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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηε ζπλερή θαη δπλακηθή αχμεζε ησλ 

ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (απφ 6½ ην 1990 ζε 9½ ην 2007), 

μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν κεξίδην γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ½ πνζνζηηαία 

κνλάδα. Παξάιιεια, ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο έλαληη ησλ 

δεκνζίσλ (27% ην 2008 απφ 13% ην 2000), θπξίσο ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηηο 

ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. Λφγσ ηεο αλειαζηηθήο δήηεζεο, ν θιάδνο είλαη πην 

θεξδνθφξνο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα – κε ηα 

πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ ζε επίπεδν παξφκνην κε ην δηεζλή κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο Τγείαο ζηελ Διιάδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξακέλνπλ ζηηο 

πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο Δ.Δ., παξά ηηο ηζρλέο δεκφζηεο δαπάλεο. Σνχην νθείιεηαη ζηνλ 

παξαζηηηθφ γηγαληηζκφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ Τγείαο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία έρεη 

εθρσξήζεη ηε ζπληαγκαηηθή επζχλε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ζηα ρέξηα ηδησηψλ, νη 

νπνίνη απνθνκίδνπλ ηεξάζηηα θεξδνθνξία απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο. Ζ Διιάδα 

δηαζέηεη ην πην ηδησηηθνπνηεκέλν χζηεκα Τγείαο ζηελ Δ.Δ., ζχκθσλα κε κειέηεο 

ηνπ ΟΟΑ. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο Καζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο γηα ηηο ζεσξεηηθέο αιιά θαη πξαθηηθέο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ.  

ζα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

Σκήκαηνο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θν 

Μπίζκπα Αληψλην,γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ απεξηφξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε ηεο, νηθνλνκηθή θαη εζηθή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ απηψλ, 

αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο κνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζρέζε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Αλακθηζβήηεηα, νη 

δαπάλεο πγείαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν κηαο νηθνλνκίαο, αιιά ε ζρέζε ηνπο 

κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην πψο απηνί νη δχν παξάγνληεο ζπκπεξηθέξνληαη, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη ηφζν γλσζηή. 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη λα πξνζπαζήζεη κε εκπεηξηθφ ηξφπν λα 

πξνζδηνξίζεη ηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα ππάξρεη, αλάκεζα ζηηο δαπάλεο πγείαο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα ηελ Διιάδα. ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη 

εηήζηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν 1960-2008. Ζ εκπεηξηθή κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (ΑΔΠ) έρεη σο ζηφρν, 

αξρηθά, ηελ ρξήζε πξφζθαησλ νηθνλνκεηξηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

ρξνληθψλ ζεηξψλ (έιεγρνο ζηαζηκφηεηαο, έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο, θαη 

πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ) θαη ηελ εμαγσγή, ζηε 

ζπλέρεηα, ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ειέγρνπο απηνχο. 

 
 

ABSTRACT 

The last years have not been released enough researches that concern the relation of 

expenses of health and economic growth. Undeniably, the expenditures of health 

constitute an important element of economy, but their relation with the economic 

growth and how these two factors behave, so that the biggest economic result is 

achieved is not so much known. The aim of present work is to try with empirical way 

to determine the relation that can exist between the expenditures of health and the 

economic growth for Greece. In the empirical analysis, annual elements are used for 

the period 1960-2008. The empirical study of relation between the expenses on the 

health and economic growth (GNP) aim, initially, at the use of recent econometric 

methods for the analysis of time lines (test of stagnation, test of cointegration, and 

determination of likely ajtjakw'n relations of variables) and the export, then, of 

conclusions that are based on this tests.  

 

Keywords: health expenditure,gross domestic product,cointegration,hce,gdp,oecd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΗ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο γηα ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ δαπαλψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηεξίδνληαη ζηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο βαζηζκέλεο ζηα 

ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ. Με ζπλέπεηα κε ηε ζηξαηεγηθή εθηίκεζεο πνπ πηνζεηείηαη, ζηνλ 

πίλαθα 1.1 νκαδνπνηνχκε απηέο ηηο κειέηεο ζε ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο: δηαηνκηθφο, 

επηηξνπή θαη αλάιπζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο. 

Πίλαθαο 1.1 Σαμηλφκεζε πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πάλσ ζηελ εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ πγείαο 

 

Ζ πξψηε νκάδα κειεηψλ εξεπλά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ή ην ΑΔΠ ζηε ρψξα η, ππφ φξνπο ζε 

κεξηθέο αλά ρψξα ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο ειέγρνπ, φπσο ην πνζνζηφ εμάξηεζεο, 

αζηηθνπνίεζε, έθηαζε ηεο παξνρήο δεκφζηνπ ηνκέα, αξηζκφο ελ ελεξγεία παζνιφγσλ, 

δαπάλεο πεξίζαιςεο αζζελψλ θαη ηα ινηπά. Σα θχξηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ 

ξεχκαηνο ηεο έξεπλαο είλαη ηα αθφινπζα: 



 

 

(η) ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ησλ δαπαλψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο   

(ii) ε επηινγή ηεο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο έρεη επηπηψζεηο ζηελ εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα   

(iii) ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρνπ δελ έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ επεμεγεκαηηθή δχλακε ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ αμία ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

ειαζηηθνηήησλ. Απηφ ην ηειεπηαίν απνηέιεζκα αμίδεη θάπνηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.  

Απφ ην δεκηνπξγηθφ έγγξαθν απφ Newhouse (1977),νη εξεπλεηέο πεξηέιαβαλ ην 

δηάλπζκα ησλ πξφζζεησλ παιηλδξνκήζεσλ γηα λα ζπιιάβεη ηελ παξνπζία 

παξαιεηκκέλσλ κεηαβιεηψλ κέζσ ηνπ εηζνδεκαηηθνχ ζπληειεζηή, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεγεζεί ε αληίζεζε κεηαμχ ηεο πςειήο επεμεγεκαηηθήο δχλακεο ηνπ ΑΔΠ κε ηηο 

πςειέο ηηκέο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο πνπ βξέζεθαλ ζε αζξνηζκέλν επίπεδν 

θαη ηηο ρακειέο ηηκέο πνπ βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο κειέηεο ζε αηνκηθφ επίπεδν. 

Δληνχηνηο, νη Gerdtham θαη ινηπνί (1992a) έρνπλ θαηαδείμεη ζαθψο, νη εηζνδεκαηηθνί 

ζπληειεζηέο δελ επεξεάδνληαη απφ ην ζπλππνινγηζκφ απηψλ ησλ λέσλ 

παιηλδξνκήζεσλ. Δπνκέλσο, νη πεξαηηέξσ ππνζέζεηο έρνπλ ππνβιεζεί γηα λα 

εμεγήζνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο ζε ζπλνιηθφ θαη κεκνλσκέλν επίπεδν. Μεηαμχ ηνπο, ν 

πην πξνεμέρσλ εμεηάδεη:  

(η) ηα αζθαιηζκέλα άηνκα πιεξψλνπλ κφλν έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο: δεδνκέλνπ φηη ν πεξηνξηζκφο πξνυπνινγηζκψλ είλαη ιηγφηεξν 

δεζκεπηηθφο ζην αηνκηθφ απφ ην ζπλνιηθφ επίπεδν, νη δαπάλεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο είλαη έλα αγαζφ πνιπηέιεηαο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν θαη έλα απαξαίηεην 

αγαζφ ζε κεκνλσκέλν επίπεδν (δείηε Getzen, ην 2000)   

(ii) ην εηζφδεκα κπνξεί λα έρεη ηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζηηο ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο: ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ 

ππνθαηαζηάζεηο επίπησζεο κεηαμχ ηεο ηδησηηθήο θαη δαπάλεο δεκφζηαο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο πνπ ε δεχηεξε νκάδα κειεηψλ εθκεηαιιεχεηαη ηε δνκή επηηξνπήο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ΟΟΑ. Απηέο νη κειέηεο εμεηάδνπλ ηελ παξνπζία αλά ρψξα 

ζπγθεθξηκέλσλ θαη αλά ρξφλν ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο 

παξφκνησλ κε απηφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαηνκηθέο κειέηεο. Όζνλ αθνξά ζηηο 

δηαηνκηθέο κειέηεο, ηα θχξηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ξεχκαηνο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:  

(η) ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ησλ δαπαλψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο   

(ii) ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα εμαξηψληαη απφ ηελ επηινγή 

ηεο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο   



 

 

(iii) ν ζπλππνινγηζκφο ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ αλά ρψξα ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ 

ειέγρνπ δελ έρεη επηπηψζεηο ζηελ επεμεγεκαηηθή δχλακε ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ αμία ηεο 

εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο  

(iv) ππάξρεη είηε κηα ρψξα-ζπγθεθξηκέλε είηε ρξφλνο-ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε, θαη 

ζηηο ηπραίεο είηε ζηαζεξέο πξφηππεο πξνδηαγξαθέο απνηειεζκάησλ. 

Σέινο, ε πην πξφζθαηε νκάδα απνηειείηαη απφ ηηο αλαιχζεηο ηεο χπαξμεο ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Σν αληίζεην ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο, έλα ζαθέο ζρέδην δελ πξνθχπηεη. 

Ζ χπαξμε ησλ ζπγθξνπφκελσλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε ησλ δνθηκψλ 

ζηνηρείσλ επηηξνπήο ελαληίνλ ησλ θξάηνο αλά θξάηνο δνθηκψλ θαη απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ/ζπλππνινγηζκφ κηαο ρξνληθήο ηάζεο ζηηο δνθηκέο ξίδαο κνλάδσλ. Παξά 

ηε κεγάινπ πνζνχ παξαρζείζα δεκνζίεπζε, ην δήηεκα ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη 

αθφκα έλα αλνηθηφ δήηεκα πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηελ επηινγή ηεο ιεηηνπξγηθήο 

κνξθήο, ηεο ζηξαηεγηθήο εθηίκεζεο θαη, ζπλεπψο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Σν γεληθφ ζπλαίζζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε απηήο ηεο ινγνηερλίαο είλαη 

φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ έρεη κεηαηνπηζηεί απφ κηα 

νηθνλνκηθή εξψηεζε («είλαη νη δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έλα αγαζφ 

πνιπηέιεηαο; ») ζε κηα πηφ ζηαηηζηηθή εξψηεζε («ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ 

ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο; »).
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1. Vincenzo Atella, Giorgia Marini «Is health care expenditure really a luxury good?Re-assessment and new evidence based on 

OECD data» version 2006, November 



 

 

1.2. Αηηηνιόγεζε εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο 

1. Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία θαη ηε καθξνπξφζεζκε πεξίζαιςε είλαη έλα 

ζέκα αλεζπρίαο γηα ηηο θπβεξλήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Απηέο νη 

δαπάλεο έρνπλ επηηαρχλεη πξφζθαηα θαη αζθνχλ ηελ πίεζε ζηνπο δεκφζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, πξνζζέηνληαο ζε απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αλεπαξθψο 

αλαζρεκαηηζκέλα ζρέδηα απνρψξεζεο θαη άιιεο κνξθέο θνηλσληθψλ εμφδσλ. Ζ 

αχμεζε ησλ δεκφζησλ εμφδσλ ζηελ πγεία θαη ηε καθξνπξφζεζκε πξνζνρή ζηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ έρεη πεξηνξηζηεί γηα θάπνην δηάζηεκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ 

θφζηνο-ζπγθξάηεζεο. Απηέο νη πνιηηηθέο ελέξγεζαλ νπζηαζηηθά κέζσ ηεο 

κεηξηνπάζεηαο ακνηβψλ, ησλ ειέγρσλ ηηκψλ θαη ηεο αλαβνιήο ηεο επέλδπζεο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Έλα κεγάιν κεξίδην ηεο καθξνπξφζεζκεο 

πξνζνρήο έρεη παξαζρεζεί αλεπίζεκα απφ ηηο νηθνγέλεηεο. Δληνχηνηο, ην πεδίν γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πγείαο θαη ησλ δαπαλψλ καθξνπξφζεζκεο πεξίζαιςεο ζχκθσλα κε 

απηέο ηηο γξακκέο ζηελεχεη. 

2. ηελ πξνζπάζεηα λα πξνβιεθζεί πφζν ηα έμνδα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζα 

κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ ζην κέιινλ θαη ηη ε πνιηηηθή κπνξεί λα θάλεη γηα απηφ, νη 

δηαθνξεηηθνί νδεγνί ησλ δαπαλψλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ επξέσο ζηνπο 

δεκνγξαθηθνχο θαη κε-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο. Οη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο ζα 

αζθήζνπλ ηελ αλνδηθή πίεζε ζηελ πγεία θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο πξνζνρήο 

δεδνκέλνπ φηη απηνί ηείλνπλ λα απμεζνχλ κε ηελ ειηθία. πλεπψο, νη πξνεγνχκελεο 

πξνβνιέο ησλ κειινληηθψλ δαπαλψλ πγείαο βαζίζηεθαλ θπξίσο ζε κηα δεδνκέλε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ εμφδσλ πεξίζαιςεο πγείαο θαη ηεο ειηθίαο (δείηε Dang θαη ινηπνί., 

ην 2001). Αιιά απηή ε πξνζέγγηζε ήηαλ νπζηαζηηθά ζηαηηθή, δηαδηθαζία δεδνκέλνπ 

φηη δελ έιαβε ππφςε κηα δπλακηθή θαη ζεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θεξδψλ 

θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη καθξνδσίαο, πνπ απεηθνλίδνπλ κηα «πγηήο γήξαλζε». Απηφ 

ζα ρακειψζεη ην κέζν θφζηνο αλά άηνκν ζηηο νκάδεο γεξαηεηψλ, ηφζν πεξηζζφηεξν 

δεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθέο δαπάλεο πγείαο ηείλνπλ λα έξζνπλ ζην ηέινο ηεο δσήο. Ζ 

πγηήο γήξαλζε πξέπεη επίζεο λα κεηψζεη ην κεξίδην ησλ ππνηειψλ αλά νκάδα 

γεξαηεηψλ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηξηάδνληαο ηηο κειινληηθέο πηέζεηο ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο δαπάλεο πξνζνρήο. ηελ ηζνξξνπία, εληνχηνηο, ε γήξαλζε 

αλακέλεηαη λα σζήζεη ηελ πγεία λα μνδέςεη. 

3. Οη κε-δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο ζα ηελ σζήζνπλ επίζεο λα μνδέςεη. Σα εκπεηξηθά 

ζηνηρεία ζηηο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη αθφκα 

αλαπνηειεζκαηηθή, ελ ηνχηνηο πξφζθαηε αλάιπζε (π.ρ. Σν Dreger θαη Reimers, ην 

2005) πξνηείλεη φηη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα κνλάδσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ινγηθή πξνζέγγηζε. ε απηφ ην θιίκα, νη 

δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κπνξνχλ λα απμεζνχλ γξεγνξφηεξα απφ ην 

εηζφδεκα γηα δχν θχξηνπο ιφγνπο. Καη' αξράο, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο απμάλεη ηελ 

πνηθηιία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επεμεξγαζηψλ. Γεχηεξνλ, αθφκα θαη 

φηαλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη νηθνλνκηθή θαη κεηψλεη ηε ζρεηηθή ηηκή ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, νη γεληθέο δαπάλεο κπνξνχλ αθφκα λα 

απμεζνχλ ιφγσ ηεο ειαζηηθφηεηαο πςειψλ ηηκψλ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 



 

 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Απφ ηελ έιιεηςε ζηνηρείσλ, ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο 

καθξνπξφζεζκεο εηζνδεκαηηθέο ειαζηηθφηεηεο πξνζνρήο δελ είλαη αθξηβψο 

δηαζέζηκα, αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ρακεινί. Αθφκα, νη καθξνπξφζεζκεο 

δαπάλεο πξνζνρήο σο κεξίδην ηνπ ΑΔΠ είλαη πηζαλφ λα απμεζνχλ, ιφγσ κηαο 

«αζζέλεηαο δαπαλψλ». Σν πεξηνξηζκέλν πεδίν γηα ηα θέξδε παξαγσγηθφηεηαο, ε 

εμίζσζε ακνηβψλ ζε φιε ηελ νηθνλνκία θαη ε ειαζηηθφηεηα ρακειψλ ηηκψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ηηο δαπάλεο καθξνπξφζεζκεο πεξίζαιςεο επάλσ ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο απμήζεηο ηηκψλ.
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2.Joaquim Oliveira Martins and Christine de la Maisonneuve «THE DRIVERS OF PUBLIC EXPENDITURE ON HEALTH 

AND LONG-TERM CARE:AN INTEGRATED PROJECTION APPROACH», December 2006, accepted for publication in 

OECD Economic Studies 



 

 

1.3.ηόρνη θαη ζθνπνί ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ε απηήλ ηελ έξεπλα εμεηάδνπκε εκπεξηθά ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ 

δαπαλψλ πγείαο (HCE) κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (ΑΔΠ).Γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

χπαξμεο καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ πξνηείλνπκε κηα 

δηαδηθαζία απηνζπζρέηηζεο (VAR) ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ ζπλεηζθνξά απηήο ηεο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεξηθέο κειέηεο είλαη φηη εθηφο ηνπ φηη εξεπλά ηηο καθξνρξφληεο θαη 

βξαρπρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδεη, εξεπλά κε ηελ βνήζεηα 

ηεο αηηηφηεηαο Granger ηηο ζρέζεηο αηηηφηεηαο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ζρέζεσλ 

απηψλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνπκε. 
 

Σν πιαίζην VAR είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αλάιπζε ηεο δπλακηθήο αιιειεμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζηνλ ρξφλν. Θεσξεηηθά απηή ε επίδξαζε κπνξεί λα είλαη 

ζεηηθή ή αξλεηηθή. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζεσξείηαη : 

 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν, ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα εξεπλήζεη θαη λα 

πξνζδηνξίζεη φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηάκε 

κε ηελ ππφζεζε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ησλ κεηαβιήησλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηνπο. 

 

Γηα ηε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη παξαθάησ ζηφρνη : 

 

 λα ειεγρζεί εκπεξηθά φηη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ 

 

 λα δηεξεπλεζεί φηη ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο (ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο) 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε 
 

 λα πξνζδηνξηζηεί φηη ππάξρνπλ βξαρπρξφληεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ 

 

  λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ ζρέζεηο αηηηφηεηαο κε ηελ ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ 

VAR,δειαδή λα πξνζδηνξηζζεί ε θαηεχζπλζε πνπ κηα κεηαβιεηή πξνθαιεί κηα 

άιιε ζε κηα εμίζσζε παιηλδξφκεζεο 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Γηάξζξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

 
ε θάζε θεθάιαην ππάξρεη ε παξαθάησ δηάξζξσζε : 

 

 Ζ εηζαγσγή φπνπ παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ζέκαηνο 

 Ζ κεζνδνινγία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ 

 Οη εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ θαη απηέο ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

 Σα ζπκπεξάζκαηα γηα θάζε θεθάιαην ψζηε λα δνχκε θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη 

ζηφρνη. 

 

 

Δηδηθφηεξα ην θάζε θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα εμήο : 

 

· Κεφάλαιο 1ο : Δηζαγσγή ζην ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (Πεξηιακβάλεη κηα 

ζχληνκε αηηηνιφγεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

πξνζπαζεί κε ζαθή ηξφπν λα πξνζδηνξίζεη ην ζθνπφ αιιά θαη ηνπο επηκέξνπο 

ζηφρνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ βαζηθνχ ηεο αληηθεηκέλνπ) 

 

· Κεφάλαιο 2ο : Αλαζθφπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο (Αλαθέξεηαη αξρηθά ζηηο ζεσξίεο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ηελ ζρέζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ρξήκαηνο κε ηηο επηκέξνπο 

κεηαβιεηέο.Αθνινπζεί κία παξνπζίαζε ζε νξηζκέλα ζεσξεηηθά αιιά θαη 

καθξννηθνλνκηθά κνληέια πνπ πξνζέγγηζαλ ηελ εμίζσζε ηεο δήηεζεο ) 

 

· Κεφάλαιο 3ο : Γαπάλεο πγείαο θαη ΑΔΠ  4 ρσξψλ (Γίλεηαη ζχληνκε παξνπζίαζε γηα 

4 ρψξεο,μερσξηζηά γηα ηελ θάζε κηα,παξνπζηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζρέζεο ησλ δαπαλψλ πγείαο κε ην ΑΔΠ ) 

 

· Κεφάλαιο 4ο : Πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα (ε απηφ ην θεθάιαην απεηθνλίδεηαη γξαθηθά θαη ζρνιηάδεηαη ε πνξεία ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα καο, ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά ηνπο 

ζηαηηζηηθά. Δπηπιένλ εμεηάδεηαη γηα θάζε κεηαβιεηή θαηά πφζν ηα θαηάινηπα 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή) 

 

· Κεφάλαιο 5ο : Γεδνκέλα θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο (Παξνπζηάδνπκε θαη 

εξκελεχνπκε ην πιαίζην ηεο έξεπλαο καο, εμεηδηθεχνπκε ην ππφδεηγκα καο θαη 

αλαπηχζζνπκε φιε ηελ νηθνλνκεηξηθή θαη ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα ) 

 

· Κεφάλαιο 6ο : ηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ (Γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο κνλαδηαίαο 

ξίδαο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο ) 

 

· Κεφάλαιο 7ο : πλνινθιήξσζε (Με ηε βνήζεηα ηεο κεζφδνπ ζπλνινθιήξσζεο ησλ 

Engel – Granger ειέγρνπκε ηελ χπαξμε καθξνρξφληαο ζρέζεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο) 

 

· Κεφάλαιο 8ο : πλνινθιήξσζε θαη κεραληζκφο Γηφξζσζεο θάικαηνο (ην 

θεθάιαην απηφ γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ βξαρπρξφλησλ ζρέζεσλ ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ καο ρξεζηκνπνηψληαο ππνδείγκαηα δηφξζσζεο ιαζψλ) 



 

 

· Κεφάλαιο 9ο : Τπνδείγκαηα Γηαλπζκαηηθψλ Απηνπαιηλδξνκήζεσλ (VAR 

Τπνδείγκαηα) (ε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε βξαρπρξφλησλ 

ζρέζεσλ ηζνξξνπίαο γηα ηα ππνδείγκαηα δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ ) 

 

· Κεφάλαιο 10ο : πλνινθιήξσζε θαη VAR Τπνδείγκαηα (Γηεξεπλάηαη αλ ππάξρνπλ 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Johansen γηα ηα ππνδείγκαηα ησλ δηαλπζκαηηθψλ 

απηνπαιηλδξνκήζεσλ) 

 

· Κεφάλαιο 11ο : ρέζεηο Αηηηφηεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (ην θεθάιαην απηφ 

πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε, κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ Granger ηα 

θαηά πφζν κηα κεηαβιεηή ηνπ ππνδείγκαηνο καο αηηηάδεη κηαλ άιιε ή αηηηάδεηαη κε 

απηήλ, Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαθαιχςνπκε ηελ θαηεχζπλζε ησλ ζρέζεσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ καο θαη πνηα πξνθαιεί ηελ άιιε) 

 

· Κεφάλαιο 12ο : πκπεξάζκαηα (Αλαθεθαιαηψλνπκε ηε δηπισκαηηθή εξγαζία 

παξέρνληαο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο έξεπλά καο θαη παξνπζηάδνληαο ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Αθνινπζεί ε ηεθκεξίσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο 

πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ ζην πξψην θεθάιαην) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1 Δηζαγσγή 

Οη δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

απμάλνληαλ αηζζεηά γηα πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο δεθαεηίεο, έρνπλ έξζεη πξφζθαηα ζε 

κία δηαδηθαζία ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηαθηνπνίεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ζέκαηνο.  

ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ),κηα πξφζζεηε ψζεζε πξνο ηηο πεξηθνπέο 

ησλ δαπαλψλ έρεη πξνθχςεη ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα δξαζηηθέο κεηψζεηο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο έηζη ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ  κε 

ηνπο φξνπο  εηζφδνπ ζηελ ΟΝΔ. Δίλαη επίζεο επδηάθξηην  φηη ε θίλεζε ηεο ΔΔ πξνο 

κηα πηφ ζηελή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε επηηαρχλεη ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

πγείαο θαη αλνίγεη ηηο εζληθέο αγνξέο ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ ηείλεη λα εμηζψζεη ηηο 

ηηκέο θαη λα κεηψζεη ηηο δαπάλεο. ηα πιαίζηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ θαη ηάζεσλ, 

εμεηάδνπκε ην ζέκα εάλ νη δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζηάδνπλ κία ηάζε ζχγθιηζεο.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.John Nixon” Convergence Analysis of Health Care Expenditure in the EU Countries Using Two Approaches” No. 1999/03 



 

 

2.2 Αλαθνξέο κειεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ύπαξμε ζρέζεσο κεηαμύ δαπαλώλ 

πγείαο θαη ΑΔΠ  (ζηαζηκόηεηα θαη ζπλνινθιήξσζε) ζε ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ εξεπλά ηε κε ζηαζηκφηεηα ζηηο δαπάλεο πγείαο θαη ην 

εηζφδεκα θαη ηε καθξνπξφζεζκε ζρέζε ηνπο ζε έλα πιαίζην ζηνηρείσλ επηηξνπήο 

(MC Coskey θαη Selden, 1998  Roberts, 1999  Gerdtham θαη Lothgren, 2000  

Okunade θαη Karakus, 2001 Jewell θαη ινηπνί., 2003  Carrion-i-Silvestre, 2005  

Dreger θαη Reimers, 2005  Freeman, 2003  WANG θαη Rettenmaier, 2006, Chou, 

2007). 

Ζ πηφ εκπεηξηθή εξγαζία έρεη εζηηάζεη ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ζ αλάιπζε ρσξψλ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ΟΟΑ παξέρεη ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ είλαη ζπρλά αληηθαηηθά. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ,νη Gerdtham θαη Lothgren (2000), ρξεζηκνπνηψληαο θάζε 

θξάηνο μερσξηζηά θαη δνθηκέο ξίδαο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δαπάλεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ην ΑΔΠ είλαη κε ζηαηηθά θαη 

ζπλνινθιεξσκέλα . Σα παξφκνηα απνηειέζκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο 

νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο, αλαθέξνληαη ζε Dreger θαη Meiers (2005).  

ην αληίζεην, McCoskey θαη Selden (1998) απνξξίπηνπλ ην κεδεληθφ ηεο κε 

ζηαζηκφηεηαο γηα ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην ΑΔΠ, αλ θαη 

παξαηεξνχλ φηη ηα απνηειέζκαηα αιιάδνπλ φηαλ πεξηιακβάλεηαη κηα ρξνληθή ηάζε 

ζηελ πξνζαπμεκέλε Dickey-Fuller εμίζσζε. Οη Jewell θαη ινηπνί (2003) θαη Carrion-

η-Silvestre (2005) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δαπάλεο πγείαο θαη ην ΑΔΠ 

είλαη ζηάζηκα πεξίπνπ κε κία ή δχν ρξνληθέο πζηεξήζεηο. Γεληθά, ζεκαληηθή 

αλεζπρία εθθξάδεηαη απφ δηάθνξνπο ζπληάθηεο ζην πψο λα εμεηάζεη ηελ εμάξηεζε 

εηεξνγέλεηαο θαη δηαγψλησλ ηκεκάησλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

είλαη παξφληα ζηα δεδνκέλα πγείαο, θαηά ηε δνθηκή γηα ηηο ξίδεο θαη ηε 

ζπλνινθιήξσζε κνλάδσλ (McCoskey θαη Selden,1998  Roberts, 1999)
4
. 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε κειέηε ησλ Gerdtham θαη ινηπνί. (1992) νη νπνίνη ππνιφγηζαλ 

κηα παιηλδξφκεζε γηα ηηο δαπάλεο πγείαο σο ιεηηνπξγία ηνπ ΑΔΠ θαη δηάθνξσλ 

άιισλ κεηαβιεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεζκηθψλ θαη 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία 20 ρσξψλ ηνπ 

ΟΟΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1960 θαη 1987, ππνιφγηζαλ κηα εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα πνπ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ έλα θαη θαηά ζπλέπεηα ε πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε είλαη έλα αγαζφ πνιπηέιεηαο.. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα ζηνηρεία, νη 

Hitiris θαη Posnett (1992) ππνιφγηζαλ έλα πξφηππν παιηλδξνκήζεσο γηα ηηο δαπάλεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην εηζφδεκα, ειέγρνληαο γηα ηελ απαξαηήξεηε 

εηεξνγέλεηα κε ηελ πξνζζήθε ζπγθεθξηκέλσλ επηξξνψλ θάζε ρψξαο. Τπνιφγηζαλ κηα  
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εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα θνληά ζην έλα, εμεηάδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηηο ηδηφηεηεο 

πνιπηέιεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ απμήζεθαλ απφ ηνπο Gerdtham θαη 

ινηπνί. (1992). Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηνπο Hansen θαη King (1996), έλαο 

πεξηνξηζκφο ησλ αλσηέξσ κειεηψλ είλαη φηη έρνπλ αγλνήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο κε 

ζηαζηκφηεηαο ζηα ζηνηρεία πγείαο θαη ην εηζφδεκα. Υξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζχλνιν 

ζηνηρείσλ κε Gerdtham θαη ινηπνί. (1992), ππνιφγηζαλ ηηο πιεξέζηεξεο ζηαηηζηηθέο 

Dickey-Fuller γηα ηα έμνδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ην ΑΔΠ, θαη ηα θαηάινηπα απφ 

κηα νπηζζνδξφκεζε ηνπ ΑΔΠ ζηηο δαπάλεο πγείαο, γηα θάζε ρψξα ρσξηζηά. 

Αληρλεχνληαο ηε κε ζηαζηκφηεηα γηα ηα έμνδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην ΑΔΠ 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, δελ βξήθαλ θάπνηα έλδεημε χπαξμεο 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία 

24 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1960 σο 

1991, νη Blomqvist θαη Carter (1997) ππνιφγηζαλ ηηο η-αλαινγίεο Phillips θαη Perron 

γηα ηα έμνδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην ΑΔΠ θαη γηα ηα θαηάινηπα 

παιηλδξνκήζεσλ. Κάπνηνη κειεηεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ κειεηεηψλ ηνπο δεκηνπξγνχλ ακθηβνιία γηα ηε χπαξμε 

κηαο ειαζηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ έλα. 

