F-statistic 12.45823 
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Durbin-Watson stat 2.008762     Prob(F-statistic) 0.000016 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.190445     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:24 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.363771 0.114019 -3.190445 0.0031 

R-squared 0.226507     Mean dependent var -0.003568 

Adjusted R-squared 0.226507     S.D. dependent var 0.050875 

S.E. of regression 0.044744     Akaike info criterion -3.347566 

Sum squared resid 0.068069     Schwarz criterion -3.303127 

Log likelihood 59.58240     Durbin-Watson stat 2.545567 

 

2η µορφή εξίσωσης 



437 
 

ADF Test Statistic -4.645608     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:24 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.696381 0.149901 -4.645608 0.0001 

C 0.030190 0.009943 3.036209 0.0047 

R-squared 0.395401     Mean dependent var -0.003568 

Adjusted R-squared 0.377080     S.D. dependent var 0.050875 

S.E. of regression 0.040153     Akaike info criterion -3.536775 

Sum squared resid 0.053206     Schwarz criterion -3.447898 

Log likelihood 63.89357     F-statistic 21.58167 

Durbin-Watson stat 2.242709     Prob(F-statistic) 0.000052 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.564675     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:25 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.715349 0.156714 -4.564675 0.0001 

C 0.037534 0.018278 2.053518 0.0483 

@TREND(1970) -0.000338 0.000703 -0.481271 0.6336 

R-squared 0.399746     Mean dependent var -0.003568 

Adjusted R-squared 0.362230     S.D. dependent var 0.050875 

S.E. of regression 0.040629     Akaike info criterion -3.486845 

Sum squared resid 0.052823     Schwarz criterion -3.353529 

Log likelihood 64.01978     F-statistic 10.65539 

Durbin-Watson stat 2.211257     Prob(F-statistic) 0.000284 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  5.597748     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:30 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.002730 0.000488 5.597748 0.0000 

R-squared -0.005768     Mean dependent var 0.026626 

Adjusted R-squared -0.005768     S.D. dependent var 0.028367 

S.E. of regression 0.028449     Akaike info criterion -4.254046 

Sum squared resid 0.028326     Schwarz criterion -4.210060 

Log likelihood 77.57283     Durbin-Watson stat 1.146486 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.680743     1%   Critical Value* -3.6228 

      5%   Critical Value -2.9446 

      10% Critical Value -2.6105 



440 
 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:31 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.013996 0.020560 -0.680743 0.5006 

C 0.162663 0.199892 0.813753 0.4214 

R-squared 0.013446     Mean dependent var 0.026626 

Adjusted R-squared -0.015570     S.D. dependent var 0.028367 

S.E. of regression 0.028587     Akaike info criterion -4.217780 

Sum squared resid 0.027785     Schwarz criterion -4.129807 

Log likelihood 77.92004     F-statistic 0.463411 

Durbin-Watson stat 1.148698     Prob(F-statistic) 0.500644 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -1.256843     1%   Critical Value* -4.2324 

      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:31 

Sample(adjusted): 1971 2006 
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Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.076299 0.060707 -1.256843 0.2176 

C 0.740901 0.566545 1.307753 0.2000 

@TREND(1970) 0.001477 0.001354 1.090361 0.2835 

R-squared 0.047753     Mean dependent var 0.026626 

Adjusted R-squared -0.009959     S.D. dependent var 0.028367 

S.E. of regression 0.028508     Akaike info criterion -4.197617 

Sum squared resid 0.026819     Schwarz criterion -4.065657 

Log likelihood 78.55711     F-statistic 0.827436 

Durbin-Watson stat 1.119269     Prob(F-statistic) 0.446035 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  2.685330     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:35 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.000855 0.000319 2.685330 0.0112 

D(LGDP(-1)) 0.461935 0.154753 2.984979 0.0053 

R-squared 0.215557     Mean dependent var 0.018631 
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Adjusted R-squared 0.191786     S.D. dependent var 0.018137 

S.E. of regression 0.016306     Akaike info criterion -5.339176 

Sum squared resid 0.008774     Schwarz criterion -5.250299 

Log likelihood 95.43557     Durbin-Watson stat 1.722679 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  0.194895     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:35 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.003348 0.017178 0.194895 0.8467 

D(LGDP(-1)) 0.456755 0.161105 2.835138 0.0079 

C -0.030372 0.209290 -0.145121 0.8855 

R-squared 0.216073     Mean dependent var 0.018631 

Adjusted R-squared 0.167077     S.D. dependent var 0.018137 

S.E. of regression 0.016553     Akaike info criterion -5.282691 

Sum squared resid 0.008768     Schwarz criterion -5.149375 

Log likelihood 95.44709     F-statistic 4.410053 

Durbin-Watson stat 1.721035     Prob(F-statistic) 0.020343 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.882208     1%   Critical Value* -4.2324 
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      5%   Critical Value -3.5386 

      10% Critical Value -3.2009 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:36 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.081820 0.092745 -0.882208 0.3840 

C 0.986303 1.104768 0.892769 0.3784 

@TREND(1970) 0.001681 0.001534 1.095273 0.2813 

R-squared 0.063941     Mean dependent var 0.018178 

Adjusted R-squared 0.007210     S.D. dependent var 0.018082 

S.E. of regression 0.018016     Akaike info criterion -5.115431 

Sum squared resid 0.010711     Schwarz criterion -4.983471 

Log likelihood 95.07775     F-statistic 1.127099 

Durbin-Watson stat 1.036105     Prob(F-statistic) 0.336125 

 

ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.637390     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 
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      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:33 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.323417 0.122628 -2.637390 0.0125 

R-squared 0.169572     Mean dependent var -0.000544 

Adjusted R-squared 0.169572     S.D. dependent var 0.030857 

S.E. of regression 0.028119     Akaike info criterion -4.276595 

Sum squared resid 0.026883     Schwarz criterion -4.232157 

Log likelihood 75.84042     Durbin-Watson stat 2.320270 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.753275     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:33 

Sample(adjusted): 1972 2006 
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Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.586880 0.156365 -3.753275 0.0007 

C 0.014971 0.006061 2.470307 0.0188 

R-squared 0.299171     Mean dependent var -0.000544 

Adjusted R-squared 0.277933     S.D. dependent var 0.030857 

S.E. of regression 0.026220     Akaike info criterion -4.389129 

Sum squared resid 0.022687     Schwarz criterion -4.300252 

Log likelihood 78.80976     F-statistic 14.08707 

Durbin-Watson stat 2.061875     Prob(F-statistic) 0.000674 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.681745     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:34 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.585512 0.159031 -3.681745 0.0008 

C 0.013731 0.010684 1.285221 0.2079 

@TREND(1970) 6.34E-05 0.000446 0.141971 0.8880 

R-squared 0.299612     Mean dependent var -0.000544 

Adjusted R-squared 0.255838     S.D. dependent var 0.030857 

S.E. of regression 0.026618     Akaike info criterion -4.332616 
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Sum squared resid 0.022673     Schwarz criterion -4.199300 

Log likelihood 78.82078     F-statistic 6.844475 

Durbin-Watson stat 2.066101     Prob(F-statistic) 0.003353 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.025426     1%   Critical Value* -2.6321 

      5%   Critical Value -1.9510 

      10% Critical Value -1.6209 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:37 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.265803 0.131233 -2.025426 0.0512 