Οη McCoskey θαη Selden (1998) μαλαεξγάζηεθαλ πάλσ ζηελ εξγαζία ησλ Hansen 

θαη King (1996), ππνβάιινληαο αίηεζε γηα ηηο πξψηεο δνθηκέο κε ζηαζηκφηεηαο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηε θχζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ΟΟΑ. Οη ρακειήο ηζρχνο ησλ θξάηνο 

κε θξάηνο δνθηκέο πνπ πηνζεηνχληαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ηε ρξήζε ησλ δνθηκψλ ξίδαο. 

Δηδηθφηεξα, νη McCoskey θαη Selden (1998) ππνιφγηζαλ ηηο δνθηκέο απφ ηνπο Im, 

Pesaran θαη Shin (2003), θαη απέξξηςαλ ηηο θνηλέο ππνζέζεηο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζε 

φιεο ηηο ρψξεο θαη γηα ηα έμνδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη γηα ην εηζφδεκα, αλ θαη 

παξαηεξψληαο φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη επαίζζεηα ζην ζπλππνινγηζκφ κηαο 

ρξνληθήο ηάζεο ζηελ πξνζαπμεκέλε Dickey-Fuller εμίζσζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηα 

ζηνηρεία απφ 21 ρψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ ηα έηε 1960-1997, νη Gerdtham θαη 

Lothgren (2000, 2002) ππνιφγηζαλ ηελ Im, Pesaran, θαη Shin δνθηκή (2003) θαη ηελ 

Kwiatkowski θαη Phillips (1992) δνθηκή, κε ηηο γξακκηθέο ηάζεηο, θαη νινθιήξσζαλ 

ππέξ ηεο κε ζηαζηκφηεηαο θαη ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη 

ηνπ ΑΔΠ (δείηε επίζεο Okunade θαη Karakus (2001)). Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ 

ιεθζεί απφ Dregen θαη Reimers (2005), γηα ηα έηε 1975-2001.Απηνί ππνιφγηζαλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ ΑΔΠ ειέγρνληαο γηα 

ηνπο κε-εηζνδεκαηηθνχο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαη ηελ ηερληθή πξνφδν, 

θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο δελ είλαη 

έλα αγαζφ πνιπηέιεηαο. 

Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα έρνπλ επηθξηζεί απφ ηνπο Jewell θαη ινηπνί. (2003), ην 

νπνίν ηφληζαλ ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη ν έιεγρνο γηα ηα δνκηθέο ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο θαη ηελ εμάξηεζε. Πεξαηηέξσ, γηα λα κεηξηάζνπλ ηελ εμάξηεζε 

πεξηέιαβαλ ηηο ρξνληθέο επηξξνέο πνπ είλαη θνηλέο γηα φιεο ηηο ρψξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, 

νη ζπληάθηεο αλίρλεπζαλ κία ή δχν ρξνληθέο πζηεξήζεηο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 



 

 

ηνπ ΟΟΑ, θαη δηαπίζησζαλ φηη ηα έμνδα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ην ΑΔΠ είλαη 

ζηάζηκα κφιηο ιεθζνχλ ππφςε απηά νη ρξνληθέο πζηεξήζεηο. Σα παξφκνηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ επηηεπρζεί απφ ηνλ Carrion-i-Silvestre (2005). Βάζηζε ην 

ζπκπέξαζκά ηνπ ζηηο δνθηκέο ηεο ζηαζηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε αλάιπζε 

ηζρπξή ζηελ παξνπζία εμάξηεζεο. Ο Hartwig (2008) αλαζεσξεί απηήλ ηελ 

δεκνζίεπζε θαη νινθιεξψλεη: «Γπζηπρψο, δεδνκέλνπ φηη νη δηαζέζηκεο ρξνληθέο 

ζεηξέο είλαη κάιινλ ζχληνκεο, ην νπνίν ρακειψλεη ηε δχλακε ησλ δνθηκψλ, θαη φηη ν 

αξηζκφο αληαγσληζηηθψλ δνθηκψλ είλαη ηεξάζηηνο (θαη απμαλφκελνο), θάπνηα 

αβεβαηφηεηα είλαη πηζαλφ λα παξακείλεη ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο ρξνληθήο ζεηξάο 

πνπ αλαιχεηαη ζε απηφ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο
5
.  
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2.3 Μειέηε ρξνλνζεηξώλ γηα ηηο ρώξεο ηεο G7 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ, ζε θάζε ρψξα κε ζχζηεκα 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη δαπάλεο πγείαο έρνπλ απμεζεί αηζζεηά. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, (η) ε αξγή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, (ii) ε ηδησηηθνπνίεζε θαη ε ηάζε γηα έλαλ 

κηθξφηεξν δεκφζην ηνκέα, θαη (iii) νη πνιηηηθέο κε ζηφρν λα κεηψζνπλ ην δεκφζην 

δαλεηζκφ  θαη ην δεκφζην ρξένο, έρνπλ πξνηξέςεη ηηο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο 

πνπ απμάλνπλ ηηο δαπάλεο πγείαο. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ δείρλεη ηνλ ίδην ζηφρν είλαη 

ην γεληθφ ζπλαίζζεκα φηη ζην πεξηζψξην ησ φπνησλ πνιηηηθψλ,ην πςειφ θφζηνο ησλ 

εμφδσλ πγείαο ζε κηα επνρή πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπξξηθλσζνχλ νη 

πξνυπνινγηζκνί, δελ δηθαηνινγείηαη δεδνκέλνπ φηη «ηα πξφζζεηα θέξδε απφ ηέηνηα 

έμνδα είλαη πνιχ ρακειά ή αλχπαξθηα» (cutler, 1995). Ο ζηφρνο απηήο ηεο κειέηεο 

είλαη λα ςάμεη γηα ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο - θνηλνχο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ ε ηάζε 

εμεγεί ηελ  άλνδν ζηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο- θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ηηο ρψξεο  λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο, θαη ελ 

ηέιεη  εάλ απηέο νη πνιηηηθέο είραλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηάθνξεο κειέηεο 

έρνπλ πξνζπαζήζεη λα εξεπλήζνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ δαπαλψλ 

πγείαο ζε αλψκαιν επίπεδν αιιά φιεο ηνπο εκπνδίζηεθαλ απφ ηελ έιιεηςε 

αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ πγείαο. Γεληθά, κφλν νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο δεκνζηεχνπλ ηα 

ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ πγεία αιιά φρη πάληα ηεο ζσζηήο πνηφηεηαο γηα ηελ 

αλάιπζε ζην εζληθφ επίπεδν θαη γηα ηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο. Μεηαμχ ησλ αηηηψλ 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη φηη νη «δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηηο κεζφδνπο ζηηο 

ζηαηηζηηθέο πγείαο είλαη ιίγεο. Δπηπιένλ, νη «κεκνλσκέλεο ρψξεο αλαζεσξνχλ 

ζπλερψο ηνπο δεκνζηεπκελνπο αξηζκνχο ηνπο, κε απνηέιεζκα απηφο  πνπ κειεηά ηα 

ζηαηηζηηθά,βαζηζκέλνο ζηηο πξνεγνχκελεο δεκνζηεχζεηο ησλ ζηαηηζηηθψλ πγείαο, 

αρξεζηεχεη ηε δνπιεηά ηνπ, θάζε θνξά πνπ δηαηίζεληαη αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Οη δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηηο ρώξεο ηεο G7 ην 1992 

 

ρεδφλ ην 96 ηνηο εθαηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρσξψλ ηεο G7 ηάρζεθαλ ελάληηα ζηηο 

ηαηξηθέο δαπάλεο (ηαηξηθή θξνληίδα, πεξηπαηεηηθή πξνζνρή, θαη ηαηξηθά αγαζά) αθνχ 

δεκηνπξγήζεθε έλα πξφηππν εζληθψλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (NHS), πνπ 

νπζηηαζηηθά ζηεξίδεηαη  απφ ηελ θαζνιηθή θάιπςε, ηε θνξνινγηθή ρξεκαηνδφηεζε, 

θαη ηνπο δεκφζηνπο πξνκεζεπηέο. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην (UK) είλαη ην πξσηαξρηθφ 

παξάδεηγκα κηαο ρψξαο πνπ ελεξγνπνηεί έλαλ ηέηνην  ηχπν ζπζηήκαηνο. Άιιεο ρψξεο 

πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν  Καλαδάο (πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ην ζχζηεκα,απφ ηε θνξνινγία θαη θπξίσο ηνπο ηδησηηθνχο 

πξνκεζεπηέο) θαη ε Ηηαιία (πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα, 52%, 

απφ ηε θνξνινγία,θαη  48%, απφ δεκφζηνπο πξνκεζεπηέο).  

Πξφηππν θνηλσληθήο αζθάιεηαο (Si), είλαη απηφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

θαη θαζνιηθή θάιπςε, απφ ηηο ζπλεηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κέζσ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ θεθαιαίσλ κε θέξδνπο, θαη ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ δεκνζίσλ ή/θαη 

ηδησηηθψλ πξνκεζεπηψλ. Ζ Ηαπσλία, ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ιεηηνπξγνχλ κε ηηο 

παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ηδησηηθφ αζθαιηζηηθφ (pi) πξφηππν, πνπ είλαη απηφ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ κεκνλσκέλε 

αγνξά ηεο ηδησηηθήο θάιπςεο αζθάιεηαο πγείαο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο 

ζπλεηζθνξέο αηφκσλ ή/θαη εξγνδνηψλ, θαη απφ  ηδησηηθψο πξνκεζεπηέο. Οη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο απηή ηε κνξθή πξνηχπνπ.  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, έλα θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο ρψξεο ηεο G7, θαη ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ γεληθά, είλαη ην αηζζεηά 

θιηκαθνχκελν θφζηνο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηζνηηκίαο 

ηνπ 1990, νη ΖΠΑ πνπ μφδεπαλ ην 1960 θαηά κέζνλ φξν $614 αλά άηνκν ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε κέρξη ην 1991 απηφο ν αξηζκφο είρε αλέιζεη ζε $2.781 αλά - 

θεθάιη - ην πςειφηεξν ζηνλ θφζκν. Απηφ πνπ αθνινπζεί είλαη νη δαπάλεο ηνπ 

Καλαδά ,$1.780 αλά άηνκν. Οη άιιεο ρψξεο ηεο G7 έρνπλ δνθηκάζεη επίζεο ηηο 

αηζζεηά απμαλφκελεο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε ηε Γεξκαλία πνπ 

μνδεχνπλ $1.597, ηε Γαιιία $1.576, ηελ Ηηαιία $1.381 θαη ηελ Ηαπσλία $1.228 αλά 

άηνκν ην 1991, ελψ ε Αγγιία μφδεςε πνιχ ιηγφηεξα, δει $936 αλά άηνκν.  

Ζ κέζε εηήζηα πνζνζηηαία αλάπηπμε ηεο G7 ζηα πξαγκαηηθά θαηά θεθαιήλ έμνδα 

ζηελ πγεία ηελ πεξίνδν 1960-92 ήηαλ 4.8. Αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ 

νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο, νη ξπζκνί αλάπηπμεο ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζηηο ρψξεο ηεο G7 μεπέξαζαλ εθείλσλ ηνπ εηζνδήκαηνο ,κε ζπλέπεηα κηα 

βαζκηαία θιηκάθσζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΑΔΠ πνπ θαηεπζχλζεθε ζηελ πγεία . Οη 

δηεζλείο ζπγθξίζεηο ησλ εμφδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επηβεβαηψλνπλ φηη 

ξπζκίζεηο δηαθνξεηηθήο ζεζκηθήο θαη  ηαηξηθήο θξνληίδαο έρνπλ ηα ίδηα ζρεδφλ  

έμνδα. Μία ζπκβαηηθή αηηηνιφγεζε κπνξεί λα είλαη φηη, ηα πςειά έμνδα ζηελ παξνρή 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ,ππνθηλεί ηελ ππεξβνιηθή ηδησηηθή θαηαλάισζε κε θαλέλα 



 

 

άκεζν θφζηνο ζηνλ θαηαλαισηή, ν νπνίνο έηζη δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ηδησηηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο εθηηκήζεηο. Τπάξρνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο πνπ εμεγνχλ 

θαιχηεξα ηελ δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε ,φπσο: 

(1)  Οη βειηηψζεηο ζηελ πςειή ηαηξηθή ηερλνινγία  

(2) Ζ απμαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο δηάγλσζεο θαη ηεο πηφ 

απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο, πνπ επεθηείλνπλ ηελ απαίηεζε γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε κε ην λα πξνηξέςνπλ ηνπο αζζελείο  λα απαηηήζνπλ ηε ζεξαπεία κε ηνλ 

πηφ πξφζθαην εμνπιηζκφ θαη ηε κέζνδν, αλεμάξηεηα απφ ην θφζηνο  

(3) Σν απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ ζηνλ πιεζπζκφ (απφ αδχγηζηα κέζα 

9.25 ηνηο εθαηφ ην 1960 ζε 13.6 ηνηο εθαηφ ην 1990 ζηηο ρψξεο ηεο G7)  

(4) Ζ δηάδνζε ηεο αζθάιεηαο πνπ έρεη κεηψζεη ζηαζεξά ηελ ηηκή ζηνλ θαηαλαισηή 

θαη ηελ αμαλφκελε απαίηεζε γηα ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο.  

πρλά γηα πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο, νη θπβεξλήζεηο απνθξίλνληαη ζεηηθά 

ζηηο πηέζεηο γηα αχμεζε ησλ εμφδσλ πξνζνρήο δεκφζηαο πγείαο. Οκνίσο, νη ηδησηηθνί 

πξνκεζεπηέο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ πγείαο κε ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο πεξίζαιςεο πνπ πξνζθέξνπλ ιφγσ 

θαη ησλ κεγάισλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνπλ.Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απαίηεζε 

ησλ πνιηηψλ γηα εμίζνπ πνηνηηθή πεξίζαιςε θαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα . Παξά ηηο 

πξνθαλείο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ πγείαο, νη πεξηζζφηεξεο 

εκπεηξηθέο κειέηεο ζησπεξά ππνζέηνπλ φηη φιεο νη ρψξεο (ζπλήζσο νη ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηηο νπνίεο ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα) απνηεινχλ κηα νκνηνγελή νκάδα. Ζ 

κφλε εμαίξεζε πνπ αλαγλσξίδεηαη είλαη ην ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλν βξεηαληθφ 

ζχζηεκα πνπ ππνηίζεηαη φηη σθειήζεθε απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (Hitiris θαη 

Posnett, 1992). Δληνχηνηο, ε νκνηνγέλεηα πξέπεη λα εμεηαζηεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ δαπαλώλ 

 

Ζ απαίηεζε γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζα εμαξηψηαλ πηζαλψο απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ, ησλ ηαηξηθψλ δαπαλψλ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

πνιίηε. Δληνχηνηο, εάλ ε δεκφζηα ή ηδησηηθή αζθάιεηα θαιχπηεη ηηο ηαηξηθέο δαπάλεο, 

ν αζζελήο ιακβάλεη ην άκεζν φθεινο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αιιά δελ 

πιεξψλεη ην πιήξεο θφζηνο ηνπ πνπ κεηαηνπίδεηαη ζε άιιεο δαπάλεο. Καηά ζπλέπεηα 

γεληθά ε απαίηεζε ελφο πξνζψπνπ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηνπ πεξίζαιςε δελ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή, θαη γεληθά ηε δπλαηφηεηα λα πιεξψζεη (Pauly, 1986). ηηο 

ρψξεο πνπ παξέρνπλ κηα εζληθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κφλν νη εθηηκήζεηο 

αλεθνδηαζκνχ ζα θαζφξηδαλ ην κέγεζνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο. Οη παξφκνηεο εθηηκήζεηο ηζρχνπλ γηα ηηο ρψξεο φπνπ ε ηδησηηθή παξνρή 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο αλαπηχζζεηαη σο ππνθαηάζηαην ή ζπκπιήξσκα ζηα 

δεκφζηα έμνδα. Αθφκε θαη ζε απηέο ηηο ρψξεο νη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ πγεία 

είλαη αθφκα πςειέο, ππνινγίδνληαο θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξα απφ 75 ηνηο εθαηφ 4 

ην ζχλνιν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ (Schieber θαη ινηπνί., 1994). Δπνκέλσο, ηα πςειά 

πνζνζηά δεκφζηαο αχμεζεο εηζνδήκαηνο θαη δαπαλψλ αλακέλεηαη  λα πξνθαιέζνπλ 

ηα πςειά έμνδα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Αξρηθά, ε ζρεηηθή ινγνηερλία έρεη 

πξνζδηνξίζεη επηά πεγέο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θαηά θεθαιήλ δαπαλψλ πγείαο: 

(η)Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα  

(ii)Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ε δνκή ειηθίαο ηνπ πιεζπζκνχ  

(iii)Ζ ηάζε ζηα δεκφζηα έμνδα, πνπ πξνζεγγίδνληαη ζπρλά απφ ην κεξίδην ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ ζην ΑΔΠ 

(iv)Ζ δνκή ηεο  πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηεο ρψξαο, φπσο επηδεηθλχεηαη απφ ην 

ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηα θξεβάηηα λνζνθνκείσλ, θ.ιπ.  

(v)Με πγεηνλνκηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πγείαο, φπσο ν ηξφπνο δσήο, ε 

θαηαλάισζε θαπλνχ θαη νηλνπλεχκαηνο, ε ζεξκαληηθή εηζαγσγή θ.ιπ.  

(vi)Κνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ε δηαλνκή ηεο 

εθπαίδεπζεο, νη δεμηφηεηεο, νη εξγαζίεο, νη επθαηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ  

(vii)Ζ θαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ε βειηίσζε πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ε 

ππνινγηδφκελε δηάξθεηα δσήο θαη ε ζλεζηκφηεηα λεπίσλ.  

Οη κειέηεο ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο έρνπλ πξνζδηνξίζεη ην εηζφδεκα 

σο θπξίαξρε αηηία ησλ εμφδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κε «πάλσ απφ 90 ηνηο εθαηφ 

ηεο δηαθνξάο ζηηο θαηά θεθαιήλ ηαηξηθέο δαπάλεο,πνπ επεμεγεγείηαη απφ ηελ 

παξαιιαγή ζην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ» (Newhouse, 1977). Αιιά απηή ε αζαθήο 

εμήγεζε ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (Culyer, 1988) είλαη πηζαλφ λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ηα δείγκα πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ κηθξά .Πξνηείλνπκε λα 



 

 

πξνζδηνξίζνπκε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ δαπαλψλ πγείαο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο G7 ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεγάιν δείγκα ησλ ζπγθεληξσκέλσλ 

ρξνλνζεηξψλ (ΟΟΑ, 1995). Σα ζηνηρεία, εληνχηνηο, είλαη φηη κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν ηα ζηαηηζηηθά πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

δείγκαηνο. Απηφο ν πεξηνξηζκφο έρεη επηπηψζεηο ζηηο κεηαβιεηέο πεξηγξάθνληαο ηε 

δνκή ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο,θαη ηνπο κε πγεηνλνκηθνχο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πγείαο θαη ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ είλαη 

δηαζέζηκα κφλν γηα κεξηθέο απφ ηε G7 ρψξεο 

Μεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο G7 ην 1990, νη ΖΠΑ είραλ ην πςειφηεξν εηζφδεκα αλά - 

θεθάιη, $20.820, θαη αθνινχζεζαλ ε Γεξκαλία $18.369, ν Καλαδάο $18.304,ε 

Ηαπσλία $17.596, ε Γαιιία $17.347, ε Ηηαιία $16.286, θαη ην UK $15.896 Σν 1960, ε  

ε ειηθηέο άλσ ησλ 65 ζηηο ρψξεο ηεο G7 ήηαλ 9.2% θαη πξνβιέπεηαη γηα λα αλέιζεη 

ζην κέζν φξν πεξηζζφηεξν απφ 20% κέρξη ην 2020, κε ηα γξεγνξφηεξα πνζνζηά 

αχμεζεο ζηελ Ηαπσλία θαη ζηελ Ηηαιία
6
.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΠΟΡΔΙΑ ΤΓΚΛΙΗ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ Δ ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ 

3.1 Οη δαπάλεο πγείαο ζηελ Διιάδα, ε πνξεία ηνπο θαη νη πξνβιέςεηο 

Γπλακηθή αλάπηπμε, πγηήο θεξδνθνξία θαη πξννπηηθέο επέθηαζεο ζην εμσηεξηθφ είλαη 

ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν. Ο θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ηδησηηθήο πγείαο 

ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία 

αληαλαθιάηαη ζηε ζπλερή θαη δπλακηθή αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγείαο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (απφ 6½ ην 1990 ζε 9½ ην 2007), μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν 

κεξίδην γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ½ πνζνζηηαία κνλάδα. Παξάιιεια, ηα ηδησηηθά 

λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο έλαληη ησλ δεκνζίσλ (27% ην 2008 απφ 13% 

ην 2000), θπξίσο ιφγσ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ζηηο ππεξεζίεο δεκφζηαο πγείαο. Λφγσ 

ηεο αλειαζηηθήο δήηεζεο, ν θιάδνο είλαη πην θεξδνθφξνο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα – κε ηα πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ ζε επίπεδν 

παξφκνην κε ην δηεζλή κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Σέινο, νη κεγάινη παίθηεο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη νκίινπο, κέζσ ησλ νπνίσλ επεθηείλνληαη ζηε ΝΑ Δπξψπε θαη ηελ 

Σνπξθία θαη έηζη εληζρχνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε αλνδηθή 

πνξεία ηεο αγνξάο ηδησηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ θαη νη ππιψλεο θεξδνθνξίαο 

ηνπ θιάδνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα, εθηηκάηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ ηα επφκελα έηε βάζεη ησλ επθαηξηψλ επέθηαζεο αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ 

πνπ ειινρεχνπλ. 

Πίλαθαο 3.1 Ννζνθνκεηαθή δαπάλε ζε πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξψηνο ππιψλαο αλάπηπμεο: Ζ ηζρπξή αλάπηπμε ησλ δαπαλψλ πγείαο 

Έλαο βαζηθφο παξάγνληαο δπλακηθήο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηελ Διιάδα είλαη 

ε αλνδηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ πγείαο. πγθεθξηκέλα, νη δαπάλεο γηα ππεξεζίεο πγείαο 

έρνπλ απμεζεί 4,5% θ.κ.ν. εηεζίσο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ηηο ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ δαπαλψλ πγείαο ζην ΑΔΠ είλαη ζρεηηθά πςειφ 

γηα ην επίπεδν ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα.  Κξίζηκνο παξάγνληαο 
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είλαη ην απμεκέλν πνζνζηφ ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο πνπ πξνζεγγίδεη ην 47% (έλαληη 

27% θαηά κέζν φξν ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ). Οη δαπάλεο λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο 

απνηεινχλ έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ πγείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα (ηεο ηάμεο 

ηνπ 35-40% - πνζνζηφ παξφκνην κε ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ).  

Πίλαθαο 3.2 Πνξεία ησλ δαπαλψλ πγείαο 

 

 

 

 

 

 

 

Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηε δήηεζε γηα ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Διιάδα είλαη 

νη αθφινπζνη: 

 Σν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δηεζλψο έρεη έληνλε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δήηεζε 

ππεξεζηψλ πγείαο (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 85%). 

Τπελζπκίδνπκε φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ έρεη απμεζεί θαηά 75% ζηελ 

Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (ζε ζρέζε κε 48% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ), 

θαη φηη αθφκα ππνιείπεηαη απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο θαηά 

13%. 

 Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα, νη Έιιελεο έρνπλ πξνζζέζεη πάλσ απφ 3 έηε ζην 

πξνζδφθηκν ηεο δσήο ηνπο. πλεπψο, ν πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 εηψλ έρεη 

απμεζεί απφ 1,4 εθαη. ην 1991 ζε 2,1 εθαη. ην 2008 θαη αλακέλεηαη λα 

πξνζεγγίζεη ηα 3,5-4,0 εθαη. σο ην 2050 (32,5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

έλαληη 29,9% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θ.κ.ν.).  

 Σν πνζνζηφ ησλ ηαθηηθψλ θαπληζηψλ ζην ζχλνιν ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ 

πξνζεγγίδεη ην 40% (έλαληη 24% γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θ.κ.ν.), ελψ ην 58% 

ησλ ελειίθσλ ζεσξνχληαη ππέξβαξνη ή παρχζαξθνη (έλαληη 49% γηα ηηο ρψξεο 

ηνπ ΟΟΑ θ.κ.ν.).  

 Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο απμάλεη ηηο δπλαηφηεηεο 

δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο αζζελεηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ εμεηάζεσλ θαη ζεξαπεηψλ θαη ζπλεπψο ησλ δαπαλψλ πγείαο.  

Οη πγεηνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ πιενλεθηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ηελ ζθνπηκφηεηα θάζε 

επέκβαζεο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Ωο θχξηα αηηία ηεο ηερλεηήο 
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δήηεζεο δηαθαίλεηαη ην γεγνλφο φηη ην πιήζνο ησλ ηαηξψλ ζηελ Διιάδα απμάλεηαη κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. 

πγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ ηαηξψλ αλά 1.000 θαηνίθνπο έρεη απμεζεί απφ 1,6 ην 

1970 ζε 5 ην 2007 (έλαληη 3,1 ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ). 

Δπηρεηξψληαο λα πνζνηηθνπνηήζνπκε ηηο παξαπάλσ επηδξάζεηο ζηε δήηεζε, 

εθηηκήζακε έλα ππφδεηγκα πξνζδηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ πγείαο γηα ηελ Διιάδα γηα 

ηελ πεξίνδν 1980-2008, κε εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο ην θαηά θεθαιήλ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο, ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ (σο 

ζηαζκηζκέλνο δείθηεο ησλ παξακέηξσλ γήξαλζεο, παρπζαξθίαο θαη θαπλίζκαηνο) θαη 

ην ιφγν ηνπ αξηζκνχ ηαηξψλ σο πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ (σο έλδεημε ηερλεηήο 

δήηεζεο). Σν εκπεηξηθφ καο ππφδεηγκα εξκελεχεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία ηεο 

δήηεζεο ηνπ θιάδνπ (δείηε πίλαθα). 

Βάζεη ησλ πξνβιέςεψλ καο γηα  

(i) πηψζε ηνπ θαηά θεθαιήλ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο θαηά -

1,2% εηεζίσο ηε δηεηία 2009-2010 (ιφγσ ηεο παξνχζαο αξλεηηθήο ζπγθπξίαο) θαη 

άλνδν 1,5-2% ηε δηεηία 2011-2012,  

(ii) ζπλέρηζε ησλ κεζνπξφζεζκσλ ηάζεσλ επηδείλσζεο ηνπ επηπέδνπ πγείαο (κε ην 

κέζν εηήζην ξπζκφ δεθαεηίαο ηεο ηάμεο ηνπ 2%) θαη  

(iii) άλνδν ηνπ αξηζκνχ ηαηξψλ (κε κέζν εηήζην ξπζκφ δεθαεηίαο ηεο ηάμεο ηνπ 3%), 

αλακέλνπκε νη δαπάλεο πγείαο ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο λα παξακείλνπλ ζρεδφλ 

ζηάζηκεο ηε δηεηία 2009-2010 θαη λα απμεζνχλ θαηά 2-2,5% εηεζίσο ηε δηεηία 2011-

2012.  

Πηλαθαο 3.3 Τπφδεηγκα πξνζδηνξηζκνχ ησλ δαπαλψλ πγείαο ζηελ Διιάδα  
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Πηγή:OECD Health Data και εκηιμήζειρ ΕΤΕ
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**0,5 (γήπανζη)+0,3 (πασςζαπκία)+0,2 (κάπνιζμα), t-

statistics ζε παπενθέζειρ



 

 

Γεχηεξνο ππιψλαο αλάπηπμεο: Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο 

έλαληη ησλ δεκνζίσλ 

Ο θιάδνο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα έρεη επλνεζεί απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο, κε απνηέιεζκα ην κεξίδην αγνξάο ησλ ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ λα θαιχπηεη ην 27% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ ην 2008 (απφ 

13% ην 2000). Παξάιιεια, ν ηδησηηθφο ηνκέαο παξνρήο λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ 

εζηηάδεη ζε niche αγνξέο θαη επηιέγεη θπξίσο «πξνζνδνθφξεο» ρεηξνπξγηθέο 

πεξηπηψζεηο ζχληνκεο λνζειείαο.  

Πίλαθαο 3.4 Μεξίδην ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ λνζνθνκεηαθφ θιάδν 

 

 

 

 

 

 

 

 

πγθεθξηκέλα, ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζηεξίδεηαη ζε 

ηξία αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ δεκνζίσλ:  

 πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θξνληίδαο 

 κηθξνί ρξφλνη αλακνλήο  

 κεραλήκαηα ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 90% ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνρεχνπλ ζηελ ηαηξηθή 

ηερλνινγία, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην ΔΤ (ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ θαηαζθεπή 

ππνδνκψλ) δελ μεπεξλά ην 30%. πγθεθξηκέλα, ηα ηδησηηθά εζηηάδνπλ ηηο επελδχζεηο 

ηνπο ζε κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπρλέο θαη 

πξνζνδνθφξεο ζεξαπείεο (φπσο εγρεηξίζεηο θαξδηάο, νξζνπεδηθέο ή νγθνινγηθέο).   

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην κεξίδην ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν εθηηκάκε φηη ζα ζπλερίζεη λα αλεβαίλεη κε ξπζκνχο ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνπο 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (ζε 31% ην 2012 απφ 27% ην 2008). 

Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία (θπξίσο ηα καηεπηήξηα) είλαη έλαο απφ ηνπο πην θεξδνθφξνπο 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
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Δλψ ν θιάδνο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηθξέο ηδησηηθέο 

θιηληθέο νη νπνίεο αλήθαλ ζε ηαηξνχο, ζήκεξα πξσηαγσληζηνχλ κεγάια 

επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα. Γχν θπξίσο είλαη νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ εληζρπηηθά ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο νιηγνπσιηαθήο δνκήο ηνπ θιάδνπ: 

1)Σα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν είλαη ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ:  

(i) ηνπ κεγάινπ θφζηνπο αξρηθήο επέλδπζεο (ην πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο δεκηνπξγεί 

ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη πξνζδίδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο 

πξσηνεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά (first mover advantage)) 

(ii) ηεο ρακειήο δηαζεζηκφηεηαο κεγάισλ θαη εχθνια πξνζβάζηκσλ ρψξσλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ (π.ρ. θνληά ζε θεληξηθέο νδηθέο αξηεξίεο), 

θαζψο θαη  

(iii) ησλ πςειψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αδεηνδφηεζε λέσλ 

ηδησηηθψλ θιηληθψλ.  