D(LGDP(-1),2) 0.067083 0.178429 0.375964 0.7094 

R-squared 0.118217     Mean dependent var 0.000435 

Adjusted R-squared 0.090661     S.D. dependent var 0.018837 

S.E. of regression 0.017963     Akaike info criterion -5.144023 

Sum squared resid 0.010325     Schwarz criterion -5.054237 

Log likelihood 89.44839     Durbin-Watson stat 1.991771 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.637535     1%   Critical Value* -3.6353 

      5%   Critical Value -2.9499 
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      10% Critical Value -2.6133 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:37 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.659808 0.181389 -3.637535 0.0010 

D(LGDP(-1),2) 0.250642 0.173377 1.445646 0.1583 

C 0.012228 0.004262 2.869386 0.0073 

R-squared 0.303265     Mean dependent var 0.000435 

Adjusted R-squared 0.258314     S.D. dependent var 0.018837 

S.E. of regression 0.016222     Akaike info criterion -5.320740 

Sum squared resid 0.008158     Schwarz criterion -5.186061 

Log likelihood 93.45258     F-statistic 6.746614 

Durbin-Watson stat 2.006291     Prob(F-statistic) 0.003694 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.730409     1%   Critical Value* -4.2505 

      5%   Critical Value -3.5468 

      10% Critical Value -3.2056 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
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Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:38 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.687717 0.184354 -3.730409 0.0008 

D(LGDP(-1),2) 0.266226 0.174633 1.524490 0.1379 

C 0.007553 0.006640 1.137525 0.2643 

@TREND(1970) 0.000265 0.000288 0.919862 0.3650 

R-squared 0.322377     Mean dependent var 0.000435 

Adjusted R-squared 0.254615     S.D. dependent var 0.018837 

S.E. of regression 0.016263     Akaike info criterion -5.289731 

Sum squared resid 0.007934     Schwarz criterion -5.110159 

Log likelihood 93.92543     F-statistic 4.757469 

Durbin-Watson stat 2.039452     Prob(F-statistic) 0.007876 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  4.725028     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:40 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) 0.005494 0.001163 4.725028 0.0000 

D(LHCE(-1)) 0.047869 0.174908 0.273683 0.7860 

R-squared -0.007262     Mean dependent var 0.038426 

Adjusted R-squared -0.037785     S.D. dependent var 0.023009 

S.E. of regression 0.023439     Akaike info criterion -4.613347 

Sum squared resid 0.018130     Schwarz criterion -4.524470 

Log likelihood 82.73357     Durbin-Watson stat 1.973047 

 

2η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -0.049747     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:40 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.000555 0.011157 -0.049747 0.9606 

D(LHCE(-1)) 0.044450 0.176911 0.251256 0.8032 

C 0.040425 0.074145 0.545216 0.5894 

R-squared 0.002009     Mean dependent var 0.038426 

Adjusted R-squared -0.060365     S.D. dependent var 0.023009 

S.E. of regression 0.023693     Akaike info criterion -4.565450 

Sum squared resid 0.017964     Schwarz criterion -4.432135 

Log likelihood 82.89538     F-statistic 0.032211 

Durbin-Watson stat 1.972081     Prob(F-statistic) 0.968334 

 

 

 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.330819     1%   Critical Value* -4.2412 
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      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:41 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LHCE(-1) -0.302360 0.129723 -2.330819 0.0264 

D(LHCE(-1)) 0.202199 0.179013 1.129520 0.2673 

C 1.834461 0.771743 2.377037 0.0238 

@TREND(1970) 0.010764 0.004612 2.334132 0.0262 

R-squared 0.151186     Mean dependent var 0.038426 

Adjusted R-squared 0.069043     S.D. dependent var 0.023009 

S.E. of regression 0.022200     Akaike info criterion -4.670212 

Sum squared resid 0.015278     Schwarz criterion -4.492458 

Log likelihood 85.72870     F-statistic 1.840517 

Durbin-Watson stat 2.051005     Prob(F-statistic) 0.160372 

 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν) 

 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic  3.104576     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 
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Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:45 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) 0.001530 0.000493 3.104576 0.0039 

D(LGDP(-1)) 0.322003 0.164965 1.951944 0.0595 

R-squared 0.103701     Mean dependent var 0.021191 

Adjusted R-squared 0.076541     S.D. dependent var 0.019020 

S.E. of regression 0.018278     Akaike info criterion -5.110803 

Sum squared resid 0.011025     Schwarz criterion -5.021926 

Log likelihood 91.43905     Durbin-Watson stat 1.739359 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -0.131699     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 

      10% Critical Value -2.6118 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:46 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.001957 0.014859 -0.131699 0.8960 

D(LGDP(-1)) 0.325759 0.168142 1.937406 0.0616 

C 0.032801 0.139712 0.234777 0.8159 
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R-squared 0.105243     Mean dependent var 0.021191 

Adjusted R-squared 0.049320     S.D. dependent var 0.019020 

S.E. of regression 0.018545     Akaike info criterion -5.055381 

Sum squared resid 0.011006     Schwarz criterion -4.922066 

Log likelihood 91.46917     F-statistic 1.881942 

Durbin-Watson stat 1.740098     Prob(F-statistic) 0.168766 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -3.175997     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:47 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LGDP(-1) -0.336834 0.106056 -3.175997 0.0034 

D(LGDP(-1)) 0.491433 0.157193 3.126299 0.0038 

C 3.051560 0.956688 3.189712 0.0033 

@TREND(1970) 0.007070 0.002222 3.181938 0.0033 

R-squared 0.325528     Mean dependent var 0.021191 

Adjusted R-squared 0.260256     S.D. dependent var 0.019020 

S.E. of regression 0.016359     Akaike info criterion -5.280861 

Sum squared resid 0.008296     Schwarz criterion -5.103107 

Log likelihood 96.41506     F-statistic 4.987292 

Durbin-Watson stat 1.817886     Prob(F-statistic) 0.006141 
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ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

 

LHCE(∆απάνες υγείας) 

 

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.120459     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:42 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.242358 0.114295 -2.120459 0.0413 

R-squared 0.116608     Mean dependent var 0.000462 

Adjusted R-squared 0.116608     S.D. dependent var 0.031812 

S.E. of regression 0.029900     Akaike info criterion -4.153756 

Sum squared resid 0.030396     Schwarz criterion -4.109318 

Log likelihood 73.69073     Durbin-Watson stat 2.597704 

 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.495980     1%   Critical Value* -3.6289 

      5%   Critical Value -2.9472 
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      10% Critical Value -2.6118 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:44 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.956035 0.173952 -5.495980 0.0000 

C 0.036757 0.007692 4.778652 0.0000 

R-squared 0.477896     Mean dependent var 0.000462 

Adjusted R-squared 0.462075     S.D. dependent var 0.031812 

S.E. of regression 0.023332     Akaike info criterion -4.622516 

Sum squared resid 0.017965     Schwarz criterion -4.533639 

Log likelihood 82.89403     F-statistic 30.20579 

Durbin-Watson stat 1.972054     Prob(F-statistic) 0.000004 

 

3η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -5.414902     1%   Critical Value* -4.2412 

      5%   Critical Value -3.5426 

      10% Critical Value -3.2032 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LHCE,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:44 
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Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LHCE(-1)) -0.956531 0.176648 -5.414902 0.0000 