2)Καζψο νη αζζελείο ζπλήζσο επηιέγνπλ πξψηα ηαηξφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαηεπζχλνληαη ζην λνζνθνκείν πνπ ζπλεξγάδεηαη, ε δεκηνπξγία δήηεζεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ λνζνθνκείνπ απνξξέεη απφ ηελ πξνζέιθπζε γλσζηψλ θαη ηθαλψλ 

ηαηξψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε πξνζσπηθή ζρέζε ησλ αζζελψλ κε ηνπο ηαηξνχο ηνπο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλή πξαθηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο γλσζηψλ ηαηξψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα ηδησηηθά λνζνθνκεία, ιεηηνπξγεί σο αλάρσκα γηα ηηο αληαγσληζηηθέο 

πηέζεηο ζηνλ θιάδν. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη εληνλφηεξε ζηα καηεπηήξηα, θαζψο ε 

ζρέζε ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ γπλαηθνιφγν-καηεπηήξα ηνπο είλαη εμαηξεηηθά ηζρπξή. 

Παξάιιεια, είλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ άκεζσλ ηδησηηθψλ πιεξσκψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο πςειήο 

ηηκνιφγεζεο ησλ λνζνθνκείσλ – επίδξαζε πνπ εληζρχεηαη θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ηδησηηθψλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα είλαη άκεζεο πιεξσκέο ρξεζηψλ θαη δελ 

δηελεξγείηαη κέζσ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Σν πνζνζηφ ηεο ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ δαπαλψλ ζηελ Διιάδα είλαη 18% έλαληη 14% 

ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πηλαθαο 3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 2001-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη: 

Οη πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο νδεγνχλ ζε έλα πεξηζψξην ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο 

ηεο ηάμεο ηνπ 15% (επίπεδν θνληά ζην δηεζλή κέζν φξν). Ωζηφζν, ε εηθφλα απηή δελ 

είλαη νκνηφκνξθε γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ, θαζψο ηα γεληθά λνζνθνκεία θαίλεηαη 

λα πζηεξνχλ ζε φξνπο θεξδνθνξίαο – κε ηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο λα 

ππνιείπνληαη ζεκαληηθά έλαληη εθείλσλ γηα ηα καηεπηήξηα (12% έλαληη 33% 

αληίζηνηρα ζην δηάζηεκα 2001-2007). Σν γεγνλφο απηφ ελ κέξεη εμεγείηαη απφ: 

 ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο κπνξνχλ ζε έλα βαζκφ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ην χςνο ησλ λνζειίσλ (ζε αληίζεζε κε ηα καηεπηήξηα φπνπ νη 

πιεξσκέο γίλνληαη απεπζείαο απφ ηνπο αζζελείο). Ωο απνηέιεζκα ην 

πεξηζψξην θέξδνπο αλά θιίλε είλαη ζρεδφλ δηπιάζην ζηα καηεπηήξηα (28% ζε 

ζρέζε κε 16,5%). 

 ην ρακειφ βαζκφ θάιπςεο ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ ησλ ειιεληθψλ γεληθψλ 

λνζνθνκείσλ (55-60% , έλαληη 70-75% ζηα καηεπηήξηα).  

 ηελ χπαξμε κηθξψλ θιηληθψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηα θξαηηθά αζθαιηζηηθά 

ηακεία.  

 Ζ θξίζε δελ αθπξψλεη – απιά θαζπζηεξεί – ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

θιάδνπ 

Γενικά 

Νοζοκομεία

Μαιεσηή-

ρια

ROE 2,7% 13,3%

ROA 1,1% 8,8%

Πεπιθώπιο καθαπού 

κέπδοςρ
2,1% 17,4%

Πεπιθώπιο λειηοςπγικού 

κέπδοςρ
11,9% 32,5%

Ξένα ππορ ίδια κεθάλαια 1,46 0,50

Κάλςτη σπημαηοοικ. 

εξόδυν
2,74 27,46

Γενική πεςζηόηηηα 0,88 1,09

Ειδική πεςζηόηηηα 0,83 1,02

Τασ. Κςκλ. Ενεπγ. 0,55 0,50

Τασ. Κςκλ. Ιδ. Κεθ. 1,35 0,76

Πηγή: ICAP, ςπολογιζμοί ΕΤΕ

Αποδοηικόηηηας

Διάρθρωζης κεθαλαίων

Χρημαηοοικονομικοί Δείκηες

2001-2008

Ρεσζηόηηηας

Δραζηηριόηηηας



 

 

 Βάζεη ησλ πξνβιέςεψλ γηα ηελ πνξεία ησλ δαπαλψλ πγείαο θαη ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3,5% ζην δηάζηεκα 2009-2010 

θαη 8,5% ζηε ζπλέρεηα έσο ην 2012. Όζνλ αθνξά ηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθήο 

θεξδνθνξίαο, αλακέλνπκε κηθξή επηβξάδπλζε ην 2009 έλαληη ηνπ 2008, ζην 

βαζκφ πνπ απηή έρεη ήδε εληνπηζζεί ζηα απνηειέζκαηα εμακήλνπ ησλ 

κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ππφ ηελ επίδξαζε θπξίσο ηεο 

ζπγθξάηεζεο ησλ ηηκψλ γηα ηαηξηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ησλ απμεκέλσλ 

εμφδσλ ιφγσ ιεηηνπξγίαο λέσλ θιηληθψλ. Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2012, 

εθηηκάκε φηη ε αχμεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ ζα 

αληηζηαζκηζζεί ελ κέξεη απφ ηε κεησκέλε πιεξφηεηα θαη ηηκνιφγεζε ησλ 

καηεπηεξίσλ (ιφγσ ηεο εηζφδνπ λέσλ παηθηψλ) κε απνηέιεζκα νη δείθηεο 

θεξδνθνξίαο θαη πιεξφηεηαο λα βειηησζνχλ ζε κηθξφ βαζκφ. 

Μαθξνπξφζεζκα, σζηφζν, ε σξίκαλζε ηνπ θιάδνπ (κεηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν αλαδηάξζξσζεο) αλακέλεηαη λα απμήζεη ζηαδηαθά ηελ πιεξφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, άλνδνο ηεο πιεξφηεηαο ζε 70% απφ 60-65% ην 2012 (κε ζηαζεξφ 

ην κέζν φξν εκεξψλ λνζειείαο) εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε άλνδν ηνπ 

πεξηζσξίνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο θνληά ζηνλ καθξνρξφλην κέζν φξν (17% 

έλαληη 15% ζήκεξα). 

 

 

Πίλαθαο 3.6 Πξνβιέςεηο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ην 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά 

Νοζοκομεία

Μαιεσηή-

ρια

ROE 4,8% 8,5%

ROA 1,8% 3,7%

Πεπιθώπιο καθαπού 

κέπδοςρ
3,1% 8,1%

Πεπιθώπιο λειηοςπγικού 

κέπδοςρ
11,5% 20,4%

Ξένα ππορ ίδια κεθάλαια 1,71 1,31

Κάλςτη σπημαηοοικ. 

εξόδυν
2,26 3,88

Γενική πεςζηόηηηα 0,91 0,74

Ειδική πεςζηόηηηα 0,86 0,67

Τασ. Κςκλ. Ενεπγ. 0,57 0,45

Τασ. Κςκλ. Ιδ. Κεθ. 1,55 1,05

Πηγή: Εκηιμήζειρ ΕΤΕ

Χρημαηοοικονομικοί Δείκηες

Προβλέψεις 2012

Αποδοηικόηηηας

Διάρθρωζης κεθαλαίων

Ρεσζηόηηηας

Δραζηηριόηηηας



 

 

Κξίζηκε εμέιημε γηα ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ απνηειεί ε ζηξαηεγηθή επέθηαζε πξνο 

ηνκείο κε ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο: 

 Δπέθηαζε ζηηο αγνξέο ηεο ΝΑ Δπξψπεο 

Οη ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο θαη ε Σνπξθία έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ, θαζψο ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη  

(i) ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ην νπνίν είλαη ρακειφηεξν ηνπ 

επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ θαηά 25% 

(ii) αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην νπνίν είλαη ζρεδφλ ην ½ 

ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ 

(iii) αχμεζε ησλ θιηλψλ σο πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο νη ππάξρνπζεο θιίλεο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ 

ρσξψλ ελψ κηθξφ πνζνζηφ απνηεινχλ νη ηδησηηθέο θιίλεο. 

 Πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ 

Γπλεηηθή αγνξά απνηεινχλ νη ηνπξίζηεο πγείαο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ λνζνθνκεηαθέο 

ππεξεζίεο εθηφο ηεο ρψξαο ηνπο. Ο λνζνθνκεηαθφο ηνπξηζκφο άγγημε δηεζλψο ηα $60 

δηο. ην 2006 θαη εθηηκάηαη φηη ζα πξνζεγγίζεη ηα $100 δηο. ην 2012 (McKinsey & 

Company estimates), κε θηλεηήξηεο δπλάκεηο ην θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ θαη ηελ 

απνθπγή ηνπ κεγάινπ ρξφλνπ αλακνλήο. Πέξα απφ ηηο ρψξεο απηέο κε ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο (φπσο ε Σνπξθία), ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία ζηελ 

Διιάδα κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ αιινδαπνχο αζζελείο πνπ επηδεηνχλ πξνζηηέο 

ηηκέο ζε ζπλδπαζκφ κε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη θνξπθαίνπο ηαηξνχο – θπξίσο γηα 

πιαζηηθέο επεκβάζεηο θαη εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. 

 Γεκηνπξγία εηδηθεπκέλσλ λνζνθνκείσλ ή ηκεκάησλ λνζνθνκείσλ 

χκθσλα κε ζηνηρεία αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ην 20% ησλ Διιήλσλ πνπ 

θαηεπζχλνληαη ζε λνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ αθνξνχλ λνζειείεο απνθαηάζηαζεο 

(π.ρ. νξζνπεδηθά θαη θπζηνζεξαπείεο) θαη άιιν έλα 20% νγθνινγηθά πεξηζηαηηθά
7
.  

Ωζηφζν, πάλσ ζε δεκνζηνλνκηθή «βφκβα» πνπ απεηιεί λα ηηλάμεη ζηνλ αέξα 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα πγείαο θάζεηαη ε Διιάδα. Παξ΄ φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

νη δηεζλείο νξγαληζκνί εζηηάδνπλπξνο ην παξφλ- ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ αχμεζε ησλ 

δαπαλψλ γηα ηηο ζπληάμεηο, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ε θπβέξλεζε δείρλνπλ 

φηη πνιχ λσξίηεξα ζα εθξαγεί ε «βφκβα» ησλ δαπαλψλ πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θαξκάθσλ. 

 

 

7. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηδησηηθά Ννζνθνκεία: Έλαο δπλακηθφο θιάδνο κε πξννπηηθέο εμσζηξέθεηαο, 

http:/www.nbg.gr/Αλαθνηλψζεηο-Δθδφζεηο/Γεκνζηεχκαηα-Δθδφζεηο/ Κιαδηθέο Μειέηεο, 1 Γεθεκβξίνπ 2009 



 

 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ νη δαπάλεο γηα ηελ πγεία θηλνχληαη ιίγν 

πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη αλαινγνχλ ζην 9,1% ηνπ ΑΔΠ, 

δειαδή αλέξρνληαη ζε 24 δηζ. επξψ εηεζίσο. Απηφ φκσο πνπ ηνπο αλεζπρεί είλαη ε 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα θαη πεξίζαιςε κε ξπζκφ πνπ θπκαίλεηαη απφ 15% 

σο 20% εηεζίσο. Πέξπζη αλήιζαλ ζε 5,2 δηζ. επξψ. Με απιά καζεκαηηθά ην έιιεηκκα 

ησλ θιάδσλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη ηνπ 

Γεκνζίνπ απμάλεηαη θαη΄ έηνο θαηά έλα πεξίπνπ δηζ. επξψ.  

Οπσο επηζεκαίλεη ζηελ ηειεπηαία έθζεζή ηνπ γηα ηελ Διιάδα ν ΟΟΑ κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ 2008 νη ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ πγεία αλήιζαλ ζην 9,1% ηνπ ΑΔΠ, 

ειαθξψο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ 8,9%. Οη δαπάλεο πγείαο σο κεξίδην ηνπ ΑΔΠ 

είλαη πςειφηεξεο ζηηο ΖΠΑ (15,3%) θαη αθνινπζνχλ ε Διβεηία (11,3%), ε Γαιιία 

(11,1%) θαη ε Γεξκαλία (10,6%). 

 χκθσλα κε θπβεξλεηηθέο πεγέο ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην ΗΚΑ φπνπ 

νη δαπάλεο πγείαο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα θαη εθέηνο ζα 

μεπεξάζνπλ ηα 4 δηζ. επξψ. Οη άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνη ζην ΗΚΑ είλαη 5,3 

εθαηνκκχξηα Διιελεο, δειαδή 2,8 εξγαδφκελνη θαη ζπληαμηνχρνη θαη 2,5 εθαηνκκχξηα 

κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

 Απφ ην πνζφ ησλ 4 δηζ. επξψ πνπ ζα δαπαλεζεί ηα δχν δηζ. επξψ ζα δηαηεζνχλ γηα 

θάξκαθα, έλα δηζ. επξψ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΗΚΑ, 700 εθαη. επξψ 

γηα πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε (γηαηξνί) θαη 300 εθαη. επξψ δηάθνξεο παξνρέο. Σν 2003 

νη δαπάλεο πγείαο αλέξρνληαλ ζε 2 δηζ. επξψ. 

 Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνλ ρψξν αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ζηνλ Οξγαληζκφ Πεξίζαιςεο Αζθάιηζεο Γεκνζίνπ (ΟΠΑΓ). Οη άκεζα 

θαη έκκεζνη αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΠΑΓ είλαη 1,7 εθαηνκκχξηα δεκφζηνη ππάιιεινη, 

ζπληαμηνχρνη ηνπ Γεκνζίνπ θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Απηφ πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ε αικαηψδεο άλνδνο ησλ δαπαλψλ γηα θάξκαθα θαη 

εμεηάζεηο. Σν 2003 ε ζπλνιηθή δαπάλε πγείαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ήηαλ 870 

εθαη. επξψ θαη εθέηνο ζα μεπεξάζεη ηα 1,35 δηζ. επξψ (αχμεζε 60%). 

Ζ έθξεμε ησλ δαπαλψλ πγείαο νδεγεί ηε ρψξα ζε επηδείλσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ δνχκε πξσηίζησο ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ αληηζηξνθή ηεο 

δεκνγξαθηθήο ππξακίδαο ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ γελλήζεσλ. Οθείιεηαη φκσο θαη ζε 

λνζεξά θαηλφκελα φπσο ε ππεξζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ κε ζηφρν ην θέξδνο θαη ε 

αιφγηζηε παξαπνκπή αζζελψλ ζε ηαηξηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο. 

 Πνιινί κηινχλ γηα «βηνκεραλία» εμεηάζεσλ πνπ πιεξψλεη ην Γεκφζην. Αιινη κηινχλ 

γηα ηελ «απάηε ηεο άζπξεο κπινχδαο» φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ θαηεπζπλφκελε 

ζπληαγνγξαθία, κε ην αδεκίσην, απφ γηαηξνχο πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλσλ 

θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμε θχκα 

δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θέληξσλ ζε θάζε γεηηνληά θαη θάζε πφιε ηεο 

Διιάδαο. 



 

 

 Οπσο επηζεκαίλεη ν ΟΟΑ, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη γηαηξνί αλά 

θάηνηθν απ΄ φ,ηη ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλεπηπγκέλε ρψξα. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη θαη ην πςειφηεξν επίπεδν ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, ν αξηζκφο ησλ γηαηξψλ αλά θάηνηθν απμήζεθε ξαγδαία 

ζηελ Διιάδα,μεπεξλψληαο ηνπο πέληε γηαηξνχο ελ ελεξγεία αλά 1.000 άηνκα 

πιεζπζκφ, αξηζκφ πνιχ πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ 3,1 ηνπ ΟΟΑ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ππήξραλ κφλν 3,3 λνζνθφκεο αλά 1.000 άηνκα πιεζπζκφ, αξηζκφο πνιχ 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν 9,7 ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. 

 Δπίζεο ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ζεκεηψζεθε ξαγδαία αχμεζε ζηε δηαζεζηκφηεηα 

ησλ δηαγλσζηηθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο νη αμνληθνί ηνκνγξάθνη ππνινγηζηηθήο 

ηνκνγξαθίαο θαη νη κνλάδεο απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ αμνληθψλ ηνκνγξάθσλ απμήζεθε 

επίζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Πξν ηεηξαεηίαο ήηαλ 25,8 αλά εθαηνκκχξην 

πιεζπζκνχ, πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν 19,2 ηνπ ΟΟΑ. Ο αξηζκφο ησλ κνλάδσλ 

απεηθφληζεο καγλεηηθνχ ζπληνληζκνχ αλά θάηνηθν είλαη επίζεο ζρεηηθά πςειφο, κε 

13,2 κνλάδεο αλά εθαηνκκχξην πιεζπζκνχ, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ κέζν φξν 10,2 ηνπ 

ΟΟΑ.  

Ζ κνλαδηθή ίζσο δηθαηνινγεκέλε πεγή αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ δαπαλψλ θαξκάθσλ 

είλαη νη πςειέο ηηκέο ηεο λέαο γεληάο θαξκάθσλ θαηά ηνπ θαξθίλνπ. 

Ο ΟΟΑ δηαπηζηψλεη λνζεξά θαηλφκελα ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο πνπ απμάλνπλ ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κεγεζχλνπλ ηελ ηαιαηπσξία ησλ 

αζθαιηζκέλσλ.  

Οπσο αλαθέξεη ζηηο εθζέζεηο ηνπ ζηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη ζε κεγάιε έθηαζε: 

Τπεξθαηαλάισζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο κε είζνδν κεγάιεο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ 

κε ην παξακηθξφ ζην λνζνθνκείν θαη παξακνλή ζε απηφ γηα κεγαιχηεξν ηνπ 

αλαγθαίνπ δηάζηεκα, κε κεγαιχηεξε ηνπ αλαγθαίνπ ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζηνπο 

ηαηξνχο ηνπ ΗΚΑ, ηνπ Γεκνζίνπ ή άιισλ νξγαληζκψλ. Απνηέιεζκα είλαη ε κεγάιε 

δπζθνιία πξφζβαζεο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νπζηαζηηθή αδπλακία 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ γηαηξψλ απφ αζζελείο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηηθή αλάγθε. 

 Λεπθέο επηηαγέο ηα βηβιηάξηα «λεθξψλ» Δκπφξην κε ηα βηβιηάξηα αζζελείαο 

απνζαλφλησλ έρνπλ δηαπηζηψζεη νη ππεξεζίεο ειέγρνπ ζην ΗΚΑ θαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

Πεξίζαιςεο Αζθαιηζκέλσλ ζην Γεκφζην (ΟΠΑΓ). Απφ δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο 

πνπ γίλνληαη ζε ζπληαγνγξαθήζεηο νη ππεξεζίεο αλαθάιπςαλ φηη θαη κεηά ηνλ ζάλαην 

αζθαιηζκέλσλ κε ηα βηβιηάξηα αζζελείαο εθηεινχληαη ζπληαγέο ζε θαξκαθεία γηα 

παξνρή θαξκάθσλ κεγάιεο αμίαο. 

 Παξ΄ φηη ε λνκνζεζία πξνβιέπεη πσο κε ηνλ ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξέπεη λα 

παξαδνζεί ζην Σακείν ην βηβιηάξην αζζελείαο- ζπληαγψλ, εθαηνληάδεο βηβιηάξηα δελ 

παξαδίδνληαη κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ραζεί. 



 

 

ηε ζπλέρεηα κέζσ «ηαηξηθψλ» θπθισκάησλ μαλαθπθινθνξνχλ ψζπνπ λα 

εμαληιεζνχλ ηα θχιια ζπληαγψλ ή λα ηνπο αλαθαιχςνπλ νη Αξρέο
8
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Εψεο Σζψιεο, «Γεκνζηνλνκηθή βφκβα νη δαπάλεο πγείαο»,  

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=261545&dt=29/03/2009, 29 Μαξηίνπ 2009 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artid=261545&dt=29/03/2009


 

 

3.2 ύγθξηζε ησλ δαπαλώλ πγείαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ κε ηηο δαπάλεο 

πγείαο ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ 

Γηα λα παξνπζηάζνπκε ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ ζε κηα θαηάιιειε πξννπηηθή, έρνπκε 

επηιέμεη έλα ζχλνιν ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ κε έλα ζπγθξίζηκν επίπεδν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. ε απηφ ην πιαίζην, ν πίλαθαο 3.8 θαίλεηαη πξαγκαηηθά λα πεξηιακβάλεη 

δχν νκάδεο ρσξψλ, κηα πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο ΖΠΑ κφλν, κε έλα επίπεδν 

δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 14% ην 1997, θαη κία απφ ηηο άιιεο 20 ρψξεο, κε 

έλα κέζν φξν δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 8,1% (θπκαηλφκελνο απφ 7% σο 

10,4%). Απηφ κπνξεί πηζαλψο λα δεηρζεί θαιχηεξα απφ ηελ άπνςε ησλ ζπληειεζηψλ 

ησλ κεηαβιεηψλ γηα ηελ πξνζπάζεηα πγείαο. Δλψ ν ζπληειεζηήο γηα νιφθιεξν ην 

δείγκα είλαη 19,9% (έηνο 1997), εάλ απνθιείνπκε ηηο ΖΠΑ απφ ην δείγκα απηή ε αμία 

πεγαίλεη θάησ ζην κφιηο 13,3% (δει., κηα δηαθνξά 32,8% πέξα απφ ην ζπλνιηθφ 

ζπληειεζηή δεηγκάησλ), πξνηείλνληαο θαηά ζπλέπεηα φηη νη άιιεο 20 ρψξεο είλαη 

ζεκαληηθά πηφ ζηελέο ε κηα ζηελ άιιε απ' φηη ζηηο ΖΠΑ. 

Πίλαθαο 3.7 Γαπάλεο πγείαο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ 

 

Βάζεη απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, θαίλεηαη ηψξα ινγηθφ λα εξεπλεζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δηαθνξψλ ζηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα γηα 

ην δείγκα ρσξψλ καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη έλαο κεγάινο φγθνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ζηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο πνπ αλαιχνπλ ηνπο θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ησλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη εηδηθφηεξα ηε ζρέζε κεηαμχ  

ησλ εμφδσλ θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο ζηηο ρψξεο. Έλα θνηλφ απνηέιεζκα 



 

 

απηψλ ησλ κειεηψλ είλαη φηη ην εηζφδεκα εκθαλίδεηαη λα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ κεηαβνιή ησλ θαηά θεθαιήλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη φηη ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ην έλα, αλ θαη απηή ε εχξεζε δελ είλαη αξθεηά γεξή φπσο 

επηζεκαίλεηαη απφ κεξηθνχο εξεπλεηέο. χκθσλα κε ηνλ Cutler (1995), 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, αθξηβψο κεξηθά αιιά φρη φια ηα πςειφηεξα ακεξηθαληθά έμνδα 

απνδίδνληαη ζηα επίπεδα πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ ζηηο ΖΠΑ. 

Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (1987) δείρλεη φηη, αθνχ απνθιεηζηνχλ νη θησρφηεξεο ρψξεο απφ 

έλα δείγκα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (Διιάδα, Πνξηνγαιία θαη Σνπξθία), ην ζπλνιηθά 

κεξίδην δαπαλψλ πγείαο θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ δελ δηαηεξνχλ κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε. Με παξφκνην ηξφπν, εάλ παίξλνπκε ηε βάζε δεδνκέλσλ (ν πίλαθαο 

3.7), ιακβάλνπκε αθνχ απνθιείζνπκε ηελ Διιάδα (κε έλα 25% ησλ ΖΠΑ ΑΔΠ θαηά 

θεθαιήλ ην 1972) φηη ν εηζνδεκαηηθφο ζπληειεζηήο δελ είλαη πάιη ζεκαληηθφο ζε 

ζπκβαηηθά επίπεδα. Οη Parkin θαη ινηπνί (1987) επίζεο βξήθαλ κηα ρακειή 

ζηαηηζηηθή δχλακε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δαπαλψλ πγείαο θαη ηνπ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ, φηαλ θαζνξίδεηαη ην πξψην απφ ηηο κνλάδεο ηεο ΗΑΓ – Ηζνηηκίαο Αγνξαζηηθήο 

Γχλακεο.  

Όια απηά ηα ζηνηρεία θαίλνληαη έηζη λα επηβεβαηψλνπλ, φπσο ν Cutler (1995) 

πξφηεηλε, ηελ αξρηθή δηαίζζεζε φηη θάπνηα δνκηθή δηαθνξά ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ακεξηθαληθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη απηνχ ζηηο άιιεο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο επάλσ απφ θαη πέξα απφ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηά θεθαιήλ 

εηζνδήκαηφο ηνπο
9
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Joan Gil and Eduard Gracia, “A comparison of the USA health care effort with other OECD countries”, Hacienda Pτblica 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ε θάζε εκπεηξηθή έξεπλα ε πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απαξαίηεηε, γηα λα κπνξέζεη ν θάζε κειεηεηήο λα 

ελεκεξσζεί πάλσ ζηηο κεηαβιεηέο απηέο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα 

πεξηγξάςεη θαη λα παξνπζηάζεη ηηο ππν δηεξεχλεζε κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο απηέο 

ρσξίδνληαη ζε εμαξηεκέλεο θαη ζε αλεμάξηεηεο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Παξνπζίαζε κεηαβιεηώλ 

 

Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζην ππφδεηγκά καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δαπάλεο 

πγείαο(HCE).Ωο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχκε ην Αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ (GDPN).Κάζε κηα απφ ηηο κεηαβιεηέο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζηνπο 

πνιηηηθνχο αλαιπηέο (policy-makers) (νηθνλνκηθά επηηειεία θάζε θπβέξλεζεο) θαη 

κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. 

 

4.2.1. Γαπάλεο πγείαο (HCE) 

Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο, ηδίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηε ζπλαθφινπζε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο, ζηελ επηθξάηεζε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ πνπ απαηηνχλ 

καθξνρξφληεο ζεξαπείεο, ζηε λέα ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή ηερλνινγία πνπ είλαη πην 

αθξηβή θαη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ γηα πεξηζζφηεξε 

θαη θαιχηεξε ηαηξηθή θξνληίδα. Αξα δελ είλαη αδηθαηνιφγεηε, γη΄ απηφ θαη ε αχμεζε 

ησλ δαπαλψλ πγείαο ζα ζπλερηζηεί φζν ζπλερίδνπλ λα επηθξαηνχλ νη ηάζεηο απηέο.  

Βέβαηα, ε επηθξάηεζε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα 

ειηθησκέλα άηνκα ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο πξνλνηαθήο θξνληίδαο ζα επηβαξχλνπλ ηηο 

δαπάλεο ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα ηεο πγείαο. Μφλν πνπ, κε βάζε φζα πξναλαθέξζεθαλ, 

ε επηβάξπλζε απηή δελ είλαη αλαπφθεπθην λα πξνζιάβεη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο. 

Αθφκα θαη ζην θξίζηκν ζέκα ηεο λέαο θαη πην αθξηβήο ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο 

ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία απηή είλαη θαη πην 

απνηειεζκαηηθή. Υάξε ζε απηήλ κεηψζεθε ε κέζε δηάξθεηα λνζειείαο ζην κηζφ θαηά 

ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη ράξε ζε απηήλ ζεξαπεχνληαη πην γξήγνξα πνιιά 

λνζήκαηα. Αξθεί λα αλαινγηζηνχκε φηη,ελψ πξν εηθνζαεηίαο ε ηαηξηθή επζπλφηαλ 

κφλν γηα ην 10%-15% ηεο πγείαο καο, ζήκεξα εθηηκάηαη φηη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο αγγίδεη ην 50%. 

Με βάζε φια απηά ηα δεδνκέλα νθείινπκε λα επαλεμεηάζνπκε ηα ζπζηήκαηα πγείαο 

φρη θνβηθά σο θαηαλαισηέο πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, αιιά ζαξξαιέα σο επθαηξίεο γηα 

επέλδπζε θαη γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πάλσ απ΄ φια σο δπλαηφηεηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Δλαο πην πγηήο πιεζπζκφο ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε 

πεξίζαιςε θαη άξα ιηγφηεξεο δαπάλεο. Αιισζηε ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηε Γαιιία, ε νπνία ζεκεηψζεθε κεηαμχ 1992 θαη 2000, είρε σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαηά 8,6%.* 

 

4.2.2. Α.Δ.Π.(GDPN) 

Σν Α.Δ.Π. εθθξάδεη ηελ αμία ησλ εμήο θαηεγνξηψλ αγαζψλ, ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί 

θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν: α) φια ηα ηειηθά αγαζά πιηθά αγαζά πνπ 



 

 

πξννξίδνληαη γηα θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο π.ρ. ηξφθηκα, πνηά θ.η.ι. β) φια ηα δηαξθή 

πιηθά θαηαλαισηηθά αγαζά πνπ πξννξίδνληαη γηα θαιχςνπλ θαηαλαισηηθέο αλάγθεο 

π.ρ. ςπγεία, ηειενξάζεηο, ζπίηηα , ξνχρα , θ.η.ι. γ) φια ηα δηαξθή πιηθά αγαζά πνπ 

πξννξίδνληαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γηα 

παξαγσγηθνχο ζθνπνχο θ.η.ι.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη αλαθεξφκαζηε ζηε θαηεγνξία ηνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ δ) 

φια ηα άπια αγαζά, δειαδή ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ π.ρ. δαζθάινπο, 

δηθεγφξνπο , νηθνλνκνιφγνπο. Θα πξέπεη λα είκαζηε πξνζερηηθνί θαηά ηε κέηξεζε 

ηνπ Α.Δ.Π. κηαο νηθνλνκίαο. Γελ ζα πξέπεη λα ππνινγίδνπκε ζην Α.Δ.Π. ηελ αμία π.ρ. 

ηνπ ζηηαξηνχ θαη ηνπ αιεπξηνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαζθεπή ηνπ ςσκηνχ 

ην νπνίν σο ηειηθφ θαηαλαισηηθφ αγαζφ ην ζπκπεξηιακβάλνπκε ζην Α.Δ.Π.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Έιεγρνο βαζηθώλ ηαηηζηηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ γηα θάζε κεηαβιεηή  

Σν θπξίαξρν ζηνηρείν πνιιψλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ  είλαη ε απφθιηζε ηεο θαηαλνκήο 

ηνπο απφ ηελ θαλνληθφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα 

κπνξεί λα ζεκαίλεη :  

i. Ύπαπξη θεηικήρ ή απνηηικήρ αζςμμεηπίαρ  

ii. Ύπαπξη λεπηοκύπηυζηρ, δηλαδή παποςζία ακπαίυν ηιμών πος δεν είναι ζςμβαηέρ με 

ηην κανονική καηανομή.  

Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ πεξηιακβάλεη δχν ππνζέζεηο :  

• Σελ κεδεληθή ππφζεζε Ην φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή X
2
 θαη  

• Σελ κε κεδεληθή ππφζεζε Ηα φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο δελ αθνινπζεί ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή X
2.
  

 

Γηάκεζνο δ (Median): ελφο δείγκαηνο παξαηεξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαηαρζεί 

θαηά αχμνπζα ηάμε, είλαη ε κεζαία παξαηήξεζε εάλ ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ 

είλαη πεξηηηφ ή ν κέζνο φξνο ησλ δχν κεζαίσλ παξαηεξήζεσλ εάλ ην πιήζνο είλαη 

άξηην. 

Ζ δηαθχκαλζε είλαη ην ηεηξάγσλν ηεο ηππηθήο απφθιηζεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ ηππηθή απφθιηζε δηφηη απηή εθθξάδεηαη ζηηο κνλάδεο ηεο κεηαβιεηήο, ελψ ε 

δηαθχκαλζε εθθξάδεηαη ζηα ηεηξάγσλα ησλ κνλάδσλ απηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

είλαη εξκελεχζηκε.  

Σφζν ε κέζε ηηκή φζν θαη ε δηάκεζνο απνηεινχλ κέηξα ζέζεο ηνπ θέληξνπ ηεο 

θαηαλνκήο. Ζ κέζε ηηκή εθθξάδεη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ελψ ε 

δηάκεζνο είλαη ε ηηκή πνπ αθήλεη κηζέο παξαηεξήζεηο αξηζηεξά ηεο (κηθξφηεξεο απφ 

απηήλ) θαη κηζέο δεμηά ηεο (κεγαιχηεξεο απφ απηήλ). Σέινο ε ζρεηηθή ζέζε κέζεο 

ηηκήο ( X ) θαη δηακέζνπ (Μ) κπνξεί λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ηελ ζπκκεηξία (φηαλ 

X = M ), δεμηά αζπκκεηξία (φηαλ X > M ) θαη αξηζηεξή αζπκκεηξία (φηαλ X < M ) 

ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ.  

 

  

 



 

 

 

ην Πίλαθα(4.4.1) δίδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ θαηαινίπσλ γηα ηελ κεηαβιεηή HCE 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα E-views.  

 

 

 Πίλαθαο 4.4.1  

 

Απφ ηα θαηάινηπα ππνινγίζζεθαλ ηα αθφινπζα :  

S =0.76 θαη k = 2.60 

Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ είλαη Mean = 707 , ελψ ε 

δηάκεζνο ησλ ζεηξψλ είλαη Median = 632. Ζ κέγηζηε ηηκή ησλ ηηκψλ γηα ηελ 

κεηαβιεηή είλαη Maximum =1450 θαη ε ειάρηζηε ηηκή Minimum = 308. Ζ 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχκαλζεο αλέξρεηαη ζε 331.33. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

επεηδή S > 0 έρνπκε δεμηά αζπκκεηξία φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα θαη επηπιένλ 

ην Kurtosis είλαη ζεηηθφ πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε δειαδή νη 

πεξηζζφηεξεο  παξαηεξήζεηο είλαη θνληά ζην κέζν. 

ηελ ππφζεζε H0 (πνπ εμεηάδεηαη παξαθάησ) ε ζηαηηζηηθή J-B αθνινπζεί 

αζπκπησηηθά ηελ θαηαλνκή X
2
 κε 1 βαζκφ ειεπζεξίαο.  

Δίλαη ζαθέο φηη ε πηζαλφηεηα λα ιάβνπκε κηα ηηκή αλψηεξε απφ 5.024 είλαη 0.081, 

(8.10%). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη κε βάζε ηνλ έιεγρν απηφ ε ηηκή 

ηνπ θξηηεξίνπ είλαη αξθεηά ρακειή, δειαδή κεδέλ θαη άξα δελ έρνπκε (ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο) απνθιίζεηο απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

 



 

 

Ζ ζηαηηζηηθή ησλ Jarque and Bera αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή X
2
 κε 1 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο. Έρνπκε 2 ππνζέζεηο :  

 

· H0 : ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή  

· Hα : ηα θαηάινηπα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή  

 

Αλ J-B > X
2
 ηφηε απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 (δει. ηα θαηάινηπα δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή).  

Έηζη ινηπφλ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0.05) θαη λ=1 πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα ηνπ X
2
 φηη ην ζεκείν δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπ H0 θαη ηνπ Hα είλαη ην ζεκείν 

3.84.  

Δπνκέλσο J-B = 5.02 > X
2
 = 3.84 απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε.  

Δπηπιένλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ probability πξνθχπηεη φηη δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή 

ππφζεζε αθνχ ην probability (Jarque-Bera) αλέξρεηαη ζε 0.08 > 0.05.  

 

Απόθαζε : Σα θαηάινηπα ηεο κεηαβιεηήο HCE αθνινπζνύλ ηελ θαλνληθή 

θαηαλνκή. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ην Πίλαθα πνπ αθνινπζεί,δίδεηαη ην ηζηφγξακκα ησλ θαηαινίπσλ γηα ηελ 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή GDPΝ πνπ πξνθχπηεη απφ ην πξφγξακκα E-views.  

 

Πίλαθαο 4.4.2 

 

 

Απφ ηα θαηάινηπα ππνινγίζζεθαλ ηα αθφινπζα :  

S =-0.198 θαη k = 2.68  

Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεηξψλ είλαη Mean = 9858 , ελψ ε 

δηάκεζνο ησλ ζεηξψλ είλαη Median = 10256. Ζ κέγηζηε ηηκή ησλ ηηκψλ γηα ηελ 

κεηαβιεηή είλαη Maximum = 15864 θαη ε ειάρηζηε ηηκή Minimum = 3419. Ζ 

ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο δηαθχκαλζεο αλέξρεηαη ζε 3203. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

επεηδή S < 0 έρνπκε αξηζηεξή αζπκκεηξία φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ζρήκα θαη 

επηπιένλ ην Kurtosis είλαη ζεηηθφ πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή είλαη ιεπηφθπξηε 

δειαδή νη πεξηζζφηεξεο  παξαηεξήζεηο είλαη θνληά ζην κέζν. 

ηελ ππφζεζε H0(πνπ εμεηάδεηαη παξαθάησ) ε ζηαηηζηηθή J-B αθνινπζεί 

αζπκπησηηθά ηελ θαηαλνκή X
2
 κε 1 βαζκφ ειεπζεξίαο.  

Δίλαη ζαθέο φηη ε πηζαλφηεηα λα ιάβνπκε κηα ηηκή αλψηεξε απφ 0.526 είλαη 0.769, 

(76,9%). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη κε βάζε ηνλ έιεγρν απηφ ε ηηκή 

ηνπ θξηηεξίνπ δελ είλαη αξθεηά ρακειή θαη άξα έρνπκε (ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο) 

απνθιίζεηο απφ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.  

 

 

 



 

 

Ζ ζηαηηζηηθή ησλ Jarque and Bera αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή X
2
 κε 1 βαζκνχο 

ειεπζεξίαο. Έρνπκε 2 ππνζέζεηο :  

· H0 : ηα θαηάινηπα αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή  

· Hα : ηα θαηάινηπα δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή  

Αλ JB > X
2
 ηφηε απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε H0 (δει. ηα θαηάινηπα δελ 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή).  

Έηζη ινηπφλ γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0.05) θαη λ=1 πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα ηνπ X
2
 φηη ην ζεκείν δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπ H0 θαη ηνπ Hα είλαη ην ζεκείν 

3.84.  

Δπνκέλσο JB = 0.52 < X
2
 = 3.84 δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππφζεζε.  

Δπηπιένλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ probability πξνθχπηεη ην ίδην ζπκπέξαζκα αθνχ ην 

probability (Jarque-Bera) αλέξρεηαη ζε 0.769 > 0.05 πνζνζηφ αξθεηά κεγάιν γηα λα 

κελ γίλεη  δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε.  

 

Απόθαζε : Σα θαηάινηπα ηεο κεηαβιεηήο GDPΝ ηεο Διιάδαο αθνινπζνύλ ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 πκπεξάζκαηα  

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ηα θαηάινηπα ηνπ ππνδείγκαηφο καο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σφζν ηα θαηάινηπα ησλ δαπαλψλ πγείαο,φζν 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,έρνπλ prob κηθξφηεξν ηνπ ζεκείνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 

Ζν κε ηελ Ζα, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε. 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 – ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΙ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ ΣΟΤ  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΟ  

 

5.1. Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη 

δηθαηνινγνχκε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα απηή. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ε καζεκαηηθή εμεηδίθεπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα θαη ζην ηέινο παξαζέηνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Μαζεκαηηθή εμεηδίθεπζε  

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ΑΔΠ  θαη ησλ δαπαλψλ πγείαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαθάησ ππφδεηγκα:  

 

HCE  =  f (GDPN) 

 

HCE=Γαπάλεο πγείαο 

GDPN = Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ  

 

Ζ δηαθχκαλζε ηεο ηπραίαο κεηαβιεηήο Ut είλαη ζηαζεξή γηα φιεο ηηο ηηκέο ησλ 

GDPΝ. 

Ζ κεηαβιεηή HCE είλαη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ή εξκελεπόκελε, ελψ ε 

κεηαβιεηή GDPΝ είλαη νη ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ή εξκελεπηηθή πνπ ζεκαίλεη 

φηη νη κεηαβνιέο ηνπ HCE νθείινληαη ζηηο κεηαβνιέο ηoπ GDPΝ.  

Έζησ ινηπφλ ε γξακκηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο θαη είλαη ε αθφινπζε :  

 

HCE = b0  + b1GDPΝ+ u 

             (νηθνλνκεηξηθή-ζηνραζηηθή κνξθή) 

 

Σξέρνληαο ηελ γξακκηθή κνξθή ,έρσ ηα εμήο ζηνηρεία :  

Πίλαθαο 5.2.1 Πίλαθαο παιηλδξφκεζεο 

Dependent Variable: HCE 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/10   Time: 19:09 
Sample: 1960 2008 
Included observations: 49 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDPN 0.095585 0.005764 16.58343 0.0000 
C -234.7158 59.68622 -3.932496 0.0003 

R-squared 0.854042     Mean dependent var 707.5510 
Adjusted R-squared 0.850936     S.D. dependent var 331.3288 
S.E. of regression 127.9219     Akaike info criterion 12.58068 
Sum squared resid 769108.5     Schwarz criterion 12.65789 
Log likelihood -306.2266     F-statistic 275.0103 
Durbin-Watson stat 0.121957     Prob(F-statistic) 0.000000 



 

 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ Πίλαθα 5.2.1 ε εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη έηλαη 

ε εμήο 

HCE = -234.71 + 0.0956GDPΝ . (5.2.4) 

φπνπ ν ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο b1 παξηζηάλεη ηε κεηαβνιή ζηελ πξνζδνθψκελε 

ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο φηαλ ε εξκελεπηηθή κεηαβιεηή κεηαβάιιεηαη θαηά 

κηα κνλάδα.  

5.2.1. Έιεγρνο πξνζήκσλ  

Απφ ηνλ έιεγρν πξνζήκσλ ηνπ πνιπκεηαβιεηνχ ππνδείγκαηνο :  

HCE = -234.71 + 0.0956GDPΝ   

Γηαπηζηψλνπκε φηη ε εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη,δειψλεη πσο ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο θαηά κία κνλάδα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αχμεζε θαηά 0,0956 ηνπ Α.Δ.Π. 

5.2.2 Έιεγρνο ηνπ ζπληειεζηή παιηλδξόκεζεο  

Αλάιπζε Παιηλδξόκεζεο (Regression Analysis) είλαη ν θιάδνο ηεο ζηαηηζηηθήο ν 

νπνίνο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο κηαο απφ ηηο ππφινηπεο .  

Γξακκηθή Παιηλδξόκεζε (Linear Regression): κηαο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηή Τ απφ 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Υ είλαη ε ζρέζε y = α + β.x φπνπ α θαη β είλαη 

παξάκεηξνη. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ α θαη β δίλεη κηα πξνζεγγηζηηθή επζεία, πνπ 

ζπλδέεη ηηο ηηκέο ηεο Τ δνζέλησλ ησλ ηηκψλ ηεο Υ. Ζ επζεία πνπ πξνθχπηεη ιέγεηαη 

επζεία παιηλδξφκεζεο ηεο Τ πάλσ ζηελ Υ.Ο έιεγρνο ηνπ ησλ ζπληειεζηψλ 

παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ ζηαηηζηηθή t (t-statistic) αθνινπζψληαο 

ηελ θαηαλνκή X
2
 κε ( v = n - (k + 1) ) βαζκνχο ειεπζεξίαο, φπνπ n κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο θαη k ν αξηζκφο ησλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ είηε κε ηνλ έιεγρν ησλ 2 

ελαιιαθηηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο 

πνιπκεηαβιεηήο παιηλδξφκεζεο (δίπιεπξνο έιεγρνο).   

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Eviews θαη αθνινπζψληαο ηελ probability ηεο t 

θαηαλνκήο δηαπηζηψλνπκε όηη ε probability ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο GDPΝ 

αλέξρεηαη ζε 0.00. Έηζη ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (0.05) δερφκαζηε φηη ε 

κεηαβιεηή GDPΝ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθνύ Prob.< 0.05. Αληίζηνηρα θαη ν 

ζπληειεζηήο b0 (πιεζπζκφο δείγκαηνο) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο αθνχ Prob. < 

0.05.  

 



 

 

πκπέξαζκα: ε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% αιιά θαη 1% ην t-Statistic ηεο 

κεηαβιεηήο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο ε κεηαβιεηή ηνπ ΑΔΠ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. 

 

5.2.3. Έιεγρνο ηνπ πληειεζηή Πξνζδηνξηζκνύ  

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ ( R
2
 ) εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο Τ ην νπνίν εξκελεχεηαη απφ ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή Υ. 

Ο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ κπνξεί λα πάξεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [0, 1]. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ R
2
, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ 

ζην γξακκηθφ κνληέιν ή αιιηψο ηφζν θαιχηεξα ην γξακκηθφ κνληέιν εθθξάδεη ηα 

δεδνκέλα. Δίλαη ην πειίθν :  

 

R
2
 = SSR / SST 

 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2
 αλέξρεηαη 

ζε 0.854042 θαη βξίζθεηαη κέζα ζην πεδίν ηηκψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη. Πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1960-2008 ησλ δαπαλψλ πγείαο  εξκελεχεη ην 

85,4% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

 

 

5.2.4. Αλάιπζε ηεο Γηαθύκαλζεο – F (ANOVA)  

Ζ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANalysis Of VAriance – ANOVA) είλαη κία 

ζηαηηζηηθή κεζφδνο κε ηελ νπνία ε κεηαβιεηφηεηα πνπ ππάξρεη ζ’ έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ δηαζπάηαη ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πξνέιεπζήο ηεο. Ζ αλάπηπμε ηεο 

κεζνδνινγίαο νθείιεηαη ζηνλ ζεκειησηή ηεο ζχγρξνλεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, άγγιν 

ζηαηηζηηθφ Sir Ronald Aylmer Fisher
 
(1890-1962).  

 

 

 

 



 

 

Γέλεζε ηεο θαηαλνκήο F  

 

Aλ Y1θαη Y2 είλαη αλεμάξηεηεο ηπραίεο κεηαβιεηέο απφ ηελ θαηαλνκή x
2
 κε βαζκνχο 

ειεπζεξίαο n1 θαη n2 αληίζηνηρα, ηφηε ην θιάζκα  

W = (Y1/ n1) / (Y2/ n2)  

 

είλαη ηπραία κεηαβιεηή πνπ αθνινπζεί κία θαηαλνκή ηελ νπνία κειέηεζε θαη 

αλέπηπμε ν R.A.Fisher θαη ε νπνία πξνο ηηκή ηνπ ζπκβνιίδεηαη κε F. Ο Fisher ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα κειεηήζεη ηηο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγή ηεο ζνδεηάο αλέπηπμε ηε 

λέα θαηαλνκή ζαλ ιφγν δχν αλεμαξηήησλ x
2
 . Ζ θαηαλνκή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δχν βαζκνχο ειεπζεξίαο, n1 γηα ηνλ αξηζκεηή θαη n2 γηα ηνλ παξνλνκαζηή γη’ απηφ 

γξάθνπκε Fn1 ,n2 . Δπεηδή ε ηπραία κεηαβιεηή x
2
 είλαη πάληα ζεηηθή, ην ίδην ζα ηζρχεη 

θαη γηα ηελ F . Ζ νηθνγέλεηα ησλ θαηαλνκψλ Fn1,n2 είλαη κνλνθφξπθε θαη αζχκκεηξε 

πξνο ηα δεμηά 

Ο έιεγρνο ησλ 2 ππνζέζεσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ F- θαηαλνκή πεξηιακβάλεη :  

 

· H0 : Με γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

· Ha : Γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  

 

Αθνινπζψληαο ηελ F – θαηαλνκή κε α = 0.05 (5%) βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη v1 = k 

φπνπ k ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο θαη v = n - (k + 1) φπνπ n ην 

πιήζνο ηνπ δείγκαηνο.  

Δπνκέλσο γηα : α = 0.05, v1 =2 θαη v2 =48-(1+1) = 46 ην F πίλαθα (Anova) 

αληηζηνηρεί ζε : 3.19 

 

Σν F statistic αλέξρεηαη ζε 275.01> 3.27 κε Probability (F-statistic) = 0.000 < 0.05 

επνκέλσο απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε Ζν δει. ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο HCE,GDPN. 

  

 

 

 



 

 

5.3 Έιεγρνο Γηαγλσζηηθόηεηαο  

ηα ππνδείγκαηα νη παξαηεξήζεηο ησλ κεηαβιεηψλ είλαη δηαηεηαγκέλεο ζην ρξφλν 

θαη έηζη κπνξεί λα εμαξηψληαη δηαρξνληθά κεηαμχ ηνπο, ή λα εκθαλίδνπλ θάπνηα 

ζπζηεκαηηθή ρξνληθή ηάζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απηνζπζρέηηζε ηνπ δηαηαξαθηηθνχ 

φξνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θάπνηα κεηαβιεηή ηεο νπνίαο νη 

παξαηεξήζεηο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο δηαρξνληθά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

ππφδεηγκα. Σφηε, νη επηδξάζεηο ηεο ζην ππφδεηγκα ζα θαιπθζνχλ δηα κέζσ ηνπ 

δηαηαξαθηηθνχ φξνπ. Δπίζεο ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα κέηξεζεο γηα θάπνηα κεηαβιεηή 

ηνπ ππνδείγκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απηνζπζρέηηζε. 

 Αλ ε ηηκή ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ ζηελ πεξίνδν t εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή ζηελ 

πεξίνδν t-1 ηφηε έρνπκε απηνζπζρέηηζε α’ ηάμεο.  

 

To ππφδεηγκα νξίδεηαη σο :  

 

e t = pe t - 1 + et   κε  et  ~ (0, s e 
2
)  

 

φπνπ et απνηεινχλ ιεπθνχο ζνξχβνπο. Γειαδή, ηπραία ζθάικαηα ηα νπνία είλαη 

αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ηελ ίδηα δηαθχκαλζε. Σα ζθάικαηα απηά 

αλαθέξνληαη σο δηαηαξαρέο (shocks ε innovations) ζηελ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία.  

 

Όηαλ ν δηαηαξαθηηθφο φξνο αθνινπζεί ην απηνπαιίλδξνκν ζρήκα (1), ηφηε κηα 

δηαηαξαρή πνπ ζπλέβε ζην παξειζφλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t-p, ε νπνία ζπκβνιίδεηαη σο 

et-p, κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο yt ηνπ 

γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο κέζσ ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ et ή αθφκε θαη κηα 

κειινληηθή ηηκήο ηεο ηε ρξνληθή ζηηγκή t+h, πνπ ζπκβνιίδεηαη σο yt+h.  

Γχν έιεγρνη πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξάμε γηα λα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε 

απηνζπζρέηηζεο είλαη ν έιεγρνο ησλ Durbin-Watson (DW) θαη ν αζπκπησηηθφο 

έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey (ΒG). O πξψηνο ηζρχεη θαη γηα κηθξά δείγκαηα θαη 

εθαξκφδεηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο απηνζπζρέηηζεο, φπσο γηα ην απηνπαιίλδξνκν 

ζρήκα ηνπ δηαηαξαθηηθνχ πξψηεο ηάμεο. Δλψ ν δεχηεξνο απνηειεί αζπκπησηηθφ 

έιεγρν. Απηφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί εχθνια γηα λα ειέγμεη ηελ χπαξμε 

απηνζπζρέηηζεο κεγαιχηεξεο ηεο πξψηεο ηάμεο.  

 

 

 



 

 

5.3.1 Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην Durbin – Watson)  

Ο έιεγρνο ησλ Durbin – Watson (1950, 1951) απνηειεί ηνλ πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλν 

ηξφπν ειέγρνπ ηεο απηνζπζρέηηζεο πξψηεο ηάμεο ζην δηαηαξαθηηθφ φξν. Βαζίδεηαη 

ζηελ θαηαλνκή δεηγκαηνιεςίαο γλσζηή σο Durbin – Watson d statistic. 

Δμεηάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ Durbin – Watson stat. παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη  

απηνζπζρέηηζε θαζψο 0,12< 1,5 πνπ είλαη ε θξηηηθή ηηκή. 

 

5.3.2 Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην Breusch -Godfrey)  

Έλαο έιεγρνο ν νπνίνο έρεη πξνηαζεί ζηε βηβιηνγξαθία o oπνίνο μεπεξλά ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ DW είλαη ν έιεγρνο ησλ Breusch-Godfrey
18

 (BG). Απηφο ηζρχεη γηα 

κεγάια δείγκαηα παξαηεξήζεσλ. Ο έιεγρνο γηα απηνζπζρέηηζε κπνξεί λα επεθηαζεί 

θαη ζηε γεληθή πεξίπησζε ελφο απηνπαιίλδξνκνπ ζρήκαηνο ξ ηάμεσο, δειαδή ελφο 

ππνδείγκαηνο φπσο ην αθφινπζν :  

 

ut =r 1ut - 1 +r 2ut- 2 + ...+rr ut -r +e t  

 

Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε απηνζπζρέηηζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ θαηαλνκή ρ 
2
 ή κε 

ηελ θαηαλνκή F θαη είλαη γλσζηφο σο έιεγρνο Breusch – Godfrey γηα απηνζπζρέηηζε 

r ηάμεσο. Αο ζεκεησζεί φηη ν έιεγρνο Breusch – Godfrey αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

LM ειέγρσλ (Lagrange Multiplier Tests). Ο έιεγρνο ησλ BG ζηεξίδεηαη ζηελ 

αθφινπζε βνεζεηηθή παιηλδξφκεζε :  

 

 

e t =g1 +g 2xt1 +g 3xt2 + ...+gk xtk +d1 e t - 1 +d2 e t- 2 + ...+dr e t-R +v   

 

 

 

φπνπ απνηεινχλ ηα θαηάινηπα ηνπ γξακκηθνχ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν εθηηκάηαη ζε 

πξψην ζηάδην κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  

 

 

 



 

 

Πίλαθαο 5.3.2: Πίλαθαο απηνζπζρέηηζεο ησλ Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 215.7802     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 40.38972     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/10   Time: 19:28 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDPN 0.001047 0.002443 0.428589 0.6702 
C -7.135088 25.29500 -0.282075 0.7792 

RESID(-1) 0.925935 0.063034 14.68946 0.0000 

R-squared 0.824280     Mean dependent var 3.60E-14 
Adjusted R-squared 0.816640     S.D. dependent var 126.5824 
S.E. of regression 54.20326     Akaike info criterion 10.88263 
Sum squared resid 135147.7     Schwarz criterion 10.99846 
Log likelihood -263.6244     F-statistic 107.8901 
Durbin-Watson stat 1.692471     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Έηζη ινηπφλ ζην ππφδεηγκα καο ν έιεγρνο ησλ Breusch – Godfrey μεθηλάεη κε 2 

ππνζέζεηο :  

· H0 : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε  

· Ha : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε  

Αθνινπζψληαο ηελ x
2
 – θαηαλνκή κε α = 0.05 (5%) βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη v1 = k 

φπνπ k ε ηάμε ηεο απηνζπζρέηηζεο δει. 1 πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ηεο x φηη ην 

θξίζηκν ζεκείν δηαρσξηζκνχ ηεο H0 κε ηελ Ha είλαη 65.17.  

Σν R
2
 ηεο άζθεζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα, αλέξρεηαη ζε 82.42 > 65.17 

επνκέλσο δερφκαζηε ηελ ππόζεζε Ηα δει. ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.  

Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο χπαξμεο ή φρη απηνζπζρέηηζεο κε ην θξηηήξην 

Breusch – Godfrey είλαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability. Δάλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηφηε γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Ha .  

Βιέπνπκε φηη ην probability 0<0,05 νπφηε ππάξρεη απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο. 

5.3.3 Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην F Wald)  

Ο έιεγρνο Breusch – Godfrey γηα απηνζπζρέηηζε ξ ηάμεσο κπνξεί επίζεο λα γίλεη θαη 

κε ηελ F θαηαλνκή . Έηζη ινηπφλ ζην ππφδεηγκα καο ν έιεγρνο ησλ Breusch – 

Godfrey μεθηλάεη κε 2 ππνζέζεηο :  

· H0 : Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε  

· Ha : Τπάξρεη απηνζπζρέηηζε  



 

 

Πίλαθαο 5.3.3: Αλάιπζε Απηνζπζρέηηζεο (θξηηήξην F Wald) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 215.7802     Probability 0.000000 
Obs*R-squared 40.38972     Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/10   Time: 19:28 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDPN 0.001047 0.002443 0.428589 0.6702 
C -7.135088 25.29500 -0.282075 0.7792 

RESID(-1) 0.925935 0.063034 14.68946 0.0000 

R-squared 0.824280     Mean dependent var 3.60E-14 
Adjusted R-squared 0.816640     S.D. dependent var 126.5824 
S.E. of regression 54.20326     Akaike info criterion 10.88263 
Sum squared resid 135147.7     Schwarz criterion 10.99846 
Log likelihood -263.6244     F-statistic 107.8901 
Durbin-Watson stat 1.692471     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Αθνινπζψληαο ηελ F – θαηαλνκή κε α=0.05 (5%) βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη v1 =k = 

1 φπνπ k ε ηάμε ηεο απηνζπζρέηηζεο δει. 1 θαη v2 =n-(k+1) -p=48 -(1+1) -1=45 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ηεο F φηη ην θξίζηκν ζεκείν δηαρσξηζκνχ ηεο H0 κε ηελ Ha 

είλαη 4.057.  

Σν F ηεο άζθεζεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3 αλέξρεηαη ζε 215, επνκέλσο 

δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζa δει.ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.  

Έλαο δεχηεξνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο χπαξμεο ή φρη απηνζπζρέηηζεο κε ην θξηηήξην 

Breusch – Godfrey είλαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Probability. Δάλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

επίπεδνπ ζεκαληηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηφηε γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Ha . 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ην Πίλαθα ην Probability ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη 0.00 < 

0.05 επνκέλσο ε απφθαζε είλαη ε ίδηα δειαδή δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ζa 

δει.ππάξρεη απηνζπζρέηηζε.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4 πκπέξαζκαηα  

Ο έιεγρνο ηεο απηνζπζρέηηζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηα εμήο θξηηήξηα:  

i. Έιεγρνο κε ην θξηηήξην ησλ Durbin-Watson (DW)  

ii. Έιεγρνο κε ην θξηηήξην ησλ Breusch-Godfrey (ΒG) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ x
2
  

θαηαλνκή θαη  

iii. Έιεγρνο κε ην θξηηήξην ησλ Breusch-Godfrey (ΒG) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ F 

θαηαλνκή.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη κε ηνπο δύν έγθπξνπο  ειέγρνπο ησλ Breusch-Godfrey (ΒG) , 

γίλεηαη δεθηή ε ππόζεζε Ha - ππάξρεη απηνζπζρέηηζε πξώηεο ηάμεο ζηηο ηηκέο 

ηνπ δηαηαξαθηηθνύ όξνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ  

 

6.1 Δηζαγσγή  

 

Ζ ρξήζε ηεο κε ζηαζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θίβδειεο 

παιηλδξνκήζεηο. πλεπψο, νη θιαζζηθνί έιεγρνη ησλ θαηαλνκψλ t θαη F βαζηζκέλνη 

ζηηο κεζφδνπο εθηίκεζεο πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπλέπεηα ησλ κεηαβιεηψλ ή κε άιια 

ιφγηα πξνυπνζέηνπλ ρσξίο ηελ επηβεβαίσζε φηη νη κεηαβιεηέο πνπ εθηηκψληαη είλαη 

ζηάζηκεο, δελ είλαη πεξαηηέξσ έγθπξεο δίλνληαο ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Απηφ 

είλαη γλσζηφ σο πξφβιεκα ηεο «θίβδειεο παιηλδξφκεζεο» Granger and Newbold80 

(1974).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

ηα ππνδείγκαηα ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ, ε ηξέρνπζα ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο 

κεηαβιεηήο εθθξάδεηαη σο ζπλάξηεζε ησλ πξνεγνχκελσλ ηηκψλ ηεο, δειαδή ησλ 

ηηκψλ κε ρξνληθή πζηέξεζε ή θαη ησλ ηηκψλ κε ρξνληθή πζηέξεζε άιισλ 

κεηαβιεηψλ.  

Δπηπιένλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζεγγίζεσο ησλ ηερληθψλ αλαιχζεσο 

ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ ζηελ παξαδνζηαθή νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε έδσζε λέα 

δηάζηαζε θαη θψηηζε πεξηζζφηεξν ηα πξνβιήκαηα λφζνπ ή θαηλνκεληθήο 

παιηλδξνκήζεσο.  

 

χκθσλα κε έλα ζεψξεκα, γλσζηφ σο ζεψξεκα δηαρσξηζκνχ ηνπ Wold (Wold’s 

Decomposition Theorem) θάζε ζηάζηκε ζηνραζηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα εθθξαζζεί 

σο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο κηαο αθνινπζίαο αζπζρέηηζησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. 