C 0.035822 0.010749 3.332615 0.0022 

@TREND(1970) 5.02E-05 0.000397 0.126693 0.9000 

R-squared 0.478158     Mean dependent var 0.000462 

Adjusted R-squared 0.445543     S.D. dependent var 0.031812 

S.E. of regression 0.023688     Akaike info criterion -4.565875 

Sum squared resid 0.017956     Schwarz criterion -4.432559 

Log likelihood 82.90280     F-statistic 14.66060 

Durbin-Watson stat 1.972077     Prob(F-statistic) 0.000030 

 

LGDP(Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν)  

1η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -2.409745     1%   Critical Value* -2.6321 

      5%   Critical Value -1.9510 

      10% Critical Value -1.6209 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:47 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.325787 0.135195 -2.409745 0.0219 

D(LGDP(-1),2) 0.062396 0.174280 0.358024 0.7227 
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R-squared 0.161985     Mean dependent var -0.000305 

Adjusted R-squared 0.135797     S.D. dependent var 0.022262 

S.E. of regression 0.020695     Akaike info criterion -4.860832 

Sum squared resid 0.013705     Schwarz criterion -4.771046 

Log likelihood 84.63415     Durbin-Watson stat 1.952603 

 

2η µορφή εξίσωσης 

ADF Test Statistic -4.705820     1%   Critical Value* -3.6353 

      5%   Critical Value -2.9499 

      10% Critical Value -2.6133 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:48 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.910490 0.193482 -4.705820 0.0000 

D(LGDP(-1),2) 0.356384 0.166675 2.138200 0.0405 

C 0.018999 0.005079 3.740491 0.0007 

R-squared 0.422589     Mean dependent var -0.000305 

Adjusted R-squared 0.385336     S.D. dependent var 0.022262 

S.E. of regression 0.017453     Akaike info criterion -5.174490 

Sum squared resid 0.009443     Schwarz criterion -5.039811 

Log likelihood 90.96633     F-statistic 11.34395 

Durbin-Watson stat 1.963679     Prob(F-statistic) 0.000201 

 

3η µορφή εξίσωσης 
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ADF Test Statistic -4.704504     1%   Critical Value* -4.2505 

      5%   Critical Value -3.5468 

      10% Critical Value -3.2056 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(LGDP,2) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 20:48 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(LGDP(-1)) -0.923595 0.196321 -4.704504 0.0001 

D(LGDP(-1),2) 0.366240 0.168911 2.168240 0.0382 

C 0.015329 0.007604 2.016090 0.0528 

@TREND(1970) 0.000202 0.000310 0.653539 0.5184 

R-squared 0.430694     Mean dependent var -0.000305 

Adjusted R-squared 0.373763     S.D. dependent var 0.022262 

S.E. of regression 0.017617     Akaike info criterion -5.129803 

Sum squared resid 0.009310     Schwarz criterion -4.950231 

Log likelihood 91.20666     F-statistic 7.565244 

Durbin-Watson stat 1.986859     Prob(F-statistic) 0.000654 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 (Έλεγχος Engel –Granger) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ  

ADF Test Statistic -1.954908     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RAUSTRIA) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:18 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RAUSTRIA(-1) -0.174524 0.089275 -1.954908 0.0586 

R-squared 0.092141     Mean dependent var -6.424028 

Adjusted R-squared 0.092141     S.D. dependent var 77.93253 

S.E. of regression 74.25541     Akaike info criterion 11.48028 

Sum squared resid 192985.3     Schwarz criterion 11.52427 

Log likelihood -205.6451     Durbin-Watson stat 1.794070 
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ΒΕΛΓΙΟ:  

ADF Test Statistic -2.154146     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RBELGIUM) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:28 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RBELGIUM(-1) -0.253884 0.117858 -2.154146 0.0382 

R-squared 0.116415     Mean dependent var 2.281261 

Adjusted R-squared 0.116415     S.D. dependent var 85.54620 

S.E. of regression 80.41273     Akaike info criterion 11.63961 

Sum squared resid 226317.3     Schwarz criterion 11.68359 

Log likelihood -208.5129     Durbin-Watson stat 1.712324 

 

 

 

 

 

 

. 
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∆ΑΝΙΑ 

 

  

ADF Test Statistic -1.098304     1%   Critical Value* -2.6300 

      5%   Critical Value -1.9507 

      10% Critical Value -1.6208 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RDENMARK) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:28 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RDENMARK(-1) -0.113406 0.103255 -1.098304 0.2798 

R-squared 0.016793     Mean dependent var 65.84091 

Adjusted R-squared 0.016793     S.D. dependent var 496.6747 

S.E. of regression 492.4868     Akaike info criterion 15.26497 

Sum squared resid 8246470.     Schwarz criterion 15.30941 

Log likelihood -266.1369     Durbin-Watson stat 1.586691 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ  

ADF Test Statistic -1.705909     1%   Critical Value* -2.6344 

      5%   Critical Value -1.9514 

      10% Critical Value -1.6211 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RFINLAND) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:30 

Sample(adjusted): 1974 2006 

Included observations: 33 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RFINLAND(-1) -0.130306 0.076385 -1.705909 0.0977 

R-squared 0.078727     Mean dependent var 0.003940 

Adjusted R-squared 0.078727     S.D. dependent var 0.056278 

S.E. of regression 0.054018     Akaike info criterion -2.969179 

Sum squared resid 0.093373     Schwarz criterion -2.923830 

Log likelihood 49.99145     Durbin-Watson stat 0.721869 
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ΓΑΛΛΙΑ 

ADF Test Statistic -2.199568     1%   Critical Value* -2.7275 

      5%   Critical Value -1.9642 

      10% Critical Value -1.6269 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RFRANCE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:30 

Sample(adjusted): 1991 2006 

Included observations: 16 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RFRANCE(-1) -0.383381 0.174298 -2.199568 0.0439 

R-squared 0.232750     Mean dependent var 9.148025 

Adjusted R-squared 0.232750     S.D. dependent var 77.87799 

S.E. of regression 68.21550     Akaike info criterion 11.34368 

Sum squared resid 69800.32     Schwarz criterion 11.39197 

Log likelihood -89.74946     Durbin-Watson stat 1.645719 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ADF Test Statistic -3.622320     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RGERMANY) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:31 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RGERMANY(-1) -0.542012 0.149631 -3.622320 0.0009 

R-squared 0.272470     Mean dependent var 2.336716 

Adjusted R-squared 0.272470     S.D. dependent var 143.0772 

S.E. of regression 122.0382     Akaike info criterion 12.47393 

Sum squared resid 521266.3     Schwarz criterion 12.51792 

Log likelihood -223.5307     Durbin-Watson stat 2.066279 
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ΕΛΛΑ∆Α: 

ADF Test Statistic -1.677460     1%   Critical Value* -2.6968 

      5%   Critical Value -1.9602 

      10% Critical Value -1.6251 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RGREECE) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:31 

Sample(adjusted): 1988 2006 

Included observations: 19 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RGREECE(-1) -0.262880 0.156713 -1.677460 0.1107 

R-squared 0.132191     Mean dependent var 3.450390 

Adjusted R-squared 0.132191     S.D. dependent var 60.17982 

S.E. of regression 56.06126     Akaike info criterion 10.94196 

Sum squared resid 56571.57     Schwarz criterion 10.99167 

Log likelihood -102.9486     Durbin-Watson stat 1.857423 
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