Έλαο ηέηνηνο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο είλαη γλσζηφο σο γξακκηθφ θίιηξν, ην νπνίν 

δηαηππψλεηαη σο εμήο :  

 

Yt -κ=et +Y1 et-1 +Y2e(t-2)  

 

Όηαλ ζε κηα ηπραία δηαδηθαζία { et }ηζρχνπλ νη παξαθάησ ηξείο ππνζέζεηο :  

E(e t ) = 0  

V (e t ) =s
2
  

Cov (et ,e t+ k  ) = 0 

γηα φια ηα t θαη γηα θάζε k #0 ηφηε ιέκε φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη δηαδηθαζία 

ιεπθνύ ζνξύβνπ (white noise process).  

Έζησ κία απιή ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη απφ κία απηνπαιίλδξνκε 

δηαδηθαζία πξψηεο ηάμεο σο εμήο:  

Xt =β Xt- 1 +e t φπνπ ε e t αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ιεπθνχ ζνξχβνπ.  

Αλ β = 1 ην παξαπάλσ ππφδεηγκα γίλεηαη : X1 = Xt-1 +e 

Σν ππόδεηγκα απηό είλαη γλσζηό σο ηπραίνο πεξίπαηνο (random walk). Όηαλ ζην 

παξαπάλσ ππφδεηγκα ππάξρεη ζηαζεξφο φξνο δειαδή είλαη ηεο κνξθήο :  

Xt =a + Xt- 1 +e t  



 

 

ηόηε ιέκε όηη ην ππόδεηγκα είλαη ηπραίνο πεξίπαηνο κε πεξηπιάλεζε (random 

walk with drift). Μηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηνλ ηπραίν πεξίπαην δελ 

είλαη ζηάζηκε (βιέπε Hamilton 1994).  

Υξνληθή ηάζε ιέκε ηε καθξνρξφληα κεηαβνιή (αχμεζε ή κείσζε) πνπ παξαηεξείηαη 

ζε κηα κεηαβιεηή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ, δειαδή ηελ ηάζε πνπ 

έρεη κία κε ζηάζηκε ρξνληθή ζεηξά. Οη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο ρξνληθέο ζεηξέο 

είλαη κε ζηάζηκεο δηαδηθαζίεο. Μπνξνχλ φκσο λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηάζηκεο 

παίξλνληαο ηηο πξψηεο ή αθφκε θαη ηηο δεχηεξεο δηαθνξέο ηνπο.  

ηηο θίβδειεο παιηλδξνκήζεηο ν ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ R
2
 είλαη πνιχ πςειφο 

(ηείλεη ζηε κνλάδα) ελψ ε ηηκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ ησλ Durbin-Watson είλαη πνιχ 

ρακειή R
2
 >DW . Σν πξφβιεκα ηεο θίβδειεο παιηλδξφκεζεο κπνξεί λα ζπκβεί 

επίζεο θαη φηαλ δχν ρξνληθέο ζεηξέο ζε κηα παιηλδξφκεζε έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

πςειή ζπζρέηηζε, ελψ δελ έρνπλ θακηά πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ζ πςειή 

ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ρξνληθψλ ηάζεσλ θαη ζηηο δχν ρξνληθέο ζεηξέο 

Granger and Newbold (1974). Γηα λα εμαιείςνπκε ην πξφβιεκα ηεο θίβδειεο 

παιηλδξφκεζεο εθηηκνχκε ηηο πξψηεο δηαθνξέο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη φρη ηα 

επίπεδά ηνπο. 

  

Ο ιφγνο πνπ καο νδεγεί ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξψησλ δηαθνξψλ είλαη φηη πνιιέο 

νηθνλνκηθέο ρξνληθέο ζεηξέο έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ. Σνπο 

ειέγρνπο ηεο ζηαζηκφηεηαο κπνξνχκε λα ηνπο ρσξίζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο :  

Η) ηελ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη έιεγρνη ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο,  

ΗΗ) ηελ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη έιεγρνη ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηνπο πληειεζηέο Απηνζπζρέηηζεο  

 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ κηα ρξνληθή ζεηξά παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα θάλνπκε ηελ 

γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο. Αλ δηαπηζηψζνπκε ηελ εκθάληζεο θάπνηαο 

απφ ηηο ζπληζηψζεο (ηάζε, επνρηθή κεηαβνιή, θπθιηθή δηαθχκαλζε ή αθαλφληζηε 

κεηαβνιή) ηφηε ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα. Ζ ππφζεζε ηεο 

ζηαζηκφηεηαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο (ACF) ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ρξνληθήο ζεηξάο 

(correlogram) θαη ηεο ζπλάξηεζεο κεξηθήο απηνζπζρέηηζεο (PACF) θαη ηνπ 

αληίζηνηρνπ θνξεινγξάκκαηνο (correlogram). ηε γξαθηθή απηή παξάζηαζε ν 

ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο αξρίδεη απφ πνιχ πςειέο ηηκέο θαη θζίλεη αξγά, πξάγκα 

πνπ ππνδειψλεη φηη ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή δελ είλαη ζηάζηκε.  

 

Οη έιεγρνη πνπ θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη :  

 

 H0: Γελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαηαξαθηηθψλ φξσλ ή δελ 

ππάξρεη ζεηξηαθή ζπζρέηηζε ή ρξνληθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε ή pk = 0 

(ζπληειεζηήο απηνζπζρέηηζεο ηνπ πιεζπζκνχ).  

 

 Ha :Γελ ηζρχεη ε H0 -ε ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.3.1. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηνπο πληειεζηέο Απηνζπζρέηηζεο ζηα επίπεδα 

γηα ηηο κεηαβιεηέο HCE,GDPΝ ηεο Διιάδαο  

 

Σν δηάγξακκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην παξαθάησ :  

Πίλαθαο 6.3.1 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο HCE ζηα επίπεδα 

 

 

ην πίλαθα 6.3.1 δίλνληαη νη δεηγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο απηνζπζρεηίζεσο (AC) θαη 

κεξηθήο απηνζπζρεηίζεσο (PAC) γηα s=1,2,…,20. ηελ πέκπηε ζηήιε δίλεηαη ε ηηκή 

ηεο ζηαηηζηηθήο QBP ελψ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε δίλεηαη ην αθξηβέο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, δειαδή ην Probability γηα ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο QBP .  

Απφ ην δηάγξακκα 6.3.1 είλαη πξνθαλέο φηη ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε αθνχ νη ηηκέο 

QBP απμάλνληαη ζπλερψο θαη γηα ξ=1,2,…,20 (ηάμε απηνζπζρέηηζεο) θαη α = 0,05 ηα 

θξίζηκα ζεκεία βάζεη ηνπ πίλαθα ηεο x
2
 είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο ηηκέο ηεο QBP . 

Δπηπιένλ ην Probability ηνπ QBP γηα φιεο ηηκέο είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο 0,05.  

Ζ παξαπάλσ απφθαζε εληζρχεηαη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Bartlett αθνχ ηα 

δηαγξάκκαηα ηεο απηνζπζρεηίζεσο (AC) θαη κεξηθήο απηνζπζρεηίζεσο (PAC) γηα 

s=1,2,…,16 είλαη εθηφο ησλ νξίσλ.  



 

 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ Α.Δ.Π. ην δηάγξακκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο Eviews γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο κε ηνπο 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη ην παξαθάησ :  

 

Πίλαθαο 6.3.2 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο GDPΝ ζηα επίπεδα  

 

 

Απφ ην πίλαθα 6.3.2 δίλνληαη νη δεηγκαηηθέο ζπλαξηήζεηο απηνζπζρεηίζεσο (AC) θαη 

κεξηθήο απηνζπζρεηίζεσο (PAC) γηα s=1,2,…,20. ηελ πέκπηε ζηήιε δίλεηαη ε ηηκή 

ηεο ζηαηηζηηθήο QBP ελψ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε δίλεηαη ην αθξηβέο επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο, δειαδή ην Probability γηα ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο QBP .  

Απφ ην δηάγξακκα 6.3.2 είλαη πξνθαλέο φηη ε ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε αθνχ νη ηηκέο 

QBP απμάλνληαη ζπλερψο θαη γηα ξ=1,2,…,20 (ηάμε απηνζπζρέηηζεο) θαη α = 0,05 ηα 

θξίζηκα ζεκεία βάζεη ηνπ πίλαθα ηεο x
2
 είλαη κηθξφηεξα απφ ηηο ηηκέο ηεο QBP . 

Δπηπιένλ ην Probability ηνπ QBP γηα φιεο ηηκέο είλαη κηθξφηεξν ηνπ επηπέδνπ 

ζεκλαηηθφηεηαο 0,05.  

Ζ παξαπάλσ απφθαζε εληζρχεηαη θαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Bartlett αθνχ ηα 

δηαγξάκκαηα ηεο απηνζπζρεηίζεσο (AC) θαη κεξηθήο απηνζπζρεηίζεσο (PAC) γηα 

s=1,2,…,20 είλαη εθηφο ησλ νξίσλ.  

 



 

 

6.3.2. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηνπο πληειεζηέο Απηνζπζρέηηζεο ζηηο πξώηεο 

δηαθνξέο γηα ηηο κεηαβιεηέο HCE, GDPΝ  γηα ηε ρώξα ηεο Διιάδαο 

 

Σν δηάγξακκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ρξήζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Eviews είλαη ην παξαθάησ :  

 

Πίλαθαο 6.3.3 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο DHCE (πξώηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο) 

 

 

Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ ζρήκα, βιέπνπκε φηη ηα ηζηνγξάκκαηα δελ θεχγνπλ έμσ 

απφ ηηο γξακκέο. Οπφηε νη δαπάλεο πγείαο είλαη ζηάζηκεο ζχκθσλα κε ην Barlett test 

ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

Γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ ΑΔΠ (GDPΝ) ην δηάγξακκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

νηθνλνκεηξηθνχ πξνγξάκκαηνο Eviews γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο κε ηνπο 

ζπληειεζηέο απηνζπζρέηηζεο είλαη ην παξαθάησ :  

 



 

 

Πίλαθαο 6.3.4 : Κνξειιόγξακκα κεηαβιεηήο DGDPΝ (πξώηεο ινγαξηζκηθέο 

δηαθνξέο)  

 

 

 Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ ζρήκα, βιέπνπκε φηη ηα ηζηνγξάκκαηα δελ θεχγνπλ 

έμσ απφ ηηο γξακκέο. Οπφηε ην ΑΔΠ είλαη ζηάζηκν ζχκθσλα κε ην Barlett test ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4. Έιεγρνο ηαζηκόηεηαο κε ηελ Μνλαδηαία Ρίδα  

Αλ νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο ηφηε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο δελ είλαη έγθπξνο. 

Έηζη φηαλ νη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηάζηκεο, ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα 

είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά, δειαδή πςειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ζεκαληηθέο ηηκέο ηνπ t αιιά λα κελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθά ζεκαζία.  

Οη νηθνλνκηθέο ρξνλνινγηθέο ζεηξέο ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηάζε (trend) πνπ 

ηηο θαζηζηά νινθιεξσκέλεο (κε ζηάζηκεο). Με ηνλ φξν ηάζε ελλννχκε ηελ ζπλερή, 

δηαρξνληθή αχμεζε ή κείσζε ησλ ηηκψλ κηαο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο. Δίλαη πξνθαλέο 

φηη αλ κηα ρξνλνινγηθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη απφ ηάζε, ν κέζνο θαη πνιχ πηζαλφλ 

θαη ε δηαθχκαλζε κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξφλν, πνπ ζεκαίλεη φηη ε ζεηξά δελ είλαη 

ζηάζηκε. Σύμθυνα με ηοςρ Granger και Newbold όηαν ζε μια παλινδπόμηζη η ηιμή ηος 

ζςνηελεζηή πποζδιοπιζμού είναι ςτηλή και η ηιμή ηηρ ζηαηιζηικήρ Durbin-Watson είναι 

σαμηλή και ιδιαίηεπα όηαν R
2
 > d είναι πολύ πιθανόν η παλινδπόμηζη να μην είναι 

ππαγμαηική αλλά θαινομενική. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πξνηηκφηεξν λα 

εθηηκάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξψηεο δηαθνξέο θαη φρη ζηα επίπεδα ησλ 

κεηαβιεηψλ.  

Έλαο άιινο ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ αλάιπζε ησλ ρξνληθψλ 

ζεηξψλ είλαη νη έιεγρνη κνλαδηαίαο ξίδαο (unit root tests). Με ηνλ φξν κνλαδηαία ξίδα 

ζηηο καθξννηθνλνκηθέο ζεηξέο ελλννχκε φηη θάπνηα ξίδα ηνπ πνιπσλχκνπ κνλαδηαίν 

θχθιν. ηελ πεξίπησζε απηή θάζε εμσγελήο κεηαβνιή πάλσ ζε κηα ελδνγελή 

καθξννηθνλνκηθή κεηαβιεηή κπνξεί λα έρεη κφληκε επίδξαζε ζ’ απηή. Απηφ ην 

απνηέιεζκα κπνξνχκε λα ην ιάβνπκε απφ έλα απηνπαιηλδξνκνχκελν ππφδεηγκα 

πξψηεο ηάμεο (first order autoregressive model) AR(1) κε ζπληειεζηή 

απηνζπζρέηηζεο θνληά ζηε κνλάδα θαη ην ιεπθό ζόξπβν ut λα παίδεη ην ξφιν ηεο 

ηπραίαο κεηαβιεηήο  

Yt =r Yt- 1 + ut 

 φπνπ ut ε δηαδηθαζία ιεπθνχ ζνξχβνπ (white noise) .  

 

’ απηφ ην απηνπαιηλδξνκνχκελν ππφδεηγκα έρεη απνδεηρζεί φηη ν εθηηκεηήο p είλαη 

κεξνιεπηηθφο θαη ππνεθηηκά ηελ παξάκεηξν ξ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπληειεζηήο 

απηνπαιηλδξφκεζεο ηζνχηαη κε κνλάδα (ξ = 1) έρεη δειαδή κνλαδηαία ξίδα (unit root) 

ν ππφδεηγκα είλαη κηα δηαδηθαζία κε ζηαηηθή. Σφηε ε παξαπάλσ ζπλάξηεζε γξάθεηαη:  

 

Yt = Y t- 1 + u t.  

Ζ ζπλάξηεζε απηή ιέγεηαη ηπραίνο πεξίπαηνο (random walk) θαη ε ρξνληθή ζεηξά 

ραξαθηεξίδεηαη σο κε ζηάζηκε. Άξα έρνπκε ηηο δχν παξαθάησ ππνζέζεηο:  



 

 

 

 Η0 : ξ = 1 ε δηαδηθαζία Yt είλαη κε ζηάζηκε (ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα).  

 

 Ηa: ε δηαδηθαζία Yt είλαη ζηάζηκε (δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα).  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηζρύεη ε H0 δειαδή έρνπκε κνλαδηαία ξίδα ηόηε έρνπκε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ ηπραίνπ πεξηπάηνπ, δειαδή έρνπκε κία κε ζηάζηκε δηαδηθαζία.  

 

Οη Dickey –Fuller  κέζσ ησλ πεηξακάησλ Monte – Carlo βξήθαλ κηα θαηάιιειε 

αζχκκεηξε θαηαλνκή πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο Η0 : ξ = 1. 

Σελ θαηαλνκή απηή κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα μερσξίζνπκε έλα ΑR(1) 

ππφδεηγκα απφ κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά, δειαδή ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο Η(1). 

Ο έιεγρνο ησλ D -F γίλεηαη κε ηελ θαηαλνκή t -Student αιιά ε ζχγθξηζε γηα ηελ 

απνδνρή ή φρη ηεο H0 γίλεηαη απφ ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηνπ MacKinnon.  

 

Οη γλσζηνί έιεγρνη ησλ Dickey -Fuller (DF) γηα κνλαδηαία ξίδα γίλνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ εμηζψζεηο :  

 

Τ t =ξΤ t-1 +e t (1) 

 

Αλ αθαηξέζσ ην Τ t-1 απφ ηα δχν κέιε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάξηεζεο ζα έρσ:  

 

ΓΤ 1 =δ2Τt- 1  +et   (Πξψηε Μνξθή εμίζσζεο)  

Όπνπ δ2 =ξ - 1 

Γειαδή αλ νη εμηζψζεηο απηέο έρνπλ κνλαδηαία ξίδα Ζ0 : ξ = 1  παίξλσ ηηο πξψηεο 

δηαθνξέο θαη ειέγρσ αλ νη δηαθνξέο απηέο βνήζεζαλ ζηελ απνκάθξπλζε ηεο ξίδαο 

απηήο Άξα νη δχν παξαθάησ ππνζέζεηο κπνξνχλ λα γξαθνχλ θαη σο εμήο:  

 

 

 



 

 

Η0 : δ2 =0 ε δηαδηθαζία Τt είλαη κε ζηάζηκε,(ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα)  

 

Ηa : δ2 <0 ε δηαδηθαζία Τt είλαη ζηάζηκε, (δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα)  

 

Αλ ζην ππφδεηγκα (1) πξνζηεζεί ζηαζξφο φξνο, έζησ δ0 , δειαδή,  

 

ΓΤt = δν + δ2Τt-1 +et (2) (Γεχηεξε Μνξθή Δμίζσζεο)  

 

φπνπ δ2= ξ – 1. Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα 

γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ππνδείγκαηνο ρσξίο ηνλ 

ζηαζεξφ φξν, κφλν πνπ ηψξα νη θξίζηκεο ζπκβνιίδνληαη κε ην ειιεληθφ γξάκκα η2.  

Ο έιεγρνο Dickey – Fuller κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζην 

ππφδεηγκα πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο (ρξνληθή ηάζε) σο εξκελεπηηθή κεηαβιεηή. 

 

 Γειαδή ζην ππφδεηγκα :  

 

Τ t =δ 0+ξΤ t-1 +δ1t+e t    (3) 

 

Αλ αθαηξέζσ ην Τ t-1 απφ ηα δχν κέιε ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάξηεζεο ζα έρσ:  

 

ΓΤt = δν + δ1 t+ δ2Τt-1 +et (Σξίηε Μνξθή Δμίζσζεο)  

 

φπνπ δ2= ξ – 1. Ο έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα 

γίλεηαη θαηά ηα γλσζηά, κφλν πνπ ηψξα νη θξίζηκεο ζπκβνιίδνληαη κε ην ειιεληθφ η3.  

Οη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε γηα ην παξαπάλσ ππφδεηγκα είλαη :  

 

Η0 : δ2=0 ε δηαδηθαζία U είλαη κε ζηάζηκε, (ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα)  

 

Ηα : δ2<0 ε δηαδηθαζία Yt είλαη ζηάζηκε, (δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα)  



 

 

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ t-student ηνπ ζπληειεζηή δ2 

είλαη κηθξφηεξν ( tδ2 < η3) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή η3ησλ πηλάθσλ Dickey – Fuller.  

Γηα ηελ επίηεπμε επνκέλσο ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ, δειαδή γηα ηνλ έιεγρν ηεο κε 

ζηαζηκφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ππνδείγκαηνο, ή αιιηψο φπσο ιέγεηαη γηα ηελ 

χπαξμε κνλαδηαίσλ ξηδψλ ζηηο κεηαβιεηέο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ έιεγρν ησλ Dickey – 

Fuller ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο :  

 

 

 

Οη εμηζψζεηο απηέο ειέγρνπλ γηα χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηελ C δειαδή ζηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο ζηνλ ρξφλν t. Ζ κεηαβιεηή ΓΥt-1εθθξάδεη ηηο πξψηεο 

δηαθνξέο κε ξ ρξνληθέο πζηεξήζεηο θαη ηέινο ε κεηαβιεηή et πξνζαξκφδεη ηα ιάζε 

ηεο απηνζπζρέηηζεο. Οη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε γηα ηα ηξία ππνδείγκαηα έρνπλ 

εμεηαζζεί πξνεγνπκέλσο.  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο εμεηδίθεπζεο ησλ εμηζψζεσλ (6.4.1) – (6.4.3) 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike (AIC) (1973) θαη Schwartz 

(SCH) (1978).  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ ρξεζηκνπνηνχκε ην ζηαηηζηηθφ 

ησλ Breuch θαη Godfrey (1978) ή αιιηψο πνιιαπιαζηαζηή ηνπ Lagrange (LM) γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο απηνζπζρέηηζεο.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ κεηαβιεηή ησλ δαπαλψλ πγείαο(LHCE) ηεο Διιάδαο απφ 

ηελ πξψηε ζπλάξεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 



 

 

6.4.1. Δπαπμεκέλνο έιεγρνο Dickey – Fuller (ADF)  

ηνλ έιεγρν ησλ Dickey – Fuller (DF) θαη ζηα ηξία ππνδείγκαηα πνπ 

παξνπζηάζζεθαλ πξνεγνπκέλσο θάλνπκε ηελ ππφζεζε φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο et 

είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη ζηάζηκε δηαδηθαζία. Αλ ν φξνο et δελ είλαη αλεμάξηεηνο 

ιφγσ πηζαλψλ ζπζρεηίζεσλ ζηε ρξνληθή ζεηξά, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ επαπμεκέλν 

έιεγρν ησλ Dickey -Fuller (Augmented Dickey -Fuller test)
25

 ν νπνίνο είλαη έλαο 

ηξνπνπνηεκέλνο έιεγρνο ησλ DF. Με άιια ιφγηα ν πξνεγνχκελνο έιεγρνο ησλ 

Dickey – Fuller (DF) ήηαλ ν έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζε έλα 

απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα πξψηεο ηάμεο AR(1). ηελ πεξίπησζε πνπ κία ρξνληθή 

ζεηξά αθνινπζεί έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα ηάμεο κεγαιχηεξεο απφ ηελ πξψηε, 

ηφηε ε ρξήζε ησλ ππνδεηγκάησλ ησλ Dickey -Fuller (DF), δειαδή ησλ ππνδεηγκάησλ 

AR(1) γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ 

απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα AR(p) ππφδεηγκα φπνπ ε ηάμε ξ λα είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε 

ηα θαηάινηπα λα κελ απηνζπζρεηίδνληαη. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα 

ππνδείγκαηα απηά, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ επαπμεκέλν έιεγρν ησλ Dickey -Fuller 

(ADF) ν νπνίνο δηαθέξεη από απηό ησλ DF ζην όηη ζην δεμί κέινο πεξηιακβάλεη 

επηπιένλ ηηο πζηεξήζεηο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο νη νπνίεο δηνξζώλνπλ ηελ 

απηνζπζρέηηζε ησλ θαηαινίπσλ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο θαη γηα ηα ηξία ππνδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηνλ 

έιεγρν ησλ Dickey - Fuller (DF).  

Σα ηξία ππνδείγκαηα (νη ηξείο κνξθέο εμηζψζεσλ) ηνπ επαπμεκέλνπ ειέγρνπ (ADF)  

γίλνληαη  θαη πάιη:  

 

Οη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε γηα ηα ηξία παξαπάλσ ππνδείγκαηα είλαη νη ίδηεο κε απηέο 

γηα ηα ππνδείγκαηα ησλ Dickey – Fuller.  

Η0 : δ2=0 ε δηαδηθαζία είλαη κε ζηάζηκε,(ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα) 

Ηα : δ2<0 ε δηαδηθαζία  είλαη ζηάζηκε, (δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα) 



 

 

 

Οη ππνζέζεηο απηέο ειέγρνληαη θαη πάιη κε ην ζηαηηζηηθφ t ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη 

ηηο θξηηηθέο ηηκέο ηνπ MacKinnon απφ ηνλ πίλαθα ησλ Dickey – Fuller. Ο έιεγρνο 

επνκέλσο είλαη ίδηνο κε ηνλ απιφ έιεγρν ησλ Dickey – Fuller (DF) θαη δηαθέξεη κφλν 

ε εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο ε νπνία έρεη επαπμεζεί κε ηηο πζηεξήζεηο ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Οη Dickey – Fuller έρνπλ δείμεη φηη ε αζπκπησηηθή 

θαηαλνκή ηνπ ζηαηηζηηθνχ t γηα ηνλ έιεγρν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ αξηζκνχ ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν έιεγρνο ησλ Breusch – Godfrey ή αιιηψο ην 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ηνπ Lagrange Multiplier (LM). Δπίζεο πνιινί εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη θάπνην θξηηήξην γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ 

ππνδείγκαηνο φπσο ηα θξηηήξηα ησλ Akaike (AIC) θαη Schwartz (SCH), ή ππνζέηνπλ 

έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ.  

Δπηπιένλ γηα ηελ επηινγή ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ζπληειεζηή 

πνιιαπινχ πξνζδηνξηζκνχ R2 ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απηνζπζρέηηζεο ζηα 

θαηάινηπα ρξεζηκνπνηνχκε ην test Lagrange (LM) πνπ ηαπηφρξνλα επαλειέγρεη θαη 

ηελ επηινγή ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ.  

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηνπο επαπμεκέλνπο ειέγρνπο ησλ Dickey -Fuller (ADF) πξέπεη 

λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο ηνπ ιεπθνχ ζνξχβνπ δειαδή ηελ επηινγή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο πνπ κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ζηα ππνδείγκαηα ηνπ 

επαπμεκέλνπ ειέγρνπ ησλ Dickey – Fuller δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ 

πνζφηεηα n
1/ 3

(βιέπε Dickey and Said 1984), φπνπ n ν αξηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο.  

 

6.4.2 Πξνζδηνξηζηηθή θαη ηνραζηηθή Σάζε  

ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο (DF θαη ADF) εμεηάδνπκε ζηε κεδεληθή ππφζεζε κφλν ην 

ζπληειεζηή δ2 . Γελ αλαθεξφκαζηε θαζφινπ γηα ηηο άιιεο δχν πξνζδηνξηζηηθέο 

παξακέηξνπο ησλ ζπλαξηήζεσλ δειαδή ηελ παξάκεηξν δ0 (πεξηπιάλεζε, ζηνραζηηθή 

ηάζε) θαζψο θαη ηελ παξάκεηξν δ1 (πξνζδηνξηζηηθή ρξνληθή ηάζε). Ο έιεγρνο γηα ηε 

κνλαδηαία ξίδα εμαξηάηαη απφ ηε κνξθή ηεο εμίζσζεο ησλ Dickey – Fuller, δειαδή 

αλ ζηελ εμίζσζε ππάξρεη ζηαζεξφο φξνο (πεξηπιάλεζε) ή θαη ν ρξφλνο (ρξνληθή 

ηάζε).  

Οη Dickey – Fuller γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ παξακέηξσλ δ0,δ1,δ2 πξφηεηλαλ ηξεηο 

επηπιένλ θαηαλνκέο απφ ην ζηαηηζηηθφ F (ην ζηαηηζηηθφ F απφ ηε κεζνδνινγία ηνπ 

Wald
 
δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:  



 

 

F = (SSR - SSR0/ r) / (SSR 0/( n – k))  

Οη ππνζέζεηο (νη ηξείο κνξθέο εμηζψζεσλ) γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζπληειεζηψλ  

δ1,δ2,δ3 είλαη νη παξαθάησ :  

 

 Γηα ηελ πξψηε εμίζσζε (6.4.1) νη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

 

Η0 : δ 0 =δ2= 0, κε ζηάζηκε δηαδηθαζία κε απνπζία ζηνραζηηθήο ηάζεο  

Ηa: φρη φινη νη ζπληειεζηέο ίζνη κε κεδέλ  

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ F γηα ηνπο ζπληειεζηέο: δ0 θαη 

δ2 είλαη κεγαιχηεξν ( F >Φ1) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή Φ1 ησλ πηλάθσλ Dickey – Fuller.  

 Γηα ηελ δεχηεξε εμίζσζε (6.4.2) νη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

Η0: δ0=δ1=δ2=0,κε ζηάζηκε δηαδηθαζία κε απνπζία ζηνραζηηθήο θαη 

πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο  

Ηa: φρη φινη νη ζπληειεζηέο ίζνη κε κεδέλ  

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ F γηα ηνπο ζπληειεζηέο: δ1,δ0 

θαη δ2 είλαη κεγαιχηεξν ( F > Φ2) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή Φ2 ησλ πηλάθσλ Dickey – 

Fuller  

 Γηα ηελ ηξίηε εμίζσζε (6.4.3) νη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

Η0 : δ1 =δ2= 0, κε ζηάζηκε δηαδηθαζία κε απνπζία πξνζδηνξηζηηθήο ηάζεο  



 

 

Ηa: φρη φινη νη ζπληειεζηέο ίζνη κε κεδέλ  

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ F γηα ηνπο ζπληειεζηέο: δ1 θαη 

δ2 είλαη κεγαιχηεξν ( F >Φ3) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή Φ3 ησλ πηλάθσλ Dickey – Fuller..  

 

6.4.3 Πξνζδηνξηζηηθή όξνη θαη Μνλαδηαία Ρίδα  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξακέηξνπ ηεο ζηαζεξάο δ0 , θαη ηεο παξακέηξνπ ηεο ηάζεσο δ1  

κε δεδνκέλν φηη ην δ2 είλαη κεδέλ (κε ζηάζηκε ρξνληθή ζεηξά) νη Dickey and Fuller 

(1981) πξφηεηλαλ ηξεηο ζπκκεηξηθέο θξίζηκεο ηηκέο ηηο T2δ0 , T 3δ0θαη T 3δ1νη νπνίεο 

ζεκεηψλνληαη : 

 

 

 Γηα ηελ πξψηε εμίζσζε (6.4.1) νη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

 

Η0 : δ0= 0| δ2= 0 Έιεγρνο αλ ππάξρεη ζηνραζηηθή ηάζε κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη 

ζηαζηκφηεηα (δνζέληνο φηη δ2= 0) 

Ηα : δ0# 0 ( δνζέληνο φηη δ2= 0) 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ t γηα ηνπο ζπληειεζηέο δ0 είλαη 

κεγαιχηεξν ( t > T2d 0 ) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή T 2δ0ησλ πηλάθσλ Dickey – Fuller.  

 Γηα ηελ δεχηεξε εμίζσζε (6.4.2) νη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

Η0 : δ0= 0| δ2= 0 Έιεγρνο αλ ππάξρεη ζηνραζηηθή ηάζε κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη 

ζηαζηκφηεηα (δνζέληνο φηη δ2= 0) 

Ηα : δ0# 0 ( δνζέληνο φηη δ2= 0) 



 

 

 

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ t γηα ηνπο ζπληειεζηέο δ0 είλαη 

κεγαιχηεξν ( t > T3d 0 ) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή T 3δ0ησλ πηλάθσλ Dickey – Fuller.  

 

 Γηα ηελ ηξίηε εμίζσζε (6.4.3) νη ππνζέζεηο πνπ έρνπκε είλαη :  

 

Η0 : δ1= 0| δ2= 0 Έιεγρνο αλ ππάξρεη πξνζδηνζηηθή ηάζε κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρεη 

ζηαζηκφηεηα (δνζέληνο φηη δ2= 0) 

Ηα : δ0# 0 ( δνζέληνο φηη δ2= 0) 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ην ζηαηηζηηθφ t γηα ηνπο ζπληειεζηέο δ0 είλαη 

κεγαιχηεξν ( t > T3d1 ) απφ ηελ θξίζηκε ηηκή T 3δ0ησλ πηλάθσλ Dickey – Fuller.  

 

6.4.4. Έιεγρνο ηεο Μνλαδηαίαο ξίδαο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο  

Γηα λα ειέγμνπκε θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο παξνπζηάδνπλ 

κνλαδηαία ξίδα ή φρη αθνινπζήζακε ηα παξαθάησ βήκαηα :  

 Δπηιέμακε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ θαη ηελ κνξθή ηεο 

εμίζσζεο (θαηάιιειε εμεηδίθεπζε) ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ησλ Akaike 

(AIC) θαη Schwartz (SCH). .Γηα θάζε «θαηάιιειε» εμίζσζε ειέγμακε αλ 

ππάξρεη ή φρη απηνζπζρέηηζε πξψηεο ηάμεο ζηα θαηάινηπα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ έιεγρν ησλ Breuch – Godfrey ή αιιηψο ηνλ έιεγρν ηνπ πνιιαπιαζηαηή 

Lagrange (LM) πνπ ηαπηφρξνλα επαλειέγρεη θαη ηελ επηινγή ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ.  

 Αλ δελ ππάξρεη απηνζπζρέηηζε ζηα θαηάινηπα γηα ηελ κνξθή εμίζσζεο πνπ 

ππέδεημαλ ηα θξηηήξηα ηνπ Akaike (AIC) θαη Schwartz (SCH) ηφηε 

ζεκεηψλνπκε ηα ζηαηηζηηθά ησλ DF θαη ADF.  

 εκεηψλνπκε αλ ε αληίζηνηρε κεηαβιεηή είλαη ζηάζηκε ή φρη.  

 

 

 

 



 

 

Πίλαθαο 6.4.1 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδα 

(1ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: HCE has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  4.834085  1.0000 

Test critical values: 1% level  -2.614029  
 5% level  -1.947816  
 10% level  -1.612492  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(HCE) 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/10   Time: 20:22 
Sample(adjusted): 1961 2008 
Included observations: 48 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

HCE(-1) 0.033545 0.006939 4.834085 0.0000 

R-squared 0.072453     Mean dependent var 23.41667 
Adjusted R-squared 0.072453     S.D. dependent var 37.95565 
S.E. of regression 36.55480     Akaike info criterion 10.05612 
Sum squared resid 62803.92     Schwarz criterion 10.09510 
Log likelihood -240.3468     Durbin-Watson stat 2.382043 

 

Δπεηδή t statistic >t πίλαθα δει. 4.83> -1.62 ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ δεχηεξε ζπλάξηεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

Πίλαθαο 6.4.2 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδα 

(2ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: HCE has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.897633  0.9998 

Test critical values: 1% level  -3.574446  
 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(HCE) 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/10   Time: 20:27 
Sample(adjusted): 1961 2008 
Included observations: 48 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

HCE(-1) 0.032225 0.016982 1.897633 0.0640 
C 1.102061 12.91192 0.085352 0.9324 

R-squared 0.072600     Mean dependent var 23.41667 
Adjusted R-squared 0.052439     S.D. dependent var 37.95565 
S.E. of regression 36.94708     Akaike info criterion 10.09762 
Sum squared resid 62793.98     Schwarz criterion 10.17559 
Log likelihood -240.3430     F-statistic 3.601011 
Durbin-Watson stat 2.379256     Prob(F-statistic) 0.064031 

 

 

Δπεηδή t statistic >t  πίλαθα δει. 1.89> -2.6 ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ηξίηε ζπλάξεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα :  

Πίλαθαο 6.4.3 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδα 

(3ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: HCE has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.907522  0.9467 

Test critical values: 1% level  -4.161144  
 5% level  -3.506374  
 10% level  -3.183002  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(HCE) 
Method: Least Squares 
Date: 05/20/10   Time: 20:29 
Sample(adjusted): 1961 2008 
Included observations: 48 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

HCE(-1) -0.053457 0.058905 -0.907522 0.3690 
C 10.79967 14.24724 0.758019 0.4524 

@TREND(1960) 2.025876 1.335272 1.517201 0.1362 

R-squared 0.117731     Mean dependent var 23.41667 
Adjusted R-squared 0.078519     S.D. dependent var 37.95565 
S.E. of regression 36.43508     Akaike info criterion 10.08940 
Sum squared resid 59738.17     Schwarz criterion 10.20635 
Log likelihood -239.1457     F-statistic 3.002413 
Durbin-Watson stat 2.297519     Prob(F-statistic) 0.059707 

 

Δπεηδή t statistic >t πίλαθα δει. -0.91> -3.18 ε κεδεληθή ππφζεζε γίλεηαη δεθηή.  

Δπνκέλσο ζηα επίπεδά ηεο ε κεηαβιεηή ησλ δαπαλψλ πγείαο δελ παξνπζηάδεη 

ζηαζηκόηεηα αθνχ θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο εμίζσζεο ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα 

Οη ππφινηπνη έιεγρνη  (πξψηεο δηαθνξέο) παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

AUGMENTED-DICKEY-FULLER  

 Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ κεηαβιεηή HCE 

Διέγρνπκε (Πίλαθαο 6.4.4) αλ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θξίζηκεο 

ηηκέο ησλ DF. Αλ δερζνχκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, ηφηε έρνπκε κνλαδηαία ξίδα, ελψ 

αλ ηελ απνξξίςνπκε, ηφηε δελ έρνπκε κνλαδηαία ξίδα. 

 

 



 

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

 

Πξώηεο Γηαθνξέο 

 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υσξί 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF 4.83    -2.59  

LM(1)D-W 

Prob 

2.38    2.02  

      

AIC 10.06      10.29  

SCH 10.1      10.37  

ηαζεξά 

DF/ADF 
1.9 

 

 
 

 
-7.23  

LM(1) D-W 

Prob 

2.38    1.94  

      

AIC 10.1      10.18  

SCH 10.18      10.26  

Με 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

DF/ADF 
-0.91 

 

  
 

-8.14  

LM(1) D-W 

Prob 

2.3    1.88  

      

AIC 10.09    10.08  

SCH 10.21    10.2  

Πίλαθαο 6.4.5.Έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα θαη ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηεο 

κεηαβιεηήο HCE-Πεγή Πίλαθα: Γξ.Γξηηζάθεο Νηθφιανο Πεγή Γεδνκέλσλ: Πξφγξακκα Eviews 4.1. 

 

Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 6.4.5 φηη ζηα επίπεδα ε κεηαβιεηή HCE ζηα επίπεδά ηεο δελ είλαη 

ζηάζηκε ζε θακία κνξθή ηεο εμίζσζεο ηνπ επαπμεκέλνπ ειέγρνπ Dickey-Fuller. Απηφ 

ζεκαίλεη ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο θαη ζηηο ηξείο κνξθέο εμίζσζεο ηνπ 



 

 

επαπμεκέλνπ ειέγρνπ Dickey-Fuller.  Αθνχ ινηπφλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 

5% θαη 10% θαµία ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηµε ζηα επίπεδά ηεο, φιεο δειαδή 

παξνπζηάδνπλ κνλαδηαία ξίδα, επαλαιακβάλνπλε ηνλ έιεγρν παίξλνληαο ηηο πξψηεο 

δηαθνξέο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ.  

ηηο πξψηεο δηαθνξέο θαη ζηηο ηξείο κνξθέο εμίζσζεο ,είλαη θαλεξφ πσο 

παξνπζηάδεη ε κεηαβιεηή καο ζηαζηκφηεηα. Έηζη επηιέγνπκε ηελ ηξίηε κηαο θαη 

εθεί νη ηηκέο ησλ Αkaike kai Schwarz είλαη νη κηθξόηεξεο. 

 

 Δπαπμεκέλνο Έιεγρνο Dickey-Fuller γηα ηελ κεηαβιεηή GDPΝ  
 

Διέγρνπκε (Πίλαθαο 6.4.5) αλ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θξίζηκεο 

ηηκέο ησλ DF. Αλ δερζνχκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε, ηφηε έρνπκε κνλαδηαία ξίδα, ελψ 

αλ ηελ απνξξίςνπκε, ηφηε δελ έρνπκε κνλαδηαία ξίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Μνξθέο 

Δμίζσζεο 

ηαηηζηηθά 

Δπίπεδα 

  

Πξώηεο Γηαθνξέο 

 

ξ=0 ξ=1 ξ=2 ξ=0 ξ=1 ξ=2 

Υσξίο 

ηαζεξά ή 

Σάζε 

DF/ADF  2.13  -3.31   

LM(1) D-W 

Prob 

 2  2.21   

      

AIC  14.27  
14.32 

  

SCH  14.34  
14.36 

  

ηαζεξά 

DF/ADF  -0.89  -4.45   

LM(1) D-W 

Prob 

 1.97  1.96   

      

AIC  14.23  
14.21 

  

SCH  14.35  
14.29 

  

Με 

ηαζεξά 

θαη Σάζε 

DF/ADF  -1.75  -4.42   

LM(1) D-W 

Prob 

 2.02  1.96   

      

AIC  14.22  
14.25 

  

SCH  14.38  
14.37 

  

Πίλαθαο 6.4.6.Έιεγρνο ησλ Dickey-Fuller γηα ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο ζηα επίπεδα θαη ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηεο 

κεηαβιεηήο GDPΝ-Πεγή Πίλαθα: Γξ.Γξηηζάθεο Νηθφιανο Πεγή Γεδνκέλσλ: Πξφγξακκα Eviews 6.1. 

 

Παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 6.4.5 φηη ζηα Δπίπεδα ε κεηαβιεηή HCE ζηα επίπεδά ηεο δελ 

είλαη ζηάζηκε ζε θακία κνξθή ηεο εμίζσζεο ηνπ επαπμεκέλνπ ειέγρνπ Dickey-Fuller. Απηφ 

ζεκαίλεη ηελ χπαξμε κνλαδηαίαο ξίδαο θαη ζηηο ηξείο κνξθέο εμίζσζεο ηνπ 

επαπμεκέλνπ ειέγρνπ Dickey-Fuller.  Αθνχ ινηπφλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1%, 

5% θαη 10% θαµία ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηµε ζηα επίπεδά ηεο, φιεο δειαδή 



 

 

παξνπζηάδνπλ κνλαδηαία ξίδα, επαλαιακβάλνπλε ηνλ έιεγρν παίξλνληαο ηηο πξψηεο 

δηαθνξέο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ.  

ηηο πξψηεο δηαθνξέο θαη ζηηο ηξείο κνξθέο εμίζσζεο ,είλαη θαλεξφ πσο παξνπζηάδεη 

ε κεηαβιεηή καο ζηαζηκφηεηα. Έηζη επηιέγνπκε ηελ δεύηεξε κίαο θαη εθεί νη ηηκέο 

ησλ Αkaike kai Schwarz είλαη νη κηθξόηεξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.5  πκπεξάζκαηα  

 Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ πξνζπαζήζακε λα δνχκε πνηεο 

κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο θαη επίζεο δείμακε φηη ηα αληίζηνηρα ζηνραζηηθά 

ζθάικαηα απηψλ είλαη ιεπθνί ζφξπβνη (απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα θαηάινηπα ηνπο είλαη 

ηαπηφρξνλα ρσξίο απηνζπζρέηηζε, αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη είλαη 

νκνηνζθεδαζηηθά). Άξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη κεηαβιεηέο (ρξνληθέο ζεηξέο) δελ 

είλαη ηπραίνη πεξίπαηνη (Hamilton 1994). Με άιια ιόγηα νη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Διιάδαο δελ απνηεινύλ «αζζελώο» απνηειεζκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα κειινληηθέο πξνβιέςεηο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 - ΤΝΟΛΟΚΛΗΡΧΗ  

 

7.1 Δηζαγσγή  

Δίδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη, φηαλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

έλα ππφδεηγκα, δελ πξνέξρνληαη απφ ζηάζηκεο ρξνληθέο ζεηξέο έρνπκε ην πξφβιεκα 

ηεο θίβδειεο παιηλδξφκεζεο ( R
2
 > DW ). Σν πξφβιεκα ηεο θίβδειεο 

παιηλδξφκεζεο κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί φηαλ δχν ρξνληθέο ζεηξέο ζε κηα 

παιηλδξφκεζε έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ πςειή ζπζρέηηζε, ελψ δελ έρνπλ θακηά 

πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ζ πςειή ζπζρέηηζε νθείιεηαη ζηελ χπαξμε 

ρξνληθψλ ηάζεσλ θαη ζηηο δχν ρξνληθέο ζεηξέο (Granger and Newbold 1974). ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο έρεη πξνηαζεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξψηεο δηαθνξέο θαη φρη ηα 

επίπεδα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνπο 

εξεπλεηέο είλαη νη καθξνρξφληεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα επίπεδα ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ, 

θαη φρη ζηηο δηαθνξέο ηνπο, φπνπ νη ρξνληθέο ζεηξέο αλαθέξνληαη ζε βξαρπρξφληεο 

θαηαζηάζεηο γηα ην θαηλφκελν πνπ εξεπλνχλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Η έλλνηα ηεο πλνινθιεξώζεσο  

Έλα ζχλνιν κε ζηάζηκσλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ιέκε φηη είλαη ζπλνινθιεξσκέλν 

(cointegrated) αλ ππάξρεη έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ ν 

νπνίνο είλαη ζηάζηκνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο δελ παξνπζηάδεη 

κία ζηνραζηηθή ηάζε. Ο γξακκηθφο απηφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ 

νλνκάδεηαη εμίζσζε ζπλνινθιήξσζεο. Ζ εμίζσζε απηή παξηζηά ηελ καθξνρξφληα 

ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ. Ζ νηθνλνκηθή 

ζεσξία αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ εμέηαζε ηεο 

δηαρξνληθήο ζπγθξηηηθήο εμέιημεο ηνπο. Γχν ή πεξηζζφηεξεο ρξνληθέο ζεηξέο είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο φηαλ είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο. Ζ 

εμίζσζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη:  

 

Τt =aXt +ut (7.2.1) 

Αλ Υ θαη Τ βξίζθνληαη ζε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηφηε :  

Τt - aXt =0 (7.2.2) 

 

Ο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ είλαη ζηάζηκνο είλαη δειαδή 

Η(0). Δίλαη θαλεξφ φκσο φηη απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζπλερψο φπνηε ε δηαθνξά :  

 

ut = Τt -aXt (7.2.2) 

 

παξηζηάλεη ηελ έθηαζε ηεο αληζνξξνπίαο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο Υ θαη Τ 

βξαρπρξνλίσο.  

ηελ πεξίπησζε απηή, νη παιηλδξνκήζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ 

εθθξάδνληαη ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη φρη ζε δηαθνξέο, γηα λα έρνπλ λφεκα θαη δελ 

είλαη πιαζκαηηθέο αλ θαη νη αξρηθέο ηνπο κεηαβιεηέο είλαη κε ζηάζηκεο.  

 

 

 

 

 



 

 

7.3 Έιεγρνο πλνινθιεξώζεσο  

Αθνχ δηαπηζησζεί πσο νη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο 

ηάμεο, ηφηε εθηειείηαη ν έιεγρνο γηα ηε ζπλνινθιήξσζε. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη 

είλαη ε κεδεληθή ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε 

χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο.  

 

H0 : Γελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  

 

Hα : Τπάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ 

ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ (βιέπε Harriw 1995, Maddala and Kim 

1998). ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζεο κε δχν 

κεηαβιεηέο θαη ηνπο ειέγρνπο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο. Οη πην 

ζπλεζηζκέλνη ηξφπνη ειέγρνπ, είλαη ν ηξνπνπνηεκέλνο έιεγρνο Dickey – Fuller ή ν 

έιεγρνο Engel – Granger θαη ν έιεγρνο ηεο παιηλδξνκήζεσο ζπλνινθιεξψζεσο θαηά 

Durbin – Watson πνπ ζπκβνιίδεηαη κε CRDW. ηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, φπνπ κπνξνχκε 

λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγηζην αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο πνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ εμεηάδνπκε, πξάγκα πνπ δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε κε ηελ πξψηε θαηεγνξία ηεο κίαο εμίζσζεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο 

απφ ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ε κέζνδνο ηνπ Johansen
27 

(1988).  

 

7.3.1 Έιεγρνο ησλ Engel -Granger  

Ζ κέζνδνο ησλ Engel – Granger (1987) ε νπνία νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο 

ζπλνινθιήξσζεο βάζεη ησλ θαηαινίπσλ ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο 

ησλ θαηαινίπσλ.  

Γηα ηνλ έιεγρν απηφ νη Engel–Granger πξφηεηλαλ ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 

Βήκα 1: Βξίζθνπκε ηελ ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

 

 Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ίδηα ηφηε ζπλερίδνπκε ηε  

δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο.  



 

 

 Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ δελ είλαη ίδηα ηφηε ιέκε φηη δελ 

ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε.  

Αλ νη δχν κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο εθηηκνχκε κε ηε κέζνδν 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ εμίζσζε (εμίζσζε ζπλνινθιήξσζεο) γηα ηε 

καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο.  

 

Yt =b0 +b1X t +ut (7.3)  

 

Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε (7.3) απνζεθεχνπκε ηα θαηάινηπα ut .  

 

Βήκα 2: Δθαξκφδνπκε ηε κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ γηα ηε ζηαζηκφηεηα 

ησλ θαηαινίπσλ (ζθάικαηα ηζνξξνπίαο) ζηελ παξαθάησ εμίζσζε:  

 

 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δελ πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ φξν δηφηη ηα θαηάινηπα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη γχξσ απφ ην κεδέλ. Γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ θαηαινίπσλ ut νη Engel – Granger παξνπζίαζαλ 

έλαλ πίλαθα κε θξίζηκεο ηηκέο γηα ηνλ έιεγρν απηφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ κε ηα 

ζηαηηζηηθά ησλ ειέγρσλ ησλ Dickey –Fuller. ηνλ πίλαθα 7.3 παξνπζηάδνληαη νη 

ηηκέο απηέο.  

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνπκε γηα ηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη νη παξαθάησ:  

 

 

H0 : δ2 = 0 (φηαλ δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα ut δειαδή δελ ππάξρεη  

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ)  

 

Ηα : δ2 < 0 (φηαλ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα ut δειαδή ππάξρεη 

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ)  



 

 

 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ tδ2 <t (θξίζηκε ηηκή ηνπ πίλαθα 7.4 ησλ 

Engel – Granger).  

 

Πίλαθαο 7.3 : Κξίζηκεο ηηκέο η γηα ηνλ έιεγρν ζπλνινθιήξσζεο ησλ Engel – 

Granger (EG – AEG)  

 

Πεγή : Mackinnon (1991) θαη R.F. Engel – B.S. Yoo “Forecasting and Testing in 

Cointegrated System”, Journal of Econometrics, Vol. 35.  

 

Ζ κέζνδνο ησλ Engel – Granger (1987) κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε πεξηζζόηεξεο 

από δύν κεηαβιεηέο. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ νη Engel –Granger πξφηεηλαλ ηα 

παξαθάησ βήκαηα:  

 



 

 

Βήκα 1: Βξίζθνπκε ηελ ηάμε νινθιήξσζεο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ.  

 

 Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ είλαη ίδηα ηφηε ζπλερίδνπκε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο.  

 Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ κεηαβιεηψλ δελ είλαη ίδηα γηα φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο ηφηε ιέκε φηη δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε ή ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ εθείλσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ κφλν πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ηάμε νινθιήξσζεο νπφηε ζπλερίδνπκε 

ηε δηαδηθαζία κε ηηο κεηαβιεηέο απηέο.  

 Αλ φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο εθηηκνχκε κε ηε 

κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ εμίζσζε (εμίζσζε ζπλνινθιήξσζεο) 

γηα ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο.  

Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε απνζεθεχνπκε ηα θαηάινηπα ut  

 

Βήκα 2: Δθαξκφδνπκε ηε κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ γηα ηε ζηαζηκφηεηα 

ησλ θαηαινίπσλ (ζθάικαηα ηζνξξνπίαο) ζηελ παξαθάησ εμίζσζε:  

 

 

 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δελ πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ φξν δηφηη ηα θαηάινηπα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ είλαη γχξσ απφ ην κεδέλ. Οη 

ππνζέζεηο πνπ ειέγρνπκε γηα ηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη νη ίδηεο κε ηελ πεξίπησζε 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

 

 

 

 



 

 

7.3.2 Έιεγρνο ηνπ ζηαηηζηηθνύ Durbin – Watson γηα ηελ παιηλδξόκεζε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο  

Ο έιεγρνο ησλ Durbin –Watson ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα:  

Βήκα 1: Δθηηκνχκε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο Τ=bν+b1Υt+ut θαη απφ 

ηα ζθάικαηα ηεο παιηλδξφκεζεο απηήο ππνινγίδνπκε ην ζηαηηζηηθφ ησλ Durbin –

Watson (CRDW) απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

 

 

Όπνπ n είλαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη u ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ ζθαικάησλ 

ηεο παιηλδξφκεζεο ηεο ζπλνινθιήξσζεο.  

 

Βήκα 2: Αλ ε ηηκή ησλ CRDW < d ηφηε δερφκαζηε ηε κεδεληθή ππφζεζε H0 γηα ηε 

κε ζπλνινθιήξσζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε. Οη θξίζηκεο ηηκέο d έρνπλ 

ππνινγηζηεί απφ ηνπο Sarganand Bhargana (1983) θαη Engel and Granger (1987) θαη 

είλαη 0.511, 0.386, θαη 0.322 γηα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 1%, 5%, θαη 10% 

αληίζηνηρα θαη γηα 100 παξαηεξήζεηο110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.4 ρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ HCE,GDPΝ ηνπ 

ππνδείγκαηνο  

Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ησλ ειέγρσλ Engel – Granger βξίζθνπκε ηελ ηάμε 

νινθιήξσζεο ησλ κεηαβιεηψλ. ην θεθάιαην 6 είδακε φηη φιεο νη ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηέο ζηελ ινγαξηζκηθή ηνπο κνξθή είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο. 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Ο 

πίλαθαο 7.4 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ ζπλνινθιήξσζεο 

γηα ηηο ηξείο κεηαβιεηέο.  

Πίλαθαο 7.4 : Engel – Granger πλνινθιήξσζεο 

Null Hypothesis: KATALOIPA has a unit root 

Exogenous: None 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.489978  0.1260 

Test critical values: 1% level  -2.614029  

 5% level  -1.947816  

 10% level  -1.612492  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(KATALOIPA) 

Method: Least Squares 

Date: 05/20/10   Time: 21:01 

Sample(adjusted): 1961 2008 

Included observations: 48 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

KATALOIPA(-1) -0.075579 0.050725 -1.489978 0.1429 

R-squared 0.044631     Mean dependent var -0.983488 

Adjusted R-squared 0.044631     S.D. dependent var 44.66220 

S.E. of regression 43.65416     Akaike info criterion 10.41109 

Sum squared resid 89567.23     Schwarz criterion 10.45007 

Log likelihood -248.8661     Durbin-Watson stat 1.931631 

 

Βιέπνπκε φηη ην t-statistic ησλ θαηαινίπσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ t-statistic ηνπ 

πίλαθα. Άξα ηα θαηάινηπα δελ είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο ρσξίο ζηαζεξά θαη 

ηάζε. Οπφηε δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε θαη άξα δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ Engel. 

 

 

 

 

 



 

 

7.5 πκπεξάζκαηα  

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο απφ ηνλ πίλαθα 7.4 εθηηκήζακε 

ηα αληίζηνηρα θαηάινηπα γηα θάζε παιηλδξφκεζε. ηελ ζπλέρεηα ειέγμακε ηελ 

ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ ζχκθσλα κε ην βήκα 2 ηεο παξαγξάθνπ 7.3.1, θαη 

θαηαιήμακε ζην φηη ηα θαηάινηπα δελ είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο. Άξα δελ 

ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

κέζνδν ηνπ Engel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 – ΤΝΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟ ΓΙΟΡΘΧΗ 

ΦΑΛΜΑΣΟ  

8.1 Δηζαγσγή  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζακε ηηο καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ καο. Παξ’ φια απηά, βξαρπρξόληα είλαη πηζαλφλ λα κελ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε ηζνξξνπίαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην πηζαλφλ ζθάικα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο «ζθάικα ηζνξξνπίαο». χκθσλα κε ην αληηπξνζσπεπηηθφ ζεψξεκα ησλ 

Engel and Granger (1987) φηαλ δχν κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, ηφηε ππάξρεη 

έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο ιαζψλ, ην νπνίν ζπζρεηίδεη ηηο βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ κε ηηο απνθιίζεηο απφ ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε απηήο 

ηεο ζπζρέηηζεο νλνκάδεηαη Μεραληζκφο Γηφξζσζεο θάικαηνο (Error Correction 

Mechanism ECM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο  

Ζ κέζνδνο ηεο ζπλνινθιήξσζεο είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ. Οη Engel and Granger (1987) έρνπλ δείμεη φηη αλ δχν 

κεηαβιεηέο Τ θαη Υ είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο, ηφηε ππάξρεη κία καθξνρξφληα ζρέζε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. Βξαρπρξφληα φκσο νη κεηαβιεηέο απηέο 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε αληζνξξνπία. Ζ βξαρπρξφληα απηή ζρέζε αληζνξξνπίαο 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε έλα ππφδεηγκα πνπ 

νλνκάδεηαη ππόδεηγκα δηόξζσζεο ιαζώλ (ECM). Σν ζθάικα ηζνξξνπίαο 

(αληζνξξνπίαο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπλελώζεη ηε βξαρπρξόληα κε 

ηε καθξνρξόληα πεξίνδν. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπλέλσζε απηή 

ιέγεηαη κεραληζκόο δηόξζσζεο ζθάικαηνο (Error Correction ΜechanismECM). 

Άξα ε ζπλάξηεζε πνπ πξνθχπηεη γηα λα ζπλδέζεη ηε βξαρπρξφληα θαη ηε 

καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

 

 φπνπ ην ut- 1είλαη ην ζθάικα ηζνξξνπίαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξνζαξκνγή 

σο πξνο ηε καθξνρξφληα ηζνξξνπία  

 -1 < ι < 0 είλαη ν βξαρπρξφληνο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο,  

 

 

 et είλαη ν ιεπθφο ζφξπβνο  

 

 ΓΤtθαη ΓΥt ίλαη νη πξψηεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ Τt θαη Υt νη νπνίεο 

είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο, ελψ ην ζθάικα ηζνξξνπίαο ut είλαη 

νινθιεξσκέλν κεδεληθήο ηάμεο. Άξα κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε κε ηε κέζνδν 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ παξαπάλσ ζπλάξηεζε.  

Αλ νη κεηαβιεηέο Τ θαη Υ είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1), ηφηε νη πξψηεο 

δηαθνξέο ηνπο ΓΤ θαη ΓΥ είλαη κεδεληθήο ηάμεο Η(0), νπφηε ην αξηζηεξφ κέινο ηεο 

ζπλάξηεζεο είλαη κεδεληθήο ηάμεο Η(0). Γηα λα έρεη λφεκα ε παξαπάλσ ζπλάξηεζε ζα 

πξέπεη θαη ην δεμί κέινο λα είλαη κεδεληθήο ηάμεο Η(0) πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

ζθάικα ηζνξξνπίαο ut- 1 ζα πξέπεη λα είλαη κεδεληθήο ηάμεο Η(0), δειαδή νη 

κεηαβιεηέο ηεο ζπλάξηεζεο λα ζπλνινθιεξψλνληαη.  

ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν 

κεηαβιεηέο. Άξα κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπλνινθιεξσκέλα 



 

 

δηαλχζκαηα κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Δπνκέλσο αλ ππάξρνπλ k κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1), ηφηε ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ 

ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη k-1 δηαλχζκαηα. Αλ 

απηφ ζπκβαίλεη, ηφηε ε εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ιαζψλ δελ είλαη 

δπλαηή κε ηελ κέζνδν Engel and Granger. Ο ιφγνο είλαη φηη ε OLS εθηίκεζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο παιηλδξνκήζεσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ζπλεπήο εθηίκεζε 

νπνηνπδήπνηε δηαλχζκαηνο ζπλνινθιήξσζεο, αθνχ ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο 

ηαπηνπνίεζεο. Γελ γλσξίδνπκε κε άιια ιφγηα, ζε πνηα καθξνρξφληα ζρέζε 

αλαθέξνληαη ηα OLS θαηάινηπα. Ωο εθ ηνχηνπ, απαηηνχληαη άιιεο κέζνδνη 

εθηηκήζεσο πνπ παξαθάκπηνπλ ην παξαπάλσ πξφβιεκα, φπσο ε πξνζέγγηζε ηνπ 

Johansen πνπ ζα δνχκε παξαθάησ ε νπνία θάλεη δπλαηή ηελ αλέξεπζε ηνπ κέγηζηνπ 

αξηζκνχ απηψλ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ. Τπάξρνπλ φκσο ζνβαξά 

πξνβιήκαηα εξκελείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, πνην απφ ηα δηαλχζκαηα πξάγκαηη 

αληηζηνηρεί ζηελ ππνηηζέκελε καθξνρξφληα ζρέζε ή πνηα είλαη ε ζεκαζία ησλ 

ππνινίπσλ .  

Έλα ππνζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ ειέγρεηαη γηα λα εμαθξηβσζεί αλ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ κπνξνχλ λα δηαγξαθνχλ απφ ην ππφδεηγκα. 