ADF Test Statistic -2.044679     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RIRELAND) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:32 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RIRELAND(-1) -0.215887 0.105585 -2.044679 0.0485 

R-squared 0.098258     Mean dependent var 7.160638 

Adjusted R-squared 0.098258     S.D. dependent var 74.68735 

S.E. of regression 70.92320     Akaike info criterion 11.38846 

Sum squared resid 176053.5     Schwarz criterion 11.43244 

Log likelihood -203.9922     Durbin-Watson stat 1.699838 
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ΙΤΑΛΙΑ 

ADF Test Statistic -1.119717     1%   Critical Value* -2.7057 

      5%   Critical Value -1.9614 

      10% Critical Value -1.6257 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RITALY) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:33 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RITALY(-1) -0.181571 0.162158 -1.119717 0.2784 

R-squared 0.059775     Mean dependent var 0.002504 

Adjusted R-squared 0.059775     S.D. dependent var 0.026341 

S.E. of regression 0.025542     Akaike info criterion -4.443027 

Sum squared resid 0.011091     Schwarz criterion -4.393562 

Log likelihood 40.98724     Durbin-Watson stat 1.146149 
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:  

ADF Test Statistic -1.492769     1%   Critical Value* -2.8270 

      5%   Critical Value -1.9755 

      10% Critical Value -1.6321 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RLUXEMBURG) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:34 

Sample(adjusted): 1996 2006 

Included observations: 11 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RLUXEMBURG(-1) -0.377002 0.252552 -1.492769 0.1664 

R-squared 0.172576     Mean dependent var -21.90224 

Adjusted R-squared 0.172576     S.D. dependent var 211.4382 

S.E. of regression 192.3301     Akaike info criterion 13.44281 

Sum squared resid 369908.8     Schwarz criterion 13.47898 

Log likelihood -72.93546     Durbin-Watson stat 1.037405 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

ADF Test Statistic -1.139459     1%   Critical Value* -2.6369 

      5%   Critical Value -1.9517 

      10% Critical Value -1.6213 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RNETHERLAND) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:35 

Sample(adjusted): 1973 2004 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RNETHERLAND(-1) -0.150372 0.131968 -1.139459 0.2632 

R-squared 0.029294     Mean dependent var 5.672040 

Adjusted R-squared 0.029294     S.D. dependent var 54.06524 

S.E. of regression 53.26745     Akaike info criterion 10.81928 

Sum squared resid 87960.06     Schwarz criterion 10.86508 

Log likelihood -172.1085     Durbin-Watson stat 0.962070 
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

ADF Test Statistic -1.248933     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RPORTUGAL) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:35 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RPORTUGAL(-1) -0.126530 0.101310 -1.248933 0.2200 

R-squared 0.038039     Mean dependent var 2.853140 

Adjusted R-squared 0.038039     S.D. dependent var 41.62580 

S.E. of regression 40.82642     Akaike info criterion 10.28392 

Sum squared resid 58337.88     Schwarz criterion 10.32791 

Log likelihood -184.1106     Durbin-Watson stat 1.535142 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

ADF Test Statistic -2.272932     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RSPAIN) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:36 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RSPAIN(-1) -0.270175 0.118866 -2.272932 0.0293 

R-squared 0.127855     Mean dependent var 0.967346 

Adjusted R-squared 0.127855     S.D. dependent var 33.09482 

S.E. of regression 30.90681     Akaike info criterion 9.727215 

Sum squared resid 33433.09     Schwarz criterion 9.771202 

Log likelihood -174.0899     Durbin-Watson stat 1.497664 
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

ADF Test Statistic -1.901656     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6206 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RSWEDEN) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:36 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RSWEDEN(-1) -0.168598 0.088658 -1.901656 0.0655 

R-squared 0.088962     Mean dependent var 41.60920 

Adjusted R-squared 0.088962     S.D. dependent var 586.9321 

S.E. of regression 560.2168     Akaike info criterion 15.52191 

Sum squared resid 10984502     Schwarz criterion 15.56590 

Log likelihood -278.3944     Durbin-Watson stat 1.441557 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ADF Test Statistic -1.611461     1%   Critical Value* -2.6280 

      5%   Critical Value -1.9504 

      10% Critical Value -1.6006 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(RUKINGDOM) 

Method: Least Squares 

Date: 02/10/10   Time: 14:37 

Sample(adjusted): 1971 2006 

Included observations: 36 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RUKINGDOM(-1) -0.191902 0.119086 -1.611461 0.1161 

R-squared 0.063561     Mean dependent var 2.283327 

Adjusted R-squared 0.063561     S.D. dependent var 30.10345 

S.E. of regression 29.13104     Akaike info criterion 9.608870 

Sum squared resid 29701.61     Schwarz criterion 9.652857 

Log likelihood -171.9597     Durbin-Watson stat 1.251737 

 

  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11(∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 (ΤΑΞΗΣ VAR ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 12:50 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  40.01827 NA   0.000366 -2.236369 -2.146583 -2.205749 

1  147.3580   195.7372*   8.40E-07*  -8.315176*  -8.045818*  -8.223317* 

2  149.9333  4.393252  9.16E-07 -8.231373 -7.782444 -8.078276 

3  150.9803  1.662769  1.10E-06 -8.057663 -7.429162 -7.843326 

 

ΒΕΛΓΙΟ: 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 13:52 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC 

0  50.20755 NA   0.000201 -2.835738 -2.745952 

1  160.1468   200.4774*   3.96E-07*  -9.067458*  -8.798100* 

2  163.3294  5.429195  4.17E-07 -9.019378 -8.570448 

3  165.4301  3.336367  4.70E-07 -8.907653 -8.279151 
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∆ΑΝΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 13:54 

Sample: 1971 2006 

Included observations: 33 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  64.94015 NA   7.56E-05 -3.814555 -3.723857 -3.784038 

1  167.3047   186.1174*   1.95E-07*  -9.776043*  -9.503951*  -9.684493* 

2  169.5215  3.761772  2.18E-07 -9.667968 -9.214481 -9.515384 

3  171.5162  3.143192  2.48E-07 -9.546436 -8.911554 -9.332818 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 13:56 

Sample: 1973 2006 

Included observations: 31 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  29.74196 NA   0.000572 -1.789804 -1.697289 -1.759646 

1  128.3597  178.1482  1.28E-06 -7.894177 -7.616631 -7.803704 

2  144.9224  27.78259  5.72E-07 -8.704674 -8.242097 -8.553885 

3  154.3423   14.58556*   4.07E-07*  -9.054341*  -8.406733*  -8.843237* 
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ΓΑΛΛΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 13:58 

Sample: 1990 2006 

Included observations: 14 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  45.50511 NA   6.86E-06 -6.215015 -6.123721 -6.223466 

1  76.19913   48.23346*  1.53E-07 -10.02845 -9.754565 -10.05380 

2  80.26245  5.224269  1.60E-07 -10.03749 -9.581023 -10.07975 

3  88.93417  8.671724   9.37E-08*  -10.70488*  -10.06582*  -10.76404* 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:00 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  65.89697 NA   7.99E-05 -3.758645 -3.668859 -3.728026 

1  150.7409   154.7154*   6.88E-07*  -8.514169*  -8.244811*  -8.422310* 

2  152.7446  3.418119  7.77E-07 -8.396741 -7.947812 -8.243643 

3  156.2642  5.589946  8.05E-07 -8.368482 -7.739981 -8.154145 
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ΕΛΛΑ∆Α: 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:02 