Σέηνηνη ζρεηηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ην ζηαηηζηηθφ F θαη ην 

ζηαηηζηηθφ δείθηε ηεο ινγαξηζκηζκέλεο πηζαλφηεηαο (log-likelihood). Κάζε κία απφ 

ηηο ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθέο εηαβιεηέο δηαγξάθεηαη απφ ην γεληθφ δπλακηθφ 

ππφδεηγκα, ελψ παξάιιεια δηαηεξείηαη ν φξνο ηεο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο ν 

νπνίνο πξέπεη λα είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζε επίπεδν π.ρ 5%. Οη 

ζηαηηζηηθνί έιεγρνη δελ απνξξίπηνπλ ηε κεδεληθή ππφζεζε πνπ ιέεη φηη νη 

επηιεγκέλνη ζπληειεζηέο είλαη κεδέλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%. Γηαγξάθνληαο 

ηνπο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ηεο παιηλδξφκεζεο ιακβάλνπκε ηηο 

κεηαβιεηέο εθείλεο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φπσο θαη ν ζπληειεζηήο ηνπ 

φξνπ δηφξζσζεο ζθάικαηνο λα είλαη αξλεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο. Ο 

εθηηκεκέλνο ζπληειεζηήο ηνπ φξνπ δηφξζσζεο ζθάικαηνο κεηξά ηελ ηαρχηεηα 

πξνζαξκνγήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ζην δπλακηθφ 

ππφδεηγκα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ, είλαη απαξαίηεηνη γηα 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ δηφξζσζεο ιαζψλ.  

Ζ εθηίκεζε ελφο ππνδείγκαηνο δηφξζσζεο ιαζψλ κπνξεί λα γίλεη ζε δχν ζηάδηα 

ζχκθσλα κε ηνπο Engel and Granger (1987), αθνχ βέβαηα πξνεγνπκέλσο έρεη γίλεη ν 

έιεγρνο ζπλνινθιήξσζεο.  

Οη Engel – Granger επνκέλσο πξνηείλνπλ κία δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη δχν 

ζηάδηα:  

 

  ην πξψην ζηάδην εθηηκάηαη ε ζπλάξηεζε ζπλνινθιήξσζεο κε OLS θαη 

ππνινγίδνπκε ηα θαηάινηπα.  



 

 

 ην δεχηεξν ζηάδην ηα αιεζηλά ιάζε αληζνξξνπίαο αληηθαζίζηαληαη κε ηα 

εθηηκεκέλα θαηάινηπα, νπφηε γίλεηαη ε εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο :  

ΓΤ= lνgged (ΓYt ,ΓXt ....) +ιut- 1 +et κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ.  

 

Σν ππφδεηγκα απηφ είλαη δπλακηθφ ζε αληίζεζε κε ηελ παιηλδξφκεζε ηεο 

ζπλνινθιήξσζεο πνπ έρνπκε ζηαηηθφ ππφδεηγκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη Engel and 

Granger πξφηεηλαλ ην δεχηεξν ζηάδην εθηίκεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο. Δπεηδή ε 

πζηέξεζε ηνπ ζθάικαηνο ηζνξξνπίαο ut- 1 δελ είλαη γλσζηή, ην ππφδεηγκα δελ κπνξεί 

λα εθηηκεζεί άκεζα. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ut απφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ ηνπ ζηαηηθνχ ππνδείγκαηνο ηεο ζπλνινθιεξσκέλεο εμίζσζεο. Γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ζηηο κεηαβιεηέο κε ηηο πξψηεο δηαθνξέο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα ησλ Akaike (AIC) and 

Schwarz (SCH), θαζψο θαη φινη νη ζηαηηζηηθνί θαη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ παξαπάλσ ππνδείγκαηνο. Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ην 

πξφβιεκα ηεο θαλνληθνπνίεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλκεηαβιεηψλ, ην νπνίν καδί 

κε ην πξφβιεκα ηεο κε κνλαδηθφηεηαο ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο απνηεινχλ ηα 

βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο ησλ Engel and Granger φηαλ εμεηάδνπκε 

δχν κεηαβιεηέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3 Δμηζώζεηο δηόξζσζεο ζθάικαηνο ζηηο παιηλδξνκήζεηο ζπλνινθιήξσζεο 

κεηαμύ ηεο κεηαβιεηήο LHCE θαη LGDP   

Έρνληαο εθηηκήζεη ηηο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο LHCE θαη 

LGDP ζα παξνπζηάζνπκε ηηο αληίζηνηρεο εμηζψζεηο δηφξζσζεο ζθάικαηνο,γηα θάζε 

κεηαβιεηή ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (6.4.1). Δπεηδή φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη ζηάζηκεο ζηηο πξψηεο δηαθνξέο 

ηνπο, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ OLS ζηελ εθηίκεζε απηήο ηεο εμίζσζεο . 

ηνλ πίλαθα 8.3.1 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απφ θνηλνχ εθηίκεζεο 

βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ παξακέηξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ 

ιάζνπο αληζνξξνπίαο. 

Οη δηαγλσζηηθνί έιεγρνη ησλ θαηαινίπσλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ειέγρνπο LM ησλ 

Breusch (1978) – Godfrey (1980) γηα ηελ πηζαλή παξνπζία απηνζπζρέηηζεο, ηνλ 

έιεγρν Jarque – Bera (1980) γηα ηελ θαλνληθφηεηα, ηνλ έιεγρν Ramsey RESET 

(1969) γηα ιαζεκέλε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζπλαξηεζηαθή ηνπ 

κνξθή θαη ηνλ έιεγρν White (1980) γηα ηελ εηεξνζθεδαζηηθφηεηα.  

Από ηα θεθάιαηα (7
ν
 θαη 10

ν
 ) γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ε ρξνλνζεηξά πνπ 

εμεηάδνπκε δελ παξνπζηάδεη καθξνρξόληα ζρέζε ηζνξξνπίαο.Σνύην ζεκαίλεη πσο 

ε εμέηαζε βξαρπρξόληαο είλαη άζθνπε θαη αλνύζηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΓΙΑΝΤΜΑΣΙΚΧΝ  

ΑΤΣΟΠΑΛΙΝΓΡΟΜΗΔΧΝ (VAR ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ)  

 

9.1 Δηζαγσγή  

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηελ ζπλνινθιήξσζε πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην 7 θαη ζηα 

ππνδείγκαηα δηφξζσζε ιαζψλ πνπ αλαθέξακε ζην θεθάιαην 8 κπνξεί λα κειεηεζνχλ 

θαιχηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππνδεηγκάησλ δηαλπζκαηηθψλ 

απηνπαιηλδξνκήζεσλ (ππνδείγκαηα VAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2 Έλλνηεο θαη νξηζκνί  

Μηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ησλ ππνδεηγκάησλ VAR είλαη φηη φιεο νη ελδνγελείο 

κεηαβιεηέο εθθξάδνληαη σο πξνο ηηο ρξνληθέο πζηεξήζεηο ησλ ηδίσλ (ελδνγελψλ) 

κεηαβιεηψλ ηνπ. Έλα ππφδεηγκα VAR κπνξεί λα γξαθεί σο εμήο :  

 

 

  

Όπνπ :  

 Yt : είλαη ην δηάλπζκα είλαη ην δηάλπζκα ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ.  

 

 Γ: είλαη ην δηάλπζκα ησλ ζηαζεξψλ φξσλ.  

 

 At(i = 1,2) είλαη νη κήηξεο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ κε 

ρξνληθέο πζηεξήζεηο.  

 

 et είλαη ην δηάλπζκα ησλ θαηαινίπσλ.  

 

 

ηελ παξαπάλσ ζρέζε ε κεηαβιεηή Y είλαη ζπλάξηεζε ησλ παξειζνπζψλ ηηκψλ ηεο. 

Αληί φκσο κηαο κφλν κεηαβιεηήο ζα κπνξνχζακε λα είρακε πεξηζζφηεξεο 

κεηαβιεηέο. Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα είρακε k δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη έλα δηάλπζκα ζηήιεο δηαζηάζεσλ kx1. Σν δηάλπζκα απηφ είλαη 

ζπλάξηεζε ή εθθξάδεηαη ζε φξνπο παξειζνπζψλ ηηκψλ ηνπ, εμνχ θαη ν φξνο 

απηνπαιίλδξνκν ή δηαλπζκαηηθή απηνπαιηλδξφκεζε (Vector Autoregression). Γηα 

παξάδεηγκα έζησ k=2 θαη p=1 νπφηε έρνπκε ην εμήο ζχζηεκα δχν εμηζψζεσλ :  

 

 



 

 

 

 

ην παξαπάλσ ζχζηεκα έρνπκε δχν κεηαβιεηέο θαη θάζε κηα εθθξάδεηαη σο 

γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ηνπ εαπηνχ ηεο κε ρξνληθή πζηέξεζε κηαο πεξηφδνπ θαη ηεο 

ηηκήο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο, πάιη κε ρξνληθή πζηέξεζε κίαο πεξηφδνπ. Σν ζχζηεκα 

απηφ ζπληζηά απηφ πνπ νλνκάδεηαη ππφδεηγκα απηνπαιίλδξνκνπ δηαλχζκαηνο (Vector 

Autoregressive Model)ή απιψο VAR . ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είλαη έλα 

ππφδεηγκα απηνπαιίλδξνκνπ δηαλχζκαηνο ηάμεσο 1 ή VAR(1).  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ππνδεηγκάησλ VAR ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ, δειαδή ηελ ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη άγλσζηε, νπφηε πξέπεη λα ηελ 

πξνζδηνξίζνπκε. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηάμεο ηνπ VAR ππνδείγκαηνο γίλεηαη κε 

ηνποειέγρνπο ηνπ ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ (LR), θαζψο θαη ηα θξηηήξηα ησλ Akaike 

(AIC) θαη Schwartz (SCH) (Κάηνο 2004).ρέζε αλάκεζα ζηα ππνδείγκαηα 

ζπλνινθιήξσζεο (ζηαηηθά) θαη ζηα ππνδείγκαηα δηφξζσζεο ιαζψλ (δπλακηθά) 

κπνξεί λα κειεηεζνχλ θαιχηεξα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππνδεηγκάησλ 

δηαλπζκαηηθψλ απηνπαιηλδξνκήζεσλ (ππνδείγκαηα VAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.3 Σάμε VAR Τπνδείγκαηνο  

Γηα λα βξνχκε ηελ ηάμε ελφο VAR ππνδείγκαηνο ππνζέηνπκε φηη νη ζπληειεζηέο ηνπ 

VAR ππνδείγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο k ρξνληθέο πζηεξήζεηο ζεκεηψλνληαη κε ηε 

κήηξα A = [A1,A2,...Ak ] . Αξρίδνληαο απφ ηε κήηξα απηή πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ VAR ππνδείγκαηνο ειέγρνπκε ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο:  

Ην: Ak=0  

Ηα: Ak # 0  

θαη ζηε ζπλέρεηα  

Ην: Ak-1 =0  

Ηα: Ak-1 # 0 , δνζέληνο φηη Ak =0  

Ο έιεγρνο ζηακαηά (ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ LR) φηαλ απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηιέγεηαη ε ηάμε ξ ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο, πνπ θπκαίλεηαη απφ 1<ξ<k. χκθσλα κε ην ζηαηηζηηθφ LR ε κεδεληθή 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ ε ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο είλαη ξ= 1.  

Πίλαθαο 9.4.1 – Απνηειέζκαηα ηάμεο VAR ππνδείγκαηνο  

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: HCE GDPN  
Exogenous variables: C  
Date: 05/21/10   Time: 16:08 
Sample: 1960 2008 
Included observations: 45 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -695.3694 NA   9.90E+10  30.99419  31.07449  31.02413 
1 -543.6494   283.2107*  1.39E+08  24.42886   24.66975*   24.51866* 
2 -538.7734  8.668391   1.34E+08*   24.38993*  24.79141  24.53960 
3 -538.5171  0.432944  1.59E+08  24.55631  25.11839  24.76585 
4 -535.8218  4.312383  1.70E+08  24.61430  25.33697  24.88371 

 * 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 

       

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 9.4.1 ε θαιύηεξε ηάμε (LR) ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο είλαη γηα Lag = 1 (δει. κία ρξνληθή πζηέξεζε). Γηα ξ = 1 (ρξνληθέο 

πζηεξήζεηο) θαη k = 2 (αξηζκφο κεηαβιεηψλ) έιεγρνο ζηακαηά (ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζηαηηζηηθφ LR), απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ππόζεζε (Ην: Ak=0 ).  

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 - ΤΝΟΛΟΚΛΗΡΧΗ KAI VAR ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ  

 

10.1 Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ δηεξεπλνχκε αλ ππάξρνπλ καθξνρξφληεο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε. Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ δηεξεχλεζε απηή 

είλαη ε γλψζε ησλ apriori πεξηνξηζκψλ, δειαδή ησλ πξνζήκσλ ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζεσξνχληαη σο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο (εμαγσγέο θαη επελδχζεηο), 

ζε κηα ζπλάξηεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κηα νηθνλνκηθή κεηαβιεηή απφ απηέο 

πνπ κειεηνχκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 Τπνδείγκαηα VAR  

Ζ ζρέζε ζ’έλα ζηαηηθφ ππφδεηγκα ζπλνινθιήξσζεο θαη ζ’έλα ππφδεηγκα δηφξζσζεο 

ιαζψλ κπνξεί λα κειεηεζεί θαιχηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

απηνπαιίλδξνκσλ δηαλπζκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ (ππνδείγκαηα VAR). Αλ έρνπκε έλα 

ζχζηεκα εμηζψζεσλ δηφξζσζεο ιαζψλ κε δχν κεηαβιεηέο, ηφηε κπνξνχκε ην 

ζχζηεκα απηφ λα ην ζεσξήζνπκε σο έλα απηνπαιίλδξνκν ππφδεηγκα VAR(2) ζηηο 

πξψηεο ηνπ δηαθνξέο κε επηπιένλ ηνλ φξν ηεο δηφξζσζεο ησλ ιαζψλ ut- 1.  

 

ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο ζα έρνπκε :  

Όπνπ νη κεηαβιεηέο Ytθαη Xt είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1) θαη ηα ιάζε 

V1t θαη V2t είλαη ην θαζέλα ιεπθφο ζφξπβνο θαη κπνξεί κεηαμχ ηνπο λα 

ζπζρεηίδνληαη. Ο αξηζκφο ησλ πζηεξήζεσλ επηιέγεηαη αλάινγα κε ην δείγκα. Ζ 

ζεκαζία ηνπ δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο εμηζψζεσλ είλαη φηη καο επηηξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ακέζσο αλ νη κεηαβιεηέο Yt θαη Xt ζπλνινθιεξψλνληαη. Αθνχ νη 

κεηαβιεηέο Yt θαη Xt είλαη κε ζηάζηκεο πξψηεο ηάμεο Η(1) θαη νη πξψηεο δηαθνξέο 

ηνπο  ΓYt θαη  ΓXt ζα είλαη ζηάζηκεο κεδεληθήο ηάμεο Η(0). Δπνκέλσο γηα λα είλαη ην 

ζχζηεκα ζπλεπέο ζα πξέπεη θαη νη φξνη ζην δεμί κέινο λα είλαη θαη απηνί κεδεληθήο 

ηάμεο Η(0). Απηφ δηαζθαιίδεηαη φηαλ ε ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο είλαη θαη απηή 

κεδεληθήο ηάμεο Η(0) δειαδή φηαλ νη κεηαβιεηέο Yt θαη Xt ζπλνινθιεξψλνληαη.  

 



 

 

Πίλαθαο 10.2.1  Vector Autoregression Estimates 

Vector Autoregression Estimates 
 Date: 05/21/10   Time: 16:10 
 Sample(adjusted): 1961 2008 
 Included observations: 48 after adjusting 
        endpoints 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 GDPN HCE 

GDPN(-1)  0.929304  0.004730 
  (0.03526)  (0.00436) 
 [ 26.3522] [ 1.08383] 
   

HCE(-1)  0.614699  0.989476 
  (0.34690)  (0.04293) 
 [ 1.77200] [ 23.0482] 
   

C  517.9698 -15.35131 
  (160.908)  (19.9134) 
 [ 3.21905] [-0.77090] 

 R-squared  0.991125  0.988016 
 Adj. R-squared  0.990731  0.987483 
 Sum sq. resids  3995664.  61196.50 
 S.E. equation  297.9808  36.87712 
 F-statistic  2512.813  1854.965 
 Log likelihood -340.0175 -239.7245 
 Akaike AIC  14.29240  10.11352 
 Schwarz SC  14.40935  10.23047 
 Mean dependent  9992.000  715.8750 
 S.D. dependent  3095.067  329.6166 

 Determinant Residual 
Covariance 

 1.16E+08 

 Log Likelihood (d.f. adjusted) -581.8479 
 Akaike Information Criteria  24.49366 
 Schwarz Criteria  24.72756 

 

 

ΥΟΛΗΑΜΟ ΟΡΘΟΣΖΣΑ ΔΞΗΩΔΩΝ(Vector Autoregression Estimates) 

 

1) Απφ ηελ πξψηε ζηήιε πξνθχπηεη πσο νη ζπληειεζηέο θαη  ηα πξφζεκα απηψλ 

γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη αληίζηνηρα : 
 

HCE:  0,615 

GDPΝ:  0,930 

 C : 517,97 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ  

αληαπνθξίλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία κηαο θαη ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ ηνπ 



 

 

ΑΔΠ,ζεκαίλεη θαη ηελ άλνδν ησλ δαπαλψλ πγείαο.Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε εμίζσζε  

γίλεηαη δεθηή  

2) Απφ ηελ δεχηεξε ζηήιε πξνθχπηεη πσο νη ζπληειεζηέο θαη  ηα πξφζεκα απηψλ 

γηα ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη αληίζηνηρα : 
 

HCE:  0,989 

GDPN:  0,005 

C:  -15,35 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ηα πξφζεκα ησλ ζπληειεζηψλ  

αληαπνθξίλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ζηελ δεχηεξε εμίζσζε.Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο ε εμίζσζε γίλεηαη δεθηή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.3 Μεζνδνινγία Johansen  

Έζησ Yt έλα δηάλπζκα nx1 κε ζηάζηκσλ πξψηεο ηάμεο νινθιεξσκέλσλ κεηαβιεηψλ 

ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ έλα απηνπαιίλδξνκν δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα (VAR) ηάμεο 

: 

 

 

φπνπ A1.... An είλαη νη κήηξεο ησλ παξακέηξσλ ηάμεο nxn ε θαζεκία utην δηάλπζκα 

ησλ θαηαινίπσλ πνπ πιεξνί ηηο ππνζέζεηο ελφο VAR ζπζηήκαηνο, δειαδή έρεη κέζν 

κεδέλ θαζψο θαη ην θαηάινηπν θάζε εμίζσζεο έρεη θαη ζηαζεξή δηαθχκαλζε πνπ νη 

ηηκέο ηνπ δελ απηνζπζρεηίδνληαη. Δπνκέλσο έλα VAR ππφδεηγκα κπνξεί λα γξαθεί 

θαη ζε κνξθή δηαθνξψλ κε δηφξζσζε ιαζψλ σο εμήο :  

 

Ζ κήηξα Pξxξ ησλ παξακέηξσλ πνπ πνιιαπιαζηάδεη ην δηάλπζκα ηεο πζηέξεζεο  Ut-

1 ησλ ελδνγελψλ κεηαβιεηψλ ιέγεηαη κήηξα ηζνξξνπίαο θαη ν βαζκφο απηήο ηεο 

κήηξαο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ 

δηαλχζκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.4 Έιεγρνο ηνπ βαζκνύ πλνινθιήξσζεο  

Δπεηδή πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ νλνκάδεηαη βαζκφο ζπλνινθιήξσζεο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κεζνδνινγία ηνπ Johansen (1988), 

Johansen and Juselious (1990,1992) θαη ησλ Stock and Watson119 (1988) ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. Ζ κεζνδνινγία ηνπ Johansen 

(1988) νδεγεί ζε δχν ηχπνπο ειέγρνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλπζκάησλ 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ ξ κεηαβιεηψλ ηνπ δηαλχζκαηνο Τt ή ηνπ βαζκνχ117 

ζπλνινθιήξσζεο έζησ h. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη ζπγθξίλνληαο ηε ινγαξηζκηθή 

ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο φηαλ επηβάιινπκε ηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ γηα δηάθνξεο 

ηηκέο ηνπ h κε ηελ αληίζηνηρε ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ. Απηφ είλαη ην θξηηήξην ηνπ 

ιφγνπ πηζαλνθαλεηψλ θαη αθνινπζεί ηελ X 
2
 θαηαλνκή.  

Γηα ηελ ελαιιαθηηθή ππόζεζε (Ηα) έρνπκε δχν ηχπνπο ειέγρσλ :  

 Έιεγρνο ίρλνπο (trace test)  

Ο έιεγρνο απηφ ειέγρεη ηελ ππφζεζε Ζν φηη ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο :  

Ην : ππάξρνπλ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 0) θαη ε ελαιιαθηηθή  

Ηα : ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h >= 1)  

ή  

Ην : ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h <=1) θαη ε ελαιιαθηηθή  

Ηα: ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h >= 2)  

ή  

Ην : ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h <=ξ- 1) θαη ε 

ελαιιαθηηθή  

Ηα: ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = ξ).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ίρλνπο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ ζηαηηζηηθφ :  

 

 

γηα h = 0,1..... ξ- 1.Ζ ελαιιαθηηθή ππφζεζε είλαη φηη h = ξ δειαδή νη ζεηξέο είλαη 

ζηάζηκεο.  



 

 

 

Ο έιεγρνο εθαξκφδεηαη δηαδνρηθά γηα ηηκέο απηέο.  

 

 Έιεγρνο κέγηζηεο ηδηνηηκήο (ι – max test)  

 

Ο έιεγρνο απηφο ειέγρεη ηελ ππφζεζε Ζν φηη ππάξρνπλ h δηαλχζκαηα 

ζπλνινθιήξσζεο σο πξνο ηελ ελαιιαθηηθή ππφζεζε Ζα φηη ππάξρνπλ h+1 

δηαλχζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ ππνζέζεηο :  

Ην : ππάξρνπλ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 0) θαη ε ελαιιαθηηθή  

Ηα : ππάξρνπλ ην πνιχ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = 1)  

ή  

Ην: ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h <= 1) θαη ε ελαιιαθηηθή  

Ηα: ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h >= 2)  

ή  

Ην : ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h <=ξ- 1) θαη ε 

ελαιιαθηηθή  

Ηα: ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = ξ).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ίρλνπο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ ζηαηηζηηθφ :  

θαη ε ελαιιαθηηθή  

Ηα: ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h >= 2)  

ή  

Ην : ππάξρνπλ ην πνιχ h δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο ( h <=ξ- 1) θαη ε 

ελαιιαθηηθή  

Ηα: ππάξρνπλ h+1 δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο (h = ξ).  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ίρλνπο ρξεζηκνπνηνχκε ην παξαθάησ ζηαηηζηηθφ :  

 

γηα h = 0,1...... ξ-1. Οη θξηηηθέο ηηκέο γηα ηνλ παξαπάλσ έιεγρν παξέρνληαη απφ ηνπο 

Osterwaid – Lenum (1992) γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ιmax .  



 

 

10.5 Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα  

Θα ιέγακε πεξηιεπηηθά φηη ζηε πεξίπησζε πνπ δηεξεπλνχκε ζρέζεηο 

ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ k κεηαβιεηψλ νη νπνίνη είλαη νινθιεξσκέλνη ηεο ίδηαο 

ηάμεο απνδεηθλχεηαη πσο φιεο νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ππνδείγκαηα 

ηνπ θεθαιαίνπ 6, είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο ηάμεο Η(1). Άξα κπνξνχλ απηέο λα 

ζπλνινθιεξσζνχλ, πάλσ ζε έλα απηνπαιίλδξνκν δηαλπζκαηηθφ ππφδεηγκα (VAR) κε 

κηα ρξνληθή πζηέξεζε. Καζψο ηα δηαλχζκαηα ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ νξίδνληαη 

ζαλ δεχγε εχξνπο, απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη νη ρξνληθέο πζηεξήζεηο ησλ 

πξψησλ δηαθνξψλ, φπνπ ε κεγαιχηεξε ρξνληθή πζηέξεζε ζηα επίπεδά ηνπο είλαη 3εο 

ηάμεο. Έηζη αλ επηιερζεί ην δηάζηεκα ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ απφ 1 κέρξη 3, ην 

VAR ππφδεηγκα εθηειεί ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ηνπ ΓΤt ζηα ΓΤt- 1 θαη ΓΤt- 2 

ΓΤt- 3  θαη πεξηιακβάλεη ηξείο κεηαβιεηέο. Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηνπ 

Johansen, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εμίζσζε ηεο ζπλνινθιήξσζεο κφλν ε ζηαζεξά.  

 

Ο έιεγρνο ηνπ ίρλνπο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ έρεη σο  

εμήο :  

Ην : ξ=0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Ηα : ξ >=1 (κηα ηνπιάρηζηνλ ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

ή  

Ην : ξ <=1 (ην πνιχ κηα ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Ηα : ξ>=2 (ηνπιάρηζηνλ δχν ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο)  

ή  

Ην : ξ<=2 (ην πνιχ δπν ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο)  

Ηα : ξ>=3 (ηνπιάρηζηνλ ηξείο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο)  

ή  

Ην : ξ<=3 (ην πνιχ ηξείο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο)  

Ηα : ξ>=4 (ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζρέζεηο ζπλνινθιήξσζεο)  

 

Σν ζηαηηζηηθφ ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο είηε απνξξίπηεη ηε κεδεληθή 

ππφζεζε ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ( r = 3 ) είηε δελ 

απνξξίπηεη ηε κεδεληθή ππφζεζε πνπ ιέεη φηη ππάξρεη κηα ζπλνινθιεξσκέλε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ  



 

 

Πίλαθαο 10.5.1 : Υαξαθηεξηζηηθέο ξίδεο ιόγνη πηζαλνθάλεηαο θαη ζρέζεηο 

ζπλνινθιήξσζεο γηα ηάμε (LR = 1) 

Date: 05/21/10   Time: 16:16 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend 
Series: GDPN HCE  
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  0.179895  11.18702  15.41  20.04 
At most 1  0.038921  1.865852   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  0.179895  9.321171  14.07  18.63 
At most 1  0.038921  1.865852   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):  

GDPN HCE    
 0.000569 -0.002384    
-0.000662  0.008291    

     
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  

D(GDPN) -54.54564  49.70932   
D(HCE)  13.36507  3.928298   

     
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood -563.9008  

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses) 
GDPN HCE    

 1.000000 -4.190220    
  (2.05940)    
     

Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(GDPN) -0.031035    

  (0.02408)    
D(HCE)  0.007604    

  (0.00302)    

     

 

 

1. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα ζα γίλεη ν πξώηνο έιεγρνο πνπ είλαη απηόο 

ηνπ ίρλνπο,ν νπνίνο θαη ζα καο δείμεη ηελ χπαξμε ή κε,ζπλνινθιεξσκέλσλ 



 

 

εμηζψζεσλ.Οη θξίζηκεο ηηκέο γηα ην ζηαηηζηηθφ ηνπ ίρλνπο (trace) πνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ εμίζσζε (9.4.1) είλαη :  

15.41 θαη 20.04 γηα ηελ Ην : ξ=0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο),  

3.76 θαη 6.65 γηα ηελ Ην : ξ <=1 (ην πνιύ κηα ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

κε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 1% αληίζηνηρα. 

Αξρηθά ζα εμεηαζηεί ε αθφινπζε ζεηξά ππνζέζεσλ : 

Ην : ξ=0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Ηα : ξ >=1 (κηα ηνπιάρηζηνλ ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Γίλεηαη δεθηή ε ππόζεζε Ην αθνχ ε ηηκή ηνπ trace statistic ( X
2
 ) 11.19 είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο (critical value) γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ήηνη 

15.41. Δηζη μέξνπκε πσο δελ έρνπκε θακία ζπλνινθιεξσκέλε εμίζσζε.  

 

2. Γεύηεξνο έιεγρνο ηεο χπαξμεο ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκαησλ,φρη φκσο 

ηφζν ηζρπξφο φζν ηνπ ίρλνπο, είλαη θαη απηόο ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο,ν 

νπνίνο  παξνπζηάδεηαη θαη πάιη ζηνλ πίλαθα 9.5.1. Οη θξίζηκεο ηηκέο γηα ην 

ζηαηηζηηθφ ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο (max – eigen) πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

εμίζσζε (9.4.2), κε επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη 1% αληίζηνηρα είλαη : 

14.07 θαη 18.63  γηα ηελ Ην : r =0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

3.76 θαη 6.65 γηα ηελ Ην : r <=1 (ην πνιύ κία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη ε αθφινπζε ζεηξά ππνζέζεσλ : 

Ην : ξ=0 (θακία ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Ηα : ξ >=1 (κηα ηνπιάρηζηνλ ζρέζε ζπλνινθιήξσζεο)  

Γίλεηαη δεθηή ε ππόζεζε Ην αθνχ ε ηηκή ηνπ Μax Eigen statistic 9.32 είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηηο θξίζηκεο ηηκέο (critical value) γηα επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% ήηνη 

14.07. Δηζη μέξνπκε πσο δελ έρνπκε θακία ζπλνινθιεξσκέλε εμίζσζε.  

 

 

 

 

 



 

 

10.6 πκπεξάζκαηα 

Απφ ηνπο δχν ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,απηψλ ηνπ ίρλνπο θαη ηεο κέγηζηεο 

ηδηνηηκήο, ζπκπεξαίλνπκε πσο δελ  πξνθύπηεη ε νπνηαδήπνηε ζπλνινθιεξσκέλε 

εμίζσζε.Σνχην ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο (θξίζεθε 

άζθνπε γηα ην ινγν απηφ θαη ε εμέηαζε γηα χπαξμε βξαρπρξφληαο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 - ΥΔΔΙ ΑΙΣΙΟΣΗΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΧΝ  

11.1 Δηζαγσγή  

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί θαηά ηελ εμεηδίθεπζε ελφο 

ππνδείγκαηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηά πφζν κηα κεηαβιεηή αηηηάδεη κηα άιιε 

ή αηηηάδεηαη απφ απηή ή αθφκε αλ απηή ε κεηαβιεηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο άιιεο. 

ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε φκσο κηα ηέηνηα ζρέζε είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

θαζνξηζζεί ιφγσ ηεο έιιεηςεο πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν ηε ζρέζε 

απηή ηε ζεσξνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηηο εθηηκήζεηο ελφο 

ππνδείγκαηνο.  

Ο Granger (1969) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο έλλνηαο ηεο αηηηφηεηαο γλσζηήο 

σο «αηηηφηεηα θαηά Granger» (Granger Causality) ρξεζηκνπνίεζε ηελ παξαθάησ 

ζεσξία « Μηα κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη κηα άιιε Τ, αλ φιε ε πξφζθαηε θαη 

πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο βνεζνχλ ζηελ 

θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηεο Τ».  