Sample: 1987 2006 

Included observations: 17 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  28.24007 NA   0.000156 -3.087068 -2.989043 -3.077324 

1  81.23819  87.29101  4.94E-07 -8.851551 -8.557476 -8.822320 

2  89.29011   11.36742*   3.16E-07*  -9.328248*  -8.838123*  -9.279529* 

3  92.02127  3.213135  3.92E-07 -9.178973 -8.492798 -9.110766 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:03 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  17.23201 NA   0.001399 -0.896001 -0.806215 -0.865381 

1  141.6376   226.8573*   1.18E-06*  -7.978685*  -7.709327*  -7.886827* 

2  145.3576  6.345724  1.20E-06 -7.962209 -7.513280 -7.809111 

3  145.5738  0.343508  1.51E-06 -7.739638 -7.111136 -7.525301 
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 ΙΤΑΛΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:05 

Sample: 1988 2006 

Included observations: 16 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  50.21797 NA   8.27E-06 -6.027246 -5.930673 -6.022301 

1  92.38752   68.52551*  7.07E-08 -10.79844  -10.50872* -10.78360 

2  96.82334  6.099264   6.93E-08*  -10.85292* -10.37005  -10.82819* 

3  98.61158  2.011765  9.92E-08 -10.57645 -9.900432 -10.54183 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:07 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 30 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  62.80652 NA   5.95E-05 -4.053768 -3.960355 -4.023885 

1  165.7679  185.3304  8.13E-08 -10.65119  -10.37095* -10.56154 

2  172.0084   10.40079*   7.03E-08*  -10.80056* -10.33349  -10.65114* 

3  172.0738  0.100383  9.25E-08 -10.53825 -9.884363 -10.32907 
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:14 

Sample: 1972 2004 

Included observations: 30 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  62.80652 NA   5.95E-05 -4.053768 -3.960355 -4.023885 

1  165.7679  185.3304  8.13E-08 -10.65119  -10.37095* -10.56154 

2  172.0084   10.40079*   7.03E-08*  -10.80056* -10.33349  -10.65114* 

3  172.0738  0.100383  9.25E-08 -10.53825 -9.884363 -10.32907 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:09 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  26.43605 NA   0.000814 -1.437415 -1.347629 -1.406795 

1  117.2915  165.6777  4.92E-06 -6.546561 -6.277203 -6.454702 

2  126.4064   15.54896*  3.66E-06 -6.847438  -6.398508*  -6.694340* 

3  131.4409  7.995894   3.47E-06*  -6.908288* -6.279786 -6.693951 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:16 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  45.99182 NA   0.000258 -2.587754 -2.497968 -2.557135 

1  159.2339  206.5002  4.18E-07 -9.013758 -8.744400 -8.921899 

2  168.8767   16.44957*   3.01E-07*  -9.345691*  -8.896761*  -9.192593* 

3  169.3118  0.690946  3.74E-07 -9.135987 -8.507486 -8.921650 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:17 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  58.60778 NA   0.000123 -3.329869 -3.240083 -3.299250 

1  163.9529  192.0999  3.16E-07 -9.291347 -9.021990 -9.199489 

2  174.8254   18.54715*   2.12E-07*  -9.695610*  -9.246681*  -9.542512* 

3  177.2449  3.842827  2.34E-07 -9.602643 -8.974142 -9.388306 
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

VAR Lag Order Selection Criteria 

Endogenous variables: LHCE LGDP  

Exogenous variables: C  

Date: 03/08/10   Time: 14:19 

Sample: 1970 2006 

Included observations: 34 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  59.62591 NA   0.000116 -3.389759 -3.299973 -3.359140 

1  172.3390  205.5356  1.93E-07 -9.784645  -9.515288* -9.692787 

2  178.1088   9.842584*   1.75E-07*  -9.888751* -9.439821  -9.735653* 

3  180.4448  3.710221  1.94E-07 -9.790872 -9.162371 -9.576535 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ( VECTOR AUTOREGRESSION ESTIMATES) 

 

ΒΕΛΓΙΟ: 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 13:50 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.730579  0.003544 

  (0.07349)  (0.03368) 

 [ 9.94152] [ 0.10523] 

   

LGDP(-1)  0.509214  0.966262 

  (0.16109)  (0.07382) 

 [ 3.16106] [ 13.0890] 

   

C -3.028763  0.327766 

  (1.07052)  (0.49059) 

 [-2.82926] [ 0.66811] 

 R-squared  0.993810  0.993930 

 Adj. R-squared  0.993435  0.993562 

 Sum sq. resids  0.042869  0.009003 

 S.E. equation  0.036042  0.016517 

 F-statistic  2649.214  2701.761 

 Log likelihood  70.11448  98.20513 
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 Akaike AIC -3.728582 -5.289174 

 Schwarz SC -3.596622 -5.157214 

 Mean dependent  7.229899  9.863487 

 S.D. dependent  0.444838  0.205856 

 Determinant Residual Covariance  3.36E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  166.1548 

 Akaike Information Criteria -8.897490 

 Schwarz Criteria -8.633570 

 

∆ΑΝΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 13:53 

 Sample(adjusted): 1972 2006 

 Included observations: 35 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.917092  0.095891 

  (0.08201)  (0.06935) 

 [ 11.1833] [ 1.38277] 

   

LGDP(-1)  0.094157  0.892151 

  (0.08898)  (0.07524) 

 [ 1.05819] [ 11.8568] 

   

C -0.316340  0.400222 

  (0.34999)  (0.29597) 
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 [-0.90384] [ 1.35225] 

 R-squared  0.990129  0.991543 

 Adj. R-squared  0.989512  0.991014 

 Sum sq. resids  0.015351  0.010977 

 S.E. equation  0.021902  0.018522 

 F-statistic  1604.838  1875.911 

 Log likelihood  85.64590  91.51417 

 Akaike AIC -4.722623 -5.057953 

 Schwarz SC -4.589307 -4.924637 

 Mean dependent  9.705870  12.16207 

 S.D. dependent  0.213864  0.195390 

 Determinant Residual Covariance  1.64E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  174.0395 

 Akaike Information Criteria -9.602259 

 Schwarz Criteria -9.335628 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

  

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 13:56 

 Sample(adjusted): 1974 2006 

 Included observations: 33 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.875676  0.003741 

  (0.04953)  (0.03971) 
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 [ 17.6801] [ 0.09421] 

   

LGDP(-1)  0.149032  1.001311 

  (0.07548)  (0.06051) 

 [ 1.97446] [ 16.5475] 

   

C -0.550558 -0.017151 

  (0.44510)  (0.35684) 

 [-1.23692] [-0.04806] 

 R-squared  0.987620  0.983053 

 Adj. R-squared  0.986794  0.981923 

 Sum sq. resids  0.036781  0.023640 

 S.E. equation  0.035015  0.028071 

 F-statistic  1196.593  870.0977 

 Log likelihood  65.36314  72.65710 

 Akaike AIC -3.779584 -4.221642 

 Schwarz SC -3.643538 -4.085596 

 Mean dependent  7.183899  9.916336 

 S.D. dependent  0.304698  0.208783 

 Determinant Residual Covariance  9.53E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  135.0935 

 Akaike Information Criteria -7.823850 

 Schwarz Criteria -7.551757 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 
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 Date: 03/08/10   Time: 13:58 

 Sample(adjusted): 1991 2006 

 Included observations: 16 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.823052  0.104871 

  (0.14339)  (0.05592) 

 [ 5.74008] [ 1.87545] 

   

LGDP(-1)  0.252774  0.815609 

  (0.29346)  (0.11444) 

 [ 0.86135] [ 7.12670] 

   

C -1.137010  1.051864 

  (1.92773)  (0.75177) 

 [-0.58982] [ 1.39917] 

 R-squared  0.968950  0.982965 

 Adj. R-squared  0.964174  0.980344 

 Sum sq. resids  0.010083  0.001533 

 S.E. equation  0.027849  0.010861 

 F-statistic  202.8428  375.0592 

 Log likelihood  36.25324  51.31984 

 Akaike AIC -4.156655 -6.039980 

 Schwarz SC -4.011794 -5.895120 

 Mean dependent  7.733453  10.02539 

 S.D. dependent  0.147134  0.077465 

 Determinant Residual Covariance  9.03E-08 
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 Log Likelihood (d.f. adjusted)  84.35843 

 Akaike Information Criteria -9.794803 

 Schwarz Criteria -9.505082 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:00 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.919489  0.286907 

  (0.05274)  (0.07793) 

 [ 17.4343] [ 3.68177] 

   

LGDP(-1)  0.016088  0.402464 

  (0.09990)  (0.14761) 

 [ 0.16104] [ 2.72656] 

   

C  0.477839  3.801543 

  (0.61695)  (0.91158) 

 [ 0.77451] [ 4.17029] 

 R-squared  0.993617  0.953165 

 Adj. R-squared  0.993230  0.950326 

 Sum sq. resids  0.016396  0.035794 

 S.E. equation  0.022290  0.032934 
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 F-statistic  2568.537  335.7990 

 Log likelihood  87.41502  73.36119 

 Akaike AIC -4.689724 -3.908955 

 Schwarz SC -4.557764 -3.776995 

 Mean dependent  7.569844  9.971400 

 S.D. dependent  0.270907  0.147769 

 Determinant Residual Covariance  5.39E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  157.6453 

 Akaike Information Criteria -8.424740 

 Schwarz Criteria -8.160820 

 

ΕΛΛΑ∆Α: 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:01 

 Sample(adjusted): 1988 2006 

 Included observations: 19 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.815806  0.026743 

  (0.12666)  (0.03855) 

 [ 6.44111] [ 0.69370] 

   

LGDP(-1)  0.391458  1.036541 

  (0.22696)  (0.06908) 

 [ 1.72480] [ 15.0046] 
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C -2.372117 -0.500588 

  (1.42141)  (0.43265) 

 [-1.66884] [-1.15703] 

 R-squared  0.948539  0.985946 

 Adj. R-squared  0.942106  0.984189 

 Sum sq. resids  0.051069  0.004731 

 S.E. equation  0.056496  0.017196 

 F-statistic  147.4572  561.2185 

 Log likelihood  29.27082  51.87092 

 Akaike AIC -2.765350 -5.144307 

 Schwarz SC -2.616228 -4.995185 

 Mean dependent  6.853158  9.393551 

 S.D. dependent  0.234803  0.136758 

 Determinant Residual Covariance  8.85E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  78.49157 

 Akaike Information Criteria -7.630692 

 Schwarz Criteria -7.332448 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:03 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.622540 -0.101617 
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  (0.06901)  (0.04038) 

 [ 9.02050] [-2.51627] 

   

LGDP(-1)  0.392994  1.122598 

  (0.07236)  (0.04234) 

 [ 5.43112] [ 26.5128] 

   

C -1.107103 -0.432546 

  (0.25124)  (0.14701) 

 [-4.40659] [-2.94222] 

 R-squared  0.992380  0.997270 

 Adj. R-squared  0.991918  0.997104 

 Sum sq. resids  0.056823  0.019457 

 S.E. equation  0.041496  0.024282 

 F-statistic  2148.755  6026.632 

 Log likelihood  65.04214  84.33366 

 Akaike AIC -3.446786 -4.518537 

 Schwarz SC -3.314826 -4.386577 

 Mean dependent  6.968796  9.632650 

 S.D. dependent  0.461574  0.451222 

 Determinant Residual Covariance  1.00E-06 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  146.4622 

 Akaike Information Criteria -7.803455 

 Schwarz Criteria -7.539535 

 

 ΙΤΑΛΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:04 
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 Sample(adjusted): 1989 2006 

 Included observations: 18 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.701955 -0.087413 

  (0.17197)  (0.06348) 

 [ 4.08180] [-1.37694] 

   

LGDP(-1)  0.483127  1.079083 

  (0.28709)  (0.10598) 

 [ 1.68287] [ 10.1822] 

   

C -2.560210 -0.126342 

  (1.67513)  (0.61838) 

 [-1.52837] [-0.20431] 

 R-squared  0.960247  0.983167 

 Adj. R-squared  0.954946  0.980922 

 Sum sq. resids  0.010771  0.001468 

 S.E. equation  0.026796  0.009892 

 F-statistic  181.1627  438.0462 

 Log likelihood  41.25085  59.18873 

 Akaike AIC -4.250094 -6.243192 

 Schwarz SC -4.101699 -6.094797 

 Mean dependent  7.358806  9.888632 

 S.D. dependent  0.126243  0.071617 

 Determinant Residual Covariance  6.13E-08 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  98.38158 
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 Akaike Information Criteria -10.26462 

 Schwarz Criteria -9.967830 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:06 

 Sample(adjusted): 1996 2006 

 Included observations: 11 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.709353  0.038912 

  (0.17278)  (0.08189) 

 [ 4.10556] [ 0.47517] 

   

LGDP(-1)  0.749542  0.867628 

  (0.47657)  (0.22587) 

 [ 1.57280] [ 3.84119] 

   

C -5.608516  1.118059 

  (3.82989)  (1.81523) 

 [-1.46441] [ 0.61593] 

 R-squared  0.963304  0.939084 

 Adj. R-squared  0.954130  0.923855 

 Sum sq. resids  0.016228  0.003645 

 S.E. equation  0.045038  0.021347 

 F-statistic  105.0041  61.66436 

 Log likelihood  20.24581  28.45866 
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 Akaike AIC -3.135602 -4.628847 

 Schwarz SC -3.027085 -4.520331 

 Mean dependent  7.872362  10.60143 

 S.D. dependent  0.210290  0.077359 

 Determinant Residual Covariance  9.08E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  45.29758 

 Akaike Information Criteria -7.145014 

 Schwarz Criteria -6.927980 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:07 

 Sample(adjusted): 1973 2004 

 Included observations: 32 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.755764 -0.025670 

  (0.07160)  (0.07174) 

 [ 10.5548] [-0.35784] 

   

LGDP(-1)  0.369909  1.032391 

  (0.10069)  (0.10087) 

 [ 3.67389] [ 10.2348] 

   

C -1.837736 -0.112862 

  (0.48456)  (0.48545) 
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 [-3.79261] [-0.23249] 