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφο ν νξηζκφο ηεο αηηηφηεηαο ηνπ Granger ζα πξέπεη πξψηα 

λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ ηξφπν πξφβιεςεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Ο 

Granger ζηνλ νξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνίεζε πεξηνξίζηεθε ζηηο ακεξφιεπηεο πξνβιέςεηο 

ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε κέηξεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηε 

δηθαχκαλζε ησλ ιαζψλ πξφβιεςεο κηαο πεξηφδνπ ζην κέιινλ. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ Granger, ε κεηαβιεηή Υ αηηηάδεη ηελ Τ αλ ε πξφβιεςε ηεο Τ γηα κηα 

πεξίνδν ζην κέιινλ, πνπ πξνέθπςε κε βάζε φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε έρεη 

κηθξφηεξν κέζα ζθάικα ηεηξαγψλνπ απφ ηελ πξφβιεςε ηνπ Τ πνπ γίλεηαη κε βάζε 

φιε ηελ πξνεγνχκελε πιεξνθφξεζε πιελ εθείλεο πνπ αθνξά ηε κεηαβιεηή Υ 

(Γεκειή, 2003) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.2 Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, έλλνηεο  

Ο πην γλσζηφο έιεγρνο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηφηεηαο είλαη απηφο πνπ πξνηάζεθε 

απφ ηνλ Granger. Ο έιεγρνο απηφο βαζίδεηαη ζην ζπιινγηζκφ φηη ην κέιινλ δελ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην παξφλ ή ην παξειζφλ. ε ππνδείγκαηα ηεο νηθνλνκεηξίαο ε 

ζρέζε αηηίαο – αηηηαηνχ(αηηηφηεηα) είλαη δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ (a priori).  

Ο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αηηηφηεηαο θαηά Granger είλαη ν αθφινπζνο:  

Έζησ φηη έρνπκε δχν ρξνληθέο ζεηξέο Yt θαη Xt θαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα:  

 

φπνπ m ην κέγεζνο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ θαη et θαη ut ηα θαηάινηπα ηα νπνία δελ 

πξέπεη λα ζπζρεηίδνληαη γηαηί ζα έρσ πξφβιεκα πνιπζπγγξακηθφηεηαο  

ην πξώην ππόδεηγκα (11.1) ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ 

είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο Υ.  

ην δεύηεξν ππόδεηγκα (11.2) ππνζέηνπκε φηη νη ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Υ 

είλαη ζπλάξηεζε ησλ ηηκψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο Τ θαη κε ηηο  

πξνεγνχκελεο ηηκέο ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο. Τπνζέηνπκε επίζεο φηη νη δηαηαξαθηηθνί 

φξνη ut θαη et ζηα δχν ππνδείγκαηα δελ ζπζρεηίδνληαη.   

ηελ πξάμε, νη έιεγρνη γηα ηελ χπαξμε αηηηφηεηαο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ππνδεηγκάησλ VAR. Γειαδή, γηα λα αηηηάδεη κία κεηαβιεηή Υ κία άιιε Τ ζα πξέπεη 

νη ζπληειεζηέο φισλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ηεο Υ ζηελ εμίζσζε ηεο Τ λα 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ, ελψ νη ζπληειεζηέο ησλ ρξνληθψλ 

πζηεξήζεσλ ηεο Τ ζηελ εμίζσζε ηεο Υ λα κε δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ην κεδέλ. Ο 

έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο θαηαλνκήο F ηνπ Wald (1940) γηα 

ηελ απφ θνηλνχ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ κεηαβιεηψλ θαη δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν:      



 

 

   
φπνπ:  

SSRR = Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε 

ηεο εμίζσζεο κε πεξηνξηζκφ (δειαδή παιηλδξνκψληαο ηε κεηαβιεηή Υ κφλνλ πάλσ 

ζηηο πζηεξήζεηο ηεο).  

SSRU = Άζξνηζκα ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηίκεζε 

ηεο εμίζσζεο παιηλδξφκεζεο (πιήξε εμίζσζε).  

k = Αξηζκφο ησ λπεξηνξηζκψλ  

n = Μέγεζνο ηνπ δείγκαηνο.  

Αλ ε ηηκή ηεο θαηαλνκήο F είλαη κεγαιύηεξε απφ απηή ησλ πηλάθσλ ζε θάπνην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ηφηε ιέκε φηη ε ππόζεζε Ην απνξξίπηεηαη θαη 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πζηεξήζεηο ηεο κεηαβιεηήο Υ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Τ. ηε ζπλέρεηα γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε Υ αηηηάδεη ηελ Τ 

κνλφδξνκα ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ αληίζηνηρε ππφζεζε γηα ηηο πζηεξήζεηο ηεο Τ 

πάλσ ζηε κεηαβιεηή Υ ζπγθεθξηκέλα έρνπκε:  

 

Αλ F<Fπηλ δερφκαζηε ηελ ππφζεζε Ηo δειαδή ε κεηαβιεηή Υ δελ πξνθαιεί θαηά 

Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Τ γηα ηελ πξψηε ζπλάξηεζε ή ε κεηαβιεηή Τ δελ 

πξνθαιεί θαηά Granger (δελ αηηηάηαη) ηεο Υ γηα ηε δεχηεξε ζπλάξηεζε. Αλ F>Fπηλ 

δερόκαζηε ηελ ππόζεζε Ηα δειαδή ε κεηαβιεηή Υ πξνθαιεί θαηά Granger 

(αηηηάηαη) ηεο Τ γηα ηελ πξψηε ζπλάξηεζε ή ε κεηαβιεηή Τ πξνθαιεί θαηά Granger 

( αηηηάηαη) ηεο Υ γηα ηε δεχηεξε ζπλάξηεζε.  

 

Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :  

 



 

 

  

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ειέγρνπ αηηηφηεηαο θαηά Granger εμαξηάηαη απφ ηελ ηάμε ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο, θαζψο θαη απφ ηε ζηαζηκφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δχν παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο. χκθσλα κε ηνπο Gewekeet.al(1983) ε αμηνπηζηία ηνπ 

ειέγρνπ αηηηφηεηαο θαηά Granger κεηψλεηαη αλ νη κεηαβιεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

έιεγρν απηφ είλαη κε ζηάζηκεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.3 ρέζεηο Αηηηόηεηαο ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ ππνδείγκαηνο   

Λακβάλνληαο ππφςε ηεο ηάμε ηνπ VAR θαη ππνζέηνληαο φηη νη ρξνληθέο ζεηξέο έρνπλ 

ηάζε αιιά νη εμηζψζεηο ζπλνινθιήξσζεο έρνπλ κφλν ζηαζεξέο βξίζθνπκε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ δηαλπζκάησλ.  

ηνλ πίλαθα 10.1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ LR, AIC θαη SCH γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην VAR ππφδεηγκα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

  

Πίλαθαο 11.1 : Σάμε VAR  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη θαη ηα ηξία ζηαηηζηηθά 

καο δίλνπλ ηελ ίδηα ηάμε ηνπ VAR ππνδείγκαηνο πνπ είλαη k = 1.  

VAR Lag Order Selection Criteria 
Endogenous variables: HCE GDPN  
Exogenous variables: C  
Date: 05/21/10   Time: 16:08 
Sample: 1960 2008 
Included observations: 45 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -695.3694 NA   9.90E+10  30.99419  31.07449  31.02413 
1 -543.6494   283.2107*  1.39E+08  24.42886   24.66975*   24.51866* 
2 -538.7734  8.668391   1.34E+08*   24.38993*  24.79141  24.53960 
3 -538.5171  0.432944  1.59E+08  24.55631  25.11839  24.76585 
4 -535.8218  4.312383  1.70E+08  24.61430  25.33697  24.88371 

 * 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 

       

 

ηνλ πίλαθα 10.2 παξνπζηάδνπκε ηνπο ειέγρνπο αηηηφηεηαο γηα ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ δαπαλψλ πγείαο γηα k = 1 (ηάμε ηνπ VAR 

ππνδείγκαηνο).  

Πίλαθαο 11.2 : Έιεγρνο αηηηόηεηαο ηνπ Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 05/21/10   Time: 16:44 
Sample: 1960 2008 
Lags: 1 

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  HCE does not Granger Cause GDPN 48  3.13998  0.08317 
  GDPN does not Granger Cause HCE  1.17468  0.28421 

 

 



 

 

Οη 2 ππνζέζεηο γηα ηελ αλάιπζε ηεο αηηηφηεηαο έρνπλ σο εμήο :  

Ην : Ζ κεηαβιεηή Υ δελ αηηηάηαη ηελ κεηαβιεηή Τ  

Ηα: Ζ κεηαβιεηή Υ αηηηάηαη ηελ κεηαβιεηή Τ  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 10.2 παξαηεξνχκε φηη : 

 ηνλ πξψην έιεγρν ησλ κεηαβιεηψλ εμεηάδνπκε ηελ πηζάλε ζρέζε αηηηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ HCE θαη GDPΝ.Γηαπηζηψλνπκε πσο ε κεδεληθή ππφζεζε Ζν ηζρχεη 

ζε επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο άλσ ηνπ 10% (ην prob είλαη 0.08, κηθξφηεξν δει 

απφ ην επηηξεπηφ 0.10) ε νπνία ζεκεηψλεη όηη ε κεηαβιεηή GDPΝ πξνθαιεί 

θαηά Granger ηε κεηαβιεηή HCE .  

 Σν αληίζεην παξαηεξνχκε φηη ηζρχεη ζηελ αληίζεηε ζρεζηαθή αηηηφηεηα. 

Παξαηεξνχκε πσο δελ απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε αθνχ ην prob είλαη 

0.28 θαη ε κεηαβιεηή HCE δελ πξνθαιεί θαηά Granger ηε κεηαβιεηή 

GDPΝ.  

 Άξα ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη κία κνλόδξνκε ζρέζε αηηηόηεηαο από ηηο 

δαπάλεο πγείαο ζην ΑΔΠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12 –ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

12.1. Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ δαπαλψλ 

πγείαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηψληαο εηήζηα ζηνηρεία γηα 

ηελ πεξίνδν 1960-2008, εθθξαζκέλα ζε εηήζηεο κεηαβνιέο. Γηα ηελ νηθνλνκεηξηθή 

αλάιπζε ην ππφδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δηάθνξσλ ειέγρσλ δελ πεξηγξάθεη κε αμηνπηζηία ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ησλ 

ακπληηθψλ δαπαλψλ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνρσξνχκε ζε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ 

ρξνληθψλ ζεηξψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη αλάιπζε ζηαζηκφηεηαο (κε ηε βνήζεηα ησλ 

ειέγρσλ ADF/DF), έιεγρν βξαρπρξφληαο θαη καθξνρξφληαο ζπζρέηηζεο ησλ 

κεηαβιεηψλ (ECM θαη έιεγρνο Johansen) θαη ηέινο, έιεγρν αηηηφηεηαο θαηά Granger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.2 Δπηκέξνπο ζπκπεξάζκαηα 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηνπο ειέγρνπο ηνπο νπνίνπο θάλακε,πξνέθπςαλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, δηαπηζηψζακε πσο ηα θαηάινηπα ηνπ ππνδείγκαηφο καο 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή .Σφζν ηα θαηάινηπα ησλ δαπαλψλ πγείαο,φζν 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο έρνπλ prob κηθξφηεξν ηνπ ζεκείνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 

Ζν κε ηελ Ζα,κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δεθηή ε κεδεληθή ππφζεζε. ηε ζπλέρεηα, 

ζέινληαο λα ειέγμνπκε ηελ χπαξμε ή φρη απηνζπζρέηηζεο,πξαγκαηνπνηήζακε ηα 

θξηηήξηα ησλ Durbin-Watson (DW) ησλ Breusch-Godfrey (ΒG) ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

F θαηαλνκή,θαη ηνπ F Wald ρξεζηκνπνηψληαο ηελ x
2
 θαηαλνκή. Καη κε ηνπο ηξείο 

ειέγρνπο ζην ππφδεηγκα γίλεηαη δεθηή ε ππφζεζε Ha - ππάξρεη απηνζπζρέηηζε 

πξψηεο ηάμεο ζηηο ηηκέο ηνπ δηαηαξαθηηθνχ φξνπ.  

ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα ειέγμνπκε αλ νη ρξνληθέο ζεηξέο φισλ ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε είλαη ζηάζηκεο δηαδηθαζίεο. Με ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

θεθαιαίνπ απηνχ πξνζπαζήζακε λα δνχκε πνίεο κεηαβιεηέο είλαη ζηάζηκεο θαη 

επίζεο δείμακε φηη ηα αληίζηνηρα ζηνραζηηθά ζθάικαηα απηψλ είλαη ιεπθνί ζφξπβνη 

(απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα θαηάινηπα ηνπο είλαη ηαπηφρξνλα ρσξίο απηνζπζρέηηζε, 

αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη είλαη νκνηνζθεδαζηηθά). Άξα κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη νη κεηαβιεηέο (ρξνληθέο ζεηξέο) δελ είλαη ηπραίνη πεξίπαηνη (Hamilton 

1994). Με άιια ιφγηα νη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο δελ απνηεινχλ «αζζελψο» 

απνηειεζκαηηθέο κεηαβιεηέο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κειινληηθέο 

πξνβιέςεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δηαλχζκαηα ζπλνινθιήξσζεο απφ ηνλ πίλαθα 7.4 

εθηηκήζακε ηα αληίζηνηρα θαηάινηπα γηα θάζε παιηλδξφκεζε. ηελ ζπλέρεηα 

ειέγμακε ηελ ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ ζχκθσλα κε ην βήκα 2 ηεο παξαγξάθνπ 

7.3.1. Απφ ηελ άπνςε ηεο κνξθήο ησλ εμηζψζεσλ ηα ζηαηηζηηθά ησλ Akaike θαη 

Schwartz δελ ζπκθσλνχλ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο κνξθήο ηεο εμίζσζεο (αξηζκφο 

ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ). χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά θξηηήξηα ησλ Akaike θαη 

Schwartz ε θαιχηεξε κνξθή εμίζσζεο είλαη απηή πνπ πεξηέρεη κία ρξνληθή πζηέξεζε 

(ξ = 1) ηελ πεξίπησζε απηή δηαιέμακε εθείλε ηε κνξθή ηεο εμίζσζεο πνπ δελ 

παξνπζίαδεη απηνζπζρέηηζε (LM[prob] > 0.05) ή ζηελ πεξίπησζε πνπ θαη ζηα δχν 

θξηηήξηα δελ ππήξμε απηνζπζρέηηζε δηαιέμακε ην θξηηήξην ηνπ Akaike. Μέζα απφ 

ηνπο πίλαθεο 6.4.5 θαη 6.4.6, βξίζθνπκε φηη γηα ηηο δαπάλεο πγείαο επηιέγνπκε ηελ 

ηξίηε κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller δειαδή κε ζηαζεξά θαη ηάζε ελψ γηα ην 

ΑΔΠ επηιέγνπκε ηελ δεχηεξε κνξθή δειαδή κε ζηαζεξά. 

Θέινληαο λα βξνχκε ηελ θαιχηεξε ηάμε πξνέθπςε πσο ην Lag = 1 (δει. κία ρξνληθή 

πζηέξεζε). ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε ηα θαηάινηπα ζηα νπνία θαηαιήγνπκε φηη δελ 

είλαη ζηάζηκα ζηα επίπεδά ηνπο. Άξα δελ ππάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ Engel. 

Σέινο ζηνλ έιεγρν αηηηφηεηαο απνδείρζεθε πσο ππάξρεη κνλφδξνκε ζρέζε αηηηφηεηαο 

απν ηηο δαπάλεο πγείαο ζην ΑΔΠ. 



 

 

12.3 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Ζ ζηήξημε ηνπ Γεκφζηνπ πζηήκαηνο Τγείαο, ε πνηνηηθή νινθιήξσζε ηνπ ΔΤ γηα 

αλαβαζκηζκέλεο δσξεάλ ππεξεζίεο πγείαο πξνο φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο, ε 

ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ε πξνψζεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο αιιειεγγχεο κε 

ζπλνιηθά ηνικεξά κέηξα, έπξεπε λα είλαη πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κε νδπλεξέο θνηλσληθέο πιεγέο, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε. 

Οη πνιίηεο, ηδηαίηεξα ηα πνιχ θησρά ζηξψκαηα, ζε κηα ρψξα πνπ έρεη ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ θηψρεηαο ζηελ Δ.Δ. ησλ 15 (21% ησλ Διιήλσλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο 

θηψρεηαο), πιεξψλνπλ παλάθξηβα απφ ηελ ηζέπε ηνπο ηε λενθηιειεχζεξε πνιηηηθή 

πγείαο θαη ηελ θαθνδηαρείξηζε πνπ εθάξκνζαλ ηα θφκκαηα εμνπζίαο. Σηο θξαπγαιέεο 

αλεπάξθεηεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ΔΤ, ηα 

ππνζηειερσκέλα ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ, ηελ απνπζία απηνηειψλ ΣΔΠ, ηηο 

αλαμηνπνίεηεο έηνηκεο θιίλεο ΜΔΘ, ηελ αλχπαξθηε -νπζηαζηηθά- δεκφζηα 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ηα θελά ηνπ ΗΚΑ, ηηο επηθίλδπλεο ειιείςεηο ζηα 

Κέληξα Τγείαο ησλ Νεζηψλ θαη ηεο παξακεζνξίνπ, ηελ ππνιεηηνπξγία ηνπ ΔΚΑΒ, 

ηελ ππνβάζκηζε θαη εμάληιεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία 

πνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξν ησλ ηεθκεξησκέλσλ αλαγθψλ (ππνινγίδνληαη ζε άλσ ησλ 

30.000 νη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ), ηε καθξφρξνλε ππνρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη ηε 

δηαθζνξά ηνπ ΔΤ, ηα θαθειάθηα, ηηο ζπαηάιεο, ηα ξνπζθέηηα, ηηο ζπλαιιαγέο, ην 

δηαβιεηφ ζχζηεκα πξνκεζεηψλ, ηελ αζπδνζία ησλ πνιπεζληθψλ θαξκάθνπ θαη 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ηελ ηδησηηθνπνίεζε δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ θαηαιήζηεπζε 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, ηελ πξηκνδφηεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πγείαο. 

Οη ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο εθηνμεχηεθαλ ζην 58% ησλ ζπλνιηθψλ (3,5% ηνπ ΑΔΠ), 

ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 4ε ζέζε κεηά ηηο ΖΠΑ, ηελ Διβεηία θαη ην Μεμηθφ ζε χςνο 

δαπαλψλ, ην 90% ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιινπλ νη πνιίηεο αθνξνχλ άκεζεο 

πιεξσκέο. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο γηγαληψλεηαη κε πνιχ πςειή θεξδνθνξία θεθαιαίνπ, 

ηα ηδησηηθά λνζνθνκεία θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο (27% ην 2008, απφ 13% ην 2000). 

Ο ηζρπξηζκφο θαη νη δηαθεξχμεηο φηη «ε επαλαζεκειίσζε θαη αλαγέλλεζε ηνπ ΔΤ, 

ην ηζρπξφ -δίθαην- απνηειεζκαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ ΠΑΟΚ» δελ επαιεζεχνληαη 

ζην θπβεξλεηηθφ ζρέδην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010. 

Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο Τγείαο ζηελ Διιάδα σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ παξακέλνπλ ζηηο 

πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο Δ.Δ., παξά ηηο ηζρλέο δεκφζηεο δαπάλεο. Σνχην νθείιεηαη ζηνλ 

παξαζηηηθφ γηγαληηζκφ ησλ ηδησηηθψλ δαπαλψλ Τγείαο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία έρεη 

εθρσξήζεη ηε ζπληαγκαηηθή επζχλε ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ζηα ρέξηα ηδησηψλ, νη 

νπνίνη απνθνκίδνπλ ηεξάζηηα θεξδνθνξία απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο. Ζ Διιάδα 

δηαζέηεη ην πην ηδησηηθνπνηεκέλν χζηεκα Τγείαο ζηελ Δ.Δ., ζχκθσλα κε κειέηεο 

ηνπ ΟΟΑ
10

. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΔΠΑΤΞΗΜΔΝΟ ΔΛΔΓΥΟ DICKEY – FULLER 

 

Πίλαθαο 6.4.6 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο (1ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: D(HCE) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.591410  0.0107 

Test critical values: 1% level  -2.616203  
 5% level  -1.948140  
 10% level  -1.612320  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(HCE,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:05 
Sample(adjusted): 1963 2008 
Included observations: 46 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(HCE(-1)) -0.437697 0.168903 -2.591410 0.0129 
D(HCE(-1),2) -0.433536 0.136332 -3.179995 0.0027 

R-squared 0.499499     Mean dependent var -0.500000 
Adjusted R-squared 0.488124     S.D. dependent var 56.69362 
S.E. of regression 40.56176     Akaike info criterion 10.28603 
Sum squared resid 72391.26     Schwarz criterion 10.36554 
Log likelihood -234.5788     Durbin-Watson stat 2.024318 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ησλ δαπαλψλ πγείαο είλαη κηθξφηεξν απφ t-statistic  

ηνπ πίλαθα. Οπφηε ηζρχεη ε κε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δελ ππάξρεη κνλαδηαία 

ξίδα, άξα νη δαπάλεο πγείαο  είλαη ζηάζηκεο ζηελ 1
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – 

Fuller ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

Ζ δεχηεξε ζπλάξηεζε ησλ D-F γηα ηηο πξψηεο δηαθνξέο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

 

 

 

 

 



 

 

Πίλαθαο 6.4.7 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο (2ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: D(HCE) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.225750  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.577723  
 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(HCE,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:08 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(HCE(-1)) -1.085262 0.150194 -7.225750 0.0000 
C 25.83765 6.706356 3.852711 0.0004 

R-squared 0.537092     Mean dependent var -0.531915 
Adjusted R-squared 0.526805     S.D. dependent var 56.07443 
S.E. of regression 38.57314     Akaike info criterion 10.18461 
Sum squared resid 66954.93     Schwarz criterion 10.26334 
Log likelihood -237.3384     F-statistic 52.21146 
Durbin-Watson stat 1.937098     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ησλ δαπαλψλ πγείαο είλαη κηθξφηεξν απφ t-statistic  

ηνπ πίλαθα. Οπφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε , δειαδή δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, 

άξα νη δαπάλεο πγείαο είλαη ζηάζηκεο ζηελ 2
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller 

ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ηξίηε ζπλάξεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα :  

Πίλαθαο 6.4.8 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο (3ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: D(HCE) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.141233  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(HCE,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:10 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(HCE(-1)) -1.237399 0.151992 -8.141233 0.0000 
C 1.517161 11.07085 0.137041 0.8916 

@TREND(1960) 1.120683 0.419754 2.669857 0.0106 

R-squared 0.601629     Mean dependent var -0.531915 
Adjusted R-squared 0.583521     S.D. dependent var 56.07443 
S.E. of regression 36.18773     Akaike info criterion 10.07702 
Sum squared resid 57620.27     Schwarz criterion 10.19511 
Log likelihood -233.8099     F-statistic 33.22490 
Durbin-Watson stat 1.879892     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ησλ δαπαλψλ πγείαο είλαη κηθξφηεξν απφ t-statistic  

ηνπ πίλαθα. Οπφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, 

άξα νη δαπάλεο είλαη ζηάζηκεο ζηελ 3
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίλαθαο 6.4.9 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο GDPN κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηα 

επίπεδα (1ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.130497  0.9912 

Test critical values: 1% level  -2.615093  
 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDPN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:21 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDPN(-1) 0.011687 0.005486 2.130497 0.0386 
D(GDPN(-1)) 0.431215 0.142104 3.034502 0.0040 

R-squared 0.078737     Mean dependent var 251.5319 
Adjusted R-squared 0.058264     S.D. dependent var 306.5857 
S.E. of regression 297.5203     Akaike info criterion 14.27046 
Sum squared resid 3983324.     Schwarz criterion 14.34919 
Log likelihood -333.3559     Durbin-Watson stat 1.998176 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ηνπ ΑΔΠ είλαη κεγαιχηεξν απφ t-statistic  ηνπ 

πίλαθα. Οπφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα ην 

ΑΔΠ δελ είλαη ζηάζηκν ζηελ 1
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηα επίπεδά 

ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ δεχηεξε ζπλάξηεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

Πίλαθαο 6.4.10 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδα 

(2ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.890173  0.7828 

Test critical values: 1% level  -3.577723  
 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDPN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:22 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDPN(-1) -0.012632 0.014191 -0.890173 0.3782 
D(GDPN(-1)) 0.370365 0.142282 2.603033 0.0125 

C 278.1598 150.3651 1.849896 0.0711 

R-squared 0.145218     Mean dependent var 251.5319 
Adjusted R-squared 0.106364     S.D. dependent var 306.5857 
S.E. of regression 289.8227     Akaike info criterion 14.23812 
Sum squared resid 3695876.     Schwarz criterion 14.35621 
Log likelihood -331.5958     F-statistic 3.737542 
Durbin-Watson stat 1.972675     Prob(F-statistic) 0.031683 

 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ηνπ ΑΔΠ είλαη κεγαιχηεξν απφ t-statistic  ηνπ 

πίλαθα. Οπφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα ην 

ΑΔΠ δελ είλαη ζηάζηκν ζηελ 2
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηα επίπεδά 

ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ηξίηε ζπλάξεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα :  

Πίλαθαο 6.4.11 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο HCE κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηα επίπεδα 

(3ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: GDPN has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.751199  0.7122 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDPN) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:26 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDPN(-1) -0.075363 0.043035 -1.751199 0.0870 
D(GDPN(-1)) 0.399484 0.141378 2.825653 0.0071 

C 525.4183 218.3203 2.406640 0.0205 
@TREND(1960) 14.57027 9.453984 1.541177 0.1306 

R-squared 0.189962     Mean dependent var 251.5319 
Adjusted R-squared 0.133448     S.D. dependent var 306.5857 
S.E. of regression 285.3969     Akaike info criterion 14.22690 
Sum squared resid 3502410.     Schwarz criterion 14.38436 
Log likelihood -330.3322     F-statistic 3.361316 
Durbin-Watson stat 2.023851     Prob(F-statistic) 0.027219 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ηνπ ΑΔΠ είλαη κεγαιχηεξν απφ t-statistic  ηνπ 

πίλαθα. Οπφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα ην 

ΑΔΠ δελ είλαη ζηάζηκν ζηελ 3
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηα επίπεδά 

ηνπ. 

Δπνκέλσο ζηα επίπεδά ηεο ε κεηαβιεηή ηνπ ΑΔΠ δελ παξνπζηάδεη ζηαζηκόηεηα 

αθνχ θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο εμίζσζεο ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα. 

 

 

 

 

 



 

 

Πίλαθαο 6.4.12 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο GDPN κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο (1ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root 
Exogenous: None 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.310898  0.0014 

Test critical values: 1% level  -2.615093  
 5% level  -1.947975  
 10% level  -1.612408  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDPN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:27 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(GDPN(-1)) -0.374617 0.113147 -3.310898 0.0018 

R-squared 0.191215     Mean dependent var -13.25532 
Adjusted R-squared 0.191215     S.D. dependent var 343.3165 
S.E. of regression 308.7531     Akaike info criterion 14.32401 
Sum squared resid 4385110.     Schwarz criterion 14.36337 
Log likelihood -335.6142     Durbin-Watson stat 2.213479 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ηνπ ΑΔΠ είλαη κηθξφηεξν απφ t-statistic  ηνπ πίλαθα. 

Οπφηε ηζρχεη ε κε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα ην 

ΑΔΠ  είλαη ζηάζηκν ζηελ 1
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο. 

Ζ δεχηεξε ζπλάξηεζε ησλ D-F γηα ηηο πξψηεο δηαθνξέο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πίλαθαο 6.4.13 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο GDPN κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο (2ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root 
Exogenous: Constant 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.455010  0.0008 

Test critical values: 1% level  -3.577723  
 5% level  -2.925169  
 10% level  -2.600658  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDPN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:29 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(GDPN(-1)) -0.632268 0.141923 -4.455010 0.0001 
C 154.1611 56.49016 2.728991 0.0090 

R-squared 0.306060     Mean dependent var -13.25532 
Adjusted R-squared 0.290639     S.D. dependent var 343.3165 
S.E. of regression 289.1534     Akaike info criterion 14.21341 
Sum squared resid 3762436.     Schwarz criterion 14.29214 
Log likelihood -332.0152     F-statistic 19.84712 
Durbin-Watson stat 1.955946     Prob(F-statistic) 0.000055 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ηνπ ΑΔΠ είλαη κηθξφηεξν απφ t-statistic  ηνπ πίλαθα. 

Οπφηε ηζρχεη ε κε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα ην 

ΑΔΠ είλαη ζηάζηκν ζηελ 2
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηηο πξψηεο 

δηαθνξέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ζ ηξίηε ζπλάξεζε ησλ D-F γηα ηα επίπεδα δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα :  

Πίλαθαο 6.4.14 : Έιεγρνο ηαζηκφηεηαο ηεο GDPN κε ηελ κνλαδηαία ξίδα ζηηο 

πξψηεο δηαθνξέο (3ε κνξθή εμίζσζεο) 

Null Hypothesis: D(GDPN) has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.418314  0.0051 

Test critical values: 1% level  -4.165756  
 5% level  -3.508508  
 10% level  -3.184230  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GDPN,2) 
Method: Least Squares 
Date: 05/21/10   Time: 17:30 
Sample(adjusted): 1962 2008 
Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(GDPN(-1)) -0.633466 0.143373 -4.418314 0.0001 
C 181.6887 97.80659 1.857633 0.0699 

@TREND(1960) -1.088411 3.141124 -0.346504 0.7306 

R-squared 0.307949     Mean dependent var -13.25532 
Adjusted R-squared 0.276492     S.D. dependent var 343.3165 
S.E. of regression 292.0226     Akaike info criterion 14.25324 
Sum squared resid 3752197.     Schwarz criterion 14.37134 
Log likelihood -331.9512     F-statistic 9.789545 
Durbin-Watson stat 1.958794     Prob(F-statistic) 0.000304 

 

Γηα probability 5%, ην t-statistic ηνπ ΑΔΠ είλαη κηθξφηεξν απφ t-statistic  ηνπ πίλαθα. 

Οπφηε ηζρχεη ε κεδεληθή ππφζεζε, δειαδή δελ ππάξρεη κνλαδηαία ξίδα, άξα ην ΑΔΠ 

είλαη ζηάζηκν ζηελ 3
ε
 κνξθή ησλ εμηζψζεσλ Dickey – Fuller ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 

Οπφηε ην ΑΔΠ είλαη ζηάζηκν ζηηο πξψηεο δηαθνξέο. 