 R-squared  0.996391  0.992581 

 Adj. R-squared  0.996142  0.992070 

 Sum sq. resids  0.007807  0.007836 

 S.E. equation  0.016407  0.016437 

 F-statistic  4002.924  1940.058 

 Log likelihood  87.68990  87.63110 

 Akaike AIC -5.293119 -5.289444 

 Schwarz SC -5.155706 -5.152031 

 Mean dependent  7.347076  9.898534 

 S.D. dependent  0.264147  0.184584 

 Determinant Residual Covariance  7.20E-08 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  172.3255 

 Akaike Information Criteria -10.39534 

 Schwarz Criteria -10.12052 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:08 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.690590  0.007151 

  (0.08079)  (0.04567) 

 [ 8.54815] [ 0.15660] 
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LGDP(-1)  0.581212  0.952174 

  (0.17734)  (0.10024) 

 [ 3.27735] [ 9.49882] 

   

C -3.258551  0.412481 

  (1.11427)  (0.62984) 

 [-2.92437] [ 0.65490] 

 R-squared  0.989682  0.984727 

 Adj. R-squared  0.989057  0.983801 

 Sum sq. resids  0.130695  0.041757 

 S.E. equation  0.062932  0.035572 

 F-statistic  1582.703  1063.812 

 Log likelihood  50.04953  70.58751 

 Akaike AIC -2.613863 -3.754862 

 Schwarz SC -2.481903 -3.622902 

 Mean dependent  6.253454  9.037860 

 S.D. dependent  0.601597  0.279488 

 Determinant Residual Covariance  4.86E-06 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  118.0506 

 Akaike Information Criteria -6.225032 

 Schwarz Criteria -5.961113 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:16 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.630633 -0.083242 

  (0.07956)  (0.04228) 

 [ 7.92689] [-1.96899] 

   

LGDP(-1)  0.657643  1.149527 

  (0.15336)  (0.08150) 

 [ 4.28817] [ 14.1052] 

   

C -3.686628 -0.830160 

  (0.92462)  (0.49134) 

 [-3.98720] [-1.68957] 

 R-squared  0.994127  0.994116 

 Adj. R-squared  0.993771  0.993760 

 Sum sq. resids  0.041129  0.011614 

 S.E. equation  0.035303  0.018760 

 F-statistic  2792.913  2787.826 

 Log likelihood  70.86032  93.62085 

 Akaike AIC -3.770018 -5.034491 

 Schwarz SC -3.638058 -4.902532 

 Mean dependent  6.564977  9.362919 
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 S.D. dependent  0.447307  0.237484 

 Determinant Residual Covariance  3.85E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  163.7140 

 Akaike Information Criteria -8.761888 

 Schwarz Criteria -8.497969 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:17 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.850154  0.015637 

  (0.06640)  (0.04471) 

 [ 12.8034] [ 0.34978] 

   

LGDP(-1)  0.191674  0.997792 

  (0.08953)  (0.06028) 

 [ 2.14086] [ 16.5523] 

   

C -0.857742 -0.106847 

  (0.51315)  (0.34550) 

 [-1.67151] [-0.30925] 

 R-squared  0.987208  0.990063 

 Adj. R-squared  0.986433  0.989460 
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 Sum sq. resids  0.024397  0.011060 

 S.E. equation  0.027190  0.018307 

 F-statistic  1273.407  1643.894 

 Log likelihood  80.26096  94.50163 

 Akaike AIC -4.292276 -5.083424 

 Schwarz SC -4.160316 -4.951464 

 Mean dependent  9.746119  12.23053 

 S.D. dependent  0.233437  0.178320 

 Determinant Residual Covariance  2.43E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  171.9499 

 Akaike Information Criteria -9.219437 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Vector Autoregression Estimates 

 Date: 03/08/10   Time: 14:18 

 Sample(adjusted): 1971 2006 

 Included observations: 36 after adjusting 

        endpoints 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 LHCE LGDP 

LHCE(-1)  0.795730  0.077454 

  (0.06781)  (0.06200) 

 [ 11.7342] [ 1.24931] 

   

LGDP(-1)  0.352892  0.871912 

  (0.11565)  (0.10574) 

 [ 3.05125] [ 8.24605] 
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C -1.931719  0.714095 

  (0.64701)  (0.59153) 

 [-2.98560] [ 1.20720] 

 R-squared  0.997180  0.993197 

 Adj. R-squared  0.997010  0.992785 

 Sum sq. resids  0.014086  0.011774 

 S.E. equation  0.020660  0.018889 

 F-statistic  5835.396  2408.960 

 Log likelihood  90.14768  93.37533 

 Akaike AIC -4.841538 -5.020852 

 Schwarz SC -4.709578 -4.888892 

 Mean dependent  6.661228  9.436945 

 S.D. dependent  0.377806  0.222372 

 Determinant Residual Covariance  1.52E-07 

 Log Likelihood (d.f. adjusted)  180.4021 

 Akaike Information Criteria -9.689003 

 Schwarz Criteria -9.425083 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 
(ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.149109  10.20867  15.41  20.04 

At most 1 *  0.122084  4.557172   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.149109  5.651503  14.07  18.63 

At most 1 *  0.122084  4.557172   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

 9.828282 -16.27724    
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-6.959529  17.75804    

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE) -0.020732  0.004434   

D(LGDP) -0.001819 -0.005087   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  151.3118  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.656163    

  (0.22202)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.203758    

  (0.09025)    

D(LGDP) -0.017876    

  (0.02682)    
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ΒΕΛΓΙΟ: 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.402636  19.37510  15.41  20.04 

At most 1  0.037620  1.342094   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.402636  18.03300  14.07  18.63 

At most 1  0.037620  1.342094   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-12.62888  23.33267    
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-6.934058  19.18459    

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.023957  0.002928   

D(LGDP)  0.001962 -0.003031   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  167.2694  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.847565    

  (0.09678)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.302547    

  (0.07452)    

D(LGDP) -0.024775    

  (0.03585)    
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∆ΑΝΙΑ 

Sample(adjusted): 1973 2006 

Included observations: 34 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.145289  5.667666  15.41  20.04 

At most 1  0.009657  0.329927   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.145289  5.337740  14.07  18.63 

At most 1  0.009657  0.329927   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-24.02839  25.85368    

 3.673579  1.448182    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.003510  0.001841   

D(LGDP) -0.006511  0.000606   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  174.2246  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.075964    

  (0.09839)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.084340    

  (0.09029)    

D(LGDP)  0.156451    

  (0.07437)    
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

  

Sample(adjusted): 1975 2006 

Included observations: 32 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.416834  17.29932  15.41  20.04 

At most 1  0.001319  0.042242   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.416834  17.25708  14.07  18.63 

At most 1  0.001319  0.042242   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    
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-8.803469  12.13763    

 0.237432  4.911735    

     

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.018064 -0.000635   

D(LGDP) -0.006406 -0.000692   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  149.9904  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.378732    

  (0.13298)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.159029    

  (0.04593)    

D(LGDP)  0.056392    

  (0.03410)    
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ΓΑΛΛΙΑ 

Sample(adjusted): 1992 2006 

Included observations: 15 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.411958  10.10014  15.41  20.04 

At most 1  0.132713  2.135774   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.411958  7.964365  14.07  18.63 

At most 1  0.132713  2.135774   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-23.78363  42.64655    

-2.193830  18.76172    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.009787 -0.008209   

D(LGDP) -0.006016 -0.001388   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  84.71072  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.793105    

  (0.22364)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.232766    

  (0.18204)    

D(LGDP)  0.143081    

  (0.05833)    
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.316500  23.23336  15.41  20.04 

At most 1 **  0.246693  9.914863   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.316500  13.31850  14.07  18.63 

At most 1 **  0.246693  9.914863   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-8.130484  23.23192    

 14.99729 -22.88327    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE) -0.007193 -0.010482   

D(LGDP) -0.018111  0.008619   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  152.7450  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -2.857385    

  (0.30897)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE)  0.058479    

  (0.03447)    

D(LGDP)  0.147249    

  (0.04640)    
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ΕΛΛΑ∆Α: 

Sample(adjusted): 1989 2006 

Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.496702  18.05812  15.41  20.04 

At most 1 *  0.271419  5.699814   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.496702  12.35830  14.07  18.63 

At most 1 *  0.271419  5.699814   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

 6.276278 -1.268560    

-7.986113  19.94181    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE) -0.001179  0.024022   

D(LGDP)  0.009774 -0.001222   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  87.59540  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -0.202120    

  (0.48544)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.007397    

  (0.07737)    

D(LGDP)  0.061345    

  (0.01697)    
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None *  0.413893  19.11807  15.41  20.04 

At most 1  0.011906  0.419223   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level 

 Trace test indicates no cointegration at the 1% level 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.413893  18.69885  14.07  18.63 

At most 1  0.011906  0.419223   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-14.32519  15.55390    

 2.866925 -0.509794    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.027306 -0.002366   

D(LGDP)  0.009256  0.001986   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  148.9523  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.085773    

  (0.03808)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.391168    

  (0.10051)    

D(LGDP) -0.132591    

  (0.05474)    
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 ΙΤΑΛΙΑ 

Sample(adjusted): 1990 2006 

Included observations: 17 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.215814  5.617323  15.41  20.04 

At most 1  0.083618  1.484476   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.215814  4.132847  14.07  18.63 

At most 1  0.083618  1.484476   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-33.51759  52.60115    

 8.650584  2.996999    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.011334  0.000216   

D(LGDP)  0.002127 -0.002358   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  98.41450  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.569360    

  (0.25312)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.379876    

  (0.20096)    

D(LGDP) -0.071302    

  (0.08466)    
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

Sample(adjusted): 1997 2006 

Included observations: 10 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.604325  13.65878  15.41  20.04 

At most 1 *  0.355136  4.387161   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.604325  9.271619  14.07  18.63 

At most 1 *  0.355136  4.387161   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

 12.87957 -27.52919    

-6.597594  31.51714    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE) -0.030043  7.79E-05   

D(LGDP)  0.003515 -0.009515   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  50.17193  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -2.137431    

  (0.39755)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.386944    

  (0.12782)    

D(LGDP)  0.045276    

  (0.08528)    
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Sample(adjusted): 1974 2004 

Included observations: 31 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.276557  10.65714  15.41  20.04 

At most 1  0.019846  0.621404   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.276557  10.03574  14.07  18.63 

At most 1  0.019846  0.621404   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-30.93314  44.20069    

 4.841259 -0.873952    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.008143  0.000760   

D(LGDP) -0.002833  0.001797   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  177.2129  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.428910    

  (0.06008)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.251884    

  (0.08473)    

D(LGDP)  0.087624    

  (0.08067)    
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.531846  27.90146  15.41  20.04 

At most 1  0.037506  1.337943   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None **  0.531846  26.56351  14.07  18.63 

At most 1  0.037506  1.337943   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-8.927969  17.42283    

-2.442955  8.740564    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.048130 -0.006932   

D(LGDP) -0.008749 -0.005440   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  126.8342  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.951489    

  (0.07233)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.429707    

  (0.09240)    

D(LGDP)  0.078107    

  (0.04692)    
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.258207  10.76802  15.41  20.04 

At most 1  0.008933  0.314055   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.258207  10.45397  14.07  18.63 

At most 1  0.008933  0.314055   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-17.11024  31.28960    

-2.131071  8.428031    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.017359 -0.001394   

D(LGDP) -0.000660 -0.001415   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  169.8639  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.828706    

  (0.08000)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.297009    

  (0.10114)    

D(LGDP)  0.011285    

  (0.04612)    
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.117459  4.373579  15.41  20.04 

At most 1  9.91E-06  0.000347   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.117459  4.373233  14.07  18.63 

At most 1  9.91E-06  0.000347   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-15.29226  18.27610    

-3.167195  10.05907    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.007341  2.65E-05   

D(LGDP) -0.002505  4.42E-05   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  180.1624  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.195121    

  (0.19778)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.112256    

  (0.05989)    

D(LGDP)  0.038307    

  (0.04295)    
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Sample(adjusted): 1972 2006 

Included observations: 35 after adjusting endpoints 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: LHCE LGDP  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

     

Unrestricted Cointegration Rank Test 

Hypothesized  Trace 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.323481  13.68426  15.41  20.04 

At most 1  0.000184  0.006457   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Trace test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

Hypothesized  Max-Eigen 5 Percent 1 Percent 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value 

None  0.323481  13.67780  14.07  18.63 

At most 1  0.000184  0.006457   3.76   6.65 

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level 

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels 

     

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

LHCE LGDP    

-22.41716  38.11890    

 1.265069  2.606114    
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 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(LHCE)  0.010002  0.000182   

D(LGDP) -0.007519  0.000158   

     

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  183.0098  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 

LHCE LGDP    

 1.000000 -1.700434    

  (0.05503)    

     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 

D(LHCE) -0.224213    

  (0.07946)    

D(LGDP)  0.168560    

  (0.06402)    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 (ΕΛΕΓΧOY ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ) 

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1987 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 19  2.97494  0.10382 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  0.48121  0.49782 

 

ΒΕΛΓΙΟ: 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 36  9.99231  0.00336 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  0.01107  0.91683 

 

∆ΑΝΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1971 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 35  1.11977  0.29789 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  1.91205  0.17631 
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

  

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1973 2006 

Lags: 3 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 31  8.00515  0.00072 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  0.63071  0.60233 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1990 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 16  0.74193  0.40465 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  3.51731  0.08337 

 

 

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/08/10   Time: 14:22 
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Sample: 1970 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 36  0.02594  0.87304 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  13.5554  0.00082 

 

ΕΛΛΑ∆Α: 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/08/10   Time: 14:23 

Sample: 1987 2006 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 18  2.44726  0.12530 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  5.15218  0.02251 

 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/08/10   Time: 14:24 

Sample: 1970 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 36  29.4971  5.2E-06 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  6.33159  0.01690 

 

 ΙΤΑΛΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 



533 
 

Sample: 1988 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 18  2.83205  0.11309 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  1.89597  0.18873 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1995 2006 

Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 11  2.47370  0.15441 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  0.22579  0.64737 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/08/10   Time: 14:25 

Sample: 1972 2004 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 31  6.91906  0.00390 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  1.02644  0.37235 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 03/08/10   Time: 14:26 

Sample: 1970 2006 

Lags: 2 
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  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 35  7.43394  0.00239 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  3.64969  0.03813 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2006 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 35  5.59652  0.00860 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  0.06205  0.93996 

 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2006 

Lags: 2 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 35  5.34818  0.01032 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  0.36834  0.69497 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

  

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1970 2006 

Lags: 3 
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  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  LGDP does not Granger Cause LHCE 34  4.11604  0.01583 

  LHCE does not Granger Cause LGDP  1.50254  0.23633 

   

   

 

 

 


